แผนปฏิบ ัติการประจาปี ของหน่วยงาน

การจัดทําแผนปฏิบัตก
ิ ารเครือข่าย ประจําปี 2565
1.วิเคราะห์ปัญหา ด ้วยตาราง 6 Building block Plus)
2.เลือกโครงการตอบสนองในการแก ้ไขปั ญหา
3.นํ าโครงการมาใส่รายละเอียดในแบบฟอร์มแผนปฏิบัตก
ิ าร
4.เรียงลําดับความสําคัญของโครงการในแต่ละแผนงาน (การใช ้งบประมาณต ้องสอดคล ้องกับ Planfin)
5.จัดทําแผนปฏิบัตก
ิ าร จํานวน 2 เล่ม ส่ง สสจ.อบ.เพือเสนอขออนุมัต ิ ภายในวันที 10 พฤศจิกายน 2564
อุษณีย ์ เกิดมี 0818782883
ผู ้ประสานงานทําแผนปฏิบัตก
ิ าร

วิเคราะห์กระบวนการดําเนินงาน 6 building blocks plus งาน………………………………………………
หัวข ้อ
1. ระบบบริการ
( Service delivery )
2. กําลังคนด ้าน
สุขภาพ
( Workforce )
3. ระบบข ้อมูล
ข่าวสาร ( IT )
4. เทคโนโลยีทาง
การแพทย์
( Drug &
Eguipment )
5. ค่าใชจ่้ ายด ้าน
สุขภาพ
( Financing )
6. ภาวะผู ้นํ าและ
ธรรมาภิบาล
( Governance )
6+ การมีสว่ นร่วม
ของชุมชน
( Participation )

ปี 2564 ทําอะไร ผลเป็ นอย่างไร

อะไรคือ KSF

ปี 2565จะทําอะไร

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข ปี งบประมาณ
เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอเมืองอุบลราชธานี จ ังหว ัดอุบลราชธานี

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ หน้า
1. สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2565
2. แผนปฏิบ ัติการ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2565
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันโรคและคุม
1.Promotion Prevention & Protection Excellence (สง
้ ครองผูบ
้ ริโภคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน
แผนงานที 1 : การพ ัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ ว ัย (ด้านสุขภาพ)
ั
1. โครงการพ ัฒนาและสร้างเสริมศกยภาพคนไทยกลุ
ม
่ กลุม
่ ว ัย
1 โครงการสง่ เสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
รพ.สต.ดงบัง
18,000
1
้
2 โครงการสง่ เสริมการใชสารไอโอดี
นแก่เด็กและกลุม
่ สตรีวัยเจริญพันธ์
รพ.สต.ทัพไทย
12,000
1
3 โครงการสร ้างเสริมเพิม IQ,EQ เพือความฉลาดสมวัยในลูกรัก
19,800
รพ.สต.ปะอาว
2
่ หัศจรรย์ 1รพ.สต.ปะอาว
24,800
3.1 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการฝากครรภ์และพัฒนาการเด็ก สูม
2
3.2 โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง สําหรับหญิงตังครรภ์
9,000
รพ.สต.ตําแย
2
4 โครงการเยาวชนวัยใส รอบรู ้สุขภาพวิถใี หม่ ป้ องกันภัยตังครรภ์กอ
18,700
่ นวัยอันควรรพ.สต.ปะอาว
2
5 โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง สําหรับหญิงตังครรภ์/หญิงหลังคลอด
25,900
รพ.สต.หนองแก
3
ึ ษา ปี 2565รพ.สต.หนองแก
17,550
6 โครงการสง่ เสริมป้ องกัน รักษาทางทันตสุขภาพนักเรียนประถมศก
4
7 โครงการสง่ เสริมและรักษาทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ3-5ปี ) ปี 2565
7,020
รพ.สต.หนองแก
5
8 โครงการสง่ เสริมพัฒนาการในเด็ก 0-5 ปี
13,400
รพ.สต.หนองแก
6
9 โครงการอบรมสง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุ
24,400
รพ.สต.หนองแก
7
10 โครงการสง่ เสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารก
9,000
รพ.สต.หนองบ่อ
7
11 โครงการสง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุ กลุม
10,300
่ ติดสงั คม
รพ.สต.หนองบ่อ
8
้
12 โครงการเฝ้ าระวังและคัดกรองภาวะแทรกซอนกลุ
ม
่ อาการทีเกิดในผู ้สูงอายุ รพ.สต.หนองไหล
11,000
8
13 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ สง่ เสริมสุขภาพหญิงตังครรภ์ และ 1000 วันแรกแห่งรพ.สต.หนองไหล
ชวี ต
ิ
11,000
8-9
่ งปากดีวถ
14 โครงการพัฒนาการ และสุขภาพชอ
ิ ใี หม่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รพ.สต.ปะอาว
่
องค์การบริหารสวนตําบล
22,000
9
ปะอาว
15 โครงการสง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุ ต.ปะอาว
รพ.สต.ปะอาว
17,600
9
่ ัฒนาการสมวัย สูงดีสมสว่ น
16 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกสูพ
รพ.สต.ขามใหญ่
5,200
10
ปี
ง
บประมาณ
2565
17 โครงการนม 90 วัน 90 กล่องสําหรับหญิงตังครรภ์ (ก่อนคลอด)ปี 2565
รพ.สต.ขามใหญ่
27,000 10-11
18 โครงการเยาวชนรุน
่ ใหม่เรียนรู ้ดูแลสุขภาพตนเอง ปี 2565
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
19,500
11

สารบ ัญ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
่
ึ
โครงการสงเสริมป้ องกัน รักษาทางทันตสุขภาพนักเรียนประถมศกษา ปี
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
36,270
2565
โครงการสง่ เสริมและรักษาทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน(อายุ3-5ปี ) ปี 2565 รพ.สต.ด ้ามพร ้า
32,900
ื
โครงการพัฒนาศักยภาพสมองเพือป้ องกันภาวะสมองเสอมและความจํ
า
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
26,400
บกพร่
อ
งระยะเริ
มต
้นในผู
้สู
ง
อายุ
ปี
2565
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชวี ต
ิ ปี 2565
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
41,850
โครงการสง่ เสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู ้สูงอายุ ปี 2565
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
35,100
โครงการสง่ เสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เพือพัฒนาการสมวัย สุขภาพฟั นดี
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
40,000
่
สู
ง
ดี
ส
มส
ว
น
ปี
2565
โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารป้ องกันการจมนํ าในเด็กอายุตํากว่า 15 ปี ปี
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
32,400
2565
โครงการสง่ เสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปี 2565
รพ.สต.หนองแต ้
37,270
โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง สําหรับหญิงตังครรภ์ (หญิงตังครรภ์และ
รพ.สต.หัวดูน
57,600
หลั
ง
คลอด)
ื
โครงการสง่ เสริมสุขภาพและคัดกรองภาวะสมองเสอมในผู
้สูงอายุ ปี 2565 PCU๕๐พรรษาฯ
30,800
โครงการประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารการตรวจสุขภาพกลุม
่ เด็กวัยเรียน
รพ.สต.กระโสบ
5,200
ปี
ง
บประมาณ
2565
โครงการดูแลอนามัยแม่และเด็ก ปี 2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
33,000
โครงการอบรมเพือตรวจคัดกรองสุขภาพกลุม
่ ประชาชนอายุ 15 ปี ขนไป
ึ
PCU๕๐พรรษาฯ
22,000
ิ
ตามชุ
ด
ส
ท
ธิ
ป
ระโยชน์
ห
ลั
ก
โครงการสง่ เสริมพัฒนาการเด็ก 5 ชว่ งวัย ปี งบประมาณ 2565
PCU๕๐พรรษาฯ
28,600
โครงการสง่ เสริมพัฒนาศักยภาพ ผู ้สูงอายุ ปี 2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
20,000

35

้
โครงการคัดกรองและเฝ้ าระวังภาวะแทรกซอนกลุ
ม
่ อาการทีเกิดในผู ้สูงอายุ รพ.สต.ดงห่องแห่
้
โครงการลดภาวะแทรกซอนในกลุ
ม
่ ผู ้มีภาวะพึงพิงและผู ้สูงอายุ
รพ.สต.ดงห่องแห่

36

พัฒนาการสมวัยเด็กไทยสุขภาพดี

37

ึ ษา
โครงการอบรมให ้ความรู ้ด ้านทันตสุขภาพแก่นักเรียนประถมศก

38
39

ึ ษา
โครงการสง่ เสริมป้ องกัน และรักษาทางทันตสุขภาพนักเรียนประถมศก
กิจกรรมดังสุนีข 5 มิต ิ สมองดี ฟั นดี ชวี ย
โครงการ
ี น
ื ยาว

40

โครงการ ปทุมโมเดลสง่ เสริมสุขภาพแม่และเด็กพัฒนาการสมวัย

34

หน้า
12
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
18
19
19
19

22,000

20

11,000

20

รพ.สต.หนองขอน

9,800

21

รพ.สต.หนองขอน

20,460

21

รพ.สต.ปทุม

11,700

22

รพ.สต.ปทุม

27,100

23

รพ.สต.ปทุม

52,000

24

สารบ ัญ
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ

41

เรือง
โครงการ ผู ้สูงอายุ กาย ใจ เป็ นสุข

15,000

25

42

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชวี ต
ิ

รพ.สต.ตําแย

24,600

25

43

ื
ึ เศร ้า
โครงการคัดกรองและเฝ้ าระวังภาวะสมองเสอมและภาวะซ
ม
โครงการ สง่ เสริมพัฒนาการเด็ก ( 0-5 ปี )

รพ.สต.ปากนํ า
รพ.สต.ปากนํ า

10,800

25

รพ.สต.ผาแก ้ว

10,000

26

รพ.สต.ผาแก ้ว

10,000

26

รพ.สต.ผาแก ้ว

8,580

26

รพ.สต.หัวเรือ

5,000

27

รพ.สต.หัวเรือ

18,000

27

รพ.สต.ผาแก ้ว

14,000

27

รพ.สต.หัวเรือ

6,240

27

รพ.สต.หัวเรือ

22,680

28

รพ.สต.ดงบัง

12,000

28

สสอ.เมือง

251,864

29-31

สสอ.เมือง

26,700

32

เวชกรรมฯ รพ.๕๐พรรษาฯ 2,750

32

44

โครงการ สง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุ
46 โครงการสง่ เสริม ป้ องกันและรักษาทันตสุขภาพ ในกลุม
่ วัย 3-12 ปี
47 โครงการสง่ เสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ี 5)
วี ต
ิ ด ้วยคุง่ ณ
ธรรม
กเหนือรักย"ระดั
ศล
โครงการส
เสริ
มสุข"รัภาพอนามั
แม่แบละเด็
ก (มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
47.1 ช
ี
ี
ช
ว
ต
ิ
ด
้วยคุ
ณ
ธรรม
"รั
ก
เหนื
อ
รั
ก
"ระดั
บ
ศ
ล
5)
47.2 โครงการมหัศจรรย์ นม 90 วัน 90 กล่อง รพ.สต.ผาแก ้ว
45

หน้า

48

โครงการสง่ เสริมและรักษาทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน(อายุ3-5ปี )

49

ึ ษา
โครงการสง่ เสริมป้ องกัน รักษาทางทันตสุขภาพนักเรียนประถมศก

50

โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชวี ม
ี ส
ี ข
ุ

51

โครงการดูแลผู ้สูงอายุแบบครบวงจร

52
53

โครงการสง่ เสริมสุขภาพแกนนํ าผู ้สูงอายุ เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐
พรรษา
มหาวช
าลงกรณาเนิ
ประจํ
าปี 2564
โครงการขั
บเคลืริ อนการดํ
นงานสร
้างเสริมสุขภาพทุกกลุม
่ วัย

54

โครงการสร ้างเสริมสุขภาพกลุม
่ สตรีและเด็กปฐมวัย

เวชกรรมฯ รพ.๕๐พรรษาฯ 1,875

32

55

โครงการสร ้างเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุ

เวชกรรมฯ รพ.๕๐พรรษาฯ 2,750

33

56

เวชกรรมฯ รพ.๕๐พรรษาฯ 23,700

33

57

โครงการประเมินรับรองโรงเรียนระดับทองยังยืนเครือข่ายโรงพยาลบาล
๕๐
พรรษา ฯปี 2565
โครงการออกหน่
วยให ้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพที

ทันตะฯ รพ.๕๐พรรษาฯ 126,720

34

58

ไม่
มท
ี ันตบุง่ คเสริ
ลากรในเครื
ข่ษาทั
ายรพ.๕๐พรรษาฯ
ึ ษา ปี 2565
โครงการส
มป้ องกันอรัก
นตสุขภาพนักเรียนประถมศก

ทันตะฯ รพ.๕๐พรรษาฯ

17,280

34

22,000
16,300

35
35

2. โครงการพ ัฒนาความรอบรูด
้ า้ นสุขภาพของประชากร
59 โครงการสง่ เสริมป้ องกันทันตสุขภาพวิถใี หม่ วัยทํางานตําบลปะอาว
รพ.สต.ปะอาว
ี
60 โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมกลุม
่ เสยงและกลุ
ม
่ ป่ วยโรคเบาหวานและความดั
รพ.สต.หนองบ่
นโลหิตสูง อ

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
61 โครงการป้ องกันโรคหนอนพยาธิ ปี 2565
รพ.สต.หนองแต ้
16,300
62 โครงการเพิมความรู ้พัฒนาศักยภาพผู ้สูงอายุในชุมชน
รพ.สต.หัวดูน
49,400
63 โครงการพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนเพือลดอุบต
ั เิ หตุ อุบต
ั ภ
ิ ย
ั ประจําปี งบประมาณ
รพ.สต.ดงห่องแห่
11,000
ี
64 โครงการสง่ เสริมความร่วมมือลดเสยงลดโรคในทุ
กกลุม
่ วัยประจําปี งบประมาณ
รพ.สต.ดงห่องแห่
25,200
65 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนและให ้ความรู ้การดูแลสุขภาพด ้วยตนเอง ปี รพ.สต.ดงห่องแห่
12,100
66 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํ าสุขภาพใน การชว่ ยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื
รพ.สต.ดงห่
องต ้น องแห่
14,300
67 โครงการติดตามเยียมบ ้านโดยเจ ้าหน ้าทีสาธารณสุข(ใกล ้บ ้านใกล ้ใจ)
รพ.สต.หนองขอน
56,320
68 โครงการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตด
35,000
ิ ต่อ
รพ.สต.หนองขอน
69 โครงการ จดหมายข่าวสุขภาพ ปี 65
รพ.สต.ปทุม
30,150
70 โครงการเยาวชนปทุม ร่วมใจ ต ้านภัยยาเสพติด
รพ.สต.ปทุม
15,000
่ งซอดสุขภาพ
71 โครงการ เยียมๆ มองๆ สอ
รพ.สต.ปทุม
37,640
้
72 โครงการ บอกต่อ ความรอบรู ้ ฟื นฟูสข
ุ ภาพ ป้ องกันภาวะแทรกซอนในผู
้ป่ วยโรคไม่
รพ.สต.ปทุ
ตด
ิ ต่ม
อเรือรัง
16,600
72.1 โครงการ วัยเรียน สดใส ใสใ่ จสุขภาพ
รพ.สต.ตําแย
7,800
72.2 โครงการเยาวชนตําแย ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด
รพ.สต.ตําแย
15,000
ี
73 โครงการตรวจคัดกรองความเสยงด
้านสุขภาพ
รพ.สต.ตําแย
19,700
74 โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมผู ้ป่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
รพ.สต.ผาแก ้ว
20,000
75 โครงการ ขยับกายคลายโรค
รพ.สต.ผาแก ้ว
20,000
76 โครงการเครือข่ายหมอครอบครัวเยียมดูแลทีบ ้านใกล ้บ ้านใกล ้ใจ ปี งบประมาณ
รพ.สต.ยางลุม
่
69,600
77 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู ้สูงอายุเขตพืนทีโรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตําบลยางลุ
รพ.สต.ยางลุ
ม
่
ม
่
13,500
78 โครงการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายชมรม TO be number one ปี งบประมาณ รพ.สต.ยางลุม
่
34,100
่ ณ
79 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชวี ต
ิ สูค
ุ ภาพชวี ต
ิ ของประชาชนในชุม
รพ.สต.ยางลุ
ชน
ม
่
10,500
81 โครงการสง่ เสริมสุขภาพวัยทํางานและกลุม
่ วัยทองด ้วย 3 อ.2ส. เพือสุขภาพดี
รพ.สต.ทั
ชวี ต
ิ คุณพภาพ
ไทย
12,000
82 โครงการชุมชนใสใ่ จ ดูแลความปลอดภัยผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
รพ.สต.ปะอาว
30,800
83 โครงการติดตามการดําเนินงานโรงเรียนรอบรู ้ บูรณาการด ้านสุขภาพ(12 โครงการ
สสอ.เมือง
7,950
84 โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) สสอ.เมือง
30,000
ี
แผนงานที 2 : การพ ัฒนาคุณภาพชวต
ิ ระด ับอําเภอ
ี
3. โครงการพ ัฒนาคุณภาพชวต
ิ ระด ับอําเภอ
ี
แผนงานที 3 : การป้องก ันควบคุมโรคและลดปัจจ ัยเสยงด้
านสุขภาพ
4. โครงการพ ัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภ ัยสุขภาพ

หน้า
36
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37
38
38
39
40
40
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
45
46
48
48
49
50

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
้
85 โครงการซอมแผนรองรับภัยฉุกเฉินสาธารณสุข ปี 2565
เวชกรรม รพ.๕๐พรรษาฯ 3,300
5. โครงการควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
86 โครงการ การพัฒนาระบบการ ป้ องกัน ดูแล ฟื นฟู โรคไม่ตด
ิ ต่อเรือรัง
รพ.สต.ดงบัง
30,000
ื
87 โครงการดูแลสุขภาพกายผู ้ป่ วยโรคเรือรังด ้วยการตรวจหาความเสอมของไตรพ.สต.ทั
พไทย
39,600
88 โครงการคัดกรองผู ้ป่ วยโรคเรือรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง
รพ.สต.ทัพไทย
12,000
89 โครงการพัฒนาองค์ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพหมูบ
่ ้านเป้ าหมาย ลด ละ เลิก หวานมั
รพ.สต.ทั
นเค็มพไทย
12,000
90 โครงการภาคีเครือข่ายเสริมแรงใจให ้ผู ้ป่ วยโรคเรือรังในชุมชน ปี 2565
รพ.สต.ปะอาว
15,840
91 โครงการรณรงค์เขตปลอดบุหรีในชุมชน ปี งบประมาณ 2565
รพ.สต.หนองแก
21,300
92 โครงการควบคุมป้ องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพชุมชน ตําบลแจระแม ปี งบประมาณ
รพ.สต.หนองแก
24,350
93 โครงการผู ้สูงอายุฟันดี สุขภาพดี ชวี ม
ี ส
ี ข
ุ
รพ.สต.หนองแก
13,400
ิ ธิประโยชน์ รพ.สต.หนองบ่อ
94 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน อายุ 15 ปี ขึนไป ตามชุดสท
15,750
95 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชงิ รุกในชุมชน ประจําปี 2565
รพ.สต.หนองไหล
25,000
่ งปากออนไลน์ คุณแม่ปลอดภัย รอบรู ้ใสใ่ จเรืองฟั
96 โครงการคัดกรองสุขภาพชอ
รพ.สต.ปะอาว
น
22,000
97 โครงการภาคีเครือข่ายรวมพลังต ้านภัยโรคติดโรคติดต่อ ต.ปะอาว อ.เมือง จรพ.สต.ปะอาว
35,420
98 โครงการทีมหมอครอบครัวบริการเชงิ รุกให ้ความรู ้และคัดกรองโรคเบาหวานความดั
รพ.สต.ด
นโลหิ
้ามพร
ตสู้างในชุมชน 93,600
99 โครงการควบคุมป้ องกันโรคไข ้เลือดออกชว่ งฤดูระบาด ปี 2565
รพ.สต.หนองแต ้
11,500
100 โครงการประชาชนร่วมใจห่างไกลโรคโควิค ปี 2565
รพ.สต.หนองแต ้
30,740
101 โครงการควบคุมการระบาดโรคโควิค-19 ปี 2565
รพ.สต.หนองแต ้
115,200
ี
102 โครงการติดตามกลุม
่ เสยงโรคเบาหวานและโรคความดั
นโลหิตสูงในชุมชน รพ.สต.หัวดูน
33,800
103 โครงการประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ าร การตรวจสุขภาพเคลือนทีแบบบูรณาการหมูท
่ รพ.สต.กระโสบ
ี
99,000
104 โครงการดูแลผู ้ป่ วยเรือรังในคลินค
ิ โรคเรือรัง ปี 2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
24,000
105 ซํา กับ 108 เอาหน ้าในเล่มออก
ี
106 โครงการตรวจคัดกรองความเสยงด
้านสุขภาพตําบลดงแสนสุข ปี งบ 2565 รพ.สต.ดงแสนสุข
50,075
ี
107 โครงการดูแลกลุม
่ เสยงโรคเรือรังโดยจิตอาสา ปี 2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
40,000
108 โครงการป้ องกันและควบคุมโรคระบาดประจําท ้องถิน ประจําปี 2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
54,000
109 โครงการการเฝ้ าระวังและควบคุมป้ องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน
รพ.สต.ดงแสนสุข
26,000
110 โครงการ ป้ องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
รพ.สต.ดงห่องแห่
18,700
ิ โรคเรือรั
รพ.สต.หนองขอน
ง
55,000
111 โครงการดูแลสุขภาพผู ้ป่ วยเบาหวานผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงในคลินก
112 โครงการรณรงค์ควบคุมป้ องกันโรคติดต่อจากยุงลายในชุมชนตําบลปทุม รพ.สต.ปทุม
36,400
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สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ หน้า
ื
113 ครงการ อสม.เคาะประตูบ ้านรณรงค์ เฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคติดเชอไวรั
รพ.สต.ปทุ
สโคโรนา
ม
21,480
66
114 โครงการชาวตําแย นาเมือง แคนคําร่วมใจต ้านภัยไข ้เลือดออก
รพ.สต.ตําแย
30,000
67
115 โครงการพัฒนาการเด็ก(0 -5 ปี )
รพ.สต.ตําแย
10,000
67
116 โครงการควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อและภัยสุขภาพ(ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาโรคมะเร็
รพ.สต.ตํ
งตับ าแย
10,000
67
117 โครงการ ชาวตําแย ขยับกายสบายชวี ี
รพ.สต.ตําแย
15,000
67
118 โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมผู ้ป่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
รพ.สต.ตําแย
28,000
68
119 โครงการผาแก ้วร่วมใจ ต ้านภัยไข ้เลือดออก
รพ.สต.ผาแก ้ว
20,000
68
120 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพให ้ความรู ้ประชาชน 15 ปี ขนไป
ึ
รพ.สต.ผาแก ้ว
20,000
68
121 โครงการควบคุมป้ องกันโรคโควิด-19
รพ.สต.ผาแก ้ว
20,000
68
ิ ธิประโยชน์ม
122 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพกลุม
่ ประชาชนอายุ 15ปี ขนไปตามชุ
ึ
ดสรพ.สต.ยางลุ
ท
่ หลัก
51,225
69
123 โครงการสง่ เสริมการดูแลสุขภาพในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคเรือรังปี งบประมาณ 2565 รพ.สต.ยางลุม
่
77,100
69
124 โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมป้ องกันไข ้เลือดออก โรงพยาบาลสง่ เสริรพ.สต.ยางลุ
มสุขภาพตําบลยางลุ
ม
่
ม
่
54,620
70
ี
125 โครงการต ้นแบบควบคุมความเสยงพฤติ
กรรมสุขภาพ ปี งบประมาณ 2565 รพ.สต.ยางลุม
่
26,000
70
ี
126 โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลียนพฤติกรรมกลุม
่ เสยงโรคเรื
อรังในชุมชนรพ.สต.หัวเรือ
40,000
71
127 โครงการเกษตรกรตําบลหัวเรือ ปลอดโรค ปลอดภัย ไร ้สารเคมีตกค ้างในเลือรพ.สต.หั
ด
วเรือ
17,500
71
128 โครงการชุมชนหัวเรือร่วมใจ ต ้านภัยโรคไข ้เลือดออก ด ้วยคุณธรม "รักเหนือรพ.สต.หั
รัก
วเรือ
10,000
72
ื
129 โครงการอบรมแกนนํ าเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคติดเชอไวรั
สโคโรนา รพ.สต.หัวเรือ
10,000
72
130 โครงการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคระบาดอําเภอเมืองอุบลราชธานี ประจํ
สสอ.เมื
าปี อง
483,680 72-73
440,000
131 โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชนอายุ35ปี ขนไป
ึ
สสอ.เมือง
73
้
132 โครงการให ้ความรู ้การดูแลตนเองและรณรงค์คัดกรองภาวะแทรกภาวะแทรกซ
สสอ.เมื
อนตา
อง
188,300
73
133 โครงการสง่ เสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณรและแม่ช ี เครือข่าย โรงพยาบาล เวชกรรม รพ.๕๐พรรษาฯ 27,000
74
ึ ษา รพ.๕๐ พรรษาฯ 93,280
134 โครงการปรับเปลียนอาจาระด ้านสุขภาพระภิกษุ สงฆ์-สามเณร ปี 2565
สุขศก
74
135 โครงการสง่ เสริมสุขภาพผู ้ป่ วยโรคเรือรังในคลินก
ิ ปี งบประมาณ2565
PCU๕๐พรรษาฯ
36,000
74
ั
ึ
136 โครงการพัฒนาศกยภาพการปรับเปลียนพฤติกรรมผู ้เข ้าร่วมบริการคลินก
ิ DPAC
สุขศกษา รพ.๕๐ พรรษาฯ 15,000
75
ั
ึ
137 โครงการพัฒนาศกยภาพการปรับเปลียนพฤติกรรมบุคลากร ตามหลัก 3อ.2สสุขศกษา รพ.๕๐ พรรษาฯ 30,000
75
138 โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและสร ้างเสริมการออกกําลังกาย
คณะกรรมการกีฬา
99,000
75
139 โครงการอบรมแกนนํ าสุขภาพการออกกําลังกายแบบBody Weight
คณะกรรมการกีฬา
98,000
75
่ ข ้าราชการ อปท. รัฐวิสาหกิรพ.๕๐พรรษาฯ
จ
350,000
76
140 โครงการตรวจสุขภาพและให ้ความรู ้เชงิ รุกในกลุม
6. โครงการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพและบริการสุขภาพ

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
ั
141 โครงการอบรมพัฒนาศกยภาพแกนนํ าคุ ้มครองผู ้บริโภค
รพ.สต.หนองแก
18,900
142 โครงการผู ้บริโภคอุน
่ ใจ ร ้านค ้าปลอดภัย พัฒนาเครือข่ายให ้ยังยืน
รพ.สต.ปะอาว
15,950
143 โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ ้มครองผู ้บริโภค ปี 2565
PCU๕๐พรรษาฯ
39,600
144 โครงการคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านอาหารปลอดภัยในชุมชน ปี 2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
25,000
145 โครงการเฝ้ าระวังคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านสาธารณสุขในชุมชน ตําบลหัวเรือ ปี รพ.สต.หัวเรือ
5,000
146 โครงการคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพและเฝ้ าระวังสถานประกอบการ
สสอ.เมือง
28,800
147 โครงการอบรมมาตรฐานด ้านสุขาภิบาลอาหาร
รพ.๕๐พรรษาฯ
16,500
148 โครงการสง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุในชุมชน
รพ.สต.หนองขอน
9,800
ิ
แผนงานที 4 : การบริหารจ ัดการสงแวดล้
อม
ิ
7.โครงการบริหารจ ัดการสงแวดล้
อม
ิ
149 โครงการ พัฒนาสงแวดล
้อมและป้ องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
รพ.สต.หนองไหล
12,540
ิ
150 โครงการพัฒนาสง่ เสริมสงแวดล
้อมน่าอยูใ๋ นชุมชน ปี งบประมาณ 2565
PCU๕๐พรรษาฯ
44,000
ิ
151 โครงการอบรมอนามัยสงแวดล
้อม ปี 2565
สสอ.เมือง
9,550
ิ
152 โครงการเฝ้ าระวังภาวะสุขภาพด ้านมลพิษสงแวดล
้อมผู ้ได ้รับผลกระทบจากเตาเผาตํ
อาชวี ฯ รพ.๕๐
าบลปทุพรรษาฯ
ม
6,500
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (5 แผนงาน )
แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
8 โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
153 ทีมหมอครอบครัวเยียมบ ้านบริการด ้วยหัวใจ "ใกล ้บ ้าน ใกล ้ใจ"
รพ.สต.ดงบัง
30,720
154 โครงการติดตามเยียมบ ้านดูแลกลุม
่ เป้ าหมายผู ้พิการ ผู ้ด ้อยโอกาส ผู ้ฟื นฟูสภาพร่
รพ.สต.ทั
างกายและนโยบาลรั
พไทย
ฐ34,560
บาล
ั ค
ิ รอบครัว"คลินค
ิ หมอครอบครัว" ตําบลแจระแม ปี งบประมาณ
รพ.สต.หนองแก
80,640
155 โครงการเวชปฏิบต
156 โครงการเวชปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัว"คลินค
ิ หมอครอบครัว" ตําบลอุบล ปี งบประมาณ
รพ.สต.หนองแก
34,560
157 ซํา กับ 158
ึ ษาชุมชน โดยการจัดทําผังเครืรพ.สต.หนองแก
158 โครงการอบรม อสม. เชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ าร ในการศก
อญาติ
20,410
159 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในชุรพ.สต.หนองแก
มชน
8,400
160 โครงการอบรม อบรมจิตอาสา(อสม.หรือ หมอพืนบ ้าน)ดูแลสุขภาพผู ้ป่ วยและประชาชนกลุ
รพ.สต.หนองแก
ม
่ เปราะบางในชุ
11,000
มชน
161 โครงการรพ.สต.ใกล ้บ ้านใกล ้ใจ
รพ.สต.หนองบ่อ
63,360
162 โครงการอิมท ้องสุขภาพเข็งแรง สําหรับผู ้ป่ วยโรคเรือรัง
54,000
รพ.สต.หนองบ่อ
163 โครงการดูแลสุขภาพผู ้ป่ วยโรคเรือรังในคลีนค
ิ ของหน่วยบริการปฐมภูม ิ
รพ.สต.หนองไหล
42,000
164 โครงการติดตามเยียมบ ้านเวชปฎิบต
ั ค
ิ รอบครัวโดยเจ ้าหน ้าทีสาธารณสุข
รพ.สต.หนองไหล
53,760

หน้า
77
77
77
78
78
79
79
79

80
80
80
81

82
82
82
83
84
84
84
85
85
85
86

สารบ ัญ
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
177
178
179
180

เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
โครงการเวชปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัว "รพ.สต.ใกล ้บ ้าน ใกล ้ใจ" ปี 2565
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
46,080
โครงการเวชปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัว "รพ.สต.ใกล ้บ ้าน ใกล ้ใจ"ปี 2565
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
103,680
โครงการโรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตําบลกระโสบใกล ้บ ้านใกล ้ใจปี งบประมาณ
รพ.สต.กระโสบ
63,360
โครงการการดําเนินงานหมูบ
่ ้านจัดการสุขภาพ ปี 2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
30,000
โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัว
รพ.สต.ดงแสนสุข
19,700
โครงการเยียมบ ้านแบบผสมผสานใกล ้บ ้านใกล ้ใจ ปี 2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
30,720
โครงการหมอครอบครัวรู ้บ ้านรู ้ใจ
รพ.สต.ดงห่องแห่
35,200
ทีมหมอครอบครัวเยียมบ ้านบริการด ้วยหัวใจ “เดินสาย บายคิง”
รพ.สต.ปทุม
53,760
ทีมหมอครอบครัวเยียมบ ้านบริการด ้วยหัวใจ “เดินสาย บายคีง”
รพ.สต.ตําแย
23,040
ใกล ้บ ้านใกล ้ใจ(เยียมบ ้านโดยจนท.สาธารณสุข)
รพ.สต.ปากนํ า
46,080
ใกล ้บ ้านใกล ้ใจ(เยียมบ ้านโดยจนท.สาธารณสุข)
รพ.สต.ปากนํ า
15,360
โครงการสง่ เสริมสุขภาพและเยียมบ ้านผู ้ป่ วยโรคเรือรังแบบบูรณาการ (Home
รพ.สต.หั
Visit วเรือ
107,520
โครงการ รพ.สต.ใกล ้บ ้านใกล ้ใจ ปี 2565
รพ.สต.ขามใหญ่
89,280
โครงการใกล ้บ ้านใกล ้ใจเพือคุณภาพชวี ต
ิ ดี สงั คมดี พลังใจเข ้มแข็ง
รพ.สต.หัวดูน
95,040

้ องมือทางการแพทย์และสอบเทียบ
โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารผู ้ใชเครื
เครืองมือทางการแพทย์ในสถานบริการระดับปฐมภูม ิ เครือข่าย
หลักประกันสุขภาพโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชริ าลงกรณ
สุคนธา /สสอ.เมือง
25,500
181 โครงการเยียมเสริมพลัง หน่วยบริการปฐมภูมแ
ิ ละเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ (PCU/NPCU) เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.50 พรรษาประจําปี
งบประมาณ 2565
สุคนธา /สสอ.เมือง
21,600
182 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรผู ้ปฏิบต
ั งิ านควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อเครือข่ายกันย์วต
ิ รา/สสอ.เมือง
28,025
ิ ง่ ตรวจทีมีคณ
183 โครงการ สง่ เสริมควบคุมการเก็บสงส
ุ ภาพเพือประชาชน ปี งบประมาณ
กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์ 4,950
184 โครงการนิเทศติดตามเกณฑ์มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ในรพ.สต และ กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์ 4,800
9.โครงการพ ัฒนาเครือข่ายกําล ังคนด้านสุขภาพและ อสม.
ี 12,000
185 โครงการพัฒนาองค์ความรอบรู ้(อสค.)ด ้านสุขภาพการรักษาพยาบาลโรคเบืองต
รพ.สต.ทั
้นและการช
พไทยว่ ยฟื นคืนชพ
186 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชงิ รุกในชุมชน โดย อสม. ปี 2565
รพ.สต.หนองแก
24,600
ั
187 โครงการพัฒนาศกยภาพองค์ความรู ้อาสาสมัครประจําครอบครัว(อสค.) ความรอบรู
รพ.สต.หนองแก
้ด ้านสุขภาพ
17,100

หน้า
86
87
87
88
88
88
89
89
89
90
90
91
91
92

92

92
93
93
93
94
94
94

สารบ ัญ
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
ี ขันพืนฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม ในการปฐมพยาบาลเบืองต ้นและชว่ ยฟื นคืนชรพ.สต.หนองแก
พ
6,840
โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ PCU หนองแก
รพ.สต.หนองแก
31,180
โครงการอบรมการจัดการความรู ้แบบบูรณาการเพือพัฒนาศักยภาพ "หมอครอบครั
รพ.สต.หนองไหล
ว
20,460
้ องมือตรวจสุขภาพประชาชนรพสต.ขามใหญ่
โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ าร อสม. ในการใชเครื
21,580
โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต ปี 2565
รพสต.ขามใหญ่
21,580
ี ขันพืนฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการปฐมพยาบาลเบืองต ้นและชว่ ยฟื นคืนชรพ.สต.ด
พ
้ามพร ้า
13,350
โครงการดูแลสุขภาพผู ้ป่ วยเบาหวานผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงในคลินก
ิ โรคเรือรั
รพ.สต.หั
ง
วดูน
33,150
โครงการควบคุมป้ องกันไข ้เลือดออกในชุมชน ปี งบประมาณ 2565
PCU 50 พรรษาฯ
22,000
โครงการ อบรมจิตอาสาดูแลกลุม
่ เปราะบางในชุมชน
รพ.สต.ผาแก ้ว
10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุม
่
ี 5 ปี งบประมาณ 2565
วัย ด ้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก" ระดับศล
รพ.สต.หัวเรือ
24,000
198 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและฟื นฟูความรู ้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสมรพ.สต.หัวเรือ
36,000
่ วามเป็ นเลิศด ้านทันตสุข
199 โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนาศักยภาพอสม.สูค
รพ.สต.ปะอาว
ภาพ
17,600
200 โครงการชุมชนใสใ่ จ ดูแลความปลอดภัยผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
รพ.สต.ปะอาว
30,800
201 โครงการเครือข่ายกําลังคนด ้านสุขภาพและ อสม. รพ.สต.หนองไหล
รพ.สต.หนองไหล
20,000
202 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ
่ ้าน ต.ปะอาว อ.เมือง จรพ.สต.ปะอาว
31,900
ิ ชูเกียรติ การเป็ นตัวอย่างที
203 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม สง่ เสริมกิจกรรมเชด
กัมดีปนาท/สสอ.เมือง
130,700
204 โครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนนํ าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ
่ ้าน ประจําบ ้าน (อสม.หมอประจําบ ้าน)อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประจําปี 2565
กัมปนาท/สสอ.เมือง
17,900
205 โครงการอบรมให ้ความรู ้เกียวกับการบริจาคโลหิต
กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์ 46,800
206 โครงการอบรมนักกําหนดอาหารลดพุง ลดโรค
คณะกรรมการกีฬา
50,000
แผนงานที 6 : การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
10. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือร ัง
207 โครงการอบรมให ้ความรู ้เพือป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู ้ป่ วยโรคเรื
รพ.สต.ด
อรัง ้ามพร ้า
52,000
208 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปี ขนไป
ึ
ปี งบประมาณ 2565
รพ.สต.ขามใหญ่
50,000
209 โครงการปรับเปลียนพฤติรรมและฟื นฟูความรู ้ผู ้ป่ วยเบาหวานและความดันโลหิ
รพ.สต.ขามใหญ่
ตสูงแบบองค์รวม
32,500

หน้า
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97
97
97

98
98
99
99
99
100
100

101
101
101

102
102
103

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
210 โครงการคลินค
ิ โรคเรือรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง) รุง่ รพ.สต.กระโสบ
อรุณ
12,000
ื
211 โครงการสง่ เสริมการดูแลสุขภาพในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคสมองเสอมปี งบประมาณ รพ.สต.ยางลุม
่
9,600
212 โครงการเพิมพูนความรู ้และทักษะในการดูแลตนเองของผู ้ป่ วยเบาหวานและความดั
รพ.สต.หั
นโลหิ
วเรือตสูง
60,000
213 โครงการพัฒนาการดูแลผู ้ป่ วยกลุม
่ sepsis ,STEMI,Stroke
ทีม CLT Med
20,000
ํ
11.โครงการพ ัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบ ัติใหม่ และโรคอุบ ัติซา
ิ ธิภาพการออกปฏิบต
215 โครงการเพิมประสท
ั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ
่ ้าน 3 หมูบ
่ ้าน คูเดือ ทัพไทย ท่ากกแห่
รพ.สต.ทัพไทย
14,571
216 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข ้เลือดออกปี 2565
รพ.สต.ขามใหญ่
21,580
217 โครงการจัดตังแกนนํ าครือข่ายป้ องกันและควบคุมโรคโควิด-19
รพ.สต.ขามใหญ่
21,580
ื
218 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม SRRTในเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคติดเชรพ.สต.ด
อไวรั
สโคโรน่
้ามพรา้าและโรคไข ้เลื
57,200
อดออก
219 โครงการลดหวาน ลดเค็ม ชะลอไตวาย ปี 2565
รพ.สต.หนองแต ้
45,250
220 โครงการประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารรณรงให ้ความรู ้อสม.เพือพัฒนาระบบ
บริการโรคติดต่อ โรคอุบต
ั ใิ หม่ และโรคอุบต
ั ซ
ิ ําในชุมชนตําบลกระโสบ
ปี งบประมาณ 2565
รพ.สต.กระโสบ
90,090
221 โครงการควบคุมป้ องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพชุมชน ปี งบประมาณ 2565รพ.สต.ปากนํ า
15,500

หน้า
104
104
105
105

223 โครงการป้ องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตํรพ.สต.ยางลุ
าบลยางลุม
่ ม
่
18,420
224 โครงการอบรมการดูแลผู ้ป่ วยวัณโรคือยา และ DOT ในเจ ้าหน ้าทีโรงพยาบาลส
คลิน
ง่ เสริ
ก
ิ TB
มสุรพ.๕๐พรรษาฯ
ขภาพอําเภอเมือง2,750

109

225 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาผู ้ติดเชอผู
ื ้ป่ วยเอดส ์ ปี 2565 นางฑิตฐิตา /รพ.๕๐พรรษาฯ4,400
ี
226 โครงการคัดกรองกลุม
่ เสยงด
้วยวิธเี อกซเรย์ทรวงอก (chest x-ray)
นายธีรศักดิ คันศร/นางสาวปิ
192,500
ยะนุช
้ าอย่างสมเหตุสมผล
ี และการใชย
12.โครงการป้องก ันและควบคุมการดือยาต้านจุลชพ
227
้
้
โครงการสง่ เสริมการใชยาสมุ
นไพรและการใชยาอย่
างสมเหตุสมผล
รพ.สต.ดงห่องแห่
11,000
13. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
14. โครงการดูแลผูป
้ ่ วยระยะสุดท้ายแบบประค ับประคองและการดูแลผูป
้ ่ วยกึงเฉียบพล ัน
15. โครงการพ ัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
้ มนวดเท ้าลดอาการชาในผู ้ป่ วยเบาหวาน ปี งบประมาณ
228 โครงการการนวดเท ้าและใชครี
รพ.สต.หนองแก
16,600
229 โครงการใกล ้บ ้านใกล ้ใจแพทย์แผนไทยในชุมชน ปี งบประมาณ 2565
รพ.สต.หนองแก
11,600
230 โครงการให ้ความรู ้เรืองสมุนไพรต ้านภัยโควิด-19 ในชุมชน

รพ.สต.ดงแสนสุข

14,000

106
107
107
107
108

108
108
109
110
110
111

112
112
113

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
่
231 โครงการสงเสริมภูมป
ิ ั ญญาท ้องถินด ้านสมุนไพรในโรงเรียน ปี 2565
รพ.สต.หนองแต ้
16,450
232 โครงการแลกเปลียนเรียนรู ้หมอพืนบ ้านปี 2564
วรรณวิสา/สสอ.เมือง
11,000
ิ ธิภาพ
233 โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข ้อมูลแพท์แผนไทยให ้มีประสท
วรรณวิสา/สสอ.เมือง
3,300
16. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ี /สติ/สมาธิ รพ.สต.ทัพไทย
234 โครงการดูแลสุขภาพองค์รวมด ้านสงั คมจิตใจด ้วยหลักธรรมะ (ศล
12,000
235 โครงการสง่ เสริมสุขภาพเยาวชนพ ้นจากสารบุหรีสุรายาเสพติด
รพ.สต.ทัพไทย
12,000
236 โครงการอบรมสุขภาพจิตดี ชวี ส
ี ดใส
รพ.สต.หนองแก
237 โครงการอบรมแกนนํ าดูแลผู ้ป่ วยจิตเวชแบบมีสว่ นร่วมในชุมชนด ้วย
ี 5
คุณธรรม “รักเหนือรัก ” ในระดับศล
รพ.สต.หัวเรือ
ึ เศร ้า และป้ องกันการฆ่าตัวตาย เครือข่งานสุ
238 โครงการเฝ้ าระวังผู ้ป่ วยโรคจิต โรคซม
าย ขภาพจิต รพ.๕๐
239 โครงการฟื นฟูสภาพจิตโดยการเสริมวิถพ
ี ุทธในงานบําบัดรักษาในชว่ งการระบาดของโรคโควิ
งานสุขภาพจิต รพ.๕๐
ด
17. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหล ัก
ั ซอน
้
240 โครงการอบรมฟื นฟูวช
ิ าการ การดูแลแผลทีซบ
ทีม CLT ศัลยกรรม
241 โครงการอบรมฟื นฟูวช
ิ าการการดูแลผู ้ป่ วยไข ้เลือดออก เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ
ทีม CLT เด็ก
242 โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ าร Newborn resuscitation
ทีม CLT เด็ก
18. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคห ัวใจ
19. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
243 โครงการบูรณาการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต ้านม
รพ.สต.หนองไหล
244 โครงการรู ้เร็ว รู ้ทัน ป้ องกันมะเร็งเต ้านมมะเร็งปากมดลูก
รพ.สต.หัวดูน
245 โครงการเฝ้ าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก2565
รพ.สต.ดงแสนสุข
246 โครงการรอบรู ้เรืองมะเร็ง
รพ.สต.ดงห่องแห่
247 โครงการควบคุมโรคมะเร็งเต ้านม มะเร็งปากมดลูก
รพ.สต.ผาแก ้ว
248 โครงการป้ องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม ้ตับ มะเร็งตับและท่อนํ าดี
รพ.สต.ผาแก ้ว
249 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต ้านม ด ้วยคุณรพ.สต.หั
ธรรม
วเรือ
20. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ี
250 โครงการรณรงค์ลดเค็ม ลดเสยงป่
วยโรคไต ประจําปี 2565
รพ.สต.หนองแก
ี ลดโรค ปี 2564
251 โครงการหมูบ
่ ้านต ้นแบบลดเค็ม ลดเสยง
รพ.สต.ด ้ามพร ้า
252 โครงการลดเสยงเลี
ี
ยงไตวาย
รพ.สต.ดงห่องแห่

หน้า
114
114
114
115

13,400

115
115

5,000
5,500
13,000

116
116
117

7,200
4,000
3,000

118
118
118

16,500
25,090
20,000
16,500
20,000
1,000
8,000

119
119
120
120
121
121
121

29,000
54,000
17,600

122
123
123

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ
่
253 โครงการสงเสริมสุขภาพผู ้ป่ วยโรคเรือรังในคลินก
ิ บริการ
รพ.สต.ดงห่องแห่
37,125
ื
254 โครงการชะลอไตเสอมในผู
้ป่ วยเบาหวานความดันโลหิตสูง
รพ.สต.ปากนํ า
10000
21. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจ ักษุวท
ิ ยา
255 โครงการผ่าตัดต ้อกระจก
ฐานิตาภัทร์/รพ.๕๐ พรรษาฯ
40,000
22. โครงการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอว ัยวะ
23. โครงการพ ัฒนาระบบบริการบําบ ัดร ักษาผูป
้ ่ วยยาเสพติด
ี าว ชุมชนสข
ี าว ต ้านภัยยาเสพติด ปี 2565
256 โครงการการ ทูบน
ี ัมเบอร์วัน บ ้านสข
รพ.สต.ดงแสนสุข
20,000
257 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรม To be number one ตําบลหัวเรือ ด ้วยคุ
รพ.สต.หั
ณธรรมวเรือ
5,000
ี วเรือ
258 โครงการ อบรมแกนนํ าเยาวชนพันธุใ์ หม่ หัวใจประชาชน ด ้วย “รักเหนือรัก” ในระดั
รพ.สต.หั
บศล
25,800
259 โครงการวัยรุน
่ ยุคใหม่ สดใสห่างไกลบุหรี สุราและยาเสพติด ร่วมสร ้างชมรม
อบ
ุ ลรัตน์/สสอ.เมือง
15,000
24. โครงการบริบาลฟื นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)
25.โครงการพ ัฒนาระบบบริการ one day surgery
26.โครงการก ัญชาทางการแพทย์
260 โครงการให ้ความรู ้เรืองยาสมุนไพรทีมีกญ
ั ชาเป็ นสว่ นผสมปี งบประมาณ2565นางวรัญญา / รพ.๕๐ พรรษาฯ
4,950
่ ต่อ
แผนงานที 7 : การพ ัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสง
่ ต่อ
27. โครงการพ ัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสง
261 โครงการแก ้ไขปั ญหาอุบต
ั เิ หตุทางถนนในชว่ งเทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ ประจํ
สุภาาภรณ์
ปี
/สสอ.เมือง
6,720
262 โครงการบริจาคโลหิตเพือเตรียมโลหิตไว ้ชว่ ยชวี ต
ิ เพือนมนุษย์ชว่ ยเหลือชวี ต
ิ สุภาภรณ์/สสอ.เมือง
9,600
263 โครงการสง่ เสริมป้ องกันการลดอุบต
ั เิ หตุและบรรเทาสาธารณภัยอุบต
ั เิ หตุบนท
ฐิต้องถนน
พ
ิ ร รพ.๕๐ พรรษา
12,800
แผนงานที 8 : การพ ัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพืนทีเฉพาะ
28.โครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพืนทีเฉพาะ
แผนงานที 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเทียวเชงิ สุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
29. โครงการพ ัฒนาการท่องเทียวเชงิ สุขภาพและการแพทย์
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน)
แผนงานที 10 : การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการกําล ังคนด้านสุขภาพ
30. โครงการบริหารจ ัดการกําล ังคนด้านสุขภาพ
ี ขันสูง
ั ก
ิ ารและการชว่ ยฟื นคืนชพ
264 โครงการอบรมฟื นฟูเชงิ ปฏิบต
งานอุบต
ั เิ หตุและฉุกเฉิน 12,000
ี ขันพืนฐาน
ั ก
ิ ารและการชว่ ยฟื นคืนชพ
265 โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
งานอุบต
ั เิ หตุและฉุกเฉิน 30,000
266 โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารการอ่านและแปลผล EKG
งานอุบต
ั เิ หตุและฉุกเฉิน
6,500

หน้า
124
124
125

126
126
127
127

128

129
129
130

131
131
131

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ หน้า
267 โครงการอบรมการคัดกรองผู ้ป่ วย MOPH ED Triage
งานอุบต
ั เิ หตุและฉุกเฉิน
5,000
132
268 โครงการอบรมการจัดการความรุนแรงในห ้องฉุกเฉิน
งานอุบต
ั เิ หตุและฉุกเฉิน
8,000
132
่ วามเป็ นเลิศและการยกเคลือนย ้ายผู
ั ้ป่ณรงค์
269 โครงการอบรมมาตรฐานการบริการเพือสูค
ชย
วยขันพืมุนฐาน
ง่ หมาย
14,000
132
270 โครงการสง่ เสริมป้ องกันการเกิดอุบต
ั เิ หตุและบรรเทาสาธารณภัยบนท ้องถนนงานอุบต
ั เิ หตุและฉุกเฉิน 15,000
133
ิ ง่ ตรวจทีมีคณ
271 โครงการ การเก็บสงส
ุ ภาพ สําหรับเจ ้าหน ้าทีโรงพยาบาล
กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์ 48,000
133
ั กรรม / PCT10,000
272 โครงการอบรมความรู ้ เพือพัฒนาระบบยา สําหรับบุคลากรในเครือข่ายโรงพยาบาล
กลุม
่ งานเภสช
133
ั กรรม / PCT 5,000
273 โครงการอบรมระบบยาสําหรับเจ ้าหน ้าทีใหม่ เพือความปลอดภัยด ้านยา (Basic
กลุม
่ training
งานเภสช
134
274 โครงการอบรมบุคลากรปลอดภัยในการทํางาน Personnel Safety บูรณาการคลิ
วาสนา
นก
ิ โรคจากการทํ
พิมพกัน
างานและการส
17,400 ง่ ต่134
อ
้
275 โครงการอบรมและซอมแผนอั
คคีภย
ั
ณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร
54,400
135
276 โครงการปฐมนิเทศเจ ้าหน ้าทีรพ.
HRD
12,000
135
277 โครงการประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารงานพลังกลุม
่ และความสุข
HRD
122,800
136
278 โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารเสริมสร ้างความรู ้การจัดทําผลงานวิชาการเพือเลื
HRD
อนระดับ
10,800
136
279 โครงการอบรมฟื นฟู IC ประจําปี 2565
พัสวีนษ
ิ ฐ์ มานุพันธ์
48,000
136
ิ ธิภาพการล ้างมือทีถูกต ้องของบุคลากร
280 โครงการเพิมประสท
พัสวีนษ
ิ ฐ์ มานุพันธ์
30,000
137
้
281 โครงการอบรมและซอมแผนด
้านสารเคมี
วาสนา พิมพกัน
19,200
137
282 โครงการแลกเปลียนเรียนรู ้และนํ าเสนอผลงานคุณภาพ (กิจกรรมมหกรรมคุณทีภาพ
ม QM
115,100
138
ี
283 โครงการ อบรมฟื นฟู"การบริหารความเสยงในหน่
วยงาน"
ทีม RM
36,000
138
284 โครงการตรวจคัดกรองต ้อหินในกลุม
่ ผู ้ป่ วยเรือรังและผู ้มารับบริการ ตังแต่อายุทีม CLT ตา
5,000
139
ิ
285 โครงการฟื นฟูวช
ิ าการการดูแลผู ้ป่ วย กลุม
่ โรคจักษุ โสต ศอ นาสก
ทีม CLT ตา
5,000
139
286 โครงการพัฒนาการดูแลผู ้ป่ วยระยะกลางในเครือข่าย รพ.๕๐พรรษาฯ
ทีม IMC
27,600
139
31.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
ิ ธิภาพการปฏิบต
287 โครงการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพิมประสท
ั งิ าน พัฒนา
สสอ.เมือง
109,000
คุณภาพระบบบริการ และพัฒนาเป็ นองค์กรแห่งความสุข อําเภอเมือง
140
อุ
บ
ลราชธานี
จั
ง
หวั
ด
อุ
บ
ลราชธานี
ปี
2565
ั ต์ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจําปี 2565
288 โครงการครอบครัวสุขสน
HRD
40,800
140
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (4 แผนงาน)
แผนงานที 11 : การพ ัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
32. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
33. โครงการพ ัฒนาองค์กรคุณภาพ

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ หน้า
291 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต.ตําแย
50,000
142
292 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต.ปากนํ า
42,000
143
293 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต.ผาแก ้ว
50,000
143
294 ไม่ม ี
295 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร ้างความสุ
รพ.สต.ยางลุ
ขในการทํางานรพ
ม
่
45,300
144
296 โครงการแลกเปลียนเรียนรู ้ในงานสาธารณสุขสําหรับเจ ้าหน ้าทีในรพ.สต.ปี ละรพ.สต.หัวเรือ
33,800
145
297 โครงการสง่ เสริมการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร ปี งบประมาณรพ.สต.หัวเรือ
22,000
145
่ ณ
298 โครงการพัฒนาสถานบริการสูค
ุ ภาพ รพ.สต.ติดดาว ประจําปี งบประมาณ 2564
รพ.สต.หัวเรือ
21,400
146
300 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุน งานสร ้างเสริมสุขภาพ รพสต. ศรายุทธ /สสอ.เมือง
5,000
147
301 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรเพือสนับสนุนงานสร ้างเสริมสุขภาพประชาชน
ศรายุทธ /สสอ.เมือง
61,200
147
302 โครงการพัฒนางานพัสดุ และการควบคุมภายใน สําหรับ รพสต
ศรายุทธ /สสอ.เมือง
27,800
148
303 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมส
ิ ม
ู่ าตรฐานรพ.สต.ติดดาว ปี งบประมาณ รพ.๕๐ พรรษาฯ/พัฒฯสสอ39,800
149
่ าตรฐานประกันคุณภาพทางการพยาบาล(QA) NSO/รพ.๕๐ พรรษาฯ 172,200
304 โครงการพัฒนาคุณภาพสูม
150
305 โครงการองค์กรพยาบาลแห่งความสุข
NSO/รพ.๕๐ พรรษาฯ
24,600
151
306 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล
NSO/รพ.๕๐ พรรษาฯ
5,000
151
่ วามเป็ นเลิศ
307 โครงกาพัฒนาการพยาบาลสูค
NSO/รพ.๕๐ พรรษาฯ
16,200
151
ั สูตรสาธารณสุข กลุม
308 โครงการเยียมประเมินการพัฒนาคุณภาพห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชน
่ งานเทคนิคการแพทย์ 7,400
152
โครงการตรวจประเมินขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ เพือการรับรองระบบคุณภาพของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (LA)
309 โดยสภาเทคนิคการแพทย์
กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์ 40,500
152
310 โครงการประกันคุณภาพการตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารโดยองค์กรภายนอก (EQA
กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์ 47,700 153-154
311 โครงการพัฒนาคุณภาพห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารรังสวี น
ิ จ
ิ ฉัยจังหวัดอุบลราชธานี
กลุม
่ งานรังสวี ท
ิ ยา
7,600
154
312 โครงการรับรองระบบบริหารคุณภาพห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารรังสวี น
ิ จ
ิ ฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ
กลุม
่ งานรังสวี ท
ิ ยา
ข
29,500
155
313 โครงการสอบเทียบเครืองมือแพทย์
ณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร
62,500
155
ิ
314 โครงการสรุปผลการดําเนินงานโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชราลงกรณประจํ
ยุทาธศาสตร์
ปี งบประมาณ
10,000
156
ิ
315 โครงการรับนิเทศและการตรวจราชการเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวช
ยุทธศาสตร์
ราลงกรณ
16,000
156
316 โครงการติดตามประเมินการดําเนินการกิจกรรม 5 ส. ปี งบประมาณ 2565 คณะกรรมการ 5ส.
30,000
156
แผนงานที 12 : การพ ัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
34. โครงการพ ัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสข
ุ ภาพแห่งชาติ

สารบ ัญ
เรือง
หน่วยงานร ับผิดชอบ
งบประมาณ หน้า
ิ
ั
317 โครงการประชุมเชงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือการพัฒนาศกยภาพข ้อมูลระบบสารสนเทศด
นส.เบญจพรรณ
้านสุขภาพ
พลสวัสดิ35,080
157
ิ
่
ั
318 ประชุมเชงปฏิบต
ั ก
ิ ารงานทันตสาธารณสุข
กนกวรรณ สงสุขเลิศสนติ 5,500
157
319 โครงการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมเิ พือติดตามและสนับสนุนการสง่ เสริมนางพจนี
สุขภาพ ย ์ ขัดโพธิ สสอเมือ96,900
งฯ
158
320 โครงการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสสตร์สาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาล ขนิษฐา แผนงาน รพ๕๐ 7,500
159
ั พันทวี
321 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานโรงพยาบาล
เฉลิมชย
10,800
159
321 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมHosXP สู่ รพ.สต.
นายจิรายุ แสงงาม/สสอ 210,000
159
35. โครงการ Smart Hospital
แผนงานที 13 : การบริหารจ ัดการด้านการเงินการคล ังสุขภาพ
36. โครงการลดความเหลือมลําของ 3 กองทุน
322 'โครงการพัฒนาระบบงานหลักประกันสุขภาพ ปี งบประมาณ 2565
อนุพันธ์/สสอ.เมือง
19,400
160
37 โครงการบริหารจ ัดการด้านการเงินการคล ัง
323 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ ้าหน ้าทีด ้านการเงิน บัญช ี ปิ ดงบการเงิน ด ้วยโปรแกรมส
ศรายุทธ ําสสอ.เมื
เร็จรูป องฯ
13,000 161-162
ิ ธิภาพการจัดเก็บรายได ้
324 โครงการเพิมประสท
กลุม
่ งานประกันสุขภาพ 19,700
163
แผนงานที 14 : การพ ัฒนางานวิจ ัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ
38. โครงการพ ัฒนางานวิจ ัย/นว ัตกรรม ผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
325 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
รพ.สต.ดงห่องแห่
10,720
164
326 โครงการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และR2R เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอเมื
พัฒนาคุ
องอุณ
บลราชธานี
ภาพบริการและมาตรฐาน
30,400
164
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บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.

ppสสอ.
บํารุงรพ.

กองทุน
กองทุน
NPCU
บํารุง
บํารุง
บํารุง
บํารุง
ppสสอ.
ppสสอ.
ppสสอ.
ppรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.
บํารุงรพ.

ppสสอ
ppรพ

1410880

ppสสอ.
ppสสอ.
ppสสอ.
ppรพ.
บํารุงรพ.
PPสสอ.

210000

ppสสอ.
ppสสอ.
บํารุงรพ.
บํารุง
บํารุงรพ.
2008985
2008985.00
585105 ppรพ
1399880 ppสสอ
1984985 รวม

-

405605
192500
598105
598,105

920880
210000
280000
1410880
11000

909880
1399880

11000

หลักเกณฑ์และแนวทางการตังงบประมาณและค่าใชจ่้ ายในโครงการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ 2565
อัตราค่าใชจ่้ ายตาม
ลําดับ
รายการ
เงือนไข
ระเบียบ
มาตรการประหยัด
240 บาทต่อคนต่อ
ี
ระดับตํากว่าเชยวชาญ(<C
240 บาทต่อคนต่อวัน
วั270
น บาทต่อคนต่อ
1 เบียเลียง
ี
ระดับเชยวชาญขึ
นไป(C9270 บาทต่อคนต่อวัน
วัน
อบรมประเภท ข.
จนท.ของรัฐ ชม.ละ
บรรยายเบิก ชม.ละ1 คน ชม.ละไม่เกิน 600 บาท
ไม่เกิน 600 บาท
2 วิทยากร
เอกชน ชม.ละไม่
ต่อคน
อภิปรายไม่เกิน 5 คน
เกิน 1,200 บาท
แบ่งกลุม
่ ๆละไม่เกิน 2 คน
ตามอัตราเรียกเก็บจริงไม่
ค่าอาหารครบมือ ในสถานทีราชการ
ไม่เกิน 500 บาท
เกิน 300 บาท/คน
(ฝึ กอบรมประเภท
3
ตามอัตราเรียกเก็บจริงไม่
ข และ
ไม่เกิน 800 บาท
เอกชน
เกิน 500 บาท/คน
บุคคลภายนอก)
ค่าอาหารไม่ครบ ในสถานทีราชการ
ไม่เกิน 80 บาท/มือ/คน
ไม่เกิน 300 บาท
มือ(ฝึ กอบรม
4
ตามอัตราเรียกเก็บจริงไม่
ประเภท ข และ
เอกชน
ไม่เกิน 600 บาท
เกิน 300 บาท/คน
บุคคลภายนอก)
ไม่เกิน 35 บาท/
อาหารว่างและ
5
จัดที สถานทีราชการ/หน่วไม่
ยงานรั
เกิน 25
ฐ บาท/มือ/คน
มื
อ/คน
้
เครืองดืม (เชาไม่
เกิน 50 บาท/
เอกชน
ไม่
เ
กิ
น
50
บาท/มื
อ/คน
บ่าย)
มื
มีอ/คน
เหตุผลและความ
ทัวไป
ไม่เกิน 15,000 บาท/คัน
6 จ ้างเหมารถบัส
จําเป็ น
ระยะทางไกลขึนทีสูง
ไม่เกิน 17,000 บาท/คัน
ประกอบการขอ
มีเหตุผลและความ
ตังแต่ 2,000 บาทไม่เกิน
จําเป็ น
2,500 บาท/คัน รวมนํามัน
ใน จังหวัด
ประกอบการขอ
(ขึนกับระยะทาง)
7 จ ้างเหมารถตู ้
อนุ
มัตผิ ลและความ
1,800 บาท/คัน ไม่รวม
มีเหตุ
นอกจังหวัด(ไกล)
นํามัน (นํามันตามจ่ายจริง) จําเป็ น
ค่านํามันตังไว
้ทีงบกลาง
ประกอบการขอ
ตามความจํ
าเป็ น
(แต่ไม่
8 วัสดุฝึกอบรม
เกิบุนค20
บาท/คน)
เฉพาะ ผู ้บริหารและ
คลอื
น พิจารณาตาม
หน.กลุม
่ งาน และ
ความจําเป็ นเร่งด่วน(บอก
ค่าโดยสาร
บุคลากรระดับชํานาญ
เหตุราชการทีนังรถยนต์
ั
9
โดยสารชนประหยั
ด
การขึนไปทีสามารถ
ไปไม่ทน
ั ) กรณีพนที
ื
เครืองบิน
ิ ธิ
่ ภาคเหนือ
เบิกได ้ตามสท
ห่างไกลเชน
(ชว่ ยประหยัดไม่จอง
ภาคใต ้ หรือกรณีบริหาร
จ่ายให ้บุคคล (ภายนอก)
ไม่เกิน 10,000 บาท/
เงินรางวัลใน
โครงการ
10
โครงการ
จ่ายให ้หน่วยงาน/องค์กร
ไม่เกิน 30,000 บาท/
โครงการ
เงือนไขการขอใช ้รถไปราชการ

1.การไปราชการต่างจังหวัด โดยขอใช ้รถทางราชการ
หลักการ ให ้ดูเหตุผลความจําเป็ นเป็ นกรณีไป
ไปงานเดียวกันไปด ้วยกัน
2.การใช ้รถยนต์สว่ นตัวไปราชการ

- ไปต่างจังหวัด ให ้พิจารณาเป็ นกรณีไป
- ในจังหวัด
หมายเหตุ

ให ้เบิกค่านํ ามันเชือเพลิงตามอัตรา
กรณีมค
ี วามจําเป็ นไม่สามารถตังงบตามมาตรการได ้ ให ้เสนอผู ้บริหารเป็ นรายโครงการ

การจัดประชุมให ้ใช ้สถานทีของรัฐเป็ นหลัก กรณีจัดประชุม อบรม นอกสถานที ให ้บันทึกชีแจงเหตุผลความจําเป็ นด ้วย
3.การเบิกเบียเลียงไปราชการในพืนทีจังหวัดอุบลราชธานี ให ้เบิก 120 บาท/คน/วัน (ไม่ถงึ 12 ชัวโมง)

หตุผลความจําเป็ นด ้วย

โคร
งกา
รที

ยุทธศาสตร ์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ประจําปี งบประมาณ 2565
แผนงาน/โครงการ

ต ัวชี
ว ัดที

ตัวชีวัดตามยุทธศาสตร ์(Functional KPIs)

1. ยุทธศาสตร ์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค และคุม
้ ครองผู บ
้ ริโภคเป็ นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด้านสุขภาพ)
ี
1 1. โครงการพัฒนา 1 อัตราสว่ นการตายมารดาไทย ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชพ
และสร ้างเสริม
2 แสนคน
เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
ั ยภาพคนไทย
ศก
2.1 ร ้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่ นและ
ทุกกลุม
่ วัย
สว่ นสูงเฉลียทีอายุ 5 ปี ( ร ้อยละ 64)
2.2 ร ้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร ้อยละ 85)
3

เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลียไม่ตํากว่า 100

ี ในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 25
4 อัตราการคลอดมีชพ
ต่อจํานวน ปชก.หญิง15-19ปี 1,000คน)
5 ร ้อยละของผู ้สูงอายุทมี
ี ภาวะพึงพิงได ้รับการดูแลตาม
Care plan (ร ้อยละ 90 )
6 ผู ้สูงอายุมพ
ี ฤติกรรมสุขภาพทีพึงประสงค์ได ้รับการดูแล
ทังในสถานบริการและในชุมชน
6.1 ร ้อยละของประชากรสูงอายุทมี
ี พฤติกรรมสุขภาพที
พึงประสงค์ (ร ้อยละ 50)
6.2 ร ้อยละของตาบลทีมีระบบการสง่ เสริมสุขภาพดูแล
ผู ้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ (ร ้อยละ 98)
7 ร ้อยละของผู ้สูงอายุทผ่
ี านการคัดกรองและพบว่าเป็ น
Geriatric Syndromes ได ้รับการดูแลรักษาในคลินก
ิ
ผู ้สูง7.1
อายุ ร ้อยละของผู ้สูงอายุทผ่
ี านการคัดกรองและพบว่า
ื
เป็ นภาวะสมองเสอมและได
้รับการดูแลรักษาในคลินก
ิ
ผู ้สูง7.2
อายุ ร(้อยละของผู
> ร ้อยละ 30)
้สูงอายุทผ่
ี านการคัดกรองและพบว่า

เป็ นภาวะพลัดตกหกล ้มและได ้รับการดูแลรักษาในคลินก
ิ
ผู ้สูงอายุ (> ร ้อยละ 30)
8 จํานวนครอบครัวไทยมีความรอบรู ้สุขภาพ (10,000,000
คน)

2 2. โครงการพัฒนา
ความรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพของ
แผนงานที 2 : การพ ัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ระด ับอําเภอ
9 ร ้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
3 3. โครงการการ
คุณภาพชวี ต
ิ ที มีคณ
ุ ภาพ (ร ้อยละ 75)
พัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ
ระดับอําเภอ (พชอ)

แผนงานที 3 : การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด้านสุขภาพ
10 ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
4 4 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด (ร ้อยละ 100)
ระบบการตอบโต ้
ภาวะฉุกเฉินและภัย

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
 ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...........................................................................
ตัวชวัี ด ..............................................................................................................
ํ
4. ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป้
อุบาลราชธานี
ประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชวัี ด ..............................................................................................................
ลําดับ

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

กลุม
่ เป้ าหมาย
และ เป้ าหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1

2

3

4

งบประมาณ

รายละเอียด

บาท

งปม.
รวม
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย

ไตรมาส 4
กค สค กย

ผู ้รับผิดช
แหล่งงบ
อบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

พยาบาล
วิชาชีพ รพ.
๕๐ พรรษา
มหาวชิราลง
กรณ จํานวน
65 คน

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

1. เพือให ้
ผู ้ปฏิบัตงิ านมีความ
เข ้ารู ้และร่วมวาง
แผนการรักษาได ้
อย่างถูกต ้อง

/

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

## โครงการอบรมเชิง
ปฏิบ ัติการการอ่าน
และแปลผล EKG

#####

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 100 คน
X25 บาท X 2 มือ
X 3 รุน
่

2.เพือฝึ กปฏิบัตใิ ห ้
เกิดความพร ้อมใน
การช่วยฟื นคืนชีพ
ซึงจะทําให ้ลด
อัตราการตายของ
ผู ้ป่ วยได ้

งานอุบ ัติเหตุและฉุกเฉิน

1.เพือฟื นฟูความรู ้
/ทักษะในการช่วย
ฟื นคืนชีพได ้อย่าง
มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน

งานอุบ ัติเหตุและฉุกเฉิน

## โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ารและการช่วย
ฟื นคืนชีพขันพืนฐาน

1.เพือให ้ผู ้เข ้าร่วม
อบรมรู ้จักและ
เลือกใช ้อุปกรณ์
ต่างๆ
2.เพือให ้ผู ้เข ้าร่วม
อบรมมีความรู ้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัตงิ านช่วยชีวต
ิ

งานอุบ ัติเหตุและฉุกเฉิน

## โครงการอบรมฟื นฟู
เชิงปฏิบัตก
ิ ารและการ
ช่วยฟื นคืนชีพขันสูง

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
พยาบาล
1.ค่าอาหารกลางวัน 6,000 #####
วิชาชีพ และ
60 คนX50บาท
เจ ้าพนักงาน
X2วัน
/
12,000
สาธารณสุข
6,000
2.ค่าอาหารว่างและ
จํานวน120
เครืองดืม 60 คน
คน แบ่งจัด
X25 บาท X 2 มือ
อบรมเป็ น 2
X 2 วัน
รุน
่ ๆละ 60 คน
รวมงบประมาณทงสิ
ั น #####
จํานวน 300
1.ค่าอาหารกลางวัน ##### #####
คน แบ่ง
100คนX50บาท
X3 รุน
่
อบรมเป็ น 3รุน
่

30,000

รวมงบประมาณทงสิ
ั น #####
1.ค่าอาหารกลางวัน 3,250
65คนX50บาท

6,500

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ

ลํา
ดับ

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

5,000

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 80 คน
X25 บาท X 2 มือ

8,000

4,000

/
#####

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เจ ้าหน ้าที
รพ.๕๐
พรรษา
จํานวน

8,000

รวมงบประมาณทงสิ
ั น 8,000
1.ค่าอาหารกลางวัน 7,000
70คนX50บาท x 2
วัน

ั
ชยณรงค์

เพือยกระดับ
มาตรฐานของงาน
บริการยก
เคลือนย ้ายผู ้ป่ วย

2,500

รวมงบประมาณทงสิ
ั น 5,000
1.ค่าอาหารกลางวัน 4,000
80คนX50บาท

เจ ้าหน ้าที
รพ.๕๐
พรรษา
จํานวน 80 คน

5,000

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษา ฯ

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 50 คน
X25 บาท X 2 มือ

2.สอนและการ
ฝึ กอบรมเกียวข ้อง
กับความรุนแรงใน
โรงพยาบาล
3.ประเมินเป็ นระยะ
ในเรืองอุบัตก
ิ ารณ์
ของความรุนแรงใน
โรงพยาบาลและ
ปั จจัยทีทําให ้เกิด
## โครงการอบรม
มาตรฐานการบริการ
่ วามเป็นเลิศ
เพือสูค

/

6,500

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

1. การขจัดความ
เสียงทีทําให ้เกิด
ความรุนแรงใน
โรงพยาบาล โดย
สอดคล ้อง

พยาบาล
วิชาชีพ รพ.
๕๐ พรรษา
มหาวชิราลง

6,500

รวมงบประมาณทงสิ
ั น 6,500
1.ค่าอาหารกลางวัน 2,500
50คนX50บาท

พรรษาฯ

## โครงการอบรมการ
จ ัดการความรุนแรง
ในห้องฉุกเฉิน

1.เพือให ้
ผู ้ปฏิบัตงิ านมีความ
เข ้าใจและสามารถ
นํ าหลักการคัดแยก
2.เพือให ้ผู ้ปฏิบัตม
ิ ี
สมรรถนะการคัด
แยกผู ้ป่ วยโดยใช ้
หลัก ESI ตาม

/

งานอุบ ัติเหตุและฉุกเฉิน

## โครงการอบรมการ
ค ัดกรองผูป
้ ่ วย
MOPH ED Triage

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
3,250
เครืองดืม 65 คน
X25 บาท X 2 มือ

งานอุบ ัติเหตุและฉุกเฉิน

2. เพือให ้ผู ้ปฏิบัต ิ
มีสมรรถนะการคัด
แยกผู ้ป่ วยในการ
ตรวจคลืนไฟฟ้ า
หัวใจได ้อย่าง

งานอุบ ัติเหตุและฉุกเฉิน

4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

4,800

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

10,000

##

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

##

ั
/ PCT
งานอุบ ัติเหตุและฉุกเฉิน กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์ กลุม
่ งานเภสชกรรม

##

พรรษาฯ

มุง
่ หมาย

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
โครงการและกิจกรรม
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
2.ค่
า
อาหารว่
า
งและ
เคลือนย ้ายผู ้ป่ วย
จํานวน 140
7,000
และการยก
เครืองดืม 70 คน
ทีมีมาตรฐาน
คน แบ่งเป็ น
เคลือนย้ายผูป
้ ่ วยขน
ั
14,000
/
X25 บาท X 2 มือ
2 รุน
่ ๆละ70
พืนฐาน
รวมงบประมาณทงสิ
ั น ##### #####
1.เพือให ้มีความรู ้
เจ ้าหน ้าทีรง
1.ค่าอาหารกลางวัน 7,500 #####
โครงการส่งเสริม
และทักษะในด ้าน
พยาบาล กู ้
150คนX50บาท
ป้องก ันการเกิด
ชีพ กู ้ภัยและ
อุบ ัติเหตุและบรรเทา บรรเทาสาธารณ
ภัยและสามารถให ้ เจ ้าหน ้าที
สาธารณภ ัยบนท้อง
การรักษาผู ้ประสบ ตํารวจ
ถนน
เหตุ
ดอัต้มีราตาย
2.เพืลอให
การ
จํานวน 150
2.ค่าอาหารว่างและ
7,500
จัดระบบการ
เครื
องดื
ม
150คน
ช่วยเหลือเมือเกิด
X25 บาท X 2 มือ
สาธารณภัย ทัง
15,000
/
การช่วยเหลือ ณ
รวมงบประมาณทงสิ
ั น ##### #####
จนท.กลุม
่
1. อาหารว่างพร ้อม
2,000
4,800
โครงการ การเก็บสิง เพือให ้เจ ้าหน ้าที
งานเทคนิค
เครืองดืม 25 บาท x
ส่งตรวจทีมีคณ
ุ ภาพ โรงพยาบาลมี
ความรู ้ เรืองการ
การแพทย์
2 มือ x 40 คน
สําหร ับเจ้าหน้าที
2.อาหารกลางวัน
2,000
เก็บสิงส่งตรวจทีมี และตึก
โรงพยาบาล
50
บาท
x
40
คน
คุณภาพ และผู ้ป่ วย ผู ้ป่ วยต่างๆ
3. ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
800
ได ้รับการบริการทีมี จํานวน 40 คน
20 บาท X 40 คน
คุณภาพ
/
4,800
รวมงบประมาณทงสิ
ั น 4,800
1.ค่าอาหารว่างและ
5,000 #####
โครงการอบรมความรู ้ 1.เพือให ้บุคลากรมี บุคลากรใน
ความรู ้ ความเข ้าใจ เครือข่ายรพ.
เครืองดืม 25 บาท
เพือพ ัฒนาระบบยา
ในการพัฒนา
จํานวน 2
X 50 คน X 2 มือ X
สําหร ับบุคลากรใน
รุน
่ ๆละ 50
2 รุน
่
เครือข่ายโรงพยาบาล ระบบยาใน รพ.
2.เพือพัฒนา
2.ค่าอาหารกลางวัน 5,000
ศักยภาพของ
50 บาทX50 คน
บุคลากรในการ
X 2 รุน
่
ให ้บริการเภสัช
กรรมเพือความ
ปลอดภัยในการใช ้
/
ยาของผู ้ป่ วย

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

2.เพือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให ้เข ้าใจระบบยาที
เกียวข ้องกับความ
ปลอดภัยด ้านยาใน
โรงพยาบาล
## โครงการอบรม
บุคลากรปลอดภ ัยใน
การทํางาน
Personnel Safety
บูรณาการคลินก
ิ โรค
จากการทํางานและ
การส่งต่อ

1.เพือส่งเสริมให ้ผู ้
เข ้าอบรมสามารถ
ประเมิน และ
วางแผนการ
ป้ องกันปั จจัยเสียง
จากการทํางานใน
หน่วยงาน
2.รับทราบแนว
ปฏิบัต ิ กรณีการ
บาดเจ็บ/การ
เจ็บป่ วยด ้วยโรค
จากการทํางาน

2,500

/

เจ ้าหน ้าที
ใหม่ ร ้อยละ
50 ,
เจ ้าหน ้าทีเก่า
ร ้อยละ 30
รวมประมาณ
150 คน

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2.ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท X 50 คน

เงินบํารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

จํานวน 2รุน
่ ๆ

วาสนา พิมพก ัน

1.เพือให ้บุคลากร
ใหม่มค
ี วามรู ้ความ
เข ้าใจความ
ปลอดภัยด ้านยาใน
โรงพยาบาล

ั
กลุม
่ งานเภสชกรรม/PCT

## โครงการอบรมระบบ
ยาสําหร ับเจ้าหน้าที
ใหม่ เพือความ
ปลอดภ ัยด้านยา
(Basic training)

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
รวมงบประมาณทงสิ
ั น##### #####
บุคลากรใหม่
1.ค่าอาหารว่างและ
2,500
5,000
ทีปฏิบัตงิ าน
เครืองดืม 25 บาท
ในรพ.๕๐
X50 คน X 2 มือ
พรรษา ฯ

5,000

รวมงบประมาณทงสิ
ั น 5,000
1.ค่าอาหารกลางวัน 7,500
มือละ 50 บาทx
150 คน

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม มือละ 15
บาทx 150 คน x 2
มือ
3.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
คนละ 20 บาท x
150 คน

4,500

3,000

5,000
#####

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท

4.ค่าวิทยากร 4ชม.x
600 บาท
2,400
รวมงบประมาณทงสิ
ั น #####
#####
ว ันอบรม
1.ค่าอาหารว่าง
พร ้อมเครืองดืม 25
บาท X2มือ X 300
2.ค่าอาหารกลางวัน #####
50 บาท X 300 คน

/
## โครงการอบรมและ
้ มแผนอ ัคคีภ ัย
ซอ

3.ค่าตอบแทน
วิทยากร 6
ชัวโมง ๆละ 600

/

5,000
้ มแผน
ว ันซอ
1. ค่าอาหาร
ว่างพร ้อมเครืองดืม
25 บาท X2 มือ
X100 คน
2. ค่าอาหาร
กลางวัน50 บาท X
100 คน
5,000
3.ค่าตอบแทน
7,200
วิทยากร(กลุม
่ ฝึ ก)
ชัวโมงละ 1,200
บาท X 6 ชัวโมง
รวมงบประมาณทงสิ
ั น#####
1.ค่าอาหารกลางวัน 5,000
100 คน X 50 บาท

54,400

#####
#####

เงินบํารุง รพ

100 คน2
รุน
่ ๆ 1 วัน ๆ
50 คน

7,200

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

## โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้
เพือให
้เจ ้าหน ้าที
าทีรพ
ในองค์กร มีความรู ้
ความเข ้าใจใน
บทบาทหน ้าที

1.วันอบรม
เจ ้าหน ้าที
ทุกระดับ
จํานวน 300
2.วันซ ้อม
แผน
เจ ้าหน ้าที
ทุกระดับ
จํานวน 100
คน

ณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร

1.บุคลากรได ้มี
ความรู ้และเตรียม
ความพร ้อมในการ
ป้ องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมทังรู ้
หน ้าทีทีจะต ้อง
ปฏิบัตใิ นกรณีเกิด
เหตุภัยพิบัตต
ิ า่ งๆที
คุกคามองค์กร
2.ฝึ กความพร ้อม
ในการอพยพชีวต
ิ
ผู ้ป่ วย ญาติ
เจ ้าหน ้าที และ
ิ ราชการ
ทรัพย์สน
ไปยังทีจุดปลอดภัย
3.วางแผนทบทวน
ระบบป้ องกันความ
เสียงและลดความ
สูญเสียทีจะเกิดขึน
ทังชีวต
ิ ผู ้ป่ วย ญาติ
และเจ ้าหน ้าที

17,400

#####
#####

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

HRD

## โครงการประชุมเชิง
ปฏิบ ัติการงานพล ัง
กลุม
่ และความสุข

รพ. ๕๐ พรรษาฯ เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

HRD

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
บทบาทหน ้าที
2.ค่าอาหารว่างและ
5,000
นโยบายขององค์
เครืองดืม 100 คนX
ร่วมกัน
2 มือ X 25 บาท
3.ค่าเอกสารและ
2,000
วัสดุอป
ุ กรณ์100
12,000
/
คนX20 บาท
รวมงบประมาณทงสิ
ั น##### #####
เพือสร ้างพลังและ ผู ้เข ้าอบรม
1.ค่าอาหารกลางวัน ##### #####
560คน
ความสุขให ้กับ
43คน x50 บาท
แบ่งเป็ น14
เจ ้าหน ้าทีในการ
x14 รุน
่ X2 ครัง
รุน
่ ๆ 40 คน
ทํางาน
#####
2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม2มือx43
คนx 25 บาทx 14
3.ค่าเอกสารและ
2,400
/
วัสดุอป
ุ กรณ์
รวมงบประมาณทงสิ
ั น ##### #####
เพือให ้เจ ้าหน ้าทีมี จนท.ระดับ
1.ค่าอาหารกลางวัน 3,000 #####
ความรู ้ความเข ้าใจ ปฏิบัตก
ิ าร/
60 คน X 50 บาท
10,800
ผู ้สนใจ
ในการจัดทํา
3,000
ผลงานวิชาการเพือ
2.ค่าอาหารว่างและ
เลือนระดับ
เครืองดืม 2 มือx 60
ความก ้าวหน ้าใน
คนx 25 บาท
การทํางาน
3.ค่าเอกสารและ
1,200
วัสดุอป
ุ กรณ์ 60 คน
X 20 บาท
3,600
4.ค่าตอบแทน
วิทยากร 6ชัวโมงX
/
ละ 600 บาท
รวมงบประมาณทงสิ
ั น##### #####
เพือทบทวนความรู ้ จนท. 400
/
1.ค่าอาหารกลางวัน ##### #####
แนวทางปฏิบัต ิ
คน
400คน x 50 บาท
เกียวกับการ
122,800

HRD

เงินบํารุง

พ ัสวีนษ
ิ ฐ์

## โครงการอบรมฟื นฟู
IC ประจําปี 2565

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

## โครงการอบรมเชิง
ปฏิบ ัติการเสริมสร้าง
ความรูก
้ ารจ ัดทํา
ผลงานวิชาการเพือ
เลือนระด ับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

3.ค่าวัสดุฝึกอบรม
20 บาท x 400 คน

## โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ล้างมือทีถูกต้องของ
บุคลากร

เพือส่งเสริม
กิจกรรมรณรงค์
และกระตุ ้นให ้
บุคลากร ล ้างมือ
ถูกต ้อง

## โครงการอบรมและ
เพือให ้ผู ้เข ้ารับการ
้ มแผนด้านสารเคมี อบรมได ้ทราบถึง
ซอ
อันตรายของ
สารเคมีทสํ
ี าคัญ

รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
1.ป้ าย / ไวนิล
ประชาสัมพันธ์

8,000
#####

1,500

48,000

#####
30,000

/
บคุลากรในรพ.

2.รางวัลประกวด
#####
เต่างๆ
3.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
ในการตกแต่ง จัด
สถานที
1,000
รวมงบประมาณทงสิ
ั น ##### 30,000
1.ค่าอาหารกลางวัน 6,500 #####
มือละ50บาทx 130
คน

30,000

เงินบํารุง รพ

วาสนา

1.วันอบรม
จนท.ทุก
ระดับ จํานวน
130 คน
(เจ ้าหน ้าที
ใหม่ ร ้อยละ
70 ,
เจ ้าหน ้าทีเก่า
ร ้อยละ 20)

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เกียวกับการ
ป้ องกันและควบคุม
การแพร่กระจาย
เชือให ้กับบุคลากร

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

วัตถุประสงค์

พ ัสวีนษ
ิ ฐ์ มานุพ ันธ์

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

พ ัสวีนษ
ิ ฐ์ มานุพ ันธ์

ลํา
ดับ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
#####
เครืองดืม 400คนx
25 บาทx X 2 มือ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

/
## โครงการแลกเปลียน
เรียนรูแ
้ ละนําเสนอ
ผลงานคุณภาพ
(กิจกรรมมหกรรม
คุณภาพ CQI)

ทีม QM

การจัดทํา back
drop
และบูธนิทรรศการ
ทีมเฉพาะด ้าน

19,200

#####

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

1.เพือกระตุ ้นให ้
จนท. รพ.
ทุกหน่วยงานนํ าผล 120 คน ทุก
การพัฒนามา
ตําแหน่ง
แลกเปลียนเรียนรู ้
2.มีการฟื นฟูความรู ้
ในการดําเนินการ
ตามมาตรฐาน

4.ค่าวิทยากร 600
บาท x 3ชม. x 2วัน
รวมงบประมาณทงสิ
ั น#####
/ 1.ค่าอาหาร
#####
กลางวันผู ้เข ้า
ประชุม 120 คน x
2.ค่าอาหารว่างและ
#####
เครืองดืมผู ้เข ้า
ประชุม 120 คน x
25 บาท x 2 มือ x 3
3.ค่าตอบแทน
#####
วิทยากร 7 ชม x
600 บาท x 3 วัน
4.ค่าจัดทําไวนิล
#####
ผลงานวิชาการ
จํ
านวน
50 ผลงาน x #####
5.ค่
าจ ้างเหมาใน

รพ. ๕๐ พรรษาฯ

วาสนา พิมพก ัน

ลํา
ดับ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
2.วันซ ้อม
2.ค่าอาหารว่างและ
6,500
แผน จนท.
เครืองดืม มือละ 25
ทุกระดับ
บาทx 130 คน x 2
จํานวน 130
มือ
คน
3.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
2,600
คนละ20บาท x 130
คน
3,600

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
6.ค่ารางวัลประกวด
#####
ผลงาน
R2R,Oral,Poster,
นวัตกรรม,เรืองเล่า,
ภาพประทับใจ,คดี
#####
เด็ด
รวมงบประมาณทงสิ
ั น##### #####
300 คน
1.ค่าอาหาร
#####
กลางวัน100 คน x
50 บาท x 3 วัน
2.ค่าอาหารว่างและ
#####
เครืองดืมผู ้เข ้า
ประชุม 100 คน
x25 บาท x 2 มือ x
3 วัน
3.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
6,000
20 บาท x 100 คน
/
36,000
x 3 วัน
รวมงบประมาณทงสิ
ั น##### #####
จนท.50คน
1.ค่าอาหารกลางวัน 2,500
50 คน x 50 บาท
115,100

## โครงการตรวจค ัด
กรองต้อหินในกลุม
่
ผูป
้ ่ วยเรือร ังและผูม
้ า
ร ับบริการ ตงแต่
ั
อายุ
40 ปี ขึนไป

เพือให ้ผู ้ป้ วยเรือรัง
และผู ้มารับบริการ
ได ้รับการตรวจคัด
กรองต ้อหิน
เพือพัฒนาศักภาพ
จนท.ให ้มีความรู ้
ความเข ้าใจในการ
ตรวจคัดกรองต ้อหิน

จนท.50 คน
/

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 50 คน x2
มือ x25 บาท
2,500
รวมงบประมาณทงสิ
ั น 5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ทีม CLT ตา

เพือพัฒนาศักภาพ
จนท.ในการดูแล
ผู ้ป่ วยกลุม
่ โรคจักษุ
โสต ศอ นาสิก

ทีม CLT ตา

## โครงการฟื นฟู
วิชาการการดูแล
ผูป
้ ่ วย กลุม
่ โรคจ ักษุ
โสต ศอ นาสิก

/

2,500
2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 50 คน x2
มือ x25 บาท
รวมงบประมาณทงสิ
ั น5,000
1.ค่าอาหาร
2,500
กลางวันผู ้มารับ
บริการ 50 คน x 50

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯเงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เพือให ้จนท.มี
ความรู ้ความเข ้าใจ
ในการบริหารความ
เสียง

ทีม RM

## โครงการ อบรม
ฟื นฟู"การบริหาร
ความเสียงใน
หน่วยงาน"

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 30 โครงการบริหารจัดกากํ
ตัวาชี
ลัวังด
คนด
..............................................................................................................
้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ
#

โครงการและกิจกรรม
ดําเนินงาน

/

2.ค่าอาหารว่างและ
#####
เครืองดืม 200 คน x
25 บาท x 2 มือ
3.ค่าตอบแทน
3,600
วิทยากร 6 ชม. X
600 บาท
4.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
4,000
คนละ 20 บาท x
200 คน
รวมงบประมาณทงสิ
ั น#####

613,600

#REF!
แผน10

654,400

ทีม IMC

เพือพัฒนา
ศักยภาพจนท.ใน
การดูแลผู ้ป่ วยระยะ
กลางให ้มี
ประสิทธิภาพ

27,600

#####

เงินบํารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

โครงการพ ัฒนาการ
ดูแลผูป
้ ่ วยระยะกลาง
ในเครือข่าย รพ.๕๐
พรรษาฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้รับผิด
ดําเนินการ
และ
รวม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ชอบ แหล่งงบ
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
จนท.รพ. 200 คน
1.ค่าอาหารกลางวัน #####
200 คน x 50 บาท

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2 ☑ E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 10 การพัฒนาระบบบริหารกําลังคนด ้านสุขภาพ ...........................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการ Happy MOPH
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลํา โครงการและกิจกรรม
ดับ
ดําเนินงาน

## โครงการครอบคร ัว
ั
สุขสนต์
เทศกาลว ัน
สงกรานต์ ประจําปี
2565

/

1 ค่าอาหารไม่ครบ
มือและอาหารว่าง
ครบมือของ
หน่วยงานเอกชน
จํานวน 500 บาท/
วัน 2 วัน 50 คน

50,000

2 ค่าทีพัก 1 คืน
25 ห ้องๆ ละ 1000
บาท

25,000

3 ค่าจ ้างเหมา
ยานพาหนะ 2 วัน
1 คันๆละ 17,000
บาทต่อวัน
/

109,000

109,000

PP

34,000

รวมงบประมาณทงสิ
ั น109,000 109,000
1.ค่าเช่าเครือง
####
เสียงและเวที
2.ค่าจ ้างจัดสถานที
####
และซุ ้มกิจกรรม
3.ค่ารางวัล 4 ประเภท
3.1 รางวัล
6,000
ชนะเลิศ 4ประเภท
X1,500บาท
3.2 รางวัลรอง
4,000
ชนะเลิศอันดับ1 4
ประเภทX1,000บาท
2,800
3.3 รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ2 4
ประเภทX700บาท
รวมงบประมาณทงสิ
ั น ####

##

#####

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

เจ ้าหน ้าที
สาธารณสุข
ในสังกัด
สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ตําบลทุก
แห่ง รพ.๕๐
พรรษาฯ
PCU ๕๐
พรรษาฯ
บุคลากร
และ
ครอบครัว
ของ
เครือข่าย
รพ.
ประชาชน
ทัวไป
ผู ้ป่ วย
และญาต

HRD

1 เพิม
ประสิทธิภาพใน
องค์กรเป็ น
กระบวนการ
วางแผนทีมุง่ จะ
พัฒนา
ความสามารถของ
องค์กร
๒ เพือให ้
บุคลากรทุกคน
ทราบกรอบการ
ดําเนินงานด ้าน
ปฐมภูม ิ ทีมี
เอกภาพและ
ชัดเจน
๓ สนับสนุนการ
1.เพือส่งเสริมให ้
บุคลากรมีระดับ
ความสุขในการ
ทํางานมากขึน
2เพือส่งเสริมให ้
บุคลากรและ
ครอบครัวมีสว่ น
ร่วมในการสืบสาน
และทํานุบํารุง
กิจกรรมทาง
ศาสนาและ
ประเพณีไทย

พจนีย ์ ขัดโพธิ สสอ.เมือง

## โครงการอบรมเชิง
ปฏิบ ัติการเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบ ัติงาน พ ัฒนา
คุณภาพระบบ
บริการ และพ ัฒนา
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จ ังหว ัดอุบลราชธานี
ปี 2565

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา ดําเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู ้รับผิด แหล่งงบ
รวม
ย และ
(ไตรมาส)
รายละเอี
ย
ด
บาท
ตค
พย
ธค
มค
กพ
มี
ค
เมย
พค
มิ
ย
กค
สค กย ชอบ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท)

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราช
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2 ☑ E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 12 ...........................................................................
ตัวชีวัด ............................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...........................................................................
เป้ าประสงค์ ที ..........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตัวชีวัด .....................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
ลํา โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ (ไตร
วัตถุประสงค์
ย และ
ดับ
ดําเนินงาน
รายละเอียด
1 2 3 4
เป้ าหมาย
โครงการพัฒนาระบบ
สนั บสนุนงาน
โรงพยาบาล

เพือให ้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เกียวกับงาน
บริหารของรพ.
สําหรับผู ้บริหาร
ทุกระดับ
สนั บสนุนการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ ด ้วยการ

หัวหน ้างาน
และ
ผู ้รับผิดชอบ
งานทุกลุม
่
งาน จํ านวน
54 คน

/

1.ค่าอาหาร
กลางวัน 55 คน
X 50 บาท X 2
วัน
2.ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม 54
คน X 25 บาท
X 2 มือ X 2 วัน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

าธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

5,400

####

#####

รวมEX3 #####
#####

เงินบํารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

ั พ ันทวี
เฉลิมชย

.............................
.........................................................................................................
..............................................................
................................................................
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู ้รับผิ
รวม
แหล่งงบ
บาท
ตค พย ธค ม กพ มีค เม พค มิย กค ส กย ดชอบ
(บาท)
ค
ย
ค
5,400 #####

1.เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค
เรือรังผู ้พิการได ้รับ
การเยียมบ ้าน
2.เพือให ้
กลุม
่ เป้ าหมายดูแล
สุขภาพตนเองได ้
อย่างถูกต ้อง
3.เพือให ้
กลุม
่ เป้ าหมาย
เข ้าถึงบริการ
สาธารณสุขได ้เท่า
เทียมกัน

ผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง ผู ้พิการ
และผู ้ป่ วยจิต
เวชในเขต
รับผิดชอบ 7
หมูบ
่ ้าน ได ้แก่
ม.1 บ ้านท่า
บ่อ ม.2
บ ้านท่าบ่อ
ม.3 บ ้านหนอง
แก ม.4 บ ้าน
หนองจา ม.5
บ ้านทุง่ ขุนน ้อย
ม.9 บ ้านทุง่

/

/

/

/

ทงสิ
ั น
1.ค่าเวชปฏิบต
ั ิ
ครอบครัว จนท.
เยียมบ ้านใน
ชุมชน
(4 ครัง ต่อ 1
หมูบ
่ ้าน)
240 บาท x 4
รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น
/ ค่าปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านส่งเสริม
สุขภาพและเวช
ปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัว
แก่บค
ุ ลากร
ชัวโมงละ80 บาท
(นอกเลา
ราชการไม่น ้อย
กว่า 3 ชัวโมงต่อ
วัน) 240บาทต่อ
วัน x 4 ครังต่อ
เดือรวมเป
นx7ชุ็ ม
ชนน
นเงิ
ทงสิ
ั น
/

#####

#####

34,560

#####

80,640

#####

80,640

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

6,720

งบกองทุนหลักประกัน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนฯตําบลหนองบ่อ สุขภาพเทศบาลเมืองแจ
เทศบาลเมืองแจระแม
ระม

155 โครงการเวชปฏิบ ัติ
ครอบคร ัว"คลินค
ิ
หมอครอบคร ัว"
ตําบลแจระแม
ปี งบประมาณ 2565
1.จัดทําโครงการ
เสนออนุมัต ิ
2.สํารวจ
กลุม
่ เป้ าหมาย
3.วางแผนการติดตาม
เยียมบ ้าน4.ออก
ติดตามการเยียมบ ้าน

/

แหล่งงบ

/

นางยุพดี อินทร์งาม / รพ.สต.หนองแก

1.ผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง
2.หญิง
ตังครรภ์/หลัง
คลอด
3.เด็ก 0-5 ปี
4.ผู ้พิการ
5.ผู ้สูงอายุ

รพ.สต.ทัพไทย

1.เพือให ้ประชาชน
มีความรู ้ในการดู
สุขภาพและได ้รับ
การดูแล จากทีม
หมอครอบครัวเพือ
ลดภาวะแทรกซ ้อน
ในทุกกลุม
่ วัย

นางสาวนฤมล บุญญนิ
วารวัฒน์ รพ.สต.ดงบัง

154 โครงการติดตาม
เยียมบ้านดูแล
กลุม
่ เป้าหมายผู ้
พิการ ผูด
้ อ
้ ยโอกาส
ผูฟ
้ ื นฟูสภาพ
ร่างกายและนโย
บาลร ัฐบาล

ผูร้ ับผิดชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
153 ทีมหมอครอบคร ัว
1.ติดตามเยียมบ ้าน 1.ผู ้ป่ วยเรือรัง
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ค่าเวชปฏิบต
ั ิ
กลุม
่ เป้ าหมาย
2.ผู ้พิการ/
ครอบครัว จนท.
เยียมบ้านบริการ
2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560
ผู ้ด ้อยโอกาส
เยียมบ ้านใน
ด้วยห ัวใจ "ใกล้บา้ น
30,720
3.หญิง
ชุมชน 4 ครัง ต่อ
ใกล้ใจ"
ตังครรภ์และ
1 หมู่ ต่อ
หลังคลอด
หมูบ
่ ้าน160
รวม บ.x
30,720
4.เด็ก 0-5 ปี
งบประมาณ 30,720

20,410

งบ PCU/NPCU

#####

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เทศบาลตําบลอุบล

รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น

แหล่งงบ

ฝึ กอบรม
กลุม
่ เป้ าหมาย
อัตรา20/ คน/มือ
(157 คน*20บาท)

นางสุชาดามณี บุญจรัส ผอ.
PCU หนองแก
รพ.สต.หนองแก

20,410

ผูร้ ับผิดชอบ นางยุพดี อินทร์งาม / รพ.สต.หนองแก

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
156 โครงการเวชปฏิบ ัติ 1.เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค ผู ้ป่ วยโรค
/ / / / ค่าตอบแทนใน
#####
เรือรังและผู ้พิการ
เรือรัง จิตเวช
การปฏิบต
ั งิ าน
ครอบคร ัว"คลินค
ิ
และกลุม
่ เป้ าหมาย ผู ้พิการ ผู ้ป่ วย
ด ้านการสร ้าง
หมอครอบคร ัว"
ได ้รับการเยียมบ ้าน โรคเบาหวาน
เสริมสุขภาพและ
ตําบลอุบล
และความดัน
เวชปฏิบต
ั ิ
ปี งบประมาณ 2565 และคําแนะนํ าใน
การดูแลสุขภาพ
โลหิตสูง ผู ้
ครอบครัวแก่
ป้ องกัน
พิการ จํานวน
เจ ้าหน ้าที
ภาวะแทรกซ ้อน
3 ชุมชน ดังนี
สาธารณสุข
2.เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค
ม.1
ชัวโมงละ 80
เรือรัง และผู ้พิการ บ ้านท่าบ่อ
บาท(ปฏิบต
ั งิ าน
ในพืนทีสามารถ
ม.2 บ ้านท่าบ่อ
วันราชการไม่
เข ้าถึงสถานบริการ
ม.10 บ ้าน
น ้อยกว่า 3 ชม./
สาธารณสุขอย่าง
หนองหอย
วัน)รวมเป
240 ็บาท/
นเงิน
##### 34,560
เท่าเทียมกัน
ทงสิ
ั น
3.เพื
157 โครงการอบรม อส 1.
เพือให
อจัด้ ทําผัง
1.
/
1.ค่าอาหาร
9,420 20,410
เครือญาติครอบครัว กลุม
่ เป้ าหมาย
กลางวันไม่ครบ
ม. เชิงปฏิบ ัติการ
มือในสถานที
อสม. จํานวน
ในการศึกษาชุมชน ในเขตรับผิดชอบ
PCU หนองแก ใช ้ 157 คน
ราชการ อัตรา 60
โดยการจ ัดทําผ ัง
ประโยชน์ในงาน
บาท/คน/มือ
เครือญาติ และ
2.ค่
า อาหารว่าง
7,850
สาธารณสุ
ข
แผนทีเดินดิน PCU
และเครื
องดื
ม
หนองแก
(เช ้า-บ่าย) อัตรา
25/ คน/มือ (157
คน*25บาท*2
มื
3 อ)
ค่าวัสดุ
3,140

11,000

งบ PCU/NPCU

/

4 กระติกนํ าร ้อน
1,000
ไฟฟ้ า 1 ชุด
รวมเป็นเงิน
8,400
ทงสิ
ั น
1.ค่าอาหาร
6,000
กลางวันไม่ครบ
มือในสถานที
ราชการ อัตรา 60
บาท/คน/มือ

8,400

งบ PCU/NPCU

1.
กลุม
่ เป้ าหมาย
อสม.หรือ
หมอพืนบ ้าน
จํานวน 100 คน

/

งบ PCU/NPCU

1. เพือสร ้าง
เครือข่ายจิตอาสา
(อสม.หรือ หมอ
พืนบ ้าน)
การแพทย์แผน

1.ผู ้รับบริการ
ในเขต
รับผิดชอบ
PCU หนองแก
2.กลุม
่
ผู ้สูงอายุและ
ผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง ในเขต
รับผิดชอบ
PCU หนองแก

นางสุชาดามณี
PCU หนองแก
รพ.สต.หนองแก

160 โครงการอบรม
อบรมจิตอาสา(อส
ม.หรือ หมอ
พืนบ้าน)ดูแล
สุขภาพผูป
้ ่ วยและ

1. เพือจัดบริการ
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก ให ้
ประชาชนได ้รับ
บริการทีมี
มาตรฐานและเหมะ
สมในชุมชนมากขึน

20,410
นางสุชาดามณี บุญจรัส ผอ.
PCU หนองแก
รพ.สต.หนองแก

159 โครงการพ ัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก ในชุมชน

รวมเป็นเงิน
#####
ทงสิ
ั น
1.ชุดกระโจมอบ
4,400
ไอนํ าสมุนไพร 2
ชุด ชุดละ 2,200
2 บาท
ทีนอนพกพา 2 2,000
ชุด ชุดละ 1,000
บาท
3.หม ้อนึงประคบ
1,000
1ชุด ชุดละ 1000

แหล่งงบ

20,410

นางสุชาดามณี บุญจรัส ผอ.
ผูร้ ับผิดชอบ PCU หนองแก
รพ.สต.หนองแก

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
1.
/
1.ค่าอาหาร
9,420
158 โครงการอบรม อส 1. เพือจัดทําผัง
เครือญาติครอบครัว กลุม
่ เป้ าหมาย
กลางวันไม่ครบ
ม. เชิงปฏิบ ัติการ
อสม. จํานวน
มือในสถานที
ในการศึกษาชุมชน ในเขตรับผิดชอบ
PCU หนองแก ใช ้
157 คน
ราชการ อัตรา 60
โดยการจ ัดทําผ ัง
2.ค่า อาหารว่าง
7,850
ประโยชน์ในงาน
เครือญาติ และ
และเครื
องดื
ม
แผนทีเดินดิน PCU สาธารณสุข
(เช ้า-บ่าย) อัตรา
หนองแก
25/ คน/มือ (157
3 ค่าวัสดุ
3,140
ฝึ กอบรม
กลุม
่ เป้ าหมาย
อัตรา20/ คน/มือ
(157 คน*20บาท)

8,400

/

10,500

10,500

10,500

10,500

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ
ปี งบประมาณ 2565

/

กองทุนตําบลหนองบ่อ

/

54,000

กองทุนตําบล
หนองบ่อ

ผู ้ป่ วยโรค
/
เรือรังทีมารับ
บริการในคลินก
ิ
จํานวน 35
คน/ครัง จํานวน
4 ครัง/เดือน

13,500

รพ.สต.หนองไหล

1.เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค
เรือรังได ้รับการ
ประเมิน ภาวะ
เจ็บป่ วย ได ้รับ
คําปรึกษา การดูแล
และส่งต่อการ
รักษาทีมี
ประสิทธิภาพ
2.เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค

13,500

รพ.สต.หนองบ่อ (วิไลพรรณ)

163 โครงการดูแล
สุขภาพผูป
้ ่ วยโรค
เรือร ังในคลีนค
ิ ของ
หน่วยบริการปฐมภูม ิ

รวมเป็นเงิน
#####
ทงสิ
ั น
*ค่าอาหารว่าง
42,000
และเครืองดืม
สําหรับผู ้ป่ วยโรค
เรือรังหลังการ
เจาะเลือดและ
กลุม
่ เสียงทีนัด
เจาะเลือดซํา
จํานวน 35 คนๆ
ละ 25บาท x 4

13,500

รพ.สต.หนองบ่อ
(สุรสีห)์

13,500

แหล่งงบNPCU

นางสุชาดามณี บุญจรัส ผอ.
ผูร้ ับผิดหนองแก
ชอบ
หนองแก

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
การแพทย์แผน
จํานวน 100 คน
สุขภาพผูป
้ ่ วยและ
2.ค่าอาหารว่าง
5,000
ไทยและ
และเครืองดืม
ประชาชนกลุม
่
(เช ้า-บ่าย) อัตรา
เปราะบางในชุมชน การแพทย์
ทางเลือก
25/ คน/มือ (100
คน*25บาท*2
2. เพือให ้
มือ)
ประชาชนได ้รับ
บริการทีมี
รวมเป็นเงิน
##### 11,000
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
มาตรฐานและเหมะ
ท
งสิ
ั
น
/ / / / 1. ค่าตอบแทน
เพือให ้
หมูบ
่ ้านใน
#####
161 โครงการรพ.สต.
กลุม
่ เป้ าหมายตาม พืนที
เจ ้าหน ้าที
ใกล้บา้ นใกล้ใจ
กลุม
่ วัยในหมูบ
่ ้าน
รับผิดชอบ 9
สาธารณสุขใน
เขตรับผิดชอบ
หมู่ จํานวน 4
การติดตามเยียม
ได ้รับการเยียมบ ้าน ครัง/ หมู/่ เดือน
396 ครัง ครังละ
(11 เดือน)
ชม
ชม็ นเงิ
ละ น
รวมเป
##### 63,360
จํานวน 396
ทงสิ
ั น
1. เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค ครั
ผู ้ป่งวยทีใน
/ / / / 1. ค่าอาหารว่าง #####
162 โครงการอิมท้อง
เรือรังมีความรู ้ความ คลินก
ิ NCD
และเครืองดืม
สุขภาพเข็งแรง
เข ้าใจทีถูกต ้อง
รพ.สต.หนอง
60 คน x 25 บาท
สําหร ับผูป
้ ่ วยโรค
เกี
ยวกั
บ
โรคของ
บ่
อ
จํ
า
นวน
x 36 วัน
เรือร ัง
ตนเองและสามารถ 540 คน
ปฏิบต
ั ต
ิ นได ้ถูกต ้อง
เหมาะสม

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท ้องถิน
แหล่งงบ

รวมทงสิ
ั นเป็นเงินทงสิ
ั 42,000
น
42,000

2.ผู ้พิการ
ผู ้ป่ วยจิตเวช
จํานวน 140คน

/

/

/

/

/

ค่าตอบแทนใน
การเยียมบ ้าน
ของ จนท. 160
บาท/ครัง จํานวน
4 ครัง/เดือน จัด
กิจกรรมใน 7
หมูบ
่ ้านระยะเวลา

รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น
/ 1.ค่าตอบแทน
ในการปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านการสร ้าง
เสริมสุขภาพและ
เวชปฏิบต
ั ิ
ครอบครัวแก่
เจ ้าหน ้าที
สาธารณสุข
ชัวโมงละ 80
บาท (ปฏิบต
ั งิ าน
รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น

####

53,760

#####
#####

#####

46,080

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

4,480

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

3,840

กองทุนฯเทศบาลตําบลอุบล

1.ผู ้ป่ วยโรค
เรือรังเบาหวาน
ความดัน
โลหิตสูง
จํานวน 250
คน

/

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท ้องถิน
ปี งบประมาณ 2565

1.ผู ้พิการ/ด ้อย /
โอกาส
2.ผู ้สูงอายุ
3.ผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง
รวม 720 คน

นส.นฤมล มุทาวัน

165 โครงการเวชปฏิบ ัติ
ครอบคร ัว "รพ.สต.
ใกล้บา้ น ใกล้ใจ" ปี
2565

ครัง/เดือน x12
เดือน เป็ นเงิน

รพ.สต.หนองไหล

164 โครงการติดตาม
เยียมบ้านเวช
ปฎิบ ัติครอบคร ัว
โดยเจ้าหน้าที
สาธารณสุข

เรือรังได ้รับการ
ดูแลลดการเกิด
ภาวะแทรกซ ้อน
3.เพือพัฒนาคลินก
ิ
โรคเรือรังให ้มีแนว
ทางการดูแลผู ้ป่ วย
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.เพือให ้ผู ้ป่ วย
เรือรังมีความรู ้ใน
การดูแลสุขภาพ
สามารถปฏิบต
ั ต
ิ วั
ได ้อย่างถูกต ้อง
2. กลุม
่ เป้ าหมายที
ต ้องได ้รับการดูแล
ใกล ้ชิดได ้รับการ
ดูแลป้ องกันการ
เกิดาวะแทรกซ ้อน
อย่างต่อเนืองที
บ ้านจากบุคลากร
สาธารณสุข
3. กลุม
่ เป้ าหมาย
1.เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง ผู ้พิการและ
กลุม
่ เป้ าหมายอืนๆ
ได ้รับการเยียมบ ้าน
และได ้รับคําแนะนํ า
ในการป้ องกัน
ภาวะแทรกซ ้อน

ผูร้ ับผิดชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
2.เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค
ละ 25บาท x 4

กองทุนฯเทศบาลตําบลขามใหญ่

##### #######

แหล่งงบ

รวมทังสิน

ผูร้ ับผิดชอบ นส.นฤมล มุทาวัน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
/ / / / 1.ค่าตอบแทน
166 โครงการเวชปฏิบ ัติ 1. เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค 1. ผู ้ป่ วย
##### #######
โรคเบาหวาน
ในการปฏิบต
ั งิ าน
ครอบคร ัว "รพ.สต. เรือรัง โรคจิตเวช
และผู ้พิการ ได ้รับ
จํานวน 472
ด ้านการสร ้าง
ใกล้บา้ น ใกล้ใจ"ปี
การเยียมบ ้านจาก
คน
เสริมสุขภาพและ
2565
ทีมสหวิชาชีพ
2.ผู ้ป่ วยโรค
เวชปฏิบต
ั ิ
ตรวจร่างกายและ
ความดัน
ครอบครัวแก่
เฝ้ าระวังโรคแทรก โลหิตสูง
เจ ้าหน ้าที
ซ ้อน
จํานวน 517
สาธารณสุข
คน
ชัวโมงละ 80
3.ผู ้พิการ
บาท (ปฏิบต
ั งิ าน
จํานวน 277 คน
วันราชการไม่
น ้อยกว่า 3 ชม./
วัน) เป็ นเงิน 240
บาท/วันx4ครัง/
เดือนx12เดือน
x9หมูบ
่ ้าน

แหล่งงบ
กองทุนlสุขภาพตําบลกระโสบ

ผูร้ ับผิดชอบ นางจิราธร ทาทอง รพ.สต.กระโสบ

สปสช.

น.ส.เสาวคนธ์ สีบวั
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบต
ั ก
ิ าร

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
5,280
5,281
5,282
5,283
5,284
5,285
5,286
5,287
5,288
5,289
5,290
5,291
1 เพือติดตามเยียม 1 ประชาชนใน / / / / 1. ค่าตอบแทน
##### 63,360
167 โครงการ
บ ้าน กลุม
่ ผู ้ป่ วย
เขต
ในการปฏิบต
ั งิ าน
โรงพยาบาล
เรือรัง กลุม
่ มารดาร โรงพยาบาล
ด ้านการสร ้าง
ส่งเสริมสุขภาพ
และทารก กลุม
่
ส่งเสริม
เสริมสุขภาพและ
ตําบลกระโสบใกล้
ผู ้ด ้อยโอกาส
สุขภาพตําบล
เวชปฏิบต
ั ิ
บ้านใกล้ใจ
่ เป้ าหมายตาม กระโสบน
ครอบครัวแก่
ปี งบประมาณ2565 กลุม
พืนที กลุม
่ และ
จํานวน 1,637
เจ ้าหน ้าที
ชมรมต่างๆ และ
หลังคาเรือน
(นักวิชาการ
กิจกรรมอืนๆใน
สาธารณสุข
ชุมชน เพือให ้
พยาบาลวิชาชีพ
ประชาชนมี
ชัวโมงละ 80
พฤติกรรมในการ
บาท และเจ ้า
ส่งเสริมสุขภาพที
พนักงาน
ถูกต ้องเหมาะสม
สาธารณสุข
2 เพือให ้ประชาชน
ชัวโมงละ 60
ได ้รับการเฝ้ าระวัง
บาท) เบิกเพียง
ป้ องกัน ควบคุม
ชัวโมงละ 40
โรคทีได ้มาตรฐาน
บาท ปฏิบต
ั ิ
ราชการวัน
3 เพือให ้ประชาชน
ราชการไม่น ้อย
มีสข
ุ ภาพดี ทังทาง
กว่ารวมเป
3 ชัวโมง/วั
็ นเงิน น
ร่างกาย จิตใจ และ
#### 63,360
ทงสิ
ั น
สังคมอการพัฒนา
1.เพื
อสม. / แกน
1ค่าอาหารว่าง
#####
168 โครงการการ
ความรู ้ของ อสม. /
นํ าชุมชน
พร ้อมเครืองดืม
ดําเนินงานหมูบ
่ า้ น
แกนนํ าชุมชน และ
และประชาชน
มือละ25บาทx2
จ ัดการสุขภาพ ปี
ประชาชนในชุมชน ในชุมชนหมูล
่ ะ
มือx300คน เป็ น
2565
ด ้านสาธารณสุ
1 ครัง/เดือน
เงินาอาหารกลาง #####
1.เพื
อเป็ นการ ข
1ค่
12 เดือน
สร ้างภาคีเครือข่าย
มือละ50บาทx1
จํานวน 300
บริการสุขภาพ ใน
มือx300คน
คน
การดําเนินงาน
สาธารณสุขใน
รวมเป็นเงิน
##### 30,000
ชุมชนใช ้
ทงสิ
ั น
กระบวนการ

เบาหวาน
-ผู ้ป่ วยความ
ดันโลหิตสูง
-ผู ้ป่ วยจิตเวช
- ผู ้ป่ วยมีแผล
เรือรัง, ใส่สาย
ยางให ้อาหาร,
ใส่สายสวน
ปั สสาวะ
- ผู ้ป่ วยเจาะคอ
- ผู ้ป่ วยทีใส่ถงุ
อุจจาระทาง
หน ้าท ้อง ฯลฯ
-ผู ้พิการ
-ผู ้สูงอายุ
กล

ในการออกเวช
ปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัว
160บาท จํานวน
4 ครัง ต่อเดือน
ต่อหมูบ
่ ้าน
(160บาทx 4 ครัง
x 4 หมู่ X 12
เดือน)

รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น

#####

30,720

กองทุนตําบลไร่น ้อย

ได ้รับการดูแล
รักษาอย่างต่อเนือง
ถูกต ้องและ
เหมาะสม

สปสช.

แบบผสมผสานใกล้
บ้านใกล้ใจ ปี 2565

15,360

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

15,360

แหล่งงบ

19,700

น.ส.เสาวคนธ์ สี
ผูร้ ับผิดชอบ บัว นักวิชาการ
สาธารณสุข

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
169 โครงการพ ัฒนาทีม 1.เพือส่งเสริมและ อสม. 4
ค่าอาหารไม่ครบ ##### 19,700
พัฒนาทักษะ
หมูบ
่ ้าน จํานวน
มือและอาหาร
หมอครอบคร ัว
ทางด ้านวิชาการแก่ 117 คน
ว่างพร ้อม
อสม.ญาติ
ญาติและ
เครืองดืม จํานวน
2.สร ้างเครือข่าย
ผู ้ติดตามดูแล
1 รวมเป
มือๆละ
100
#####
็ นเงิ
น
การดูแลติดตาม
จํานวน 80 คน
ทงสิ
ั น
ชน อรัง รวม
เพืยมในชุ
อให ้ผู ้ป่มวยเรื
-ผู ้ป่197
วย คน
170 โครงการเยียมบ้าน เยี
/
/ ค่าติดตามเยียม
##### 30,720

แหล่งงบ
กองทุนําบลปทุม

35,200

ิ ทุน
่ ทอง
ผูร้ ับผิดชอบ นางหนูพศ
รพ.สต.ดงห่องแห่
นางอมรรัตน์ คะตะวงศ์ รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม

นางสุภัสตรา ยืนยง

กองทุนตําบลไร่น ้อย

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
1.เพือให ้กลุม
่ ต่างๆ เจ ้าหน ้าที
/ / / / ค่าตอบแทน
35,200
171 โครงการหมอ
เจ ้าหน ้าทีในการ
ครอบคร ัวรูบ
้ า้ นรูใ้ จ ในชุมชนเช่น ผู ้ป่ วย สาธารณสุข
เรือรัง ผู ้สูงอายุ ผู ้ ออกติดตาม
ออกเยียมบ ้าน5
พิการ ผู ้ป่ วยติด
เยียม กลุม
่
คน xคนละ 160
เตียง ได ้รับการ
ผู ้ป่ วยเรือรัง
บาทxจํานวน 44
ติดตามเยียมโดย
ผู ้สูงอายุ ผู ้
ครัง
เจ ้าหน ้าที
พิการ ผู ้ป่ วย
สาธารณสุขอย่าง
ติดเตียง ใน
ต่อเนือง
หมูบ
่ ้านในเขต
2.เพือให ้กลุม
่ ผู ้ป่ วย รับผิดชอบ
เรือรัง ผู ้สูงอายุ ผู ้ โรงพยาบาล
พิการ ผู ้ป่ วยติด
ส่งเสริม
เตียง มีพฤติกรรม
สุขภาพตําบล
สุขภาพทีถูกต ้อง
ดงห่องแห่
3.เพือให ้เกิดความ จํานวน 5 คน
รวมเป็นเงิน
35,200 35,200
ร่วมมือร่วมใจ
อัตรา 160
ทงสิ
ั น
4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480 4480
172 ทีมหมอครอบคร ัว
1.ติดตามเยียมบ ้าน 1.ผู ้ป่ วยเรือรัง/ / / / / ค่าเวชปฏิบต
ั ิ
53760
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้ป่ วยระยะ
ครอบครัว จนท.
เยียมบ้านบริการ
เยียมบ ้านใน
สุดท ้ายแบบ
ด้วยห ัวใจ “เดินสาย
ประคั
บ
ชุมชน 4 ครัง ต่อ
บายคิง”
ประคอง/ภาวะ
1 หมู่ ต่อ
พึ
งพิ
ง
หมู
บ
่ ้าน160x 4
2.ผู ้พิการ/
ผู ้ด ้อยโอกาส
3.หญิง
ตังครรภ์และ
หลังคลอด
4.เด็ก 0-5 ปี
รวมเป็นเงิน
##### 53,760
ทงสิ
ั น
1.ติดตามเยียมบ ้าน 1.ผู ้ป่ วยเรือรัง
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ค่าเวชปฏิบต
ั ิ
#####
/ / / / / / / / / / / /
ทีมหมอครอบคร ัว
กลุม
่ เป้ าหมาย
2.ผู ้พิการ/
ครอบครัว จนท.
เยียมบ้านบริการ
ผู ้ด ้อยโอกาส
เยียมบ ้านใน
ด้วยห ัวใจ “เดินสาย
3.หญิง
ชุมชน 4 ครัง ต่อ
173 บายคีง”
ตังครรภ์และ
1 หมู่ ต่อ
หลังคลอด
หมูบ
่ ้าน160x 4

กองทุ
นตํงางบ
บลไร่น ้อย
แหล่
เงินบํารุงรพ.สต.

15,360

นางฉวีวรรณ พูลสิทธิ /รพ.สต.ปากนํ า

15,360

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
อบต.กุดลาด
นางฉวีวรรณ พูลสิทธิ /รพ.
สต.ปากนํ า

รวม
งบประมาณ
ทงสิ
ั น

ยืนยง
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
หลังคลอด
รวมเป็นเงิน
##### 23,040
4.เด็ก 0-5 ปี
ทงสิ
ั น
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
174 ใกล้บา้ นใกล้ใจ
/ / /
1.เพือเยียมติดตาม
ผู ้ป่ วยโรค
ค่าตอบแทน
#####
ภาวะสุขภาพของ
เรือรัง
เจ ้าหน ้าที
(เยียมบ้านโดยจน
ผู ้ป่ วยโรคเรือรังใน
เบาหวาน
สาธารณสุขใน
ท.สาธารณสุข)
ครอบครัวและ
ความดัน
การดําเนินงาน
ชุมชน
2.เพือ
โลหิตสูง โรค
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมและ
ไต ใน 8
และเวชปฏิบต
ั ิ
สนับสนุน
หมูบ
่ ้าน
ครอบครัว (4 ครัง
ความสามารถใน
ต่อ 1 หมูบ
่ ้าน)
การดูแลตนเอง
160 บาท x 4
รวม
46,080
และครอบครัวของ
46,080
งบประมาณ
5,120
5,120
5,120
ผู
้ป่
วยโรคเรื
อรั
ง
175 ใกล้บา้ นใกล้ใจ
/ ค่าตอบแทน
1.เพือเยียมติดตาม ผู ้ป่ วยโรค
#####
ภาวะสุขภาพของ
เรือรัง
เจ ้าหน ้าที
(เยียมบ้านโดยจน
ผู ้ป่ วยโรคเรือรังใน เบาหวาน
สาธารณสุขใน
ท.สาธารณสุข)
ครอบครัวและ
ความดัน
การดําเนินงาน
ชุมชน
โลหิตสูง โรค
ส่งเสริมสุขภาพ
2.เพือส่งเสริม
ไต ใน 8
และเวชปฏิบต
ั ิ
และสนับสนุน
หมูบ
่ ้าน
ครอบครัว (4 ครัง
ความสามารถใน
ต่อ 1 หมูบ
่ ้าน)
การดูแลตนเอง
160 บาท x 4
และครอบครัวของ
ครัง x 3 เดือน x
ผู ้ป่ วยโรคเรือรัง
8 หมูบ
่ ้าน =
15360 บาท

แหล่งงบ

ผูร้ ับผิดชอบ

กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ
งบกองหลักประกันสุขภาพ
ส่วนท ้องถิน

เพชรรัตน์ เสือสา พว.ชํานาญการ นางดวงใจ บุญเรือง(รพ.
(รพ.สต.หัวเรือ)
สต.ขามใหญ่)

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
8,960
8,960
8,960
8,960
8,960
8,960
8,960
8,960
8,960
8,960
8,960
8,960
107,520
177 โครงการส่งเสริม
1.เพือติดตามเยียม 1. ผู ้ป่ วย
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ • ค่าตอบแทน
ภาวะสุขภาพของ
โรคเบาหวาน
เจ ้าหน ้าที
สุขภาพและเยียม
ผู ้ป่ วยโรคเรือรังใน จํานวน 647
สาธารณสุข ใน
บ้านผูป
้ ่ วยโรค
ครอบครัวและ
คน
การดําเนินงาน
เรือร ังแบบบูรณา
2. ผู ้ป่ วยโรค
ส่งเสริมสุขภาพ
การ (Home Visit & ชุมชน 2. เพือ
บริการเยียมบ ้าน
ความดันฯ
และเวชปฏิบต
ั ิ
Home health
และดูแลผู ้ป่ วย
จํานวน 1,026
ครอบครัว 80
Care)
เรือรังเป็ นการลด
คน
บาท จํานวน 7
กิจกรรมการ
้อน
ภาวะ
แทรกซ
3.ผู
้พิ
ก
าร
ครัง ต่อเดือน
ดําเนินการ
ของผู
้ป่
วย
จํ
า
นวน
448
คน
ต่
อหมูบ
่ ้าน
1. ประชุมชีแจง
โรคเบาหวานและ
4.ผู ้ป่ วยไตวาย
ว ัตถุประสงค์
รวมงบทงสิ
ั น 107,520 107,520
ความดันโลหิตสูง
เรือรัง 14 คน
6,720
6,720
6,720
6,720
ความรู ้ 1. เพือให ้
1. ผู ้ป่ วยโรค
√ √ √ √ 1.ค่าติดตาม
##### 89,280 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720
178 โครงการ/ให้
โครงการ รพ.สต.
ประชาชนตาม
เรือรัง
เยียมบ ้าน 7
ใกล้บา้ นใกล้ใจ ปี
กลุม
่ เป้ าหมาย
2. หญิง
หมูบ
่ ้านๆ ละ 4
2565
ได ้รับการเยียมบ ้าน ตังครรภ์/หลัง
ครังๆ 3 ชม.ๆละ
และดูแลสุขภาพ
คลอด
80 บาท/ เดือน
ได ้ครอบคลุมทุก
3. ผู ้สูงอายุ
(7หมู*่ 4ครัง*3
กลุม
่ วัย
4. ผู ้พิการ/
ชม. *80 บาท*12
ผู ้ด ้อยโอกาส
เดือน) ตามอัตรา
ค่าตอบแทน
พยาบาลวิชาชีพ
√ √ √ √ 2.ค่าติดตาม
8,640
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
เยียมบ ้าน 1
หมูบ
่ ้านๆ ละ 4
ครังๆ 3 ชม.ๆ 60
บาท/ (1หมู*่ 4
ครัง*3ช.ม.*60
บาท*12เดือน)
ตามอัตรา
รวมงบประมาณ ##### 89,280

1.ประชุม
กรรมการ NCD
1.อาหารว่างและ
เครืองดืมจํานวน
35 คนX3 มือๆละ

2,625

21,600
-

-

-

PP

งบกองทุนเรือรัง

####

งบกองทุน สปสช.

รวมงบประมาณ

14,400

แหล่งงบ

คณะกรรมการ
NCDเครือข่าย
๕๐พรรษาฯ
จํานวน 40 คน
ผู ้รับผิดชอบ

1.ค่าเบียเลียง
21600
อัตรา 240 บาท/
คน/วัน จํานวน 9
คน 10 วันเป็ นเงิน

กันย์วต
ิ รา,มานิดา

1.เพือพัฒนางาน
ควบคุมโรคไม่
ั
ศกยภาพ
ติดต่อเรือรัง
บุคคลากร
ผูป
้ ฏิบ ัติงานควบคุม เครือข่าย๕๐
พรรษาฯ
โรคไม่ตด
ิ ต่อ

ทีมพีเลียง
NPCU/PCU
ระดับอําเภอ
จํานวน 9 คน
ออกเยียม10
หน่วยปี ละ2ครัง

PP

นางสุคนธา ไพเราะ

เพือพัฒนางาน
สาธารณสุขตาม
เกณฑ์หน่วยบริการ
ปฐมภูมแ
ิ ละ
เครือข่ายบริการ
ปฐมภูม ิ

นางสุคนธา ไพเราะ

181 โครงการเยียม
เสริมพล ัง หน่วย
บริการปฐมภูมแ
ิ ละ
เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูม ิ
(PCU/NPCU)
เครือข่ายบริการ
ขภาพ รพ.50
182 สุ
โครงการพ
ัฒนา

นางจุรรี ัตน์ ถึงแสง
รพ.สต.หัวดูน

20,000

ผูร้ ับผิดชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
8,640
179 โครงการใกล้บา้ น
1.เพือติดตามเยียม 1.ผู ้ป่ วยโรค
/ / / / 1.ค่าตอบแทน
95,040
บ ้าน
เรือรัง ผู ้สูงอายุ
เวชปฏิบต
ั ิ
ใกล้ใจเพือ
ผู ้พิการ หญิง
ครอบครัว 80
คุณภาพชีวต
ิ ดี
มีครรภ์ หญิง
บาท/ชัวโมง 3
ั
สงคมดี
พล ังใจ
หลังคลอด
ชัวโมงต่อครัง
เข้มแข็ง
และผู ้มีปัญหา
หมูบ
่ ้านละ 4
ด ้านสุขภาพ
ครั
งต่อเดือน
รวมงบประมาณ
95,040 95,040
เขตรั
บผิดยชอบ
180 โครงการอบรมเชิง เพือให ้ประชาชน
1.สอบเที
บ
1.ค่าจ ้างเหมา
#####
ผู ้รับบริการใน
เครืองมือปี ละ
บริการสอบเทียบ
ปฏิบ ัติการ
โรงพยาบาล
1ครัง
เครืองมือตาม
ผูใ้ ชเ้ ครืองมือทาง
2.ประชุม ผู ้ใช ้
ประกาศ ศบสที
การแพทย์และสอบ ส่งเสริมสุขภาพ
2.ค่าประชุม
เทียบเครืองมือทาง ตําบลได ้รับบริการ ผู ้ดูแล
ปฏิบต
ั ก
ิ ารผู ้ใช ้
ุ ภาพและได ้ เครืองมือ
การแพทย์ในสถาน ทีมีคณ
ผู ้ดูแลเครืองมือ
จํานวน45 คน
2,700
บริการระด ับปฐมภูม ิ มาตรฐาน
2.1 ค่าอาหาว่าง 2,500
เครือข่าย
และเครืองดืม
หล ักประก ันสุขภาพ
เช ้าบ่าย 50บาท/
โรงพยาบาล ๕๐
วันจํานวน 50คน
2,700
2.1 ค่าอาหาร
3,000
พรรษา มหาวชิรา
กลางวัน 60
ลงกรณ
บาท/วัน/คน
จํานวน 45คน1
รวมงบประมาณ #### 25,500

จนท.กลุม
่ งาน
เทคนิค
การแพทย์
และตึกผู ้ป่ วย
ต่างๆ จํานวน
40 คน

/

/

/

1.ค่าเบียเลียง
เจ ้าหน ้าที อัตรา
240 บาท/คน
จํานวน 2 คน 10
วัน

4,800

รวมงบประมาณ

####

งบกองทุ
แหล่งงบนเรือรัง

1.จนท. รพ.
สต. 22 คน
2. จทน.รพ.
๕๐ พรรษา ฯ
23 คน
รวม 45 คน

28,025
PP

กลุม
่ งานเทคนิค
การแพทย์

184 โครงการนิเทศ
ติดตามเกณฑ์
มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์
ในรพ.สต และPCU
ประจําปี 2565

1. จนท.สามารถ
เก็บสิงส่งตรวจได ้
ถูกต ้อง เหมาะสม
และวิเคราะห์ได ้
ถูกต ้อง แม่นยํา
ทันเวลา ตรวจสอบ
ได ้
1.เพือตรวจติดตาม
ประเมิน ผลการ
ตรวจวิเคราห์ ให ้
ได ้ตามาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์
และมาตรฐาน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

กลุม
่ งานเทคนิค
การแพทย์

183 โครงการ ส่งเสริม
ควบคุมการเก็บสิง
ส่งตรวจทีมีคณ
ุ ภาพ
เพือประชาชน
ปี งบประมาณ 2565

ตัวชีวัด 6 ครัง
เบียเลียง 240
บาทx6 วัน
รวมงบประมาณ #####
1.ค่าอาหาร
2,700
กลางวัน 60 บาท
x 45 คน
2.ค่าอาหารว่าง
2,250
เช ้า-บ่าย 25 x 2
บาท x 45 คน
รวมงบประมาณ 4,950

มานิดา
ผูร้ ับผิดชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที 5 : การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....... 8.โครงการพ ัฒนาระบบการแพทย์
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ปฐมภูม ิ
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที .................................................................................................
ต ัวชีว ัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ต พ ธค ม ก มี เม พ มิ ก ส กย
1 2 3 4
ค ย
ค พ ค ย ค ย ค ค
พรรษาฯ
ผู ้รับผิดชอบ
2.ประชุม
โรคไม่ตด
ิ ต่อ
7,000
2.เพือติดตามผล
งานNCDใน
ผู ้รับผิดชอบงาน
เครือข่าย๕๐
การดํ
า
เนิ
น
งาน
รพ.สต.35 คน
NCD
พรรษาฯ
ควบคุมโรคไม่
รพ.สต.ใน
1.อาหารว่างและ
ติดต่อเรือรัง
เครือข่ายและ
เครืองดืมจํานวน
3.เพือติดตาม
ศูนย์สข
ุ ภาพ
คน มือครบ
2.อาหารไม่
ตัวชีวัดและการลง จํานวน 21 แห่ง
มือมือละ60 บาท
8,400
บันทึกข ้อมูล
35คนX4
มือใน
3.ค่
าอุปกรณ์
ผลงานอย่าง
การอบรม จํานวน
ถูกต ้องครบถ ้วน
35 คนจํานวน4
2,800
ครั
งราคาดตาม
20
4.ออกติ
7,200

PP

4,950
4,800

4,800

ความรู ้ด ้านสุขภาพทัง
3 ด ้าน และเกิด
เครือข่ายในพืนที

2.อสม.ใน
พืนที
รักลุ
บผิ
ม
่ ดเป้ชอบ
าหมา
ยนักเรียน
และแกนนํ า
อสค. รวม
150 คน

/

/

รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารไม่
ครบมือ จํานวน
150 คน x 60
2.ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
(เช ้า-บ่าย)
จํานวน 150 คน
4.ค่าป้ ายไวนิล
ป้ ายละ 600 บาท
จํานวน 1 ป้ าย
รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารไม่
ครบมือ อบรม 1
วัน 60 บาทx1

####
####

24,600
17,100

####

600
####
####

17,100
6,840

กองทุนหลักประกัน
แห่งชาติ

อสม.จํานวน
48 คน
จํานวน 3

ครบมือ จํานวน
150 คน ๆ ละ 60
บาท
มือ จํานวน
2..ค่
าอาหารว่
าง
####
และเครืองดืม
(เช ้า-บ่าย)
จํานวน
600
600
3.ค่
าป้ ายรณรงค์
1 ป้ ายๆละ 600
บาท

นายฐิตก
ิ ร
หนองแก

1.เพือให ้ อสม.มี
ความรู ้ในการปฐม
พยาบาลเบืองต ้นและ

อายุตงแต่
ั
35 ปี ขึน
ไปในพืนที
รับผิดชอบ
7 หมูบ
่ ้าน
จํานวน 450
คน

งบกองทุนหลักประกัน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สุขภาพเทศบาลเมืองแจระม แห่งชาติ เทศบาลเมืองแจระแม

รายใหม่ในชุมชน
2. เพือให ้ประชาชน
ทราบปั จจัยเสียงใน
การทีจะเกิดภาวะ
เจ็บป่ วยในอนาคต
ของตนเองและ
ครอบครัว
3. เพือให ้ชุมชนทราบ
และสามารถวิเคราะห์
สภาวะสุขภาพ
ประชาชน
1.เพือ อสค. มีองค์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เทศบาลเมืองแจ
ระแม
นายฐิตก
ิ ร พูลสิทธิ / รพ.สต.
หนองแก

กรองสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชน โดย อสม.
ปี 2565
1.จัดทําโครงการ
เพือขออนุมัต ิ
2.ประชุมชีแจงการ
ดําเนินงาน
3.สํารวจข ้อมูล
กลุม
่ เป้ าหมาย
4.จัดจัดอบรมแกนนํ า
อสม. และลงพื
นที
## โครงการพ
ัฒนา
ั
ศกยภาพองค์
ความรูอ
้ าสาสม ัคร
ประจําครอบคร ัว
(อสค.) ความรอบรู ้
ด้านสุขภาพ
1.จัดทําโครงการเพือ
ขออนุมัต ิ
2.ประชุมชีแจงการ
ดําเนินงาน
## โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม ใน
การปฐมพยาบาล

นางยุพดี อินทร์งาม / รพ.สต.
หนองแก

24,600

แหล่งงบ

12,000

ผูร้ ับผิด
รพ.สต.ทัพไทย
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
1. เพือให ้ผู ้ทีเข ้ารับ
อสค. ทัง3
/ 1.ค่าอาหารว่าง
####
## โครงการพ ัฒนา
หมูบ
่ ้าน
การอบรมมีความรู ้
พร ้อมเครืองดืม
องค์ความรอบรู ้
25บาทx2มือ
(อสค.)ด้านสุขภาพ และทักษะในการปฐม จํานวน 100
คน
x100
คน
การร ักษาพยาบาล พยาบาลเบืองต ้น
2.ค่าอาหาร
####
สามารถช่วยเหลือ
โรคเบืองต้นและ
กลางวัน 60บาท
การช่วยฟื นคืนชีพ ตนเองและบุคคลใกล ้
x1มือx100 คน
ตัวได ้อย่างปลอดภัย
3. ค่าป้ ายไวนิล
####
ก่อนถึงโรงพยาบาล
2. เพือเป็ นการลด
รวมเป็นเงิน
#### 12,000
ความเสียงต่อการ
ท
งสิ
ั
น
1. เพือค ้นหาผู ้ป่ วย
.ประชาชน
/
1.ค่าอาหารไม่
####
## โครงการตรวจค ัด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหล่งงบ
แห่งชาติ เทศบาลตําบลอุบล
งบ PCU/NPCU

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท ้องถิน
ปี งบประมาณ 2565

รพ.สต.หนองไหล

20,460

นางสุชาดามณี บุญจรัส ผอ.
PCU หนองแก
รพ.สต.หนองแก

31,180

ผูร้ นายฐิ
ับผิดตก
ิ ร พูลสิทธิ / รพ.สต.
หนองแก
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
การปฐมพยาบาล
พยาบาลเบืองต ้นและ จํานวน 3
2.ค่าอาหารว่าง
####
เบืองต ้นและช่วยฟื น
การช่วยฟื นคืนชีพขัน ชุมชน
และเครืองดืม
คืนชีพขันพืนฐาน
พืนฐาน
ได ้แก่
(เช า้า-บ่
3.ค่
วัสาดุย)25
อป
ุ กรณ์
960
(CPR) ปี 2565
2.เพือให ้ อสม.
ท่าบ่อใต ้
อบรมคนละ 20
1.จัดทําโครงการขอ
สามารถช่วยเหลือ
หมู่ 1 ท่า
บาท จํานวน 48
อนุมัต ิ
ตนเองและบุคคลใกล ้ บ่อเหนือ
คน
2.ประสานพืนที
ตัวได ้อย่างปลอดภัย
หมู่ 2หนอง
4.ค่าป้ ายไวนิล
600
กลุม
่ เป้ าหมาย
ก่อนถึงโรงพยาบาล
หอยหมู่ 10
รวมเป็นเงินทงสิ
ั น 6,840
6,840
3. จัดอบรมแกนนํ า
3. เพือเป็ นการลด
1.เพือพัฒนาระบบ
1.
/
1. เครือง mobile ####
## โครงการพ ัฒนา
บริการงาน
ผู ้รับบริการ
suction จํานวน
มาตรฐานระบบ
ในเขต
1
บริการ PCU หนอง สาธารณสุขตาม
2. เครือง
####
เกณฑ์
ห
น่
ว
ยบริ
ก
าร
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
แก
เทอร์โมมิเตอร์
ปฐมภูม ิ และเครือข่าย PCU
อินฟาเรด จํานวน
บริการปฐมภูม ิ
หนองแก
3 อันๆละ3000บ.
2.กลุม
่ ทีมี
ภาวะพึงพิง
3. Stethoscope ####
ในเขต
2 อั
ๆละ
4.
####
ป้ น
ายหมอ
PCU
ประจํ
า
บ
้าน
หนองแก
จํานวน 2,280
แผ่นๆละ1บ.
5. เครืองชัง
4000
นํ าหนัก พร ้อมวัด
ส่วนสูง็ นเงิ
ระบบ
รวมเป
นทงสิ
ั น #### 31,180
/
ค่าอาหาร
## โครงการอบรมการ 1.เพือบูรณาการความรู ้ อาสาสมัคร
####
ฟื นฟู และพัฒนา
สาธารณสุข
กลางวัน 2 มือ
จ ัดการความรูแ
้ บบ
ศักยภาพ อสม.เป็ น
93 คน
มือละ
/
ค่
าอาหารว่บาท
าง คน
บูรณาการเพือ
"หมอประจํ
า
บ
้าน"
พร
้อมเครื
องดื
ม2
ั
พ ัฒนาศกยภาพ
2.เพื
อให
้ทุ
ก
ครั
ว
เรื
อ
นมี
มื
อ
มื
อละ
25
####
"หมอครอบคร ัว"
"หมอครอบครัว" ดูแล
บาท/คน จํานวน
อย่างใกล ้ชิด ดูแล
4 มือ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
#### 20,460
รวมทงสิ
ั น

รวมทงสิ
ั น

####

21,580

แหล่งงบ งบหลักประกันสุขภาพส่วนท ้องถิน

21,580

ผูร้ ับผิด
นางเปรมฤดี ยศวิจต
ิ ร (รพ.สต.ขามใหญ่)
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
√ √
1.อบรม อสม.ใน 8,300
1. อสม.
## โครงการอบรมเชิง 1. เพือพัฒนาศักยภาพ
จํานวน 166
การใช ้เครืองมือ
ปฏิบ ัติการ อสม. ใน อสม.ให ้มีความรู ้
ความสามารถในการใช ้
ตรวจสุขภาพ
การใชเ้ ครืองมือ
เครืองตรวจคัดกรอง
1.1 ค่าอาหาร
ตรวจสุขภาพ
1.2ค่าอาหารไม่
####
สุขภาพประชาชน
ประชาชน ปี 2565
ครบมือในสถานที
ราชการ อัตรา 80
บาท /คน/มือ
(80บาท*166 คน
*1 มือ)

1.ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวา
นและโรค
ความดัน
โลหิตสูง

/

อบรมคนละ 20
บาท จํานวน 75
4.ค่าวิทยากร
บรรยายชัวโมงละ
600 บาทx6ชม.
รวมทงสิ
ั น
/ / / 1.ค่าอาหาร
กลางวันแบบไม่
ครบมือ อัตรา 80
บาท/คน/มือ
จํานวน 85 คน

####
####

21580

งบกองทุน สปสช

1. เพือให ้ผู ้ป่ วยใน
ชุมชนได ้รับความรู ้
และทักษะเพือ
ปรับเปลียนพฤติกรรม
สุขภาพ

อสม.
จํานวน 75
คน

กองทุนฯ เทศบาลตําบลอุบล

## โครงการดูแล
สุขภาพผูป
้ ่ วย
เบาหวานผูป
้ ่ วย
ความด ันโลหิตสูง
ในคลินก
ิ โรคเรือร ัง

1.เพือให ้ อสม.มี
ความรู ้ในการปฐม
พยาบาลเบืองต ้นและ
การช่วยฟื นคืนชีพขัน
พืนฐาน

แหล่งงบ งบหลักประกันสุขภาพส่วนท ้องถิน

## โครงการพ ัฒนา
ั
ศกยภาพ
อสม.ใน
การปฐมพยาบาล
เบืองต้นและช่วย
ฟื นคืนชีพขน
ั
พืนฐาน ปี 2564

ราชการ อัตรา 80
บาท/คน/มือ
จํานวน 1 มือ
รวมทงสิ
ั น
1.ค่าอาหาร
กลางวันไม่ครบ
มือๆละ 60 บาท
x1มือx75 คน
2.ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
มือละ 25 บาทx2
มือx75
3.ค่
าวัสดุคน
อป
ุ กรณ์

นางจุรรี ัตน์ ถึงแสง
หัวดูน

13,280

นส.กาญจน์ฐต
ิ ม
ิ น ศรีภม
ู าตร

8,300

ผูร้ ับผิด
นางดวงใจ บุญเรือง(รพ.สต.ขามใหญ่)
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
1.เพือสร ้างเครือข่าย
1. อบรมให ้
8300 21,580
## โครงการพ ัฒนา
1.อสม. 166 √ √ √
คน
ความรู ้ในกลุม
่
เครือข่ายสุขภาพจิต อสม.แกนนํ า
สุขภาพจิต
อสม. (แกนนํ า
ปี 2565
2.เพือให ้ แกนนํ า
สุขภาพจิต)
-เพือพัฒนาความรู ้
สุขภาพจิตสามารถ
1.1ค่าอาหารว่าง
อสม. (แกนนํ า
ค ้นหาผู ้ป่ วยสุขภาพจิต
และเครืองดืม
สุขภาพจิต)ให ้
ในชุมชนได ้
อัตรา 25 บาท /
สามารถประเมินคัด
คน/มือ จํานวน
กรองภาวะสุขภาพจิต
1.2 ค่าอาหารไม่ ####
ระดับครอบครัวได ้
ครบมือในสถานที

13,350

####

####
####
####
####

13,350
-

-

-

6,800

-

-

6,800

-

-

6,800

-

-

เงินบํารุง รพ.สต.
ผาแก ้ว

10,000

กองทุนฯตําบลไร่น ้อย

22,000

แหล่งงบสปสช.

4,250

น.ส.ยุพน
ิ ลาฟอง

4,250

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

4,250

ผูร้ ับผิด ถึงแสง รพ.สต.
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
โลหิตสูง
ในคลินก
ิ โรคเรือร ัง สุขภาพ
2.ค่าอาหารว่าง
####
2.เพือให ้ผู ้ป่ วยได ้รับ
ทีมา รับ
พร ้อมเครืองดืม
การประเมินภาวะ
บริการใน
อัตรา 25 บาท/
เจ็บป่ วย รับคําแนะนํ า คลินก
ิ โรค
คน/มือ จํานวน
และส่งต่อการรักษาที เรือรัง
85 คน จํานวน 2
รวมทงสิ
ั น
#### 33,150
มีประสิทธิภาพ
จํานวน 85
## โครงการควบคุม
1. เพือลดอัตราป่ วย
อาสาสมัคร
/
1. ค่าอาหาร
กลางวัน จํานวน 12,000
ป้องก ันไข้เลือดออก ด ้วยโรคไข ้เลือดออก สาธารณสุข
2. เพือกําจัดแหล่ง
ประจํา
100 คน ๆ ละ 2
ในชุมชน
์ งุ ลายและ หมูบ
่ ้าน
มือละ
60 บาท
ปี งบประมาณ 2564 เพาะพันธุย
2.ค่
าอาหารว่
าง
####
กําจัดลูกนํ ายุงลาย
(อสม.)
และเครืองดืม
แกนนํ าใน
จํานวน 100
พืนที และ
คน ๆ ละ 4 มือ ๆ
เครือข่าย
รวมงบประมาณ #### 22,000
ทีม SRRT
## โครงการ อบรมจิต 1.เพือพัฒนาศักยภาพ อสม.และ
/ 1.ค่าอาหารว่าง
####
อสม. และจิตอาสา
จิตอาสา
และเครืองดืม
อาสาดูแลกลุม
่
่ เปราะบางทาง จํานวน 100
(บาท/คน/มือ) 25
เปราะบางในชุมชน 2.กลุม
สังคมได ้รับการ
คน
x 100 x 2
2. ค่าอาหารไม่ 5,000
ช่วยเหลือให ้ความรู ้
ครบมือ(บาท/
และดูแลให ้คําแนะนํ า
คน/มือ) 50 x
10,000
รวม
10,000
พร ้อมทังเป็ นกําลังใจ
งบประมาณ
เสริมพลัง

แหล่งงบ กองทุนฯตําบลหัวเรือ

ผูร้ ับผิด
เทพา รักษาศรี
ชอบ สต.หัวเรือ)

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
24,000
1.อาสาสมัคร
อสม.ตําบล
## โครงการพ ัฒนา
/ / / 1. ค่าอาหารไม่
สาธารณสุข มีความรู ้ หัวเรือ
ครบมือ 50 บาท
ั
ศกยภาพ
อสม. ใน
และทักษะในการ
ทังหมด
x 60 คน x 1 มือ
การดูแลสุขภาพ
ปฏิบัตงิ านด ้าน
191 คน
x 8 ครัง เป็ นเงิน
ของประชาชนทุก
ส่งเสริมสุขภาพและ
อบรมครังละ
กลุม
่ ว ัย ด้วย
60 คน
คุณธรรม "ร ักเหนือ ป้ องกันโรคได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จํานวน 8
ร ัก" ระด ับศีล 5
2.เพือให ้ ครัง
ปี งบประมาณ 2565
อาสาสมั
ค
ร
กิจกรรม
สาธารณสุขประจํา
การดําเนินการ
่ ้าน(อสม.)ได ้รับ
1.จัดประชุม หมูบ
ความรู
้ ทักษะ
ชมรมอสม.ตําบลหัว
ความสามารถ
ให ้ความ
เรือ เพือชีแจงผลการ
ช่
ว
ยเหลื
อ
ประชาชน
ดําเนินงานของ
เครือข่าย ปั ญหาและ ได ้อย่างมันใจ
ครอบคลุมในทุกกลุม
่ วัย
อุปสรรค ในรอบปี ท ี
3.เพื
อให
้อาสาสมั
ค
ร
รวมงบทงสิ
ั น
### 24,000
ผ่านมาและจัดทํา
สาธารณสุ
ข
ประจํ
า
18000 18000
18,000
แผนปฏิบัตก
ิ ารต่อ
1.เพือพัฒนาองค์
อาสาสมัคร
/
1. ค่าอาหารไม่
## โครงการอบรม
36,000
ความรู ้และทักษะที
สาธารณสุข
ครบมือ 50 บาท
ั
พ ัฒนาศกยภาพ
จําเป็ นอย่างต่อเนือง
(อสม.)
x 90 คน x1 มือ
และฟื นฟูความรู ้
แก่อาสาสมัคร
จํานวน 180
x 4 วัน เป็ นเงิน
อาสาสม ัคร
คน อบรม
สาธารณสุข (อสม.) สาธารณสุข (อสม.)
ในการปฏิบัตงิ าน ให ้ 2 รุน
่ ๆ 90
รพ.สต.ห ัวเรือ
18,000
2. ค่าอาหารว่าง
คน รุน
่ ละ 2
ปี งบประมาณ 2565 เหมาะสมกับสภาพ
และเครืองดืม 25
ปั ญหาสาธารณสุข
วัน
บาท x 90 คน x
ของพืนที
กิจกรรมการ
2
มือ x 4 วัน
2.เพือแก ้ไข
รวมงบทงสิ
ั น ####
ดําเนินการ
ปั ญหาสุ
ขภาพใน
## โครงการอบรมเชิง 1.เพื
อพัฒ
นาศักยภาพ
แกนนํ า
/
1ค่าอาหารว่าง
#### 17,600
จพ.ชํานาญงาน

(รพ.

เงินบํารุงรพ.สต.หัว
เรือ
เทพา รักษาศรี
จพ.
ชํานาญงาน
(รพ.สต.หัวเรือ)

อสมในการ
ดําเนินงานด ้านทันต
สุขภาพ
2.เพือทบทวนและ
เพิมเติมความรู ้ อสม.
ในการดูแลสุขภาพ

อสม. -หมู่
1= 5 คน หมู่ 2= 5
คน -หมู่
3= 10 คน
-หมู่ 4= 10

พร ้อมเครืองดืม
จํานวน 4 มือๆ ละ
25 บาท x 80 คน
2.ค่าอาหารไม่
####
ครบมือจํานวน 2
มือๆ ละ 60 บาท

เงินบํารุง

ปฏิบ ัติการพ ัฒนา
ั
่
ศกยภาพอสม.สู
ความเป็นเลิศด้าน
ท ันตสุขภาพ
กิจกรรมดําเนินงาน
ดังนี

รพ.สต.ปะอาว

17,600

-ค่าอาหารไม่

งบกองทุนตําบลปะอาว

(แบ่งเป็ น 2
รุน
่ )(รุน
่ ละ
2 วัน) รุน
่
1 = 73 คน
รุน
่ 2 = 72

- ค่าอาหารว่าง
พร ้อมเครืองดืม
จํานวน 4 มือๆ ละ
25 บาท x 73
คน

เงินบํารุง

8 หมูบ
่ ้าน
145 คน

งบกองทุนตําบลปะอาว

สามารถปฐมพยาบาล
เบืองต ้นและช่วยชีวต
ิ
ขันพืนฐาน (CPR) ได ้
อย่างถูกต ้องและถูกวิธ ี
2. เพือพัฒนาความรู ้
ความสามารถของ อส
ม. ให ้สามารถเจาะ
เลือดฝอยจากปลาย

แหล่งงบ

ั
ศกยภาพ
อาสาสม ัคร
สาธารณสุขหมูบ
่ า้ น
ต.ปะอาว อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมดําเนินงาน
ดังนี

รพ.สต.ปะอาว

31,900

รพ.สต.หนองไหล

5,000

รพ.สต.ปะอาว

30,800

ผูร้ ับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป
้
าหมาย
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1
2
3
4
รายละเอี
ย
ด
บาท
ในการดู
แ
ลสุ
ข
ภาพ
-หมู
่
4=
10
ดังนี
รวมทงสิ
ั น
#### 17,600
ช่องปากตามกลุม
่ วัย
คน -หมู่
1.ทดสอบความรู ้
5=
20
คน
้านทันตสุขม
ภาพ
ก่อน 1.เพือให ้ อสม.และ
## ด
แกนนํ า
/
####
1ค่าอาหารว่าง
โครงการชุ
ชนใส่
ผู ้ดูแลมีความรู ้ และ
ผู ้ดูแล
พร ้อมเครืองดืม
ใจ ดูแลความ
ทักษะในการดูแล
ผู ้สูงอายุ
จํานวน 4มือๆ ละ
ปลอดภ ัยผูส
้ ูงอายุ
สุ
ข
ภาพของผู
้สู
ง
อายุ
และผู
้พิ
ก
าร
25 บาท x 140
และผูพ
้ ก
ิ าร
และผู
้พิ
ก
าร
คน
2.ค่าอาหารไม่
####
กิจกรรม
2.เพือให ้ อสม.และ
หมู่ 1= 10
ครบมือจํานวน 2
ดําเนินงาน ดังนี
คน -หมู่ 2=
มือๆ ละ 60 บาท
1.ทดสอบความรู ้เรือง ผู ้ดูแล มีความรู ้ และ
ทั
ก
ษะในการเฝ้
า
ระวั
ง
10 คน -หมู่
x 140คน
การดูแลสุขภาพของ
รวมเป็นเงิน
#### 30,800
อุบัตเิ หตุของผู ้สูงอายุ
3= 10 คน
ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
5,000
5000
5000
ท
งสิ
ั
น
และผู
้พิ
ก
าร
-หมู
่
4=
10
อน - หลังการอบรม
## ก่
1. บุคลากร / / / / ค่าอาหารไม่ครบ ####
โครงการเครื
อข่าย 1.เพือให ้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
รพ.สต.
มือ 50 บาท x
กําล ังคนด้าน
ระบบสุ
ข
ภาพที
สํ
า
คั
ญ
หนองไหล
50
คน x 4 วัน
สุขภาพและ อสม.
ในชุ
ม
ชน
จํ
า
นวน
7
คน
รพ.สต.หนองไหล
2.เพือต ้องการทราบ
2.
ความพึงพอใจของ
อาสาสมัคร
ผู ้รับบริการของ รพ.
สาธารณสุข
สต.หนองไหล ในแต่ ประจํา
ค่าอาหารว่างและ ####
ละไตรมาส
หมูบ
่ ้าน 7
เครืองดืม 25
3.เพือเปิ ดโอกาสให ้
หมูบ
่ ้าน
บาท x 2 มือ x
ผู ้เข ้าร่วมโครงการมี
จํานวน 14
50 *4 คน
รวมทงสิ
ั น
#### 20,000
ส่วนร่วมในการแสดง
คน
ความคิ
ดเห็้ อสม.
น และ
3.ผู
้นํ า ทัง
## โครงการพ ัฒนา
1. เพือให
-อสม.
/
- รุน
่ ที 1
####

แหล่งงบ

งบ PP

กัมปนาท

งบ PP

กลุม
่ งานเทคนิคการ

เงินบํารุง

17,900

กัมปนาท

130,700

ผูร้ ับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รายละเอียด
บาท
เลือดฝอยจากปลาย
รุน
่ 2 = 72
- รุน
่ ที 2
####
1.จัดทําโครงการ
นิ
วในประชาชน
คน
เพือขออนุมัต ิ
กลุม
่ เป้ าหมาย
- ค่าอาหารว่าง
ได
้อย่างถูกต ้อง
พร ้อมเครืองดืม
2.อบรมให ้ความรู ้ อส
และปลอดจากการติด
จํานวน 4 มือๆ ละ
ม. เกียวกับหลักการ
25 บาท x 72
ปฐมพยาบาลเบืองต ้น เชือ
3. เพือป้ องกันการเกิด
คน
และช่วยชีวต
ิ ขัน
อันตรายจากการใช ้ยา
พืนฐาน (CPR) ได ้
และใช ้ยาอย่าง
รวมทงสิ
ั น
#### 31,900
อย่างถูกต ้องและถูก
ถูกต อส่
้องและปลอดภั
ย อสม.ทุกคน
1.เพื
งเสริมกิจกรรม
/
-ค่าอาหาร 1 มือ ####
## โครงการพ ัฒนา
เชิดชูเกียริตของ อสม. 2,534 คน
มือละ 50 บาท
ั
ศกยภาพ
อสม
ทั
งทํ
า
ความดี
เ
พื
อชาติ
(ไม่
ร
วม
จํ
านวนเงิน
ส่งเสริมกิจกรรม
และเป็
นตวอย่
า
งที
ดี
เทศบาล
เชิดชูเกียรติ การ
2.สร ้างกระแสการ
นครและ
เป็นต ัวอย่างทีดี
พั
ฒ
นา
อสม
โดยการ
เทศบาล
(งานว ัน อสม.
มอบรางวั
ล
อสม.ดี
เ
ด่
น
ตําบล)
แห่งชาติ) ประจําปี
12
สาขา
เจ
้าหน ้าที
##### ######
รวมทงสิ
ั น
2565
3.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เข ้าร่วม
/
1.ค่าใช ้จ่ายใน
## โครงการ อบรม
1.เพือทบทวน
แกนนํ า
#### 17,900
บทบาทและภารกิจ
กลุม
่ เป้ าหมา
การอบรม จํานวน
ั
และพ ัฒนาศกยภาพ
155 คน 1วัน
แกนนําอาสาสม ัคร ของ อสม.ในการดูแล ยอาสา
สุขภาพของประชาชน สมัคร
1.1ค่าอาหาร
สาธารณสุขประจํา
กลางวัน อัตรา
หมูบ
่ า้ น ประจําบ้าน ตามบริบทและ สภาพ สาธารณสุข
ปั ญหาสาธารณสุขที
ประจํา
50 บาท/คน/มือ
(อสม.หมอประจํา
เปลียนแปลงไป
หมูบ
่ ้าน
จํานวน 155 คน
บ้าน)อําเภอเมือง
ประจําบ ้าน
1 มือ
จ ังหว ัดอุบลราชธานี 2.เพือพัฒนาความรู ้
และทั
ก
ษะที
จํ
า
เป็
น
(อสม.
1.2ค่
าอาหารว่าง
ประจําปี 2565
2.ค่าวิทยากร 1
####
และเร่งด่วนของ อสม. หมอประจํา
ท่าน จํานวน 6
ในการปฏิบัตงิ านให ้ บ ้าน)
ชัวโมง/คน/วัน
เหมาะสม กับสภาพ
จํานวน 155
ชัวโมงละ 600
ปั ญหาสาธารณสุข
หมูบ
่ ้าน
รวม
#### 17,900
ของพืนที เน ้นระบบ
รวม จํานวน
## โครงการอบรมให้
เพือให ้ความรู ้เกียวกับ ประชาชน
/ / / 1.ค่งบประมาณ
าอาหารว่าง
#### 46,800
และเครืองดืม
ความรูเ้ กียวก ับการ การบริจาคโลหิตแก่ผู ้ ทัวไป/อสม.
เข ้าอบรม
ในเครือข่าย
300 คน X 25
บริจาคโลหิต

เงินงบํงบ
ารุง รพ. ๕๐ พรรษา ฯ
แหล่

เงินบํารุง รพ. ๕๐
พรรษาฯ

50,000

คณะกรรมการกีฬา

รวมงบประมาณทงสิ
ั น###

ผูร้ ับผิด
กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 5:การพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการพ
ต ัฒนาเครื
ัวชีว ัด ร้ออยละของผู
ข่ายกําล ังคนด้
ป
้ ่ วยกลุ
านสุ
ม
่ เป
ข้ าหมายที
ภาพและด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี
เป้าประสงค์ ที ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ต ัวชีว ัด ร้อยละของผูป
้ ่ วยกลุม
่ เป้าหมายทีด้ร ับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบ้านทีมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดี
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ลํา
โครงการและ
ดําเนินกา
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
ร (ไตร
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค
รายละเอี
ย
ด
บาท
เข ้าอบรม
ในเครือข่าย
บริจาคโลหิต
2.ค่าอาหาร
###
รพ,๕๐
กลางวั
น
300
คน
พรรษา ฯ
X ค่
50
และ
3.
าวิบาท
ทยากร
###
เจ ้าหน ้าที
600 บาท X 6
รพ. ๕๐
ช.ม.าวัXส3
่ กรณ์
4.ค่
ดุอรุป
ุน
พรรษา ฯ
###
20 บาท X 300
จํานวน 300
คน
คน
46,800
รวมงบประมาณทงสิ
ั น###
/
1.ค่าอาหารว่าง
## โครงการอบรมน ัก
เพือส่งเสริมความรู ้
อสม. 250
### 50,000
และเครืองดืม 50
กําหนดอาหารลดพุง การกําหนดอาหารลด คน แบ่งเป็ น
พุง ลดโรคและ
5 รุน
่ ๆละ
คน X 25 บาท X
ลดโรค
่ ารปฏิบัต ิ
2 ค่
มือ
X 5 รุน
่ X
นํ าไปสูก
50 คน (รุน
่
2.
าอาหาร
อย่างยังยืน
ละ 2วัน)
กลางวัน 50 คน
###

่ เสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลสง
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

ข E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 6 การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ต ัวชวี ัด
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว
เป้าประสงค์
ัดอุบลราชธานี
ที

งปม.รวม (บาท)

รายละเอียด

บาท

1.ค่าอาหาร
กลางวันไม่ครบ
มือๆละ 80 บาท
x1มือx400คน
2.ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
มือละ 25 บาท
ิ
รวมทงส
ั น

####

1.ประชาชนอายุ
15 ปี ขนไป
ึ
จํานวน 2,000คน
1.1ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
กลุม
่ เป้ าหมาย
ตรวจสุขภาพ
อัตรา25/คน/มือ
(2,000คน*25
บาท*1มือ)

####

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

52,000

52,000

####
####

ิ####
รวมงบประมาณทงส
ั น

50,000

50,000

งบหลักประกันสุขภาพส่วนท ้องถิน

ผู ้ป่ วย
/
โรคเบาหวา
นและโรค
ความดัน
โลหิตสูง
ทีรับบริการ
ในคลินก
ิ
โรคเรือรัง
1.
√ √ √
ประชาชน
อายุ15 ปี
ขึนไป
จํานวน
2,000 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

กองทุนฯ เทศบาล
ตําบลขามใหญ่

208 โครงการตรวจ
สุขภาพ
ประชาชนอายุ
15 ปี ขึนไป
ปี งบประมาณ
2565
-ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน
ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ โดย
จนท.สาธารณสุข
ร่วมกับ อสม.

1.เพือให ้
ความรู ้การ
ป้ องกันโรค
หลอดเลือด
สมองแก่
ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน
และโรคความ
1.เพือค ้นหา
ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูง
รายใหม่
2.เพือให ้
ประชาชน
สามารถ
เข ้าถึงบริการ
สาธารณสุข
ได ้ทัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

แหล่งงบ

207 โครงการอบรม
ให้ความรูเ้ พือ
ป้องก ันการเกิด
โรคหลอดเลือด
สมองในผูป
้ ่ วย
โรคเรือร ัง ปี
2565

ระยะเวลา
กลุม
่ เป้าห ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์ มาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4

ผูร้ ับผิดชอบ นางกาญจนา พลราช นางดวงใจ บุญเรือง(รพ.สต.ขามใหญ่)

ลําด ั
บ

โครงการและ
กิจกรรม
ดําเนินงาน

่ เสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลสง
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

ข E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 6 การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ต ัวชวี ัด
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว
เป้าประสงค์
ัดอุบลราชธานี
ที

1.ผู ้ป่ วย
เบาหวาน
ความดัน
โลหิตสูง
ทีมารับ
บริการ ที
คลินก
ิ โรค
เรือบรม
อรังที5อยู่
รุน
่
-รุน
่ ที1 50
คน
-รุน
่ ที 2
50 คน
-รุน
่ ที 3
50 คน

√ √

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม (บาท)

รายละเอียด

1.ค่าอาหารว่าง
####
และเครืองดืม
อัตรา 25 บาท /
คน/มือ จํานวน
250คน จํานวน 2
มือ (25บาท*
250 คน*2มือ)
2. ค่าอาหารไม่
###
ครบมือใน
สถานทีราชการ
อัตรา 80 บาท/
คน/มือ จํานวน 1
มือ (80บาท*
250 คน*1มือ)
รวม
งบประมาณ

###

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

บาท
32,500

16,250

16,250

แหล่งงบ

1.กลุม
่ ผู ้ป่ วย
เรือรังมีการ
ควบคุมความ
เสียง
พฤติกรรม
สุขภาพอย่าง
ถูกต ้อง
เหมาะสม

งบประมาณ

งบหลักประกัน
สุขภาพส่วนท ้องถิน
นางเปรมฤดี ยศ
วิจต
ิ ร(รพ.สต.ขาม

209 โครงการ
ปรับเปลียนพฤติร
รมและฟื นฟู
ความรู ้ผู ้ป่ วย
เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
แบบองค์รวม ปี
2565
กิจกรรม
1.จัดกลุม
่ self
help group ใน
การดูแลสุขภาพ
ของผู ้ป่ วย
2.ให ้ความรู ้ แนว
ทางการป้ องกัน
การเกิดโรค
แทรกซ ้อนใน

ระยะเวลา
กลุม
่ เป้าห ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์ มาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4

ผูร้ ับผิดชอบ

ลําด ั
บ

โครงการและ
กิจกรรม
ดําเนินงาน

่ เสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลสง
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

ข E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 6 การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ต ัวชวี ัด
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว
เป้าประสงค์
ัดอุบลราชธานี
ที

/

/ จากงบกองทุน
####
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
พืนที องค์การ
บริหารส่วนตําบล
กระโสบ ตําบล
กระโสบ อําเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
ปี งบประมาณ
2564
- ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม คิด
เป็ น 20 บาท x
60 คน x 1 มือ x
10 ครัง เป็ น
เงิน 12,000 บาท

รวมทังสิน
1.ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืมแก่
ผู ้เข ้ารับการ
ประชุมอบรม
จํานวน 180

###
###

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

บาท
12,000

9,600

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

√

1,200

1,200

1,200

1,200

กองทุนฯ

กลุม
่ แกน
นํ าดูแล
สุขภาพ
ผู ้ป่ วยโรค
สมอง

/

งปม.รวม (บาท)

รายละเอียด

กองทุนสุขภาพตําบลกระโสบ

การดูแล
สุขภาพและ
ประเมินภาวะ
เสียงในกลุม
่

ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวา
น จํานวน
236 คน
ผู ้ป่ วย
โรคความ
ดันโลหิต
สูง จํานวน
224 คน
ผู ้ป่ วยโรค
ไขมันใน
เลือดสูง
จํานวน
140 คน
รวม
จํานวน
600 คน

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

นางร ัตนา
ทองแสง

211 โครงการส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ
ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรค
สมองเสือม
ปี งบประมาณ

1. เพือขยาย
เวลาการตรวจ
รักษาผู ้ป่ วย
เบาหวาน
โดยทํางาน
นอกเวลา
ราชการในช่วง
เช ้าตังแต่เวลา
05.30 น. ใน
วันพุธของแต่
ละเดือน
2. เพือ
ให ้บริการตรวจ
รักษาผู ้ป่ วย
โรคเรือรังได ้
อย่าง
ครอบคลุม
และมี
ประสิทธิภาพ
3. เพือหา
แนวทางใน
การ
ปรับเปลียน
ความรู ้ ความ
เข
1.มี้าใจ
แกนนํ าใน

งบประมาณ

แหล่งงบ

ิ
210 โครงการคลินค
โรคเรือรัง
(เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง)
รุง่ อรุณ
ปี งบประมาณ
2565

ระยะเวลา
กลุม
่ เป้าห ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์ มาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4

ผูร้ ับผิดชอบ นางจิราธร ทาทอง รพ.สต.กระโสบ

ลําด ั
บ

โครงการและ
กิจกรรม
ดําเนินงาน

่ เสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลสง
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

ข E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 6 การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ต ัวชวี ัด
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว
เป้าประสงค์
ัดอุบลราชธานี
ที

สมอง
เสือมและ
อสม.และ
ประชาชน
ทัวไปใน
พืน 9
หมูบ
่ ้าน

1. ผู ้ป่ วยโรค
เรือรังได ้รับ
การดูแล
สุขภาพอย่าง

ผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง
เบาหวาน
ความดัน

/

/

/

/

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม (บาท)

รายละเอียด

บาท

2.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
ในการ
ดําเนินงาน
โครงการ จํานวน
180 คนๆละ 20
3.ค่าป้ ายไวนิล
โครงการ จํานวน
รวมเป็ นเงินทังสิน
1.ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม 25
บาท x 2 มือ x
50 คน x 12 ครัง

###

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

2.ประชาชนมี
ทักษะความรู ้
ในเรืองการ
ดูแลสุขภาพ
ผู ้ป่ วยกลุม
่

งบประมาณ

###
###
30,000.00

60,000

15,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

กองทุนฯ
จินตะหรา
สาย

212 โครงการเพิมพูน
ความรู ้และทักษะ
ในการดูแล
ตนเองของผู ้ป่ วย

ระยะเวลา
กลุม
่ เป้าห ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์ มาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4

ผูร้ ับผิดชอบ

ลําด ั
บ

โครงการและ
กิจกรรม
ดําเนินงาน

่ เสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลสง
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

ข E1  E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 6 การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ต ัวชวี ัด
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว
เป้าประสงค์
ัดอุบลราชธานี
ที
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.รวม (บาท)

รายละเอียด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

บาท

แหล่งงบ

งบประมาณ

30000
2.ค่าอาหารไม่
ครบมือ 50 บาท
x 1 มือ x 50 คน
x 12 ครัง

ิ
รวมงบทงส
ั น
####
1.ค่าอาหาร
กลางวันผู ้เข ้า
ประชุม 100 คน
###
x 50 บาท X2 วัน
2.ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืมผู ้
เข ้าประชุม 100
คน x25บาท x 2
###
มือ X 2 วัน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น###

60,000

เงิน
บํารุง
ทีม
CLT

213 โครงการ
พัฒนาการดูแล
ผู ้ป่ วยกลุม
่
sepsis

ระยะเวลา
กลุม
่ เป้าห ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์ มาย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4
สุขภาพอย่าง ความดัน
ต่อเนือง
โลหิตสูง
เหมาะสม
ทีมารับ
2. ลดการป่ วย บริการทุก
และตายด ้วย
เดือน
โรคเบาหวาน จํานวน
ความดัน
600 คน
โลหิตสูง
12 ครังๆละ
หัวใจขาด
50 คน
เลือด โรค
เพือให ้จนท.มี 100 คน
/
ความรู ้ความ
เข ้าใจในการ
ดูแลผู ้ป่ วยโรค

ผูร้ ับผิดชอบ

โครงการและ
ลําด ั
กิจกรรม
บ
ดําเนินงาน
ตนเองของผู ้ป่ วย
เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
รพ.สต.หัวเรือ
ประจําปี
งบประมาณ 2565

20,000

่ เสริมสุขภาพตําบลท ัพไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข โรงพยาบาลสง
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1 
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 6 การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
3. โครงการการที9 (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565ต ัวชวี ัด
เปข
้ าประสงค์
จ ังหว ัดอุบที
ลราชธานี
4. ยุทธศาสตร์สําน ักงานสาธารณสุ

งปม.รวม (บาท)

30,000

60,000

30000

ิ
รวมงบทงส
ั น
####
1.ค่าอาหาร
กลางวันผู ้เข ้า
ประชุม 100 คน
###
x 50 บาท X2
2.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครืองดืมผู ้เข ้า
ประชุม 100 คน
x25บาท x 2
มือ X 2 วัน
###
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น###

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

บาท

15,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ

รายละเอียด
1.ค่าอาหาร
ว่างและ
เครืองดืม 25
บาท x 2 มือ x
2.ค่าอาหารไม่
ครบมือ 50
บาท x 1 มือ x
50 คน x 12
ครัง

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

งบประมาณ

ทีม CLT Med

ระยะเวลา
กลุม
่ เป้าหมา
ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์
ย และ
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
1 2 3 4
1. ผู ้ป่ วยโรค
ผู ้ป่ วยโรค
/ / / /
เรือรังได ้รับ
เรือรัง
การดูแล
เบาหวาน
สุขภาพอย่าง
ความดัน
ต่อเนือง
โลหิตสูงทีมา
เหมาะสม
รับบริการทุก
2. ลดการป่ วย เดือน จํานวน
และตายด ้วย
600 คน 12
โรคเบาหวาน ครังๆละ 50
ความดัน
คน
โลหิตสูง
หัวใจขาดเลือด
โรคหลอด
213 โครงการ
เพือให ้จนท.มี
/
100 คน
พัฒนาการ ความรู ้ความ
ดูแลผู ้ป่ วย เข ้าใจในการ
กลุม
่ sepsis ดูแลผู ้ป่ วยโรค
3 S และการ
,STEMI,Str ดูแลผู ้ป่ วยให ้
oke
ปลอดภัย

ผูร้ ับผิดช จินตะหรา สายพฤกษ์ พว.
ชํานาญการ (รพ.สต.หัวเรือ)
อบ

โครงการ
ลํา
และ
ด ับ กิจกรรม
ดําเนินงาน
212 โครงการ
เพิมพูน
ความรู ้และ
ทักษะใน
การดูแล
ตนเองของ
ผู ้ป่ วย
เบาหวาน
และความ
ดันโลหิตสูง
รพ.สต.หัว
เรือ

60,000

20,000

√ √

1. กิจกรรมรณรงค์
ป้ องกันโรคไข ้เลือดออก
1.1ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม อัตรา 25 บาท
/คน/มือ จํานวน166คน
จํานวน 2 มือ (25บาท*
166คน*2มือ*8หมูบ
่ ้าน)

งบหลักประกันสุขภาพส่วนท ้องถิน

216 โครงการรณรงค์
1.เพือลดอัตราป่ วย 1.อสม. 166 คน
ด ้วยโรค
ป้องก ันโรค
ไข้เลือดออกปี 2565 ไข ้เลือดออกใน
ชุมชน
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข ้เลือดออก 8
หมูบ
่ ้าน ก่อนฤดูการณ์
ระบาดของโรค

แหล่งงบ งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแจระม

รวมงบประมาณทงสิ
ั น

นายทศพร จันทาทอง(รพ

14,571

ผูร้ ับผิดช
รพ.สต.ทัพไทย
อบ

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนางานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .........แผนงานที 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......11.โครงการพัฒนาระบบบริ
ารโรคติดต่อ
ตัวชีวัด ก..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้าหมา
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
ย และ
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
215 โครงการเพิม
เพือให ้อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
/ / / / 1)ค่าจัดซือเครืองตรวจ
2,775 #####
สาธารณสุขประจํา
สาะรณสุข
นํ าตาล 3 เครือง ราคา
ประสิทธิภาพการ
่ ้าน ได ้มี
ประจําหมูบ
่ ้าน
เครืองละ 925 บาท รวม
ออกปฏิบ ัติงานของ หมูบ
อุปกรณ์ เครืองมือ
ทัง 3 หมูบ
่ ้าน
เป็ นเงิน 2,775 บาท
อาสาสม ัคร
ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที จํานวน 42 คน
สาธารณสุขประจํา
2)ค่าจัดซือ แผ่นตรวจ
1,455
หมูบ
่ า้ น 3 หมูบ
่ า้ น คู ในการให ้บริการ
นํ าตาล strip GluNeo
เดือ ท ัพไทย ท่ากก ตรวจสุขภาพ
lite 50's 3 กล่อง ราคา
เบืองต ้น และ
แห่
กล่องละ 485 เป็ นเงิน
ติดตามเยียมดูแล
3)ค่าจัดบาท
ซือ W-เข็ม 30G
216
ผู ้ป่ วยทีบ ้าน
เครือง ViVachek Fad
กล่อง 25's:1 3กล่อง
ราคากล่องละ 72บาทรวม
เป็ นเงิน216 บาท
4)ค่าจัดซือเครืองวัด
2,625
ความดัน BP Digital
Yuwell YE660E/FL 3
เครือง ราคา เครืองละ
5)
7,500
InfaredThermometer
Infared 3 เครือง ราคา
เครืองละ 2,500บาทเป็ น
เงิน7,500บาท

14,571
8300 ######

8,300

13,280

งบหลักประกันสุขภาพส่วน
งบหลักประกัแหล่
นสุขงภาพส่
งบ วนท ้องถิน
ท ้องถิน
ผูร้ ับผิดช
นางสาวสุวม
ิ ล สาระกาล(รพ.
รพ.สต.ขามใหญ่)
สต.ขามใหญ่)
อบ

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนางานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .........แผนงานที 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......11.โครงการพัฒนาระบบบริ
ารโรคติดต่อ
ตัวชีวัด ก..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้าหมา
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
ย และ
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ระบาดของโรค
1.2 ค่าอาหารไม่ครบมือ
13,280
-สํารวจค่า HI CI ใน
ในสถานทีราชการ อัตรา
ชุมชน โดยลงสํารวจ
80 บาท/คน/มือ จํานวน 1
ทุกหลังคาเรือน
มือ (80บาท*166คน*1
มือ)
รวมงบประมาณทงสิ
ั น 21,580 ######
217 โครงการจ ัดตงแกน
√ √
1.ค่าอาหารว่างและ
8,300 ######
1.เพือให ้ความรู ้ใน 1.แกนนํ า
ั
เครืองดืม อัตรา 25 บาท
นําครือข่ายป้องก ัน การป้ องกันโรคโค ป้ องกันและ
วิด-19
ควบคุมโรคโค
/คน/มือ จํานวน 166คน
และควบคุมโรคโค
2.เพือให ้แกนนํ า
วิด-19 จํานวน
จํานวน 2 มือ (25บาท*
วิด-19
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ
13,280
สามารถเพือค ้นหา
170 คน
ในสถานทีราชการ อัตรา
กลุม
่ เสียง กลุม
่ ป่ วย อบรม 4 รุน
่
80 บาท/คน/มือ จํานวน 1
่ ระบวนการ
เข ้าสูก
-รุน
่ ที1 50
มือ (80บาท*166คน*1
รักษาได ้อย่าง
-รุน
่ ที 2 50
มือ)
รวดเร็ว ลดการ
-รุน
่ ที 3 50
รวมงบประมาณทงสิ
ั น 21,580 ######
แพร่กระจายเชือสู่
-รุน
่ ที 4 20
ครอบครัว
1.เพือให ้ทีม
218 โครงการพ ัฒนา
อสม.และทีม
/
1.ค่าอาหารกลางวันไม่
35,200 ######
SRRT
ระดั
บ
ตํ
า
บล
SRRT
9
ครบมื
อๆละ
80
บาทx2
ั
ศกยภาพทีม SRRT
จํานวน 220
มือx220 คน
ในเฝ้าระว ัง ป้องก ัน และ อสม.มีความรู ้
เรื
องการเฝ้
า
ระวั
ง
คน
และควบคุมโรคติด
22,000
2.ค่าอาหารว่างและ
ควบคุม ป้ องกัน
เชือไวร ัสโคโรน่า
เครืองดืม มือละ 25 บาท
และโรคไข้เลือดออก และสอบสวนโรคที
x4มือx220 คน
มีประสิทธิภาพ
ในชุมชน ปี 2565
รวมทงสิ
ั น
57,200 ######
/ 1.ให ้ความรู ้ผู ้ดูแล ผู ้ป่ วย
######
จํานวน 268 คน
1.1 อาหารว่างและ
13,400
เครืองดืม มือละ 25 บาท
จํานวน 2 มือ จํานวน 268
คน
1.2 ค่าอาหารไม่ครบมือ
13,400
จํานวน 268 คนๆละ 50
บาท

7,542

7,542

7,542

7,542

7,541.67

กองทุนตําบล

/

กองทุนฯ
เทศบาลตําบลขามใหญ่

/

นางสุมาลี สุดสุข

219 โครงการลดหวาน
1.ให ้ความรู ้ผู ้ดูแล ผู ้ดูแล ผู ้ป่ วย
เรือรัง จํานวน
ลดเค็ม ชะลอไตวาย ผู ้ป่ วยเรือรังมี
ความรู ้ในการ
268 คน
ปี 2565
ปฎิบต
ั ต
ิ นทีเกิดใน
โรคเรือรังให ้ถูกต ้อง
2.ผู ้ป่ วย
มีความรู ้สามารถ
ป้ องกัน
ภาวะแทรกซ ้อนได ้

นส.วราภรณ์ ศรีรัตนบุตร

57,200

7,541.67

/

/

2. ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม คิดเป็ น 25
บาท x 273 คน x 2 มือ
xอบรม 3วัน เป็ นเงิน
40,950

40950

รวมทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารไม่ครบมือ
อบรม 1 วัน
50 บาทx 1มือx 149 คน

#####
7,450

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(เช ้า-บ่าย)
25 บาทx
2มือx
149 คน
3.ค่
าป้ ายไวนิ
ลอบรม
จํรวมงบประมาณท
านวน 2 ป้ าย
งสิ
ั น

7,450

#####
#####

600
15,500 15,500

90,090

15,000

กองทุนตําบลกระโสบ

แกนนํ าอสม.
117คน และ
ผู ้นํ าชุมชน32
คน รวม 149
คน

/

แหล่งงบ

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมูบ
่ ้าน
ในเขตพืนที
รับผิดชอบ
ตําบลกระโสบ
อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
จํานวน 273
คน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ อบต.กุด
น.ส.วารุณี ปลุกใจ / รพ.
สต. ปากนํ า

221 โครงการควบคุม
ป้องก ันโรคติดต่อ
และภ ัยสุขภาพ
ชุมชน
ปี งบประมาณ 2565
จัดอบรมศักยภาพทีม
สอบสวนเคลือนทีเร็ว
/การจัดตังศูนย์และ
คณะกรรมการ /
ควบคุมและป้ องกัน

1. เพือให ้อสมทุก
คน มีความรู ้และ
การป้ องกันการติด
โรคCovid-19ใน
ชุมชนด ้วยตนเอง
2. เพือให ้อสม
ทุกคน มีความรู ้
และทักษะในการ
ตรวจคัดกรองโรค
Covid-19ในชุมชน
ด ้วยตนเอง
เพือให ้อสม.มี
ความรู ้ความเข ้าใจ
และการเตรียมตัว
เพือรับการตรวจ
สุขภาพ
3. เพือให ้อสม. มี
1.เพืออบรมพัฒนา
ศักยภาพทีม
สอบสวนเคลือนที
เร็ว
2.เพือสอบสวนโรค
เฝ้ าระวังและ
ควบคุมโรคได ้
อย่างรวดเร็ว

นางจันทร์จริ า อ่อนผิวรพ.สต.กระโสบ

220 โครงการประชุม
เชิงปฏิบ ัติการรณ
รงให้ความรูอ
้ สม.
เพือพ ัฒนาระบบ
บริการโรคติดต่อ
โรคอุบ ัติใหม่ และ
โรคอุบ ัติซําใน
ชุมชนตําบลกระโสบ
ปี งบประมาณ 2565

1.4เครืองวัดความเค็ม
18,000
คํานวน10เครืองๆละ
1,800 บาท
รวมทงสิ
ั น
45,250 ######
/ 1.ค่าอาหารแบบไม่ครบ
49,140 ######
มือ อัตรา 60 บาท/คน/มือ
/273 คนxอบรม3วัน คิด
เป็ น 49,140 บาท

ผูร้ ับผิดช
อบ

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนางานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .........แผนงานที 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......11.โครงการพัฒนาระบบบริ
ารโรคติดต่อ
ตัวชีวัด ก..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้าหมา
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
ย และ
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ภาวะแทรกซ ้อนได ้
1.3 ค่าป้ าย
450
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ขนาด 1*3 ม.จํานวน 1 ผืน

1.ผู ้ติดเชือ
เอชไอวีทเริ
ี ม
ยาต ้านไวรัส
ใหม่ไม่เกิน 12

/

18,420 ######

1.ค่าอาหารกลางวัน
25 คน * 60 บาท
2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25 คน x25
บาท x 2 มือ

1,500

รวมงบประมาณ

2,750

1.ค่าอาหารกลางวัน
40 คน x60 บาท

PP

เพิมพัฒนาระบบ
บริการดูแลรักษษ
ผู ้คิดเชือ ผู ้ป่ วย
เอดส์ ในคลินก
ิ

/

PP

225 โครงการพ ัฒนา
คุณภาพระบบ
บริการดูแลร ักษาผู ้
ติดเชือผูป
้ ่ วยเอดส ์

เพือเพิมมาตรฐาน
ในการดูแลรักษา
จนท.รพ.สต.
ผู ้ป่ วยวัณโรคให ้กับ จํานวน 25 คน
เจ ้าหน ้าทีที
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณทงสิ
ั น

แหล่งงบ เงินบํารุง รพ.สต.

224 โครงการอบรมการ
ดูแลผูป
้ ่ วยว ัณ
โรคือยา และ DOT
ในเจ้าหน้าที
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพอํา
เมือง

รพ.สต.ยางลุม
่
จํานวน
1,680
จนท.สสอ.

นางฑิตฐิตา
พรรษาฯ

ฯลฯ

คลินก
ิ TB รพ.๕๐พรรษาฯ

18,420

ผูร้ ับผิดช
นายประยงค์ สวัสดี
อบ

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนางานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .........แผนงานที 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......11.โครงการพัฒนาระบบบริ
ารโรคติดต่อ
ตัวชีวัด ก..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้าหมา
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
ย และ
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
1.เพือค ้นหากลุม
่ ที
√
1. ค่าอาหารว่างและ
######
223 โครงการป้องก ัน
มีอาการเสียง ให ้ อาสาสมัคร
เครืองดืมแก่ผู ้เข ้ารับการ
และควบคุมโรคโค
7,050
ความรู ้ คําแนะนํ า
ประชุมอบรม จํานวน 141
สาธารณสุข
วิด-19 ของ
การดูแลเฝ้ าระวัง
คน ๆ ละ 2 มือ ๆ ละ
ประจําหมูบ
่ ้าน
โรงพยาบาล
ป้ องกันตนเอง
(อสม.)ใน
25
2..ค่บาท
าวัสดุอป
ุ กรณ์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ให
้กั
บ
ประชาชนใน
พื
นที
และ
ดํ
า
เนิ
น
งานโครงการ
ตําบลยางลุม
่
2,820
เครือข่ายทีม
จํานวน 141 คนๆละ 20
ปี งบประมาณ 2565 เขตพืนที
2.จัดซือวัสดุใน
SRRT
บาท
3.ค่
าพาหนะ อสม.ในการ
7,050
การสนับสนุนการ
จํานวน 141
่ สํารวจ จํานวน
เดินสุม
คน
ดําเนินการป้ อง
141 คนๆละ 50 บาทx
จํานวนหลังคา
ควบคุมโรค เช่น
1 ค่ครั
4.
าป้งายไวนิลโครงการ
เรือนในพืนที
เจลแอลกอฮอล์
1,500
จํานวน 1 ป้ าย
รับผิดชอบ
หน ้ากากอนามัย

2,750

1,250

2,400

2,750
4,400

/

1.ค่าจ ้างเอกซเรยเหมา
จ่าย รายหัวละ 50 บาท/
คน จํานวน 3,850

รวมงบประมาณ

######

###### ######

192,500

งบ PP

1.ร ้อยละ 90
ประชาชนกลุม
่
เสียงวัณโรค
ทังหมด
จํานวน 5,403
ราย

แหล่งงบ

1.เพือเพิม
มาตราฐานการคัด
กรองทําให ้โอกาส
ค ้นพบได ้แม่นยํา
มากขัน
2.ประชาชนกลุม
่
เสียงได ้รับโอกาส
เท่าเทียมกัน และ
ความสะดวกจาก
บริการ

นายธีรศักดิ คันศร/นางสาว
ปิ ยะนุช ทะวา

226 โครงการค ัดกรอง
กลุม
่ เสียงด้วยวิธ ี
เอกซเรย์ทรวงอก
(chest x-ray)
-ให ้บริการเอกซเรย์
ทรวงอก โดยใช ้
เอกซเรย์เคลือนที ใน
รพ.สต. เครือข่ายฯ

ผู
ร้ ับผิตดฐิชตา /รพ.๕๐
นางฑิ
อบ

แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนางานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .........แผนงานที 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......11.โครงการพัฒนาระบบบริ
ารโรคติดต่อ
ตัวชีวัด ก..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้าหมา
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
ย และ
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย
(บาท)
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ิ
ติดเชือผูป
้ ่ วยเอดส ์ เอดส์ ในคลินก
2.ผู ้ติดเชือ
2.ค่าอาหารว่างและ
2,000
บริการ
ปี 2565
เอชไอวีทมี
ี
เครืองดืม 40 คน x25
ประวัตก
ิ ารกิน
บาท x 2 มือ
ยาไม่สมําเสมอ
รวม 40 ราย
รวมงบประมาณ
4,400 4,400

แหล่งงบ กองทุนตําบลปทุม

ผูร้ ับผิด นางสาวนิราวรรณ คัทะรินทร์
ชอบ รพ.สต.ดงห่องแห่

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564) แผนงานที 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
้ยาอย่
่ ังหวัส
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564) 12.โครงการป้ องกันและควบคุ
ตัวชีวัด ม
25
การดื
:ร ้อยละจั
อยาตง้านจุ
หวัด
ลที
ชีพ
ขับ
และการใช
เคลือนการพั
ฒนาสู
างสมเหตุ
จ
ดมผล
ใช ้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนด
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
ลํา
โครงการและ
กลุม
่ เป้าหมาย
ดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ว ัตถุประสงค์
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
และ เป้าหมาย
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 2 3 4
11,000
227 โครงการส่งเสริมการ 1. เพือ
ประชาชนทัวไป
/
ค่าอาหารไม่ครบ 6,000 ####
ส่งเสริมการ
จํานวน 100 คน
มือ 60 บาท x 1
้ าสมุนไพรและ
ใชย
ใช ้สมุนไพรให ้
วัน x 100 คน
้ าอย่าง
การใชย
เพิมมากขึน
สมเหตุสมผล
2. เพือให ้
ค่าอาหารว่างและ 5,000
ประชนมี
เครื
องดืม 25 บาท
ความรู ้ ความ
x 2 มือ x 1 วัน x
เข ้าใจ ในการ
100 คน
ใช ้ยามากขึน
3. เพือสร ้าง
รวมงบประมาณ ##### ####
เครือข่าย
ทงสิ
ั น

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

อสม.
ผู ้สูงอายุ
สมาชิกใน
ครอบครัว
ผู ้สูงอายุ
ในเขต
รับผิดชอบ
จํานวน
100 คน

1.ค่าอาหารไม่
#### 16,600
ครบมือ อบรม 1
วัน 60 บาท
x1มือx 100 คน
2.ค่าอาหารว่าง ####
และเครืองดืม
(เช ้า-บ่าย) 25
บาทx2มือx 100
คน
3.ค่าป้ ายไวนิล
อบรม 1 ป้ าย
4.ค่าวัสดุในการ
จัดทําครีมนวด
เท ้าสมุนไพร
จํานวน 100 อัน
อันละ 50 บาท

/

16,600

600
####

รวมเป็นเงินทงสิ
ั น ####
1.ค่าอาหารไม่
#### ######
ครบมือ อบรม 1
วัน 60 บาทx1
มือx 100 คน

11,600

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.ส่งเสริมระบบ
บริการแพทย์แผน
ไทยในการดูแล
ผู ้สูงอายุ ทังด ้าน
ร่างกายและจิตใจ
2.เพือสร ้างจิตอาสา
ให ้อสม. บุคคลใน
ครอบครัว และ
ชุมชนตระหนักถึง

/

นางสาวเดือนเพ็ญ รากวงศ์

## โครงการใกล ้บ ้าน
ใกล ้ใจแพทย์แผน
ไทยในชุมชน
ปี งบประมาณ 2565
1 จัดทําโครงการ
เพืออนุมัต ิ
2.ประสานหน่วยงาน
ในพืนที
3.ประชาสัมพันธ์

อาสาสมัคร
พิทักษ์ เท ้า
50 คน
และญาติ
ดูแลผู ้ป่ วย
เบาหวาน
50 คน
รวมทังสิน
100 คน

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลเมืองแจ
ระแม

อบรมแกนนํ า
กลุม
่ เป้ าหมาย /
คัดกรองกลุม
่ เสียง
ใช ้เครืองมือ /จัดทํา
ทะเบียนผู ้ป่ วย
ติดตามเยียมบ ้าน
/ติดตามการรักษา
และส่งต่อ

1.เพือพัฒนา
รูปแบบการดูแลเท ้า
ในผู ้ป่ วยเบาหวาน
2.เพือเพิมทักษะ
ความรู ้ในการดูแล
เท ้าแก่ญาติ/ผู ้ดูแล
ผู ้ป่ วย และผู ้ป่ วย
เบาหวาน
3.เพือลดอัตราการ
เกิด
ภาวะแทรกซ ้อนที
เท ้าในผู ้ป่ วย
เบาหวาน

แหล่งงบ

## โครงการการนวด
้ รีม
เท้าและใชค
นวดเท้าลด
อาการชาในผูป
้ ่ วย
เบาหวาน
ปี งบประมาณ 2565

ผูร้ ับผิดชอ
นางสาวเดือนเพ็ญ รากวงศ์ / รพ.สต.หนองแก
บ

¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การการแพทย์แผนไทยฯ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 15. โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม ดําเนินการ
งปม.
ลํา
โครงการและ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เป้าหมาย 1 2 3 4

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
มือละ 25
บาทx2มือx50
คนxวัน รวมเป็ น
เงิน 2,500 บาท
ค่าอาหาร
กลางวั
ครั
งที 2น ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
มือละ 25
บาทx2มือx50
คนxวัน รวมเป็ น
เงิน 2,500 บาท
ค่าอาหาร
กลางวัน

####

กองทุนหลักประกั
นสุงขงบ
ภาพแห่งชาติ เทศบาลเมืองแจระแม กองทุนตําบลไร่น ้อย
แหล่

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
จํานวน
117 คน
2.
กรรมการ
หมูบ
่ ้าน
ผู ้นํ าชุมชน
แกนนํ า
ครอบครัว
จํานวน 23
คน

น.ส อังสุมาลี แก ้วปั ญญา แพทย์แผนไทย

อาสาสมัคร
ความรูเ้ รือง
สาธารณสุข มี
สมุนไพรต้านภ ัย
ความรู
้เรือง
โควิด-19 ในชุมชน
สมุนไพรต ้านภัยโค
วิด-19
2. เพือให ้กรรมการ
หมูบ
่ ้าน ผู ้นํ าชุมชน
แกนนํ าครอบครัวมี
ความรู ้เรือง
สมุนไพรต ้านภัยโค
วิด-19

ผูร้ ับผิดชอ
รากวงศ์ / รพ.สต.หนองแก
บ

¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การการแพทย์แผนไทยฯ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 15. โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม ดําเนินการ
งปม.
ลํา
โครงการและ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เป้าหมาย 1 2 3 4
3.ประชาสัมพันธ์
ชุมชนตระหนักถึง
100 คน
2.ค่าอาหารว่าง ####
โครงการ
ความสําคัญในการ
และเครืองดืม
4. อบรมการนวด
ดูแลผู ้สูงอายุ
(เช ้า-บ่าย) 25
ไทยพืนฐานให ้กับ
3.เพือปลูกฝั ง
บาทx2มือx 100
กลุม
่ เป้ าหมาย
ปรับเปลียน
คน
ส่งเสริมการปลูก
พฤติกรรมและ
สมุนไพรในชุมชน
แนวคิดเกียวกับการ
3.ค่าป้ ายไวนิล
600
รักษาโรคและ
อบรม 1 ป้ าย
5.ติดตามเยียมบ ้าน สุขภาพของ
ผู ้สูงอายุ ให ้
ผู ้สูงอายุในชุมชน
รวมเป็นเงิน #### ######
คําแนะนํ าสุขภาพ
4.เพือเพิม
ทงสิ
ั น
ด ้วยการแพทย์แผน ทางเลื
อกในการ
## โครงการให้
1. เพือให
้
1.
ครังที 1 #### 14,000

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

งบPP

/

กองทุนตําบล

แพทย์แผน
ไทย ,
ผู ้ช่วย
แพทย์แผน

/

แหล่งงบ

1.เพือพัฒนาระบบ
การให ้บริการแผน
ไทยเข ้าถึง
ประชาชนได ้มากขึน

นักเรียน
จํานวน
160คน

วรรณวิสา

## โครงการ
แลกเปลียน
เรียนรูห
้ มอ
พืนบ้านปี 2564

1.เพือให ้ความรู ้
นักเรียนให ้มีความรู ้
การใช ้สมุนไพรที
ถูกต ้อง

นางประภาภรณ์ ใจบุญ

## โครงการส่งเสริม
ภูมป
ิ ญ
ั ญา
ท้องถินด้าน
สมุนไพรใน
โรงเรียน ปี 2565

ครังที 3 ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
มือละ 25
บาทx2มือx40
คนxวัน รวมเป็ น
เงิน 2,000 บาท
ค่าอาหาร
กลางวัน 50
บาทx1มือx40
รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น
/ 1.ให ้ความรู ้
นักเรียนการใช ้
สมุนไพร จํานวน
1.1 อาหารว่าง
และเครืองดืม
มือละ 25 บาท
จํานวน 2 มือ
จํานวน 160 คน
1.2 ค่าอาหาร
ไม่ครบมือ
จํานวน 160
1.3 ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด
1*3ม.จํ
านวน
รวมท
งสิ
ั น1
1.ค่าอาหารไม่
ครบมือ อัตรา
60 บาท/คน/
มือ/จํานวน 100

ผูร้ ับผิดชอ
บ

¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การการแพทย์แผนไทยฯ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 15. โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม ดําเนินการ
งปม.
ลํา
โครงการและ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เป้าหมาย 1 2 3 4
####

#### 14,000
#####
###

####

4,112.50

4,112.50

4,112.50

4,112.50

450

###

####

#####
#####
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2.ค่าอาหารว่าง ####
พร ้อมเครืองดืม
อัตรา 25 บาท/
คน/มือ/จํานวน 2
มือ รวม
#### ######
งบประมาณ
ทงหมด
ั
1.ค่าอาหารไม่
#### 3,300
ครบมือ อัตรา
60บาท/คน/มือ
จํานวน 30 คน
2.ค่าอาหารว่าง ####
พร ้อมเครืองดืม
อัตรา 25 บาท/
คน/มือ/2 มือเป็ น
รวม
#### 3,300
งบประมาณ
ทงหมด
ั

งบPP

แพทย์แผน
ไทย,
ผู ้รับผิดชอบ
งานแพทย์
แผนไทย
และหมอ
พืนบ ้าน
อําเภอ
แพทย์แผน /
ไทย ,
ผู ้ช่วย
แพทย์แผน
ไทย,
เจ ้าหน ้าที
รับผิดชอบ
งานแพทย์
แผนไทย
ทุกรพ.สต.

วรรณวิสา

## โครงการพ ัฒนา
ระบบการบ ันทึก
ข้อมูลแพท์แผน
ไทยให้ม ี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนได ้มากขึน
2.เพือเกิดการบูร
ณาการระหว่าง
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์พนบ
ื ้าน
ด ้านการนวดรักษา
3.เพืออนุรักษ์
1.เพือชีแจงแนว
ทางการปฏิบัตงิ าน
ปี 2564
2.เพือพัฒนาระบบ
การบันทึกข ้อมูล
การให ้บริการที
ถูกต ้องและครบถ ้วน
มีประสิทธิภาพ

แหล่งงบ

พืนบ้านปี 2564

ผูร้ ับผิดชอ
วรรณวิสา
บ

¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การการแพทย์แผนไทยฯ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 15. โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม ดําเนินการ
งปม.
ลํา
โครงการและ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
าย และ
รวม
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เป้าหมาย 1 2 3 4
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหล่งงบ กองทุนหลักประกันสุขภาพทม.แจระม งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแจระม
แห่
ง
ชาติ
เทศบาลเมื
อ
งแจระแม
ิ ป์ / รพ.สต.
นางปุญชรัสมิ พันธ์ศล
หนองแก

งปม.รวม (บาท)

ผูร้ ับผิด
รพ.สต.ทัพไทย
ชอบ
รพ.สต.ทัพไทย

¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
 E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1 
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การการสุขภาพจิต
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 15. โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์
าย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4 รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
12,000
## โครงการดูแล
1.เพือให ้
แกนนํ า
/ / 1.ค่าอาหารว่าง 5,000 12,000
ประชาชน มี
ชุมชน ทัง3
พร ้อมเครืองดืม
สุขภาพองค์รวม
ความรู ้ในการ
หมุบ
่ ้าน
25บาทx2มือ
ั
ด้านสงคมจิ
ตใจ
ป้ องกันโรคด ้วย
100คน
x100 คน
ด้วยหล ักธรรมะ
ตนเอง
(ศีล/สติ/สมาธิ/
6,000
2.ค่าอาหาร
2.เพือให ้
ปัญญา)
กลางวัน 60
ประชาชนมีสว่ น
บาทx1มือx100
ร่วมในการ
คน
รณรงค์ป้องกัน
ในชุมชน
1,000
3. ค่าป้ าไวนิล
3. เพือให ้
1,000
ประชาชนใน
12,000 12,000
รวมเป็นเงิน
พืนทีปฏิบต
ั ต
ิ น
12,000
5,000
ท
งสิ
ั
น
/
1.ค่าอาหารว่าง
1.ผู ้นํ า
/
1.เพือรณรงค์
## โครงการส่งเสริม
และช่วยให ้
ชุมชน อส
พร ้อมเครืองดืม
สุขภาพเยาวชน
สมาชิกในชุมชน ม.42คน
25บาทx2มือ
พ้นจากสารบุหรี
เลิกบุหรีสุราและ 2.แกนนํ า
x100 คน
สุรายาเสพติด
6,000
2.ค่าอาหาร
ยาเสพติดได ้
ชมรมทู
กลางวั
น
60
2.เพือป้ องกัน
บีนัมเบอร์
บาทx1มือx100
ไม่ให ้มีผู ้สูบบุหรี วัน 58 คน
1,000
3. ค่าป้ าไวนิล
ดืมสุรา และยา
1,000
12,000 12,000
เสพติดรายใหม่
รวมเป็นเงิน
ในชุมชนได ้
ทงสิ
ั น
13,400
6,000 13,400
1.เพือให ้ อสม.
แกนนํ า อส
/
1.ค่าอาหารไม่
## โครงการอบรม
เข ้าใจบทบาท
ม.ทัง 7
ครบมือ อบรม 1
สุขภาพจิตดี ชีว ี
หน ้าทีวางแผน
หมูบ
่ ้าน 70
วัน 60 บาทx1
สดใส
ดูแลร่วมกับ จนท. คน และ
มือx 100 คน
2.เพือให ้อสม.มี กลุม
่ เสียง
จัดอบรมแกนนํ า
2.ค่าอาหารว่าง 5,000
ความรู ้เรืองโรค
สุขภาพจิต
ด ้านสุขภาพจิต /
และเครืองดืม
จิตสามารถ
30 คน รวม
สํารวจค ้นหากลุม
่
(เช า้า-บ่
ย)
1,800
3.ค่
วิทายากร
ป้ องกันประเมิน
100 คน
เสียงผู ้มีปัญหา
1ท่าน 3ชัวโมง
และดูแลผู ้ป่ วยได ้
สุขภาพจิต /
x 600 บาท
3.เพือให ้
ให ้บริการคลินค
ิ
4.ค่าป้ ายไวนิล
600
ประชาชนใน
สุขภาพจิตทีบ ้าน
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แหล่งงบ

งปม.รวม (บาท)

ผูร้ ับผิด .
ชอบ

กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ

เพชรรัตน์ เสือสา พว.ชํานาญการ (รพ.สต.หัวเรือ)

PP

งานสุขภาพจิต รพ.๕๐ พรรษาฯ

¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
 E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1 
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การการสุขภาพจิต
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 15. โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์
าย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป
้ าหมาย 1 2 3 4 รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ประชาชนใน
สุขภาพจิตทีบ ้าน
รวมเป็นเงินทงสิ
ั น13,400
ั ต
ิ น
และ รพสต. /ติดตาม พืนทีปฏิบต
5,000
2,500 5,000
## โครงการอบรมแกน 1. เพือให ้แกน
แกนนํ า
/ 1. ค่าอาหาร
นํ าดูแลผู ้ป่ วยจิตเวช นํ าสุขภาพ มีสว่ น ในชุมชน
ว่างและ
แบบมีสว่ นร่วมใน
ร่วมในการดูแล
จํานวน 50
เครืองดืม 25
ชุมชนด ้วยคุณธรรม ผู ้ป่ วยผู ้ป่ วยจิต
คน
บาท x 50 คน x
“รักเหนือรัก ” ใน
เวชในชุมชนของ
2 มือ เป็ นเงิน
ระดับศีล 5 ประจําปี ตนเอง
2565
2. เพือให ้
2. ค่าอาหาร
2500
คุณภาพชีวต
ิ ของ
กิจกรรมการ
ไม่ครบมือ 50
ผู ้ป่ วยจิตเวช
ดําเนินงาน
บาท x 50 คน x
ญาติและชุมชน
1 มือ เป็ นเงิน
1. ประชุมทีม
สามารถ
ผู ้เกียวข ้อง
ดํารงชีวต
ิ อยู่
2. คัดเลือกแกนนํ า
ร่วมกันในสังคม
อาสาสมัครทีสนใจ
ได ้อย่างปกติสข
ุ
ในกิจกรรม
3. เพือให ้ผู ้ดูแล
3. ประชุมชีแจง
มีความรู ้และ
โครงการแก่
ทักษะในการ
ผู ้เกียวข ้องถึงแนว
ทางการดําเนินงาน ดูแลผู ้ป่ วยจิต
เวชทีบ ้านได ้
4. ขออนุมัต ิ
เหมาะสม
งบประมาณเพือ
รวมงบทงสิ
ั น 5,000
ดําเนินงานโครงการ
5,500
3,000
1.พยาบาล
/
1.ค่าอาหาร
## โครงการเฝ้าระว ัง 1.อัตราการ
กลางวัน
ผูป
้ ่ วยโรคจิต โรค เข ้าถึงบริการโรค วิชาชีพ
ซึมเศร ้าและโรค 2.
60 บาท x 50
ซึมเศร้า และ
นักวิชาการ
คน x 1มือ
ป้องก ันการฆ่าต ัว จิตผ่านตัวชีวัด
2.ค่าอาหารว่าง 2,500
2.ผู
้ทํ
า
ร
้ายตนเอง
สาธารณสุ
ข
ตาย เครือข่าย รพ.
และเครืองดืม
ได ้รับการดูแล
๕๐ พรรษาฯ
25บาทx50คน
เฝ้ าระวังไม่
3.
x2มือ
กลับไปทําร ้าย
ผู ้รับผิดชอบ
ตนเองซํา ร ้อยละ งาน
85
สุขภาพจิต
5,500 5,500
รวม
งบประมาณ
รวม 50 คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบ PP

งปม.รวม (บาท)

ผูร้ ับผิด
งานสุขภาพจิต รพ.๕๐ พรรษาฯ
ชอบ

¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
 E2  E3  E4
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1 
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การการสุขภาพจิต
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 15. โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์
าย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4 รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
13,000
6,000
ผู ้ป่ วยจิต
/
1.ค่าอาหาร
## โครงการฟื นฟู
1.พัฒนา
สังคม
กลางวัน
สภาพจิตโดยการ ศักยภาพของ
ผู ้ป่ วยให ้มีทก
ั ษะ บําบัดและ
60 บาท x 50
เสริมวิถพ
ี ท
ุ ธใน
การเลิกสารเสพ ญาติ 100
คน
2 มือ าง 5,000
งานบําบ ัดร ักษา
2.ค่าxอาหารว่
คน
ในช่วงการระบาด ติดโดยใช ้หลัก
และเครืองดืม
ศาสนาตามวิถ ี
(แบ่งเป็ น 2
ของโรคโควิด-19
25 บาท x 50
พุทธ และมี
รุ่นๆละ 50
คน x 4 มือ
3. ค่าวัสดุ
2,000
ความรู ้ในการ
คน)
อุปกรณ์
เรืองโควิด-19
20 บาท x 100
2.เพือให ้ผู ้ป่ วยมี
คน
แนวทางปฏิบต
ั ิ
และมีแรงจูงใจ
13,000 13,000
รวม
ในการดูแล
งบประมาณ
ตนเองป้ องกัน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1 
 E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 17. โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวักดารการสุ
..............................................................................................................
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

พยาบาล
วิชาชีพใน
รพ. จํานวน
30 คน

รวมงบประมาณทงสิ
ั ####
น
####
1.ค่าอาหาร
กลางวันผู ้เข ้า
ประชุม 30 คน x
50 บาท
2.ค่าอาหารว่าง
####
และเครืองดืมผู ้
เข ้าประชุม 30
คน x 25 บาท x
2 มือ
รวมงบประมาณทงสิ
ั ####
น

เงินบํารุง รพ.๕๐พรรษาฯ

เพือพัฒนา
ศักยภาพจนท.ใน
เรืองNewborn
resuscitation

เงินบํารุง รพ.๕๐พรรษาฯ

242 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบ ัติการ
Newborn
resuscitation

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

พยาบาล
วิชาชีพใน
รพ. จํานวน
40 คน

แหล่งงบ

เพือพัฒนา
ศักยภาพในการ
ดูแลผู ้ป่ วย
ไข ้เลือดออก

ทีม CLT เด็ก

241 โครงการอบรม
ฟื นฟูวช
ิ าการการ
ดูแลผูป
้ ่ วย
ไข้เลือดออก
เครือข่ายรพ.๕๐
พรรษาฯ

คนละ 20 บาท x
60 คน
รวมงบประมาณทงสิ
ั น####
1.ค่าอาหาร
####
กลางวัน 40 คน
x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่าง
####
และเครืองดืม 40
คน x 25บาท x
2 มือ

ทีม CLT เด็ก

1.เพือให ้มีความรู ้
และความเข ้าใจ
การดูแลผู ้ป่ วย
ศัลยกรรมทัวไป
และศัลยกรรม
กระดูก
2.เพือแลกเปลียน
เรียนรู ้
ประสบการณ์การ
ดูแลแผลทีมี
ปั ญหาซับซ ้อน

ทีม CLT ศัลยกรรม

240 โครงการอบรม
ฟื นฟูวช
ิ าการ การ
ั อ
้ น
ดูแลแผลทีซบซ

ว ัตถุประสงค์

ผูร้ ับผิดช
อบ

ลํา
โครงการและ
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
าย และ
รวม
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เม พค มิย กค สค กย
เป้าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ย
พยาบาล
1.ค่าอาหาร
#### 7,200
วิชาชีพใน
กลางวันผู ้เข ้า
รพ. จํานวน
ประชุม 60 คน x
50 าบาท
60 คน
อาหารว่าง
####
2.ค่
และเครืองดืมผู ้
เข ้าประชุม 60
คน x 25 บาท x
2
มือ
####
3.ค่
าวัสดุอบรม

7,200
4,000

4,000
3,000

3,000

9,650

นางวิไลลักษณ์ พิมพ์พรม รพ.สต.หัวดูน

15,440

แหล่งงบ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท ้องถิน งบกองทุน สปสช.

16,500

ผูร้ ับผิดชอบรพ.สต.หนองไหล

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E2
 E3ฒ
E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปีE1
2565)
6 การพั
นาระบบบริ
การสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 19 โครงการพัฒนาระบบบริกตัารสุ
วชีวัขดภาพ
35 ร ้อยละผู ้ป่ วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได ้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีกําหนด
4. ยุทธศาสตร์สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที 6 ระบบรักษา ฟื นฟู, แพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด 35 ร ้อยละผู ้ป่ วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได ้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีกําหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
โครงการและ
ลําด ั
กลุม
่ เป้าหมาย
ดําเนินการ
งปม.รวม (บาท)
ว ัตถุประสงค์
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
และ เป้าหมาย
(ไตรมาส)
ดําเนินงาน
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
บาท
1 2 3 4
รายละเอียด
1.เพือให ้
หญิงวัยเจริญพันธ์
/
- ค่าอาหาร
243 โครงการบูรณา
่ เป้ าหมายใน
อายุ 30-60ปี
กลางวัน 1 มือ
การการตรวจค ัด กลุม
การตรวจมะเร็
ง
เป้
า
หมาย
5
ปี
มือละ 60 บาท/
กรองมะเร็งปาก
จํานวน 150 คน
คน จํานวน 150 9,000 16,500
มดลูกและมะเร็ง ปากมดลูกและ
มะเร็งเต ้านมได ้รับ กลุม
่ อายุ 30-60ปี
คน
เต้านม
การตรวจตาม
เป้ าหมาย 5 ปี (ปี
เกณฑ์ได ้
2563- 2568)
ครอบคลุม
- ค่าอาหารว่าง
2.เพือให ้
และเครืองดืม
7,500
ประชาชนมีความรู ้
จํานวน 150 คน
ความเข ้าใจ ถึงภัย
จํานวน 2 มือๆละ
ของโรคมะเร็งปาก
25 บาท
มดลูกและมะเร็ง
16,500 16,500
ิ
รวมทงส
ั น
เต ้านม
- - - - - 244 โครงการรู ้เร็ว รู ้ทัน 1.
เพือให ้
1.หญิงกลุม
่ อายุ
/
1.ค่าอาหารแบบ 15,440 25,090 - - - - ป้ องกันมะเร็งเต ้า
ประชาชน
30-60ปี จํานวน
ไม่ครบมือ อัตรา
นมมะเร็งปากมดลูก กลุม
่ เป้ าหมาย มี
193 คน
80 บาท/คน/มือ
ความรู ้ความเข ้าใจ
จํานวน 193 คน
และตระหนั กถึง
จํานวน 1 มือ
9,650
- - - - - - - - - 2.ค่าอาหารว่าง
ความรุนแรงของ
พร ้อมเครืองดืม
โรค เห็น
อัตรา 25 บาท/
ความสําคัญของ
คน/มือ จํานวน
การมารับการตรวจ
193 คน จํานวน
คัดกรองมะเร็ง
2 มือ
ปากมดลูกและ
มะเร็งเต ้านม
2. เพือค ้นหา
รวมงบประมาณ 25,090
โรคมะเร็งปาก

แหล่งงบ
กองทุนตําบลไร่น ้อย
นางประนอม โทจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
ผูร้ ับผิดชอบ
การ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E2
 E3ฒ
E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปีE1
2565)
6 การพั
นาระบบบริ
การสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 19 โครงการพัฒนาระบบบริกตัารสุ
วชีวัขดภาพ
35 ร ้อยละผู ้ป่ วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได ้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีกําหนด
4. ยุทธศาสตร์สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที 6 ระบบรักษา ฟื นฟู, แพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด 35 ร ้อยละผู ้ป่ วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได ้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีกําหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
โครงการและ
ลําด ั
กลุม
่ เป้าหมาย
ดําเนินการ
งปม.รวม (บาท)
ว ัตถุประสงค์
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
และ เป้าหมาย
(ไตรมาส)
ดําเนินงาน
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
บาท
1 2 3 4
รายละเอียด
245 โครงการเฝ้า
1.เพือให ้
สตรีกลุม
่ อายุ 30-60
ค่าอาหารไม่ครบ 20,000 20,000
ประชาชนหญิงอายุ ปี จํานวน 200 ราย
มือและอาหาร
ระว ังโรคมะเร็ง
30-60ปี
ไ
ด
้รั
บ
การ
ว่างพร ้อม
ปากมดลูก2565
ตรวจคัดกรอง
เครืองดืม จํานวน
โรคมะเร็งปาก
1 มือๆละ 100
มดลูก
บาท จํานวน
200 คน

/

7,500

20,000
16,500

16,500

รพ.สต.ดงห่องแห่

ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25
บาท x 2 มือ x 1
วัน x 15 0คน

9,000

กองทุนตําบลปทุม

สตรีกลุม
่ อายุ
30-60ปี จํานวน
150 คน

20,000

นางอาภรณ์ เชือพันธ์

246 โครงการรอบรู ้เรือง 1. เพือให ้สตรี
มะเร็ง
กลุม
่ เป้ าหมายมี
ความรู ้โรคมะเร็ง
ปากมดลูกและ
มะเร็งเต ้านมและ
สามารถตรวจเต ้า
นมด ้วยตนเอง
อย่างถูกต ้อง ร ้อย
ละ 80
2. เพือกระตุ ้น
และสร ้างกระแส
ในการรณรงค์การ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
ในสตรี
กลุม
่ เป้ าหมาย อายุ
30 – 60 ปี ให ้ได ้
ร ้อยละ 80
3. เพือให ้ผู ้ป่ วยที

รวมงบประมาณ
ค่าอาหารไม่ครบ
มือ 60 บาท x 1
วัน x 150 คน

งบกองทุนฯตําบลกุดลาด
เงินบํารุง รพ.สต. ผาแก ้ว
กองทุนฯ ตําบลห

แหล่งงบ

8,000

นางวรรณทรัตน์ ยิงพันธ์ สมสอาด ฝั กแต ้

15,000

น.ส.ไพจิตต์ ประสมรส

20,000

ผูร้ ับผิดชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E2
 E3ฒ
E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปีE1
2565)
6 การพั
นาระบบบริ
การสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 19 โครงการพัฒนาระบบบริกตัารสุ
วชีวัขดภาพ
35 ร ้อยละผู ้ป่ วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได ้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีกําหนด
4. ยุทธศาสตร์สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที 6 ระบบรักษา ฟื นฟู, แพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด 35 ร ้อยละผู ้ป่ วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได ้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีกําหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
โครงการและ
ลําด ั
กลุม
่ เป้าหมาย
ดําเนินการ
งปม.รวม (บาท)
ว ัตถุประสงค์
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
และ เป้าหมาย
(ไตรมาส)
ดําเนินงาน
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
บาท
1 2 3 4
รายละเอียด
3. เพือให ้ผู ้ป่ วยที
รวมงบประมาณ 16,500 16,500
เป็ นมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต ้านมทุกราย
ได ้รับการส่งต่อ
การรักษา
อย่างถูกต ้องตาม
10,000
มาตรฐานและ
20,000
1.ค่าอาหารว่าง
247 โครงการควบคุม
1.เพือให ้ประชาชน ประชาชนหญิงวัย
/
โรคมะเร็งเต ้านม
มีความรู ้ในการ
เจริญพันธุ์ อายุ
และเครืองดืม
มะเร็งปากมดลูก
ป้ องกันโรคมะเร็ง
30 - 59 ปี จํานวน
(บาท/คน/มือ) 25
เต ้านมและมะเร็ง
200 คน
x 200 x 2
ปากมดลูก 2.เพือ
ประชาชนตระหนั ก
10,000
2. ค่าอาหารไม่
ให ้ความสําคัญใน
ครบมือ(บาท/
การตรวจเต ้านม
คน/มือ) 50 x
ด ้วยตนเองและ
100 x 1
ตรวจมะเร็งปาก
20,000
รวม
มดลูก
5,000 10,000
งบประมาณ
248 โครงการป้ องกัน
1.เพือให ้ประชาชน ประชาชนและ อสม.
/
1.ค่าอาหารว่าง
และควบคุมโรค
มีความรู ้ในการ
จํานวน 150 คน
และเครืองดืม
พยาธิใบไม ้ตับ
ป้ องกันและ
(บาท/คน/มือ) 25
มะเร็งตับและท่อ
ควบคุมโรคพยาธิ
x 100
x2
5,000
2.
ค่าอาหารไม่
นํ าดี
ใบไม ้ตับ มะเร็งตับ
ครบมือ(บาท/
และท่อนํ าดี
คน/มือ) 50 x
2.เพือให ้ชุมชนมี
150 x 1
10,000
รวม
ส่วนร่วมในการ
งบประมาณ
4,000
รณรงค์
้ องกั
น
1. ค่าอาหารว่าง
249 โครงการรณรงค์
1.สตรีอปายุ
30-60
1. แก่นนํ าสตรีกลุม
่
/
8,000
ตรวจคัดกรอง
ปี ได ้รับการตรวจ เป้ าหมายทีมีอายุ
และเครืองดืม
โรคมะเร็งปาก
คัดกรองมะเร็งเต ้า 30 – 60 ปี จํานวน
25 บาท x 40 คน
มดลูกและมะเร็ง
นมและมะเร็งปาก
80 คน
x 2 มือ x 2 วัน
เต ้านม ด ้วย
มดลูก
เป็ นเงิน
4,000
2. ค่าอาหารไม่
คุณธรรม"รักเหนือ 2.กลุม
่ เป้ าหมาย
ครบมือ
บาท

แหล่งงบ ตําบลหัวเรือ

ผูร้ ับผิดชอบพว.ชํานาญงาน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E2
 E3ฒ
E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปีE1
2565)
6 การพั
นาระบบบริ
การสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 19 โครงการพัฒนาระบบบริกตัารสุ
วชีวัขดภาพ
35 ร ้อยละผู ้ป่ วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได ้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีกําหนด
4. ยุทธศาสตร์สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที 6 ระบบรักษา ฟื นฟู, แพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด 35 ร ้อยละผู ้ป่ วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได ้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีกําหนด
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
โครงการและ
ลําด ั
กลุม
่ เป้าหมาย
ดําเนินการ
งปม.รวม (บาท)
ว ัตถุประสงค์
กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
และ เป้าหมาย
(ไตรมาส)
ดําเนินงาน
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
บาท
1 2 3 4
รายละเอียด
คุณธรรม"รักเหนือ 2.กลุม
่ เป้ าหมาย
ครบมือ 50 บาท
รัก"ระดับศีล 5
ได ้รับความรู ้
x 40 คน x 1 มือ
ประจําปี 2565
เกียวกับการ
x 2 วัน เป็ นเงิน
ป้ องกัน และการ
กิจกรรมการ
ปฏิบต
ั ต
ิ นเกียวกับ
ดําเนินงาน
ิ
รวมงบทงส
ั น
8,000
โรคมะเร ้งเต ้านม
1. ประชุม

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 20.โครงการพัฒนาระบบบริตักวารสุ
ชีวัดขภาพ
36.ร ้อยละของผู ้ป่ วย CKD ทีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (>ร ้อยละ 66 )
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

รวมเป็นเงิน
ทงสิ
ั น

29,000

29,000

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลเมืองแจระแม

7.ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพและภาวะ
สุขภาพหลังการ
ดําเนินกิจกรรม

แหล่งงบ

งปม.รวม (บาท)

ผูร้ ับผิดช นางยุพดี อินทร์งาม / รพ.สต.หนองแก
อบ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหมา
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์
ย และ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4 รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
29,000
12,000 29,000
1.ประชาชน
/ 1.ค่าอาหาร
250 โครงการรณรงค์ลด 1.เพือเพิมทักษะ
ความรู ้ในการดูแล ในเขต
ไม่ครบมือ
เค็ม ลดเสียงป่วย
รับผิดชอบ
อบรม 1 วัน
โรคไต ประจําปี 2565 สุขภาพแก่
เป้ าหมาย 7
60 บาทx1มือx
1.ประชุมชีแจงผู ้นํ า / ประชาชนและ
อาสาสมัคร
หมูบ
่ ้าน ม.
200 คน
กรรมการหมูบ
่ ้าน/อส
1,2,3,4,5,9,
ม./กลุม
่ ผู ้ป่ วยและญาติ สาธารณสุขใน
ชุมชน
10จํานวน
2.เพือส่งเสริมการ 50 คน
2.แต่งตัง
และ.อสม.
คณะกรรมการทํางาน ปรับเปลียน
พฤติกรรมในการ
จํานวน 150
ระดับเครือข่าย
10,000
รับประทานอาหาร
คน
2.ค่าอาหาร
รวมทังสิน
ว่างและ
3.จัดทําโครงการเพือ ของประชาชนใน
ต.แจระแม 200 คน
เครืองดืม
ขออนุมัตงิ บประมาณ เขต
3.เพือให ้
(เช ้า-บ่าย)
ประชาชนมี
25 บาทx2มือx
4.จัดกิจกรรมรณรงค์
พฤติกรรมการ
200 คน
7,000
3.ค่าจัดทํา
บริโภคทีถูกต ้อง
5.จัดกิจกรรมการ
ป้
า
ยรณรงค์
4.อัตราป่ วยโรคไต
เรียนรู ้ การดูแลเฝ้ า
จํานวน 7
ระวังสุขภาพและภาวะ ในเขตรับผิดชอบ
แผ่
น*1000 บ.
ลดลง
โภชนาการ
6.การดูแลตนเองแก่
กลุม
่ เสียงและกลุม
่
ป่ วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 20.โครงการพัฒนาระบบบริตักวารสุ
ชีวัดขภาพ
36.ร ้อยละของผู ้ป่ วย CKD ทีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (>ร ้อยละ 66 )
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

1.กิจกรรม
จัดกลุม
่ ปรับ
พฤติกรรม
สุขภาพใน
ชุมชน
กลุม
่ เป้ าหมา
ย 20 คน จัด
5 ครัง2.
กิจกรรม
ปรับเปลียน
พฤติกรรม
ในคลินก
ิ โรค

/

/

รวมทงสิ
ั น

54,000

54,000

ค่าอาหารไม่
ครบมือ 60
บาท x 5 วัน x
คน าง
ค่20
าอาหารว่
และเครืองดืม
25 บาท x 10
มือ x 20 คน

6,000

17,600

ค่าอาหารไม่
ครบมือ 60
บาท x 3 วัน x
20 คน

11,000

5,000

3,600

6,600

กองทุนตําบลปทุม

1.เพือให ้ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูง มีภาวะไตเสือม
ดีขน
ึ
2.เพือให ้ผู ้ป่ วย
สามารถปฏิบัตต
ิ ัว
ได ้ถูกต ้องโดย
ครอบครัวมีสว่ นร่วม

15,000

นางบรรเทิง พลสวัสดิ รพ.สต.ดงห่องแห่

252 โครงการลดเสียง
เลียงไตวาย

3.ค่าคูม
่ อ
ื และ
สือให ้ความรู ้
จํานวน 150
ชุดๆละ 100
บาท

แหล่งงบ กองทุนฯเทศบาลตําบลขามใหญ่

งปม.รวม (บาท)

ผูร้ ับผิดช
อบ
นางกาญจนา พลราช

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหมา
ลํา
โครงการและ
ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์
ย และ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4 รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
54,000
24,000 54,000
1. เพือลดอัตราการ กลุม
่ เสียง
/
1.ค่าอาหาร
251 โครงการหมูบ
่ า้ น
เกิดผู ้ป่ วยความดัน โรคความดัน
กลางวันไม่
ต้นแบบลดเค็ม ลด
โลหิตสูง,
ครบมือๆละ 80
เสียง ลดโรค ปี 2564 โลหิตสูงรายใหม่
2. เพือให ้กลุม
่
ผู ้นํ าชุมชน,
บาทx2มือ
เสียงมีความรู ้
อสม.และ
x150 คน
เข ้าใจและหลีก
ประชาชน
เลียงพฤติกรรม
ทัวไป 3
การกินเค็มได ้
หมูบ
่ ้านๆละ
อย่างถูกต ้อง
50 คน
15,000
3. เพือให ้มี
จํานวน 150
2.ค่าอาหาร
หมูบ
่ ้านต ้นแบบลด คน
ว่างและ
เค็มลดโรค 1
เครืองดืม มือ
หมูบ
่ ้าน
ละ 25 บาทx4
มือx150 คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 20.โครงการพัฒนาระบบบริตักวารสุ
ชีวัดขภาพ
36.ร ้อยละของผู ้ป่ วย CKD ทีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (>ร ้อยละ 66 )
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

งปม.รวม (บาท)

รวมเงินทงสิ
ั น

17,600

17,600

แหล่งงบ

ว ัตถุประสงค์

ผูร้ ับผิ
ดชองแห่
ดงห่
อบ

ลํา
โครงการและ
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหมา
ดําเนินการ
ย และ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4 รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ในคลินก
ิ โรค
3,000
ค่าอาหารว่าง
เรือรัง
และเครืองดืม
กลุม
่ เป้ าหมา
25 บาท x 6
ย 20 คน จัด
มื
อ x 20 คน
3 ครัง

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 20.โครงการพัฒนาระบบบริตักวารสุ
ชีวัดขภาพ
36.ร ้อยละของผู ้ป่ วย CKD ทีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (>ร ้อยละ 66 )
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

กองทุนฯ ตําบลกุดลาด

กองทุน

แหล่งงบ

254

นางฉวีวรรณ พูลสิทธิ/รพ.สต.
ปากนํ า

253

งปม.รวม (บาท)

ผูร้ ับผิดช นางอาภรณ์ เชือพันธ์รพ.
สต.ดงห่องแห่
อบ

ลํา
ด ับ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหมา
โครงการและ
ดําเนินการ
ว ัตถุประสงค์
ย และ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรมดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้าหมาย 1 2 3 4 รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
4,500 3,375 5,625 2,250 3,375 5,625 3,375 5,625 3,375
37,125 37,125
1.เพือลด
ผู ้ป่ วยโรค
/
/
/ ค่าอาหารว่าง
โครงการส่งเสริม
้อนใน
ภาวะแทรกซ
เรือรัง
และเครืองดืม
สุขภาพผูป
้ ่ วยโรค
กลุม
่ ผู ้ป่ วย
จํานวน 33
จํานวน 33
เรือร ังในคลินก
ิ
โรคเบาหวานและ ครัง ๆละ 45
ครัง ๆละ25
บริการ
โรคความดันโลหิต คน รวม
บาท จํานวน
สูง
ทังหมด
33 ครังๆละ 45
2.เพือให ้ผู ้ป่ วย
1485 คน
คน รวม
37,125 37,125
สามารถปฏิบัตต
ิ ัว
งบประมาณ
ได ้ถูกต ้องโดย
ทงสิ
ั น
10,000
ครอบครั
มีสว่ นร่้ วม ผู ้ป่ วย
5,000 10,000
1.เพื
อใหว้ความรู
/
1.ค่าอาหาร
โครงการชะลอไต
ผู ้ป่ วยเบาหวาน
เบาหวาน
กลางวัน
เสือมในผูป
้ ่ วย
ความดันโลหิตสูง ความดัน
จํานวน 100
เบาหวานความด ัน
คน x50 บาท
ในการดูแล
โลหิตสูง ที
โลหิตสูง
5,000
2.ค่าอาหาร
ส่งเสริมสุขภาพ
มีคา่ Egfr
-จัดอบรมให ้ความรู ้
ว่างและ
น ้อยกว่า 90
ผู ้ป่ วยเบาหวานความ ตนเอง
เครืองดืม
2.เพือส่งเสริมให ้
ดันโลหิตสูง
จํานวน 100
ผู ้ป่ วยมีการ
รวม 100
คน x25 บาท
ปรับเปลียน
คน
x2 มือ
10,000 10,000
พฤติกรรมและ
รวม
ดูแลสุขภาพอย่าง
งบประมาณ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1 
 E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 21.โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวกชีารสุ
วัดขภาพ
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผ่าตัด 2 คืนๆละ
####
1,200 บาท X 4
4 ค่าเดินทางทีม
####
ผ่าตัด 4500 x 4
คน
รวมงบประมาณทงสิ
ั น####

#####

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2.Blinding
cataract ได ้รับ
การผ่าตัดต ้อ
3.ได ้รับบริการ
สะดวก รวดเร็ว
ลดระยะเวลารอ

แหล่ง
งบ

255 โครงการผ่าต ัดต้อกระจก
1.เพิมการเข ้าถึง
บริการผ่าตัดต ้อ
กระจก

ฐานิตาภ ัทร์

ว ัตถุประสงค์

ผูร้ ับผิด
ชอบ

ลําด ั
โครงการและ
บ กิจกรรมดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
กลุม
่ เป้าหม
งปม.
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
าย และ
รวม
ดําเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1.ค่าอาหารว่าง
ผู ้ป่ วยต ้อ
/
#### #####
และเครืองดืม
กระจก 100
50คน X 25 บาท
ราย
X 2 วัน X 2 มือ
44000
2.ค่าอาหาร
####
กลางวัน 50 คน
X
50
บาท
X
2
3.ค่าทีพักทีม

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 23.โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด การบําบัดรักษาผู ้ป่ วยยาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

รวมงบทงสิ
ั น
/ 1. ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม 25
บาท x 50 คน x 2
มือ x 3 วัน เป็ น

2,500

5,000
5,000
7,500 25,800

25,800

กองทุนฯ

แกนนํ า
เยาวชน
ดังนี
1.รร.

และเครืองดืม 25
บาท x 50 คน x 2
มือ เป็ นเงิน
2. ค่าอาหารไม่
ครบมือ 50 บาท x
50 คน x 1 มือ
เป็ นเงิน

กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ

1. เพือให ้แกนนํ า
เยาวชน ปรับเปลียน
พฤติกรรม เป็ นผู ้มี
พฤติกรรมสะอาด

รสมาชิก
To be
number
one
ตําบลหัว
เรือ
จํานวน
50 คน

แหล่ง
สปสช.
งบ

เยาวชนปฏิบัตต
ิ น
เป็ นแบบอย่างทีดี มี
ความรู ้ในการรณรงค์
ป้ องกันโรคเอดส์และ
ยาเสพติด
2.เพือให ้เยาวชนมี
ความรู ้และตระหนัก
ถึงปั ญหาของยาเสพ
ติดและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

สมสอาด
เรือ)

258 โครงการ อบรม
แกนนําเยาวชน
พ ันธุใ์ หม่ ห ัวใจ
ประชาชน ด้วย

20,000

เทพา รักษาศรี จพ.ชํานาญงาน (รพ.
สต.หัวเรือ)

257 โครงการอบรม
พ ัฒนา
ั
ศกยภาพชมรม
To be number
one ตําบลห ัวเรือ
ด้วยคุณธรรม “
ร ักเหนือร ัก ”ใน
ระด ับศีล ๕

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
กลุม
่ เป้า ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
หมาย ดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ว ัตถุประสงค์
รวม
และ
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เป้าหมา
1.เพือสร ้างกระแส
กลุม
่
1ค่าอาหารว่างและ
5,000 20,000
นิยมและเสริมสร ้าง
เยาวชน
เครืองดืม มือละ
ภูมค
ิ ุ ้มกันทางจิตใจ
6-24 ปี
25บาทx2มือ
ในกลุม
่ เยาวชนไม่ให ้ จํานวน
x100คน
ยุง่ เกียวกับยาเสพติด 200 คน
1ค่าอาหาร
5,000
2.เพือสนับสนุน
กลางวัน มือละ50
เยาวชนและชุมชนให ้
บาทx1มือx100คน
จัดกิจกรรม
5,000
2ค่าอาหารว่างและ
สร ้างสรรค์โดยการ
เครืองดืม มือละ
สนับสนุนของสังคม
25บาทx2มือ
3.เพือเผยแพร่ความรู ้
x100คน
เกียวกับการป้ องกัน
2ค่าอาหาร
5,000
และแก ้ไขปั ญหายา
กลางวัน มือละ50
เสพติดในกลุม
่
บาทx1มือx100คน
ประชาชนและเยาวชน
รวมงบประมาณ 20,000 20,000
5,000
ทงหมด
ั
1.เพือสนับสนุนให ้
อาสาสมัค
1. ค่าอาหารว่
าง
2,500
/
5,000

ผูร้ ับผิด น.ส.เสาวคนธ์ สีบัว นักวิชาการสาธารณสุข
ิ าร
ชอบ ปฏิบัตก

โครงการและ
ลํา
กิจกรรม
ด ับ
ดําเนินงาน
256 โครงการการ ทู
บีน ัมเบอร์ว ัน
บ้านสีขาว
ชุมชนสีขาว
ต้านภ ัยยาเสพ
ติด ปี 2565

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 23.โครงการพัฒนาระบบบริ
ตัวชีวัด การบําบัดรักษาผู ้ป่ วยยาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

(รพ.สต.หัว

รวมงบทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารไม่
ครบมืออัตรา 60
บาท/มือ จํานวน
120 คน เป็ นเงิน

25,800 25,800
7,800 15,000

2.ค่าอาหารว่าง
พร ้อมเครืองดืม
อัตรา 50 บาท/
คน/มือจํานวน 120
3.วัสดุอป
ุ กรณ์

6,500

รวมงบประมาณ
ทงหมด
ั

15,000

700
15,000

งบPP

เยาวชน
ใน
โรงเรียน
3
โรงเรียน
ในเขต
รับผิดชอ
บของ
อําเภอ
เมือง

อุบลรัตน์

2. เพือส่งเสริมให ้
แกนนํ าเยาวชน
ปฏิบัตต
ิ นเป็ น
พุทธศาสนิกชนทีดี
และยึดหลักคุณธรรม
(สาราณียธรรม 6) มี
ศีล 5 ครบทุกข ้อ
และมีจต
ิ วิญญาณที
1.เพือให ้เยาวชน มี
ความรู ้เรือง โทษพิ
ภัยบุหรีสุราและยา
เสพติดต่างๆ 2.เพือ
เยาวชนความรู ้เรือง
การป้ องกันตนเอง
เพือ ลด ละ เลิกการ
สูบบุหรี ดืมสุรา และ
ยาเสพติด 3.เพือ
จัดตังชมรม To Be
Number One ใน
สถานศึกษา

พว.ชํานาญงาน

พฤติกรรมสะอาด
ขยัน ประหยัด
ซือสัตย์ เสียสละ
กตัญ ู ด ้วยกาย
วาจา ใจ และ
ห่างไกล ยาเสพติด
และอบายมุขต่างๆ

แหล่ง
กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ
งบ

ว ัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
กลุม
่ เป้า ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
หมาย ดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
และ
รายละเอียด
บาท
1 2 3 4
(บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เป
้ าหมา
1.รร.
2. ค่าอาหารไม่
7500
นารีนุกล
ู
ครบมือ 50 บาท x
2 25 คน
50 คน x 3 วัน
2.รร.
เป็ นเงิน
ชุมชนหัว
เรือ 25
3.ค่าตอบแทน
10800
คน
วิทยากร 1 คน x 6
รวม
ชม. x 3 วัน x 600
ทังสิน
บาท
50 คน

ผูร้ ับผิด ฝั กแต ้
ชอบ

โครงการและ
ลํา
กิจกรรม
ด ับ
ดําเนินงาน
ประชาชน ด้วย
“ร ักเหนือร ัก”
ในระด ับศีล 5
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
กิจกรรมการ
ดําเนินงาน
คัดเลือกแกนนํ า
อาสาสมัครที
สนใจในกิจกรรม/
จัดอบรม หลักสูตร
เยาวชนพันธุใ์ หม่
ในการเป็ น
พุทธศาสนิกชนที
ดี มีคณ
ุ ธรรม ไม่
ยุง่ เกียวกับยาเสพ
259 โครงการว ัยรุน
่
ยุคใหม่ สดใส
ห่างไกลบุหรี
สุราและยาเสพ
ติด ร่วมสร้าง
ชมรมTo Be
Number One

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอ......................................... ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 26 โครงการกัญชาทางการแพทย์
ตัวชีวัด
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

4,950

4,950

แหล่งงบ PP

รวมงบประมาณ

ผูร้ ับผิดช นางวรัญญา / รพ.๕๐
พรรษาฯ
อบ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้าหม
ดําเนินการ
ลํา
โครงการและ
งปม.รวม
ว ัตถุประสงค์
าย และ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
ด ับ กิจกรรมดําเนินงาน
(บาท)
เป้าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
4,950
เพือให ้เจ ้าหน ้าที พยาบาล
/
1.ค่าอาหาร
2,700
260 โครงการให้ความรู ้
มีความรู ้ความ
และ แพทย์
กลางวัน
เรืองยาสมุนไพรที
45 คน x 60บาท
เข ้าใจในการใช ้
แผนไทย ใน
มีก ัญชาเป็น
2.ค่าอาหารว่าง
2,250
ยาสมุนไพรทีมี
รพ.สต
ส่วนผสม
และเครื
องดื
ม
กั
ญ
ชาเป็
นส่
ว
นผสม
pcu
ปี งบประมาณ2565
45 คน *25บาท*
45 คน
2มือ

ค่าเบียเลียง
ติดตามงาน
24คน x 240
บาท x 7 วัน

(บา
### ###

งบPP

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั ###
น
###
ค่าเบียเลียง
240 บาท/คน/
วัน/จํานวน 4
วัน 10 คน

### ###

รวมงบประมาณ ###

##

งบPP

1.คณะทํางาน
ภารกิจ จุดตรวจ
ด่านชุมชนการ
ปฐมพยาบาล
เบืองต ้นจํานวน
6 คน แบ่งเป็ น
ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 7 วัน
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วัน
เจ ้าหน ้าทีร่วม
ปฏิบต
ั งิ านรับ
การบริจาค
โลหิตเพือ
ช่วยชีวต
ิ เพือน
มนุษย์ จํานวน
25 คน
ปฏิบต
ั งิ านทุก 3
เดือน คือ ธค.
มีค. มิย. กย.

นางสุภาภรณ์ บุญมาศ

262 โครงการ
บริจาคโลหิต
เพือเตรียม
โลหิตไว้
่ ยชวี ต
ชว
ิ เพือน
มนุษย์
่ ยเหลือชวี ต
ชว
ิ

1.วางแผนและ
แก ้ไขปั ญหา
อุบต
ั เิ หตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาลปี ใหม่
สงกรานต์
ประจําปี 2564
2.กําหนดการจัด
ภารกิจจุดตรวจ
ด่านชุมชน
1.เพือให ้
ประชาชน
กลุม
่ เป้ าหมายที
มีสข
ุ ภาพแข็งแรง
ได ้มีโอกาสใน
การเปลียน
หมุนเวียนโลหิต
ทีครบอายุกอ
่ น
จะถูกทําลาย
ตามธรรมชาติ
โดยการร่วม
บริจาคโลหิตทุก
๓ เดือน เพือ
ช่วยชีวต
ิ เพือน
มนุษย์

แหล่งงบ

261 โครงการแก้ไข
ปัญหา
อุบ ัติเหตุทาง
่ ง
ถนนในชว
เทศกาลปี ใหม่
สงกรานต์
ประจําปี 2564

ผูร้ ับผิดชอบ นางสุภาภรณ์ บุญมาศ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1 
 E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565)7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและรบบการส่งต่อ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 27การพัฒนาระบบบริ
ฉุกเฉินครบวงจรและรบบการส่
งต่อ
ตัวกชีารการแพทย์
วัด 36.ร ้อยละของผู
้ป่ วย CKD ทีมีอต
ั ราการลดลงของ
eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (>
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุเป้บาลราชธานี
ประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
โครงการและ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ลํา
กลุม
่ เป้าหมาย (ไตรมาส)
ม.
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
กิจกรรม
ว ัตถุประสงค์
รายละเอี
ย
ด
บาท
ด ับ
และ เป้าหมาย
รวม
ดําเนินงาน
1 2 3 4

1จนท. รพ. 40
คน
2.พยาบาล
วิชาชีพ รพ.
สต./PCU 21
แห่งๆละ1คน
จํานวน 21 คน
3 สสอ. 2 คน
4.กู ้ชีพพืนฐาน /
เอกชน 10 คน
5.พขร.รพ. 10
คน
6.ตํารวจ 5 นาย
7.อสม. จํานวน
12 คน

/

1.ค่าอาหาร
กลางวัน 60
บาทx100คน
2.ค่าอาหาร

6,000

(บา

5,000

ว่างพร ้อม
เครืองดืม 25
บาท x 100
คน x 2 มือ
3.ค่าวิทยากร
600 บาท x 1
คน x 3
ชัวโมง

1,800

12,800
รวมงบประมาท12,800
งหมด
ั

12,800

PP

1.เพือให ้มี
ความรู ้และทักษะ
ในด ้านบรรเทา
สาธารณภัยและ
สามารถให ้การ
รักษาผู ้ประสบ
เหตุเป็ นจํานวน
มากได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลดอัตราตาย
และความพิการ
ของผู ้ป่ วยที
ได ้รับอุบต
ั เิ หตุ
และสารเคมี
รัวไหล

แหล่งงบ

263 โครงการ
่ เสริม
สง
ป้องก ันการลด
อุบ ัติเหตุและ
บรรเทาสา
ธารณภ ัย
อุบ ัติเหตุบน
ท้องถนน
จุดเสียง 5 จุด
1.หน ้าตลาด
สันติสข
ุ
2.แยกโนนหงห์
ทอง
3.ส.เขมราฐ
4.ช่องเจ็ดสี
5.ปากทางเข ้า
รพ.

ิ ร รพ.๕๐ พรรษา
ผูร้ ับผิดชอบ ฐิตพ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1 
 E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565)7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและรบบการส่งต่อ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 27การพัฒนาระบบบริ
ฉุกเฉินครบวงจรและรบบการส่
งต่อ
ตัวกชีารการแพทย์
วัด 36.ร ้อยละของผู
้ป่ วย CKD ทีมีอต
ั ราการลดลงของ
eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr (>
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุเป้บาลราชธานี
ประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
โครงการและ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ลํา
กลุม
่ เป้าหมาย (ไตรมาส)
ม.
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
กิจกรรม
ว ัตถุประสงค์
รายละเอี
ย
ด
บาท
ด ับ
และ เป้าหมาย
รวม
ดําเนินงาน
1 2 3 4

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

####
#### #####

2.ค่าอาหารกลางวัน 60บาท
x1มือx100 คน
3. ค่าป้ าไวนิล 1,000

####

รวมเป็ นเงินทังสิน

####

1.ค่าอาหารไม่ครบมืออบรม 1
วัน 60 บาทx1มือx 50 คน

3,000 #####

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
(เช ้า-บ่าย) 25 บาทx2มือx 50
คน
3. ค่าป้ าไวนิล 1,000

3,000

งบกองทุนหลักประกั
งบกองทุ
นสุขนภาพเทศบาลเมื
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมื
องแจระม
อเงิ
งแจระม
นบํารุง

/

10,800

1,000

4.ค่าวิทยากร1ท่าน 2ชัวโมง x
600 บาท
5.จัดชือนมกล่องจ่าย จํานวน
16 คน คนละ 90 กล่อง กล่อง
ละ
10 บาท
รวมงบประมาณทั
งสิน

1,200

1ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
จํานวน 4 มือๆ ละ 25 บาท x
90 คน

#### #####

####
####
รพ.สต.
อาว

-มารดา
หรือ
ผู ้ปกครอง,

3,600

รพ.
สต.

1.เพือส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ให ้ได ้รับการ

3,600

19,800

3 โครงการสร ้างเสริม
เพิม IQ,EQ เพือ
ความฉลาดสมวัยใน

รายละเอียด
1.จัดอบรมให ้ความรู ้การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
1.1ค่าอาหารไม่ครบมือ จํานวน
1 มือx72คนx50บ.
1.2ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 2 มือ x25บ
x72 คน
1.3 สนั บสนุนนม 90 วัน 90
กล่องแก่หญิงตังครรภ์และหลัง
คลอด
10บx12คนx90กล่
อง
รวมงบประมาณทั
งสิน

22,600

1.เด็กอายุ0-5ปี ม ี
พัฒนาการสมวัย
เติบโตสูงดีสม
ส่วน
2.เด็กวัยเรียน
พัฒนาการสมวัย
สูงดีสมส่วน
3.ผู ้ปกครองมี
ความรู ้และเข ้าใจ
ในการเลียงดูบต
ุ ร
2 โครงการส่งเสริมการ 2.อาสาสมัคร
ใช ้สารไอโอดีนแก่ สาธารณสุขมี
เด็กและกลุม
่ สตรีวัย ความรู ้ในเรือง
เจริญพันธ์
ไอโอดีน ทุกคน
3.เพือส่งเสริม
2.1 โครงการนม 90
1.เพือให ้หญิง
ตั
งครรภ์ได ้รับการ
วัน 90 กล่อง
ฝากครรภ์
และ
สําหรับหญิง
ดูแลตามเกณฑ์
ตังครรภ์/หญิง
การฝากครรภ์
หลังคลอด
คุณภาพ

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#####
18,000

่ เสริม
1 โครงการสง
พ ัฒนาการเด็ ก 0-5
ปี
1.อบรมความรอบรู ้
ด ้านสุขภาพแก่หญิง
ตังครรภ์และหลัง
คลอด ผู ้ปกครองเด็ก
0-5 ปี
2.ติดตามโภชนาการ

งบประมาณ

แหล่งงบ กองทุนฯตําบลหนองบ่อ

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
1.หญิง
⁄
ตังครรภ์
และหลัง
คลอด
จํานวน 12
คน
2.ผู ้ปกครอง
เด็ก 0-5ปี
ในเขตพืนที
รับผิดชอบ
ผู ้นํ าชุมชน / / / /
อสม และ
สตรีวัย
เจริญพันธ์
100 คน
หญิง
/
ตังครรภ์
หญิงหลัง
คลอด 16
คน
และอสม.
แกนนํ า 34
คน รวม 50
คน

รพ.สต.ทัพ
ไทย

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช นางสาวนฤมล บุญญนิ
อบ
วารวัฒน์ รพ.สต.ดงบัง

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

1ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
จํานวน 4 มือๆ ละ 25 บาท x
85
2.ค่คน
าอาหารไม่ครบมือจํานวน 2

#### #####
####

มือๆ ละ 60 บาท x 85 คน
รวมงบประมาณทังสิน

####

#### ####

/

เงินบํารุง

แกนนํ า
นั กเรียน รร.
บ ้านปะอาว
= 15 คน
แกนนํ า อส

####

####

รพ.สต.ปะ
อาว

1.เพือให ้
กลุม
่ เป้ าหมายได ้
ทราบถึงปั ญหา
และผลกระทบ
ของการตังครรภ์

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####

18,700

4 โครงการเยาวชนวัย
ใส รอบรู ้สุขภาพวิถี
ใหม่ ป้ องกันภัย
ตังครรภ์กอ
่ นวัยอัน
ควรกิจกรรม

/

#### ####

9,000

วัน 90 กล่อง
สําหรับหญิง
ตังครรภ์

/

1ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 2 มือๆ
ละ
บาท x 40
คนอ
2.ค่25
าอาหารไม่
ครบมื
จํานวน 2 มือๆ ละ 60 บาท
x 40
ื
3.จั
ดชคน
อนมจื
ดสนับสนุน
หญิงตังครรภ์จํานวน 20
คน คนละ 90 กล่อง
ื
5.จัดชอนมกล่
องจ่าย
จํานวน 10 คน คนละ 90
กล่อง กล่องละ 10 บาท

กองทุน สปสช.
ไร่น ้อย
นางพรทิพย์ หอม
จันทร์ (ตําแย)

3.2 โครงการนม 90

-หญิง
ตังครรภ์
20 คน
สามี 20
คน
รวม
หญิง
ตังครรภ์
หญิงหลัง
คลอด 10
คน
และอสม.
แกนนํ า

24,800

พัฒนาคุณภาพ
การฝากครรภ์
และพัฒนาการ
่ หัศจรรย์
เด็ก สูม
1,000 วัน

1. เพือพัฒนา
และสง่ เสริม
สุขภาพเด็กให ้
มีความ
สมบูรณ์ทงั
ร่างกายจิตใจ
มีสติปัญญา
เพือมารดา
หลังคลอด
ได ้รับ
สารอาหารที
ถูกต ้องตาม
หลัก
โภชนาการ
สง่ ผลให ้ทารก

####

งบกองทุนตําบล
ปะอาว
รพ.สต.ปะอาว

3.1 โครงการอบรม

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
####

แหล่
เงิงนงบ
บํารุง

ความฉลาดสมวัยใน
ลูกรัก

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
ให ้ได ้รับการ
ผู ้ปกครอง,
2.ค่าอาหารไม่ครบมือจํานวน 2
ส่งเสริม
ผู ้ดูแลเด็ก
มือๆ ละ 60 บาท x 90 คน
พัฒนาการทังด ้าน 50 คน
รวมงบประมาณทังสิน
ร่างกาย จิตใจ
แกนนํ า

ผู ้รับผิดช .ปะ
อบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

19,800

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#### #####

####
####
600
####

####

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลเมืองแจ
แหล่งงบ
ระแม
ผู ้รับผิดช
นางรําเพย ทองประเสริฐ / รพ.สต.หนองแก
อบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

25,900

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
5 โครงการนม 90 วัน
1.เพือให ้หญิง
หญิง
/
1.ค่าอาหารไม่ครบมืออบรม 1
90 กล่อง สําหรับ
ตังครรภ์ได ้รับการ ตังครรภ์
วัน 60 บาทx1มือx 50 คน
หญิงตังครรภ์/หญิง
ฝากครรภ์และ
หญิงหลัง
หลังคลอด
ดูแลตามเกณฑ์
คลอด 20
1.จัด
การฝากครรภ์
คน
ประชุมวางแผน
คุณภาพ
และอสม.
กําหนด
2.เพือมารดาหลัง แกนนํ า 30
กลุม
่ เป้ าหมาย
คลอดได ้รับ
คน รวม 50
เกณฑ์ทจะรั
ี บนม 2. สารอาหารที
คน
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
สํารวจจัดทําทะเบียน ถูกต ้องตามหลัก
(เช ้า-บ่าย) 25 บาทx2มือx 50
เป้ าหมายหญิง
โภชนาการ ส่งผล
คน
ตังครรภ์/และหญิง
ให ้ทารกเกิดมี
3.ค่าวิทยากร1ท่าน 3ชัวโมง x
หลังคลอด 3.จัดทํา ภาวะโภชนาการ
600 บาท
โครงการเพือขอ
ทีดี มีสข
ุ ภาพ
4.ค่าป้ ายไวนิล
อนุมัต ิ 4.จัดซือนม
แข็งแรง เติบโต
5.จัดชือนมกล่องจ่าย จํานวน
และสนั บสนุน
สมวัย มีความ
20 คน คนละ 90 กล่อง กล่อง
ฉลาดทาง
ละ 10 บาท
สติปัญญา
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
3.เพือให ้หญิง

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

2.ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการสร ้างเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบต
ั ิ
ครอบครัวแก่ ผช.จพ.ทันตะฯ
ชัวโมงละ 37.50 บาท
(ปฏิบต
ั งิ านวันราชการไม่น ้อย
กว่า 6 ชม./วัน) เป็ นเงิน 225
บาท/วันx 30 วัน
ิ
รวมเป็นเงินทงส
ั น

####

####

แหล่งงบ เงินบํารุง

5.สรุปผลการดําเนิน
โครงการ

รายละเอียด
กิจกรรมออกหน่วยให ้บริการ
(ทันตบุคลากร1 คน/เด็ก 24
คน/วัน) ปี ละ 2 ครังๆละ 15วัน
รวม 30 วัน/ปี
1.
ค่าตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านการสร ้างเสริมสุขภาพและ
เวชปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัวแก่ จพ.ทัน
ตะฯชัวโมงละ 60 บาท
(ปฏิบต
ั งิ านวันราชการไม่น ้อย
กว่า 6 ชม./วัน) เป็ นเงิน 360
บาท/วันx30 วัน

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#### #####
1,954
1,953
1,952
1,951
1,950

4.สอนการแปรงฟั น
พร ้อมตรวจประเมิน

งบประมาณ

ผู ้รับผิดช
ื / รพ.สต.หนองแก
นางสาวทิตยาภรณ์ ถนอมเชอ
อบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

1,953
1,952
1,951
1,950

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
/ / / /
1.เพือป้ องกันและ นั กเรียน
6 โครงการส่งเสริม
ป้ องกัน รักษาทาง
รักษาโรคในช่อง ระดับชัน
ทันตสุขภาพ
ปาก
ประถมศึกษา
นั กเรียนประถมศึกษา 2.เด็ก นร.
จํานวน 3
ปี 2565
ประถมศึกษาฟั นดี แห่ง
1.จัดทําโครงการขอ ไม่มผ
ี ม
ุ ากกว่า
จํานวน
อนุมัต ิ
ร ้อยละ54
นั กเรียน
2.ประสานพืนที
341 คน
กลุม
่ เป้ าหมาย
3. จัดอบรมแกนนํ า
กลุม
่ เป้ าหมาย

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

แกนนํ า อส
ม.ทัง 7
หมูบ
่ ้าน 70
คน และ
ผู ้ปกครอง

/

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห

1.เพือให ้ อสม.
เข ้าใจบทบาท
หน ้าทีวางแผน
ดูแลร่วมกับ จนท.
2.เพือพัฒนา

แหล่งงบ เงินบํารุง

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการในเด็ก
0-5 ปี
1.จัดทําโครงการขอ
อนุมัต ิ

####
#### #####

784
783
782
781
780

783
782
781
780

8

ิ
รวมเป็นเงินทงส
ั น
1.ค่าอาหารไม่ครบมือ อบรม 1
วัน 60 บาทx1มือx 100 คน

นางปุญชร ัสมิ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
ื / รพ.สต.หนองแก
นางสาวทิตยาภรณ์ ถนอมเชอ
อบ

งป
ระยะเวล
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้ าหมา
ม.
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
นั กเรียนใน
/ / / / กิจกรรมออกหน่วยให ้บริการ
#### ####
7 โครงการส่งเสริมและ 1.เด็กใน ศพด.
รักษาทันตสุขภาพ
ได ้รับการตรวจฟั น ศพด.และร
(ทันตบุคลากร1 คน/เด็ก
เด็กก่อนวัยเรียน
เคลือบ
ร.อนุบาล 6
24 คน/วัน) ปี ละ 2 ครังๆละ 9
(อายุ3-5ปี ) ปี 2565 ฟลูออไรด์และส่ง แห่ง
วัน รวม 18 วัน/ปี
1.
1.จัดทําโครงการขอ ต่อเข ้ารับการ
จํานวน 188
ค่าตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ าน
อนุมัต ิ
รักษา
คน
ด ้านการสร ้างเสริมสุขภาพและ
2.ประสานพืนที
2.เพือให ้
เวชปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัวแก่ จพ.ทัน
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้ปกครองหรือ
ตะฯชัวโมงละ 60 บาท
3. จัดอบรมแกนนํ า
ผู ้ดูแลมีความรู ้
(ปฏิบต
ั งิ านวันราชการไม่น ้อย
กลุม
่ เป้ าหมาย
และทักษะในการ
กว่า 4 ชม./วัน) เป็ นเงิน 240
ดูแลทันตสุขภาพ
บาท/วันx18 วัน
4.ออกให ้บริการ
ของเด็กก่อนวัย
ส่งเสริมและรักษา
เรียน
ทันตสุขภาพใน
2.ค่าตอบแทนในการ
####
กลุม
่ เป้ าหมาย
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการสร ้างเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบต
ั ิ
5.สรุปผลการดําเนิน
ครอบครัวแก่ ผช.จพ.ทันตะฯ
โครงการ
ชัวโมงละ 37.50 บาท
(ปฏิบต
ั งิ านวันราชการไม่น ้อย
กว่า 4 ชม./วัน) เป็ นเงิน 150
บาท/วันx18 วัน

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน
อนุมัต ิ
2.ประสานงานเพือ
หากลุม
่ เป้ าหมายใน
พืนที
3. จัดอบรมแกนนํ า
ด ้านพัฒนาการเด็ก
4. สํารวจค ้นหา
กลุม
่ เป้ าหมายเด็ก
0-5 ปี
5.ให ้บริการตรวจ
พัฒนาการเด็กที
รพ.สต.หนองแก

2.เพือพัฒนา
ความรู ้และทักษะ
แก่ผู ้ปกครองใน
การส่งเสริม
รวม100 คน
พัฒนาการและ
ความฉลาดทาง
อารมณ์ในเด็ก
0-5 ปี
3.เพือส่งเสริม
พัฒนาการด ้าน
ร่างกาย และ
ความฉลาดทาง
อรมณ์ของเด็กให ้
เหมาะสมกับวัย

จํานวน 200
คน

เครืองดืม(เชา-บ่าย) 25
บาทx2มือx 100 คน

3.ค่าวิทยากร 1ท่าน 3
ั
ชวโมง
x 600 บาท
4.ค่าป้ ายไวนิล

/

####

600

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.ค่าอาหารไม่ครบมือ อบรม 1
วัน 60 บาทx1มือx 200 คน

####
#### #####

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
(เช ้า-บ่าย) 25 บาทx2มือx
200 คน
3.ค่าวิทยากร1ท่าน 3ชัวโมง x
600 บาท
4.ค่าป้ ายไวนิล
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####
####
600
####

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เทศบาลเมืองแจ
นางรําเพย ทองประเสริฐ /
รพ.สต.หนองแก

กลุม
่
ผู ้สูงอายุ 60
ปี ขนไป
ึ
ในเขต
รับผิดชอบ

####

24,400

1.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
มีความรู ้
ด ้าน
สุขภาพ
2.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
ได ้รับการตรวจ
ประเมินสุขภาพ
3.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
สามารถดูแล
แก ้ไขปั ญหา
สุขภาพได ้ด ้วย
ตนเอง

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

13,400
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6.ติดตามเยียมบ ้าน
และประเมิน
พัฒนาการซําในเด็ก
ทีมีพัฒนาการล่าช ้า
โครงการอบรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู ้สูงอายุ
1.จัดทําโครงการ
เพือขออนุมัต ิ 2.
ประสานพืนที
กลุม
่ เป้ าหมาย 3.
อบรมแกนนํ า
กลุม
่ เป้ าหมาย 4.
ประเมินสุขภาพเพือ
วางแผนการดูแล

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
ผู ้ปกครอง
2.ค่าอาหารว่างและ
เด็ก 30 คน
้

กองทุ
แหล่
นงหลั
งบกประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลเมืองแจระแม

ลํา
ดับ

ผู ้รับผิดช
ิ ป์ / รพ.สต.หนองแก
นางปุญชร ัสมิ พ ันธ์ศล
อบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

#### #####

2.ค่าอาหารกลางวัน 1มือx50
บาท×50คน

####

กองทุนตําบลหนองบ่อ

1.ค่าอาหารว่างและเครืองดีม
2มือ ×25 บาท×50 คน

แหล่งงบ กองทุนตําบลหนองบ่อ

/

3,600

ผู ้สูงอายุ
กลุม
่ ติด
สังคม ทียัง
ไม่เจ็บป่ วย
ด ้วยโรค

####

10,300

1.เพือให ้ความรู ้
และป้ องกันการ
เจ็บป่ วยด ้วยโรค
เรือรังในผู ้สูงอายุ
กลุม
่ ติดสังคม

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

2,700

11 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู ้สูงอายุ
กลุม
่ ติดสังคม

1.เพือส่งเสริมให ้
หญิงตังครรภ์
ได ้รับบการฝาก
ครรภ์และได ้รับ
การดูแลสุขภาพ
2.เพือส่งเสริมให ้
ทารกแรกคลอด
มีนําหนั กไม่น ้อย
กว่า 2,500 กรัม

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#### 9,000
2,700

10 โครงการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการ
มารดาและทารก

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
หญิง
/ / / 1.ค่านมกล่อง 10 คนx90
ตังครรภ์
กล่องx 10บาท
จํานวน 10
คน

รพ.สต.หนองบ่อ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
รพ.สต.หนองบ่อ (วิไลพรรณ)
อบ

ลํา
ดับ

เงินบํารุง

###

###
####

นมจืด 90 กล่อง กล่องละ 10
บาท * หญิงตังครรภ์ 10 คน

####

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####

1ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
จํานวน 4 มือๆ ละ 25 บาท x
100 คน

#### #####

งบกองทุนตําบลปะอาว

####

รพ.สต.ปะอาว

จํานวน 2 มือๆละ 25/คน

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท ้องถิน
รพ.สต.หนองไหล

/

###

รพ.สต.หนองไหล

1.เพือทบทวน
-บุคลากร
และเพิมเติม
ในศูนย์
ความรู ้ให ้บุคลากร พัฒนาเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และ

####

22,000

14 โครงการพัฒนาการ
และสุขภาพช่อง
ปากดีวถ
ิ ใี หม่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

####
700
####
####

5,500
5,500

อนามัยแม่และ
2. เพือสนั บสนุน
การส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
####

ผู ้รับผิดช
หนองบ่อ (สุรสีห)์
อบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

110,000

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
กลุม
่ ติดสังคม
ด ้วยโรค
3.ค่าวิทยกากร 6 ชม.x.600 บ.
เรือรัง
จํานวน 50
4.ค่าวัสดุ 20 บ.x 50คน
คน
5.ค่าป้ าย 1 ป้ าย
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
12 โครงการเฝ้ าระวัง
1.เพือให ้ผู ้สูงอายุ กลุม
่
/
ค่าอาหารไม่ครบมือ 60 บาท x
และคัดกรอง
เข ้าถึงบริการ
ผู ้สูงอายุ 60
1ครัง x 100 คน
ภาวะแทรกซ ้อนกลุม
่
สุขภาพ โดย
ปี ขนไป
ึ
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 25
อาการทีเกิดใน
ได ้รับการตรวจ
จํานวน 100
บาท x 2 มือ x 100 คน
ผู ้สูงอายุ
ประเมินภาวะ
คน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
สุขภาพ และ
สามารถดูแล
1.เพือให ้หญิง
หญิง
/ / / / ค่าอาหารกลางวัน 1 มือ ๆ ละ
13 โครงการโรงเรียน
พ่อแม่ ส่งเสริม
ตังครรภ์ทก
ุ คน
ตังครรภ์ 10
60 บาท/คน
ผู
้ดู
แ
ลเด็
ก
คน
สุขภาพหญิงตังครรภ์ ได ้รับความรู ้และ
แรกเกิดถึง
และ 1000 วันแรก
ทักษะในการ
2 ปี 50 คน
แห่งชีวต
ิ
ปฏิบต
ั ต
ิ ัวเพือ
รวม 60 คน
ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
ส่งเสริมสุขภาพ

ลํา
ดับ

กองทุ
แหล่
นตํ
งงบ
าบลหนองบ่อ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลปะอาว
อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี
กิจกรรมดําเนินงาน

####

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.อบรมให ้ความรู ้ตรวจ
พัฒนาการเด็ก และส่งเสริม
โภชนาการเด็ก เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ในแกนนํ า อสม.(มิส 1,000 วัน)
จํานวน40คน

###

1.1 ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม อัตรา 25บาท/คน/มือ
(40คน*25บาท*2มือ

####

1.2ค่าอาหารไม่ครบมือใน
สถานทีราชการอัตรามือละ80
บาท/คน/มือ (40คน*80บาท)

####

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####

#####

งบหลักประกันสุขภาพส่วนท ้องถิน

2.ค่าอาหารไม่ครบมือจํานวน 2
มือๆ ละ 60 บาท x 80 คน

งบกองทุนตําบลปะอาว

#### #####

นางนิธวิ ดี พงษ์พันธ์ (รพ.สต.ขามใหญ่)

√

1ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
จํานวน 4 มือๆ ละ 25 บาท x
80 คน

รพ.สต.ปะอาว

/

3,200

2.เพือสร ้างแกน
นํ า มิส 1000 วัน
ในการตรวจคัด
กรอง เฝ้ าระวัง
พัฒนาการเด ้กใน
ชุมชน

แกนนํ า
ผู ้สูงอายุ หมู่ 1= 5
คน -หมู่ 2=
5 คน -หมู่
3= 10 คน
-หมู่ 4= 10
คน -หมู่ 5=
20 คน หมู่ 6= 20
1. แกนนํ า
อสม. (มิส
1000 วัน)
หมูบ
่ ้านละ 5
คน 8
หมูบ
่ ้าน รวม

####

2,000

กิจกรมม
1.อบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
2.ให ้ความรู ้แกนนํ า
(มิส 1000 วัน) ให ้มี
ทักษะในการใช ้
เครืองมือคัดกรอง
พัฒนาการเด็กใน
ชุมชน

1.เพือให ้
ผู ้สูงอายุมค
ี วามรู ้
ความเข ้าใจ ใน
การดูแลสุขภาพ
ได ้อย่างถูกต ้อง
2.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
มีพฤติกรรม
สุขภาพทีเหมาะสม
3.เพือเปิ ดโอกาส
ให ้ผู ้สูงอายุได ้มี
1.เพือให ้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย
อย่างน ้อยร ้อยละ
80

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
####

17,600

15 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู ้สูงอายุ ต.
ปะอาว อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมดําเนินงาน
ดังนี
1.ประชุม
วางแผนจัดทํา
โครงการเพือขอ
อนุมัต ิ
2.จัดอบรมให ้ความรู ้
16 โครงการมหัศจรรย์
1000 วันแรกสู่
พัฒนาการสมวัย สูง
ดีสมส่วน
ปี งบประมาณ 2565

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และ
2.ค่าอาหารไม่ครบมือจํานวน 2
และผู ้ปกครอง
ผู ้ปกครอง
มือๆ ละ 60 บาท x 100 คน
ในศูนย์พัฒนา
60 คน
เด็กด ้านการ
แกนนํ า
ส่งเสริมสุขภาพ
อสม. -หมู่
2.เพือฝึ กทักษะ
1= 5 คน
ิ
รวมเป็นเงินทงส
ั น

ผู ้รับผิดช
ปะอาว
อบ

ลํา
ดับ

งบกองทุ
แหล่งงบ
นตําบลปะอาว

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................
วัตถุประสงค์

/

###
#### #####

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
มือละ 25 บาทx2 มือx150 คน

####

3.ค่าวัสดุการอบรมคนละ 20
บาทx150 คน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####
####

กองทุนฯ เทศบาล
ตําบลอุบล

นั กเรียน
ระดับชัน ป.
5-ม.1 รร.มา
รียน
์ ริ มล
จํานวน 150
คน

นางปิ ยะพร อ่อนพันธ์

1.เพือให ้นั กเรียน
มีความรู ้ความ
เข ้าใจเรือง
เพศศึกษาและ
พัฒนาการของ
ตนเองเมือเข ้าสู่
วัยรุน
่
2.เพือให ้
นั กเรียนมีความรู ้

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
มือๆละ 60 บาทx1มือx150 คน

19,500

่
18 โครงการเยาวชนรุน
ใหม่เรียนรู ้ดูแล
สุขภาพตนเอง ปี
2565

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
### ####
27,000

17 โครงการนม 90 วัน
1.เพือพัฒนาและ
90 กล่อง
ส่งเสริมสุขภาพ
สําหรับหญิงตังครรภ์ และภาวะ
(ก่อนคลอด)
โภชนาการ แม่
ปี 2565
และเด็กให ้มี
ความสมบูรณ์ทงั
ร่างกายจิตใจ มี
กิจกรรม
สติปัญญาและ
-มอบนมเพือส่งเสริม ศักยภาพทีดี
ภาวะโภชนาการใน
ในช่วง 1000 วัน
หญิงตังครรภ์
แรกของชีวต
ิ
-ให ้สุขศึกษา
รายบุคคล ในหญิง

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
หญิง
√ √ √ √ 1. ซือนมสําหรับให ้หญิง
ตังครรภ์ใน
ตังครรภ์จํานวน 30 คนๆละ 90
เขต
กล่องๆละ 10 บาท
รับผิดชอบ
จํานวน 30
คน

แหล่งงบ งบหลักประกันสุขภาพส่วนท ้องถิน

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช นางนิธวิ ดี พงษ์พันธ์ (รพ.สต.ขาม
อบ
ใหญ่)

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

พิทธิผโลทัย

เงินบํารุง (งบ Fee schedule

###
#### #####

นางปิ นทิพย์

นั กเรียนใน
ศพด.และร
ร.อนุบาล 7
แห่ง
จํานวน 705
คน

###

1,560
1,950
1,560
1,950
4,680
2,340
1,560
1,560
2,730
1,560
1,950

20 โครงการส่งเสริมและ 1.เด็กใน ศพด.
รักษาทันตสุขภาพ
ได ้รับการตรวจฟั น
เด็กก่อนวัยเรียน
เคลือบ
(อายุ3-5ปี ) ปี 2565
ฟลูออไรด์และส่ง
ต่อเข ้ารับการ
รักษา 2.เพือให ้
ผู ้ปกครองหรือ
ผู ้ดูแลมีความรู ้
และทักษะในการ

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
/ / / / กิจกรรมออกหน่วยให ้บริการ
(ทันตบุคลากร1 คน/เด็ก 24
คน/วัน) ปี ละ 2 ครังๆละ 30 วัน
รวม 60 วัน/ปี 1.
ค่าตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านการสร ้างเสริมสุขภาพและ
เวชปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัวแก่ จพ.ทัน
ตะฯชัวโมงละ 60 บาท
(ปฏิบต
ั งิ านวันราชการไม่น ้อย

(งบ Fee schedule)

2.ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการสร ้างเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบต
ั ิ
ครอบครัวแก่ ผช.จพ.ทันตะฯ
ชัวโมงละ 37.50 บาท
(ปฏิบต
ั งิ านวันราชการไม่น ้อย
กว่า 6 ชม./วัน) เป็ นเงิน 225
บาท/วันx62 วัน

พิทธิผโลทัย

รายละเอียด
กิจกรรมออกหน่วยให ้บริการ
(ทันตบุคลากร1 คน/เด็ก 24
คน/วัน) ปี ละ 2 ครังๆละ 31 วัน
รวม 62 วัน/ปี
1.
ค่าตอบแทนในการปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านการสร ้างเสริมสุขภาพและ
เวชปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัวแก่ จพ.ทัน
ตะฯชัวโมงละ 60 บาท
(ปฏิบต
ั งิ านวันราชการไม่น ้อย
กว่า 6 ชม./วัน) เป็ นเงิน 360
บาท/วันx62 วัน

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#### #####

แหล่งงบ เงินบํารุง

งบประมาณ

ผู ้รับผิดช
อบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

นางปิ นทิพย์
5,265
4,095
3,510
5,265
1,755
3,510
4,680
3,510
1,170
3,510

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
1.เพือป้ องกันและ นั กเรียน
/ / / /
19 โครงการส่งเสริม
ป้ องกัน รักษาทาง
รักษาโรคในช่อง ระดับชัน
ทันตสุขภาพ
ปาก
ประถมศึกษา
นั กเรียนประถมศึกษา
2.เด็ก
จํานวน
ปี 2565
นร.ประถมศึกษา นร.732 คน
ฟั นดีไม่มผ
ี ุ
( 4 โรงเรียน)
มากกว่าร ้อยละ54

ลํา
ดับ

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

ดูแลทันตสุขภาพ
ของเด็กก่อนวัย
เรียน

3.ค่ากระเป๋ าเอกสาร ใบละ 100
บาทx30 คน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
กิจกรรมสร ้างความรู ้ให ้กับทีม
พัฒนาเด็กและครอบครัว 1.
ค่าอาหารกลางวันค่าอาหาร
กลางวันไม่ครบมือๆละ 80
บาทx 1มือx45 คน

####
####
#### #####

กองทุนฯ เทศบาลตําบลขามใหญ่

9,000

กองทุนฯเทศบาลตําบล
ขามใหญ่

/

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
มือละ 25 บาทx12 มือx30 คน

นส.กาญจน์ฐต
ิ ม
ิ น

1.ทีมพัฒนา
เด็กและ
ครอบครัว
ระดับ
หมูบ
่ ้าน
จํานวน 9

####
#### #####

นส.นฤมล มุทาวัน

1. เพือให ้หญิง
ตังครรภ์ได ้รับการ
ฝากครรภ์และ
ดูแลตามเกณฑ์
การฝากครรภ์
คุณภาพ

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.ค่าอาหารกลางวัน ไม่ครบ
มือๆละ 80 บาทx6มือx30 คน

26,400

22 โครงการมหัศจรรย์
1000 วันแรกแห่ง
ชีวต
ิ ปี 2565

/

####

41,850

ผู ้สูงอายุ
และผู ้ดูแล
จํานวน 30
คน

####

2,000

1.เพือให ้
ผู ้สูงอายุและญาติ
เกิดความรู ้ความ
เข ้าใจเกียวกับ
โรคสมองเสือม
และกลไก การ
เกิดโรค รวมทัง
รู ้จักวิธป
ี ฏิบต
ั เิ พือ

รายละเอียด
2.ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการสร ้างเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบต
ั ิ
ครอบครัวแก่ ผช.จพ.ทันตะฯ
ชัวโมงละ 37.50 บาท
(ปฏิบต
ั งิ านวันราชการไม่น ้อย
กว่
า
4
ชม./วั
น) เป็ นเงิ
3.ค่าไวนิ
ลประชาสั
มพัน
นธ์150
ให ้
ความรู ้ ชนิด Roll up จํานวน 3
อันๆละ2,500 บาท
4.โมเดลฟั น จํานวน 1 ชุดๆละ
2,000 บาท

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
####

7,500

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมองเพือ
ป้ องกันภาวะสมอง
เสือมและความจํา
บกพร่องระยะเริมต ้น
ในผู ้สูงอายุ ปี 2565

งบประมาณ

งงบ
Feeแหล่
schedule)
ผู ้รับผิดช
อบพิทธิผโลทัย

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์
2.เพือสร ้าง
ความรู ้และ
ส่งเสริมการดูแล
หญิงตังครรภ์
เด็กอายุ 0-2 ปี
และครอบครัว

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
มือละ 25 บาทx2มือx270 คน

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

###

###
#### #####

####

###

กองทุนฯ เทศบาลตําบลขามใหญ่

2.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
ได ้รับการฟื นฟู
สมรรถภาพ
ร่างกายอย่าง
เหมาะสมตาม
กลุม
่ อาการใน
ผู ้สูงอายุ

/

กิจกรรมจัดบริการฝากครรภ์
คุณภาพ สนั บสนุนนมกล่อง
แก่หญิงตังครรภ์รายใหม่
1.
ค่านมรสจืด ขนาด 200 mlx
3,600กล่องx10 บาท
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.ค่าอาหารกลางวันค่าอาหาร
กลางวันไม่ครบมือๆละ 80
บาทx 1มือx270 คน

นส.นฤมล มุทาวัน

3.เพือสร ้าง
ความรู ้ให ้กับภาคี
เครือข่ายในตําบล
ให ้มีสว่ นร่วมใน
การดูแลหญิง
ตังครรภ์และเด็ก
1.เพือให ้ผู ้สูงอายุ ผู ้สูงอายุ ใน
กลุม
่ ติดสังคมมี
เขต
ความรู ้ ความ
รับผิดชอบ 9
เข ้าใจและทักษะ
หมูบ
่ ้านๆละ
ในการส่งเสริม
30คน
สุขภาพด ้วย 3อ2ส จํานวนรวม
270 คน

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
####

35,100

23 โครงการส่งเสริม
สุขภาพกาย
สุขภาพจิตของ
ผู ้สูงอายุ ปี 2565

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
จํานวน 9
2.ค่
า
อาหารว่
างและเครืองดืม
หมูบ
่ ้านๆละ
มื
อละ
25
บาทx2มื
อx45 คน
5 คน รวม
45 คน

แหล่
งงบ
เทศบาลตํ
าบลขามใหญ่
ผู ้รับผิดช
กาญจน์
ฐต
ิ ม
ิ น
ศรีภม
ู าตร
อบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................
วัตถุประสงค์

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
มือละ 25 บาทx4 มือx50 คน
3.ค่าวิทยากรบรรยายชม.ละ
600 บาท จํานวน 6 ชม.x 1 วัน
4.ค่าวิทยากรกลุม
่ ฝึ กปฏิบต
ั ิ3
คนๆละ 1 วันๆละ 6 ชม.ๆละ600
บาทรวมงบประมาณท
จํานวน 3 คน
ิ
งส
ั น
/ / 1.ให ้ความรู ้ผู ้ดูแลเด็กในการ
ส่งเสริมสุขภาพตามวัย
1.1 อาหารว่างและเครืองดืม
จํานวน 328 คนๆละ 25 บาท
วั1.2
นละค่2าอาหารไม่
มือ
ครบมือ
จํานวน 328 คนๆละ 50 บาท

###
####

####

####
####

กองทุนตําบล

####

กองทุนฯ เทศบาล
ตําบลขามใหญ่

3.ค่าชุดส่งเสริมพัฒนาการและ
การแปรงฟั น (หนั งสือนิทาน,
แปรงสีฟัน,ยาสีฟันสําหรับเด็ก)
จํ
านวน 200 ชุดๆละงส
ิ บาท
รวมงบประมาณท
ั 150
น
1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
มือๆละ 80 บาทx2มือx50 คน

ิ ป์ บัวเขียว
นางวาริศล

ผู ้ดูแลเด็ก
หญิง
ตังครรภ์
จํานวน
328 คน

####

นส.นฤมล มุทาวัน

1.เพือให ้ความรู ้
ผู ้ปกครองมี
ความรู ้การดูแล
เด็กอย่างถูกวิธี
2..เพือให ้อสม.
เชียวชาญแม่และ

/

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
มือละ 25 บาทx2มือx200 คน

####
###
#####
####
####

7,454
7,454
7,454
7,454
7,454

26 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ปี 2565

เด็กอายุตํา
กว่า 15 ปี ใน
เขต
เทศบาล
ตําบลขาม
ใหญ่จํานวน
50 คน

รายละเอียด
1.ค่าอาหารกลางวันค่าอาหาร
กลางวันไม่ครบมือๆละ 80
บาทx 1มือx200 คน

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#### #####

32,400

1.เพือให ้เด็ก
ปฐมวัยในพืนที
ได ้รับบริการ
สุขภาพแบบบูรรา
การด
้าน ้
2.เพือให
ผู ้ปกครองและครู
ผู ้ดูแลเด็ก มี
ความรู ้ความ
เข ้าใจเรืองการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย
3.เพือให ้เด็กทีมี
ความผิดปกติ
ด ้านพัฒนาการ
โภชนาการและ
1.เพือให ้เด็กอายุ
25 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารป้ องกัน
ตํากว่า 15 ปี ใน
การจมนํ าในเด็กอายุ เขตเทศบาล
ตํากว่า 15 ปี ปี 2565 ตําบลขามใหญ่
ได ้รับความรู ้การ
ป้ องกันการจมนํ า
และฝึ กทักษะการ
ว่ายนํ าในการเอา
ชีวต
ิ รอด

งบประมาณ

40,000

24 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย
เพือพัฒนาการสมวัย
สุขภาพฟั นดี สูงดี
สมส่วน ปี 2565

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
2.ผู ้ปกครอง
/
เด็กอายุ 3-5
ปี ใน
ศพด.ทุก
แห่งในเขต
รับผิดชอบ
จํานวน 200
คน

แหล่งงบ กองทุนฯ เทศบาลตําบลขามใหญ่

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
นส.นฤมล มุทาวัน
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................
วัตถุประสงค์
เชียวชาญแม่และ
เด็กในพืนที

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

งบประมาณ
รายละเอียด
1.3 ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1*3 ม.จํานวน 1
ผืน ค่าป้ ายความรู ้ขนาด0.8*2
1.4
ม.จํ
านวน3 ผืน ยวชาญจํานวน
2.อบรมอสม.เชี
33
2.1คน
อาหารว่างและเครืองดืม
จํานวน 33 คน คนละ 25 บาท
จํ2.2
านวน
มือ
ค่าอาหารไม่
ครบมือ
จํานวน 33 คนๆละ 50 บาท

7,454.00

7,454

7,454

7,454

งบกองทุนเทศบาล
ตําบลขามใหญ่
น.ส.กัญญารัตน์ บุญ
ทศ รพ.สต.หัวดูน

####

7,454

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

-

####
2.ค่านมกล่องจ่ายหญิงหลัง
คลอด จํานวน 32 คน คนละ 90
กล่อง กล่องละ 10 บาท

-

#### #####

-

####

-

/ / / / 1.ค่านมกล่องจ่ายหญิงตังครรภ์
จํานวน 32 คน คนละ 90
กล่อง กล่องละ 10 บาท

####
-

1. หญิง
ตังครรภ์
จํานวน 32
คน
2.มารดา
หลังคลอด
ทีรับนม
กล่องเสริม
โภชนาการ

####

-

1. เพือให ้หญิง
ตังครรภ์ได ้รับการ
ฝากครรภ์และ
ดูแลตามเกณฑ์

####

-

27 โครงการนม 90 วัน
90 กล่อง สําหรับ
หญิงตังครรภ์ (หญิง
ตังครรภ์และหลัง
คลอด)

720

-

2.3ค่านมจืดให ้หญิงตังครรภ์
จํานวน11คนๆละ90กล่องๆละ
10
บาท
ิ
รวมงบประมาณท
งส
ั น

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
450

แหล่งงบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
บัวเขียว
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................
โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

27 โครงการมหัศจรรย์
1,000 วันแรกของ
่ ณ
ชีวต
ิ สูค
ุ ภาพชีวต
ิ
ของประชาชนใน
ชุมชน ปี งบประมาณ
2565

วัตถุประสงค์
1. เพือให ้มารดา
หลังคลอดได ้รับ
สารอาหารที
ถูกต ้องตามหลัก
โภชนาการ
ส่งผลต่อทารก
แรกเกิดมีภาวะ
โภชนาการทีดี มี
สุขภาพแข็งแร็ง
การเจริญเติบโต

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
/
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจํา
หมูบ
่ ้าน
(อสม.)ใน
พืนที และ
เครือข่ายทีม
SRRT
จําหญิ
นวนง 141
ตังครรภ์ ,
หญิงหลัง
คลอด,เด็ก
อายุ0-2 ปี
และแกนนํ า

3.ค่าป้ ายไวนิลโครงการ จํานวน
1 ป้ าย
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

1,500
10,500

1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 16,800 30,800
140 คน ๆ ละ 2 มือละ 60 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
จํานวน 140คนๆละ4มือๆละ25
บาท
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
/ / 1. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
คิดเป็ น 20 บาท x 260 คน x
1 ครัง x 1 มือ เป็ นเงิน 5,200
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####
####
#### #####

###

####

กองทุน
กองทุนตําบลไร่น ้อย
ตําบล
นางจันทร์จ ิ
รา อ่อนผิว

√

4,000

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

1.แกนนํ า
ผู ้สูงอายุ
จํานวน 50
คน 2.แกน
นํ าสุขภาพ/
อสม.จํานวน
90คน รวม
นั กเรียน ใน
เขตพืนที
รับผิดชอบ
ตําบล
กระโสบ

2. ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ในการ
ดําเนินงานโครงการ จํานวน
200 คนๆละ 20 บาท

5,200

29 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารการตรวจ
สุขภาพกลุม
่ เด็กวัย
เรียน ปี งบประมาณ
2565

1.ค ้นหาผู ้สูงอายุ
ทีมีภาวะสมอง
เสือม
2.เพือ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู ้สูงอายุ 3.เพิม
ศักยภาพแกนนํ า
1. เพือให ้กลุม
่
เด็กวัยเรียนมี
ความรู ้และทักษะ
ในการตรวจคัด
กรองสุขภาพด ้วย

รายละเอียด
1. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
แก่ผู ้เข ้ารับการประชุมอบรม
จํานวน 200 คน ๆ ละ 1 มือ ๆ
ละ 25 บาท

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
5,000 #####

-

28 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและคัดกรอง
ภาวะสมองเสือมใน
ผู ้สูงอายุ ปี 2565

งบประมาณ

แหล่งงบ กองทุนฯ
ผู ้รับผิดช
นางบุญญาร ัสมิ ธํารงวิไลเนตร
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

####

/ / 1.ค่านมรสจืด จํานวน 10 คน x ###
90 กล่อง x 10 บาท

รวมงบประมาณทังสิน

##

###

12,000
1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน
100 คน ๆ ละ 2 มือ ละ 60 บาท
22,000

/

√

####
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
จํานวน 100 คนๆ ละ 4มือ ๆ ละ
25 บาท
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
####
15,600 28,600
1. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน
130 คน ๆ ละ 2 มือ ๆ ละ 60
บาท

กองทุนฯตําบลไร่น ้อย กองทุนตําบลไร่น
กองทุนฯ ตําบลกระโสบ
อรอุมา จันทะบุตร
PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ PCU รพ
(กระโสบ)

กลุม
่
ประชาชน
อายุ 15 ปี
ขึนไป ใน
เขตพืนที 3
หมูบ
่ ้าน
จํานวน 100
คน
1.แกนนํ า
หมูบ
่ ้านละ
10 คนรวม

####

1,500

1.เพือให ้
ประชาชนตาม
กลุม
่ เป้ าหมาย
ได ้รับการตรวจ
สุขภาพตาม
มาตรฐานที
กําหนด 2.
พัฒนาศักยภาพ
1.สร ้างแกนนํ าใน
การตรวจคัดกรอง
ประเมิน

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####

-

หญิง
ตังครรภ์
จํานวน 10
คน

ค่าอาหารไม่ครบมือและ
เครืองดืม มือละ 50 บาท x1
มือx150 คน
สนั บสนุนนม 90 วัน 90 กล่อง
แก่หญิงตังครรภ์และหลังคลอด
10บx20คนx90กล่อง

0

31 1.โครงการอบรม
เพือตรวจค ัดกรอง
สุขภาพกลุม
่
ประชาชนอายุ 15
ปี ขึนไปตามชุด
ิ ธิประโยชน์หล ัก
สท
ปี งบประมาณ
2565
32 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 5
ช่วงวัย

1.ส่งเสริมสุข
ภาวะหญิงตังครรภ์
2.เพือแก ้ปั ญหา
เด็กแรกเกิดที
นํ าหนั กน ้อยกว่า
2,500 กรัม

รายละเอียด
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม มือ
ละ25บาท x 2 มือx150 คน

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#### ####
7,500 7,500

30 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก (มหัศจรรย์
1000 วันแรกของ
ชีวต
ิ

หญิงตังครรภ์ใน
เขตรับผิดชอบ
ได ้รับการฝาก
ครรภ์12สัปดาห์
เพือจะรับการ
ตรวจประเมินการ
ตังครรภ์การเจาะ
เลือดการอัลตรา
ซาวด์และการเฝ้ า
ระวังอาการไม่ท ี
อาจเกิดขึน
ในขณะตังครรภ์

งบประมาณ

1,509
1,508
1,507
1,506
1,505
1,504
1,503
1,502
1,501
1,500

30 โครงการดูแล
อนามัยแม่และเด็ก
ปี 2565

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
1.หญิงวัย
/
เจริญพันธ์
เด็ก แรก
เกิด-3 ปี
หญิงมีครรภ์
ในเขต
รับผิดชอบ
ของรพ.สต.
ดงแสนสุข
จํานวน 4
หมูบ
่ ้า
เป้ าหมาย

แหล่งงบ กองทุนตําบลไร่น ้อย

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
อบ
วิชาชีพชํานาญการ
1,500

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................
แหล่กองทุ
งงบ นตําบลไร่น ้อยกองทุนตําบลไร่น ้อย
กองทุนฯ
เงินบํารุง

2.เพือหญิง
ตังครรภ์และหญิง
หลังคลอดได ้รับ
สารอาหารที
ถูกต ้องตามหลัก
โภชนาการ ส่งผล
ให ้ทารกเกิดมี
ภาวะโภชนาการ
ทีดี มีสข
ุ ภาพ
35 โครงการคัดกรอง
1.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
และเฝ้ าระวัง
เข ้าถึงบริการ
ภาวะแทรกซ ้อนกลุม
่
สุขภาพ โดย

นางประสิทธิพร
แก ้วพรหม

34 โครงการนม 90 วัน
90 กล่อง สําหรับ
หญิงตังครรภ์/หญิง
หลังคลอด

ค่าอาหารไม่ครบมือ (50 บาท
x200คนx1มือ)

####
####

####

####

20,000

2.เพือพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ของ
ผู ้สูงอายุ

รายละเอียด
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
จํานวน 130 คน ๆละ 4 มือ ๆ
ละ 25 บาท
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม(
25บาทx200คนx2 มือ)

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
####

ิ ธิพร แก้วพรหม
ประสท

33 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ผู ้สูงอายุ ปี 2565

ประเมิน
พัฒนาการ
เบืองต ้นแก่เด็ก
กลุม
่ เป้ าหมาย
2.ส่
เสริมม
และให
1.เพืงอเสริ
สร ้าง ้
ขวัญกําลังใจของ
ผู ้สูงอายุและญาติ

งบประมาณ

ผู ้รับผิดช
น.สเสาวคนธ์ สี
รพ.๕๐ พรรษาฯ
อบ
บัว นั กวิชาการ

ช่วงวัย
ปี งบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
10 คนรวม
√
ทังสิน 30
คน
2.กลุม
่
ผู ้ปกครอง
้สูงอายุ
/
200 คน

22,000

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

###

ลํา
ดับ

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

หญิง
ตังครรภ์
หญิงหลัง
คลอด 20
คน
และอสม.
แกนนํ า 30
คน รวม 50
คน
กลุม
่
ผู ้สูงอายุ
60ปี ขนไป
ึ

/

/

ค่าอาหารไม่ครบมือ 60 บาท x
50 คน x 1 วัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 25
บาท x 2 มือ x 50 คน x 1 วัน
จัดชือนมกล่องจ่าย จํานวน 20
คน คนละ 90 กล่อง กล่องละ
10 บาท
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
ค่าอาหารไม่ครบมือ 60 บาท x
1ครัง x 200 คน

###
#### 24000
####
####

####
####

####

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

กองทุนฯ

2.ค่าอาหารว่างและ
้ าย) 25
เครืองดืม(เชา-บ่

แหล่
เงินงบํงบ
ารุง

1.ค่าอาหารไม่ครบมือ
อบรม 1 วัน 60 บาทx1
มือx 18 คน

#### ####

900

กองทุนหลักประกันสุข
แห่งชาติหนองขอน
นางศริ พ
ิ ร จ ันทร์พวง

/

รพ.สต.ดงห่องแห่

หญิง
ตังครรภ์
หญิงหลัง
คลอด 8
คน
และอสม.

ิ ธิพร แก้วพรหม
นางประสท

วัน 90 กล่อง
สําหรับหญิง
ตังครรภ์/หญิง

1.เพือให ้หญิง
ตังครรภ์ได ้รับ
การฝากครรภ์
และดูแลตาม

###

9,800

36 โครงการนม 90

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

ผู ้รันางประสิ
บผิดช ทธิพร
แก
อบ้วพรหม

3.เพือส่งเสริมให ้
ผู ้ป่ วย ผู ้สูงอายุ
ผู ้พิการ และ
ผู ้ดูแลมีความรู ้

งป
ระยะเวล
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
กลุม
่ เป้ าหมา
ม.
าดําเนิน
ย และ
การ
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
60ปี ขนไป
ึ
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 25
จํานวน 200
บาท x 2 มือ x 200 คน
คน
###
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
###
ทีมหมอ
ค่าอาหารไม่ครบมือ 60 บาท x #### #####
/
ครอบครัว
100 คน x 1 วัน
ภาคี
เครือข่าย
และ
ผู ้รับบริการ
พร ้อมญาติ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 25
สุขภาพดง
บาท x 2 มือ x 100 คน x 1 วัน
ห่องแห่
ตําบลปทุม
อําเภอเมือง
จังหวัด
อุบลราชธานี
จํานวน
5000
100 คน
11,000

โครงการและ
วัตถุประสงค์
กิจกรรมดําเนินงาน
ภาวะแทรกซ ้อนกลุม
่
สุขภาพ โดย
อาการทีเกิดใน
ได ้รับการตรวจ
ผู ้สูงอายุ
ประเมินภาวะ
สุขภาพ และ
โครงการลด
1.เพือพัฒนา
35
ภาวะแทรกซ ้อนใน ทักษะภาคี
กลุม
่ ผู ้มีภาวะพึงพิง เครือข่ายการ
และผู ้สูงอายุ
ดูแลผู ้ป่ วยทีมี
ภาวะพึงพิง ผู ้
พิการและ
ผู ้สูงอายุ
ผู ้ด ้อยโอกาสใน
ชุมชน
2.เพือจัดตังศูนย์
ให ้การดูแลและ
ให ้คําปรึกษาและ
เป็ นสือกลาง
ระหว่าง ผู ้ป่ วย
ญาติและผู ้
ให ้บริการ

22,000

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

และอสม.
แกนนํ า
10 คน
รวม 18 คน

####

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####

####

5. ค่าจัดซือแก ้วนํ า จํานวน
139กล่อง x กล่อง10บาท
6. ค่าป้ ายโครงการ

1,000

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####

####

1. กิจกรรมออกหน่วยให ้บริการ
(ทันตบุคลากร1 คน/เด็ก 24
คน/วัน) ปี ละ 2 ครังๆละ 10วัน
รวม 20 วัน/ปี
1.1 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการสร ้างเสริม
สุขภาพ่ จพ.ทันตะฯชัวโมงละ
60 บาท (ปฏิบต
ั งิ านวันราชการ
ไม่น ้อยกว่า 6 ชม./วัน) เป็ นเงิน

####

####

กองทุนฯทต.ปทุม

/

####

ั
นางสาวชญอร
คําแสง รพ

/

####

กองทุนตําบลหนองขอน

139 ด ้าม x ด ้ามละ10 บาท
4. ค่าจัดซือยาสีฟัน จํานวน
139 ใบ x ใบละ 10 บาท

6,950 #####

สดสุข

/ 1. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
25 บาท/คน/มือ x จํานวน 139
คน x 2 มือ
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ 60
บาท/คน/มือ x จํานวน 139 คน
x 1ค่ามืจัอดซือแปรงสีฟัน จํานวน
3.

3,600

1.เพือป้ องกันและ 1. นั กเรียน
รักษาโรคในช่อง โรงเรียน
ปาก
ปากห ้วยวัง
นอง ชัน
ป.1 - ป.6
2.เด็กนั กเรียน
ชันประถมศึกษา
ฟั นดีไม่มผ
ี ุ
มากกว่าร ้อยละ 54

ื
5.จัดชอนมกล่
องจ่าย
จํานวน 8 คน คนละ 90
กล่อง กล่องละ 10 บาท

นางขวัญหทัย

1.นั กเรียน
ชัน
ประถมศึกษา
ปี ท ี 1 - 6
โรงเรียน
บ ้านหนอง
ช ้าง
จํานวน 139
คน

620

3,600

่ เสริม
38 โครงการสง
ป้องก ัน และร ักษา
ทางท ันตสุขภาพ
น ักเรียน
ึ ษา
ประถมศก

1. เพือให ้
นั กเรียนสามารถ
แปรงฟั นได ้อย่าง
ถูกวิธี
2. เพือให ้
นั กเรียนมีความรู ้
เรืองโรคในช่อง
ปาก

รายละเอียด

4.ค่าป้ ายไวนิล

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

19,070
-

37 โครงการอบรมให ้
ความรู ้ด ้านทันต
สุขภาพแก่นักเรียน
ประถมศึกษา

งบประมาณ

ผู ้รับผิดช
จ ันทร์พวง
อบ

ลํา
ดับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหล่งงบ
แห่งชาติหนองขอน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

กองทุนฯทต.ปทุม

####

1.จ ัดอบรมสุข 5 มิต ิ ใน
ผูส
้ ง
ู อายุ จํานวน 2 ว ัน

#####

1.1 ค่าอาหารไม่ครบมือ จํานวน ####
1 มือ x 100 คน x 60 บ. X 2
วัน
1.2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
จํานวน 2 มือ x 25 บ. X 100
คน x 2 วัน

แหล่งงบ

ผู ้สูงอายุ 60
ปี ขนไป
ึ
100 คน

2,250

1.เพือผู ้สูงอายุ
ได ้รับการส่งเสริม
สุขภาพ "ไม่ล ้ม
ึ เศร ้า
ไม่ลม
ื ไม่ซม
กินขอส่
้าวอร่
อยม
2.เพื
งเสริ
การออกกําลัง
กายสําหรับ
ผู ้สูงอายุท ี
เหมาะสม สร ้าง
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีดี

รายละเอียด
1.2 ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการสร ้างเสริม
สุขภาพ ผช.จพ.ทันตะฯชัวโมง
ละ 37.50 บาท (ปฏิบต
ั งิ านวัน
ราชการไม่น ้อยกว่า 6 ชม./วัน)
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
####

####

1.3 ค่าวิทยากร 600 บ.x 3ชม.x ####
2 คน

25,600

/ /

งบประมาณ

2,250

39 โครงการ สุข 5 มิต ิ
สมองดี ฟันดี ชวี ี
ยืนยาว มีกจ
ิ กรรม
ด1.อมรมให
ังนี
้ความรู ้
เรือง สภาวะทันต
สุขภาพ การเฝ้ า
ระวังฟั นผุ การ
ส่งเสริมสุขภาพสุข
มิต ิ ฟั นดี สมองดี
กายจิตแข็งแรง

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

นางสําราญ พูลทอง นางสุปราณี เมืองโคตร
นางสาวชัญอร คําแสง รพ.สต.ปทุม

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
รพ.สต.ปทุม
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

####

/ / / /

1. เพือให ้หญิง
ตังครรภ์และหญิง
หลังคลอดมี
ทักษะด ้าน
โภชนาการ
การ
เพือให ้ อสม.
2.
แม่บญ
ุ ธรรมจิต
อาสา ดําเนิน
กิจกรรมร่วมกับ
ผู ้ปกครองในการ
ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กใน
เขตพืนที

1.หญิง
ตังครรภ์ 20
คน
2.เด็ก 0-5
ปี 7 หมู่ ๆละ
15 คน รวม
105 คน

2.2. ค่าอาหารไม่ครบมือ(บาท/
คน/มือ) 50 x 150 x 1

7,500

15,000

กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย
นางสุพ ัสตรา
ยืนยง

7,500

2625

####

1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
(บาท/คน/มือ) 25 x 150 x 2

2625

/

5,500

2625

ผู ้สูงอายุ
และจิต
อาสา
จํานวน 150
คน

####

/

1. เพือสร ้าง
ความรู ้ความ
เข ้าใจทีถูกต ้อง
ในการส่งเสริม
สุขภาพและดูแล

####

5500

จํานวน 1 มือ x 25บ x 105
คน x 4 ครัง (เขตพืนที 7
5.ค่าจัดซือชุดตรวจพัฒนาการ
จํานวน 1 ชุด x 5500 บาท
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

#####

2625

1. กิจกรรมให้ความรูห
้ ญิง
ตงครรภ์
ั
และหญิงหล ังคลอด
รายบุคคลและสน ับสนุนนม
จืด 90 ว ัน 90 กล่อง
1.1 ค่าจัดซือนมจืด จํานวน 20
คน x 180 กล่อง x 10 บาท
(หญิงตังครรภ์ 90 กล่อง และ
หญิงหลังคลอด 90 กล่อง)
2.กิจกรรม อสม.แม่บญ
ุ
ธรรมฝึ กท ักษะเรียนรูแ
้ ก่
ผูป
้ กครองเด็ ก 0-5ปี ในการ
ตรวจพ ัฒนาการเด็ ก 0- 5 ปี
ผ่
านกิ
กรรมสร้
างเสริมองดื
วิน ัยม
2.2
ค่าจอาหารว่
างและเครื

36000

41 โครงการ ผู ้สูงอายุ
กาย ใจ เป็ นสุข

1500

40 โครงการ ปทุม
่ เสริม
โมเดลสง
สุขภาพแม่และ
เด็ กพ ัฒนาการ
1. อบรมให ้ความรู ้
และฝึ กทักษะหญิง
ตังครรภ์และหลัง
คลอดในเรือง
โภชนาการ
การ
2. กิจกรรม อสม.แม่
บุญธรรมให ้ความรู ้
และฝึ กทักษะการ
ส่งเสริมกระตุ ้น
พัฒนาเด็ก 3- 5 ปี
แก่ผู ้ปกครอง ผ่าน
กิจกรรมสร ้างเสริม
วินัยเชิงบวก ( Triple
- p plus ) ในเขต
พืนที

รายละเอียด
1.5 ค่าไวนิล สือการสอน และ
อุปกรณ์การเรียนรู ้เพือป้ องกัน
โรคสมองเสือม ป้ ายละ500
บาท x 3 ป้ าย
ิ
รวมงบประมาณท
งส
ั น

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1500

กองทุนฯทต.ปทุม

สุขภาพจิตทีดี

งบประมาณ

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

นางสําราญ พูลทอง นางสุปราณี เมืองโคตร นางสาว
ชัญอร คําแสง รพ.สต.ปทุม

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู เมื
้รับอ
ผิงโคตร
ดช
อบ

ลํา
ดับ

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

####

รวมงบประมาณทังสิน

24,600

1.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 75
คน x50 บาท x 1 มือ

3,750

####

####
4800
####
####

3,750
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
จํานวน 75 คน x25 บาทx2 มือ
1,500
3.ค่าวัสดุอบรม 75 คน x 20
1,800
บาท
4.ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน
1 คน x 6 ชม.x 300 บาท

#### #####
5,000
10,000

น.ส.ไพจิตต์ ประ
สมรส

2. ค่าอาหารไม่ครบมือ(บาท/
คน/มือ) 50 x 100 x 1
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

10,800

/

/

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
(บาท/คน/มือ) 25 x 100 x 2

นางนั ยนา สุวรรณกฏ
รพ.สต.ปากนํ า

10,800

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่
งบกองทุ
งชาติ นฯตําบลกุดลาด

- ค่าอาหารกลางวัน 90 คนx
50 บาทx 1 มือ
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม90
คน x 25 บ.x 2 มือ
- ค่าชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
จํานวน 8 ชุด x 600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน
1 คน x 6 ชัวโมง x 300 บาท
จัดซือนมจืดให ้หญิงตังครรภ์
10คนๆละ90กล่องๆละ10บาท

10,000

ผู ้ปกครอง
และจิต
อาสาจํานวน
100 คน

/

15,000

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อบต.กุดลาด
น.ส.อจิรวดี โพธิศรี / รพ.สต.
ปากนํา

ผู ้ดูแลผู ้ทีมี
ภาวะสมอง
เสือม และ
ผู ้ป่ วย
ซึมเศร ้า
รวม 75 คน

/

รายละเอียด
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
15,600

-หญิง
ตังครรภ์
หญิงหลัง
คลอด
จํานวน 30
คน ผู ้ปกครอง
เด็กอายุ 0-5
ปี จํานวน
60 คนรวม
90 คน

งบประมาณ

10,800

1.เพือให ้หญิง
42 โครงการมหัศจรรย์
1000 วันแรกของชีวต
ิ ตังครรภ์ทก
ุ คน
ได ้รับความรู ้และ
ทักษะในการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ัว
2.เพือสนั บสนุน
ให ้เด็กแรกเกิดถึง
6 เดือน กินนม
แม่อย่างเดียว
เดียว
3.เพือสนั บสนุน
ให ้เด็กแรกเกิดถึง
5 ปี มี
43 โครงการคัดกรอง
1.เพือให ้
และเฝ้ าระวังภาวะ
ประชาชนได ้รับ
สมองเสือมและ
การคัดกรองภาวะ
ภาวะซึมเศร ้า
สมองเสือมและ
ภาวะซึมเศร ้า
2.เพือให ้ผู ้ป่ วย
สมองเสือมและ
ภาวะซึมเศร ้า ใน
ชุมชนได ้รับการ
ดูแเพื
ลสุอให
ขภาพ
44 โครงการ ส่งเสริม
1.
้เด็ก(0พัฒนาการเด็ก ( 0-5 -5 ปี )มี
ปี )
พัฒนาการที
สมวัยทังทางด ้าน
ร่างกาย
สติปัญญา
อารมณ์ จิตใจ
และสังคม

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

งงบนอ
กองทุนตํแหล่
าบลไร่
้ ย
ผู ้รับผิดช
อบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

5,000
10,000

960
600

4,320
2,700

รพ.สต.ผาแก ้ว

8,580

แหล่งงบ งบกองทุนฯตําบลกุดลาด
เงินบํารุง รพ.สต. ผาแก ้ว

10,000

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#### #####

ผู ้รับผิดช
น.ส.ยุพน
ิ ลาฟอง
อบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

-8,580

ระยะเวล
งบประมาณ
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
45 โครงการ ส่งเสริม
1. เพือสร ้าง
ผู ้สูงอายุ
/
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
สุขภาพผู ้สูงอายุ
ความรู ้ความ
และจิต
(บาท/คน/มือ) 25 x 100 x 2
เข ้าใจทีถูกต ้อง
อาสา
ในการส่งเสริม
จํานวน 100
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ(บาท/
สุขภาพและดูแล
คน
คน/มือ) 50 x 100 x 1
ผู ้สูงอายุ
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
2. เพือให ้
1.ค่
า
ตอบแทนบุ
ค
คลากรในการ
46 โครงการส่งเสริม
/ / / /
1.โรงเรียน
1.เพือส่งเสริม
ออกให ้บริการส่งเสริมป้ องกัน
ป้ องกันและรักษา
ป้ องกันและรักษา ประถมศึกษา
ทันตสุขภาพ เด็กก่อนวัยเรียน
ทันตสุขภาพ ในกลุม
่ โรคในช่องปาก
จํานวน 1
1.1 ค่าตอบแทน จพ.ทันตฯ
วัย 3-12 ปี
ในกลุม
่ วัย 3-12 ปี แห่ง
วันละ 4 ชม.x 60 บ. X 4 ครัง
กิจกรรม
จํานวน นร.
1.2 ค่าตอบแทน จพ.ทันตฯ
1.ให ้ทันตสุข
285 คน
วันละ 4 ชม.x 37.5 บ. X 4 ครัง
ศึกษานร.ทุกคน
2.ศพด.
2.ค่าตอบแทนบุคคลากรในการ
2.ตรวจฟั นและ
จํานวน 2
ออกให ้บริการส่งเสริมป้ องกัน
เคลือบฟลูออไรด์
แห่ง จํานวน
รักษาทางทันตสุขภาพ ในเด็ก
ป้ องกันฟั นผุ
68 คน
1.1 ค่าตอบแทน จพ.ทันตฯ
3.เคลือบร่องฟั น
วั
นละ 6 ชม.x 60 บ. X 12 ครัง
ป้ องกันฟั นผุ
4. บริการส่งเสริม
1.2 ค่าตอบแทน จพ.ทันตฯ
ป้ องกันรักษา ตาม
วันละ 6 ชม.x 37.5 บ. X 12 ครัง

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

หญิง
ตังครรภ์ /
หญิงหลัง
คลอด
จํานวน 50
คน
1.ส่งเสริมสุข
หญิง
ภาวะหญิงตังครรภ์ ตังครรภ์
2.เพือ
จํานวน 20
แก ้ปั ญหาเด็กแรก คน
เกิดทีนํ าหนั ก
1.เพือให ้หญิง
หญิง
ตังครรภ์ได ้รับการ ตังครรภ์10
ฝากครรภ์และ
คน
ดูแลตามเกณฑ์
และอสม.

รายละเอียด
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

/ 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x
50 บาท x 1 มือ
2.ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
50 คน x 25 บาท x 2 มือ

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

###
####
####

ิ
####
รวมงบประมาณทงส
ั น
/ / 1.ค่านมกล่อง รสจืด จํานวน 20 ####
คน x 90 กล่อง x 10 บาท

/

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
(บาท/คน/มือ) 25 x 50 x 2

####

####

# # # # # #

#####

#### #####

#

กองทุนฯ ตําบลหัวเรื
กองทุ
อ นฯงบกองทุนฯตําบลกุด
เพชรรัตน์ เสือ
เพชรรัตน์
น.ส.ไพจิตต์
สา พว.ชํานาญ
เสือสา

ส่งเสริมสุขภาวะ
หญิงตังครรภ์

งบประมาณ

5,000

47 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก (มหัศจรรย์
1000 วันแรกของ
ชีวต
ิ ด ้วยคุณธรรม
"รักเหนือรัก"ระดับศีล
5)
47 โครงการส่
งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก (มหัศจรรย์
1000 วันแรกของ
ชีวต
ิ ด ้วยคุณธรรม
47 โครงการมหัศจรรย์
นม 90 วัน 90 กล่อง
รพ.สต.ผาแก ้ว

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

แหล่งงบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

9,000 9,000
####

2,400
6,240

3,240
3,240
3,240
1,620

22,680

12600

เงินบํารุงรพ.สต.หัวเรือ

10080

เงินบํารุงรพ.สต.หัวเรือ

3,840

1,560

1,560

6,240

1,560

22680

#####

12,000

รายละเอียด
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ(บาท/
คน/มือ) 50 x 50 x 1
3.จัดชือนมกล่องจ่าย จํานวน
10 คน คนละ 90 กล่อง กล่อง
ละ 10 บาท
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
48 โครงการส่งเสริมและ 1.เด็กใน ศพด.
เด็กใน
/ / / / สรุปออกหน่วยให้บริการ 2
รักษาทันตสุขภาพ
ได ้รับการตรวจฟั น ศพด.และ
ครง/ปี
ั
(ทันตบุคลากร1 คน/เด็ก
เด็กก่อนวัยเรียน
อนุบาล
เคลือบ
24 คน) รวม 16 ครัง
1.ค่าตอบแทน จพ.ทันตฯ
(อายุ3-5ปี )
ฟลูออไรด์และส่ง ศพด.1แห่ง
(1คน*4ชม/วัน.*60 บ.*16ครัง)
ต่อเข ้ารับการรักษา ดังนี
รวม 3,840 บาท
2.เพือให ้
1.ศพด.
2.ค่
าตอบแทน ผช.ทันตฯ
ผู ้ปกครองหรือ
หัวเรือ 81
(
1คน*4ชม/วั
น.*37.5บ.*16
ผู ้ดูแลมีความรู ้
คน
รร.
ครั
ง)
รวม2,400
บาท
และทักษะในการ 5 แห่ง
ิ
รวมงบประมาณท
งส
ั น
ดูแลทันตสุขภาพ
่ น รพ.สต. 2
49 โครงการส่งเสริม
1.เพือป้ องกันและ นั กเรียน
/ / / / สรุปรวมในสว
ป้ องกัน รักษาทาง
รักษาโรคในช่อง ประถมศึกษา
ครง/ปี
ั
รวม 28 ครงั
ทันตสุขภาพ
ปาก 2.เด็ก นร.
จํานวน 5
นั กเรียนประถมศึกษา ประถมศึกษาฟั นดี แห่ง ดังนี
ี ม
ุ ากกว่า
1.รร.
กิจกรรม ไม่มผ
1.ค่าตอบแทน จพ.ทันตฯ
ร ้อยละ54
ชุมชนบ ้าน
การดําเนินงาน
(1คน*6ชม/วัน.*60บ.*28ครัง)
หัวเรือ 74
1.ให ้ทันต
รวม 10,080 บาท
คน
สุขศึกษานร.ทุกคน
2.ค่าตอบแทน ผช.ทันตฯ
(2คน*6ชม/วั
น.*37.5บ.*28
2.รร.บ
้าน
2.ตรวจฟั น
ครั
ง)รวม
12,600
บาท
หนองมุก 81
คน 3.รร.
3.ทาฟลูออไรด์
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
บ
50 โครงการสูงวัย
1.เพือสร ้าง
ผู ้สู้านหนอง
งอายุ
⁄
1.จัดอบรมให ้ความรู ้การ
สุขภาพดี ชีวม
ี ส
ี ข
ุ
ความรู ้ความ
กลุม
่ ติด
ส่งเสริมสุขภาพและดูแล
1.จัดอบรมให ้ความรู ้ เข ้าใจทีถูกต ้อง
สังคมและ
ผู ้สูงอายุ

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
#### #####

กองทุนฯตําบลห

งบประมาณ

งบกองทุ
แหล่งงบนฯตําบลกุดลาด

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
ดูแลตามเกณฑ์
และอสม.
มาตรฐานคุณภาพ แกนนํ า 40
คน รวม 50
คน

นางสาวธิดารัตน์
รพ.สต.ดงบัง

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
สมสอาด ฝั กแต ้ พว.ทน.
สมสอาด ฝั กแต ้ พว.ทน.ชํานาญ
ไพจิตต์ ประสมรส/รพ
อบ
ชํานาญงาน
(รพ.สต.หัว งาน
(รพ.สต.หัวเรือ)
1,560
1,620
3,240
3,240
3,240

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

2,000

LTC/เงินบํารุง สสอ.เมือ

5,000

####
#####

####

####

14,000
14,000
14,000
14,000
14,000

-ค่าเอกสาร 560คนx20 บ.

5,000

11,200

รายละเอียด
1.1ค่าอาหารไม่ครบมือ จํานวน
1 มือx100คนx50บ.
1.2ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 2 มือ x25บ
x100 คน
2.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
1.3 วัสดุฝึกอบรม จํานวน 20บ
ได ้พบปะทํา
x100
คน
กิจกรรมร่วมกัน
รวมงบประมาณทังสิน
เพือดูแลผู ้สูงอายุ ผู ้สูงอายุใน √ √ √ √ 1.กิจกรรมฟื นฟูสมองสําหรับผู ้
ในพืนทีให ้มี
เขตพืนที
ทีมีภาวะสมองเสือมเล็กน ้อย
สุขภาพแข็งแรง
อําเภอเมือง
(8%ของผู ้สูงอายุพนที
ื นํ าร่อง)
และมีคณ
ุ ภาพ
อุบลราชธานี
560 คน
ชีวต
ิ ทีดี
-ค่าอาหารว่าง560คนx25 บ.
x6 ครัง

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

14,000

กิจกรรม
1.ค ัดกรอง
ื
ผูส
้ ง
ู อายุสมองเสอม
2.กิจกรรมฟื นฟู
สมองสําหร ับผูท
้ มี
ี
ื
ภาวะสมองเสอม
เล็ กน้อย
3.ประชุม
ผูร้ ับผิดชอบงาน
ผูส
้ ง
ู อายุสมอง
ื
เสอม(พื
นทีนําร่อง9
แห่ง)
4.อบรม CG ใหม่
5.อบรมฟื นฟู CG

งบประมาณ

แหล่
กองทุ
งงบ
นฯตําบลหนองบ่อ

51 โครงการดูแล
ผู ้สูงอายุแบบครบ
วงจร

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
สังคมและ
ผู ้ดูแล
ผู ้สูงอายุ
จํานวน
100คน

กนกวรรณ ลอยนวล/มนิดา ศรีล ้วน

โครงการและ
วัตถุประสงค์
กิจกรรมดําเนินงาน
1.จัดอบรมให ้ความรู ้ เข ้าใจทีถูกต ้อง
การส่งเสริมสุขภาพ ในการส่งเสริม
และดูแลผู ้สูงอายุ
สุขภาพและดูแล
ผู ้สูงอายุ

ผูนางสาวธิ
้รับผิดช ดารัตน์ ศรีธรรมา
อบ ดงบัง

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................
วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

งบประมาณ

####
68,000

-ค่าอาหารไม่ครบมือ 20 คน
x60บ.x10 วัน
-ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
20 คนx25 บ.x20 มือ

####

-ค่าเอกสาร 20 คนx200 บ.
-ค่าวิทยากร 600 บ.x70ชม.

####
###

####

25 คนx25 บ.x6 มือ

9000
7500
####
####
9,250

-ค่าอาหารไม่ครบมือ 25 คน
x60บ.x3ครั
-ค่าอาหารว่งางและเครืองดืม

28,300

4.อบรมฟื นฟู CG
-ค่าอาหารไม่ครบมือ 50 คน
x60บ.x3
วันางและเครืองดืม
-ค่าอาหารว่
50 คนx25 บ.x6 มือ
-ค่าเอกสาร 50 คนx20 บ.
-ค่าวิทยากร 600 บ.x6ชม.x3วัน
5.อบรมโปรแกรมการพัฒนา
TEAM-V ผู ้รับผิดชอบงาน
ผู ้สูงอายุ จํานวน 25 คน 3 ครัง

625

625

625

625

2.ประชุมผู ้รับผิดชองาน
ผู ้สูงอายุสมองเสือมในพืนทีนํ า
ร่องและผู ้เกียวข ้อง
จํานวน 25 คนx25 บ.x 4 ครัง
3. อบรม CG ใหม่ 20 คน

21,294

รายละเอียด
-ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ 9 แห่งx2,366
บ.

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
####

####
3750

แหล่งงบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

-ค่าอาหารไม่ครบมือ 52 คน
x60บ.x1มือ=3120
-ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
52นx25 บ.x2 มือ=2600

-ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
30 คนx25 บ.x4 มือ

เพือให ้ผู ้สูงอายุม ี
ความรู ้และมี
พฤติกรรม
สุขภาพที
เหมาะสมตาม
หลัก 3 อ 2 ส
เพือส่งเสริมให ้
แกนนํ
าชมรม
กิจกรรม อบรมแกน
ผู
้สู
ง
อายุ
มค
ี วาม
นํ าผู ้สูงอายุเครือข่าย
รอบรู
้ด
้านสุ
ขภาพ
โรงพยาบาล ๕๐
(Health literacy)

แกนนํ าผู ้
อายุจํานวน
210 คน 1
วัน (2รุน
่ )

2600
3600
3600

3600
7200

3000
-ค่าเอกสาร 30 คนx20บ
600
รวมงบประมาณ
####
/ 1. ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท x #### #####
210 คน x 1 วัน

2. ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
25 บาท x 2 มือ x 210 คน

####

9,100

52 โครงการส่งเสริม
สุขภาพแกนนํ า
ผู ้สูงอายุ เครือข่าย
โรงพยาบาล ๕๐
พรรษา มหาวชิราลง
กรณ ประจําปี 2564

3120

14400

-ค่าอุปกรณ์
-ค่าวิทยากร 600บ.x6 ชม=
8.อบรมผู ้รับผิดชอบงาน
ผู ้สูงอายุทงั 21 แห่ง และ
ผู ้เกียวข ้องจํานวน 30 คน
-ค่าอาหารไม่ครบมือ 30 คน
x60บ.x2มื
-ค่าวิยากรอ600บx6 ชม.x2วัน

12,920

รายละเอียด
-ค่าเอกสาร 50 คนx20 บ.
6.ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารระเบียบ
และโปรแกรม LTC 26 คน/
อปท./26 จํานวน 52 คน

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1000

งบPP

งบประมาณ

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

กนกวรรณ ลอยนวล/มนิดา ศรีล ้วน

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

(Health literacy)

จนท.รพ.
สต. จํานวน
21 คน
จนท. รพ. 2
คนจนท.
สสอ. 2 คน
รวม 25 คน

รวมงบประมาณ
1.ค่าอาหารไม่ครบมือผู ้เข ้า
อบรม
60 บาท x 25คน

#### #####
####

2. ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
25 บ.X25 คน X2 มือ

####

####

####
pp

300

จินตนา/กนกวรรณ ลอยนวล

360

7900
7900
7900

รวมงบประมาณ
⁄ ⁄ ⁄ 1.กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
1.1ค่าอาหารไม่ครบมือผู ้เข ้า
อบรม
60 บาท x 6 คน
1.2 ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม
25 บ.X6 คน X2 มือ

pp
มนิดา /กนกวรรณ
ลอยนวล

⁄

####
pp
มนิดา /
กนกวรร

####
####

625

รวมงบประมาณ
⁄ ⁄ ⁄ 1. ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
25 บ.X25 คน X3 วัน

625

1. โรงเรียน
ทีผ่านการ
ประเมิน
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ
ระดับทอง
จํานวน 32

####

660

1. เพือพัฒนา
กระบวนการ รร.
ส่งเสริมสุขภาพ
รับทอง รักษา
มาตรฐานแบบยีง
ยืน
2.เพือกระตุ ้นการ
พัฒนาโรงเรียนให ้

56 โครงการประเมิน
ร ับรองโรงเรียน
ระด ับทองยงยื
ั น
เครือข่ายโรง
พยาลบาล ๕๐
พรรษา ฯปี 2565

2. ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม
25 บ.X25 คน X2 มือ

2,750

จนท.รพ.
สต. จํานวน
21 คน
จนท. รพ. 2
จนท.รพ.
สต. จํานวน
21 คน
จนท. รพ. 2
คนจนท.
สสอ. 2 คน
รวม 25 คน

###
####

625

54 2.โครงการสร้าง
1.เพือเป็ นการ
ขับเคลือนการ
เสริมสุขภาพกลุม
่
สตรีและเด็ กปฐมว ัย ดําเนินงาน
อนามัยแม่และ
55 3.โครงการสร้าง
1.เพือเป็ นการ
ขับเคลือนการ
เสริมสุขภาพ
ดําเนินงาน
ผูส
้ ง
ู อายุ
ผู ้สูงอายุเครือข่าย
รพ.๕๐ พรรษาฯ

⁄

รายละเอียด
3. ค่าวิทยากรจํานวน 600 บาท
x 3 ชม. X 2 รุน
่
รวมงบประมาณ
1.ค่าอาหารไม่ครบมือผู ้เข ้า
อบรม
60 บาท x 25คน

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
###

PP
มนิดา /
่ สุขเลิศ
กนกวรรณ สง

1.เพือเป็ นการ
ขับเคลือนการ
ดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
เครือข่ายรพ.๕๐
พรรษาฯ

งบประมาณ

2,750

53 1.โครงการ
ข ับเคลือนการ
ดําเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพทุก
กลุม
่ ว ัย

วัตถุประสงค์

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

แหล่งงบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน
โรงพยาบาล ๕๐
พรรษา มหาวชิราลง
กรณ

ผู ้รับผิดช
ศรีล ้วน
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

รายละเอียด
2.ประเมินร ับรองโรงเรียน
่ เสริมสุขภาพ
สง
2.1.ค่าเบียเลียง 240บาทx6
คนx16วัน

####
### #####

####
####
####
### #####
-

pp

รวมงบประมาณ

####

นางรัตย
ิ า ศรีดารา รพ.๕๐ พรรษาฯ

1.3 พนั กงานขับรถยนต์
240 บาท X 24 วัน X 1 ครัง

####
#### #####

1,920 1,920 1,920

รวมงบประมาณ
ประชาชนใน / / / / 1.ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีออก
เขตรพ.สต.
ปฏิบ ัติงาน
ทีไม่มท
ี ันต
บุคลากร 11
1.1 จพ.ทันตสาธารณสุข
แห่ง
240 บาท X 24 วัน X 11 แห่ง
ให ้บริการ
2 สัปดาห์/1
1.2 ผช.ทันแพทย์
วัน
240 บาท X24 วัน X11 แห่ง
รวมงบประมาณ
นั กเรียน
/ / / / 1. เบียเลียงในการออก
อนุบาลและ
ปฏิบ ัติงาน
นั กเรียน
ประถมศึกษา
1.1 จพ.ทันตสาธารณสุข
ในเขต
240 บาท X 24 วัน X 1 ครัง
โรงพยาบาล
1.2 ผู ้ช่วยทันตแพทย์
๕๐ พรรษาฯ
240 บาท X 24 วัน X 1 ครัง

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

2,880 2,880 2,880

1.เพือให ้
ประชาชนในรพ.
สต.ทีไม่มท
ี ันต
บุคลากรได ้รับ
บริการอย่าง
ครอบคลุมและ
ทัวถึง เข ้าถึง
บริการทันตกรรม
2.เพือสร ้างเสริม
1.เพือป้ องกันและ
รักษาโรคในช่อง
ปาก
2.นร.
ประถมศึกษา มี
ฟั นดีไม่มฟ
ี ั นผุ
มากกว่า
ร ้อยละ 54
(เช ้าให ้สุขศึกษา
บ่ายอุด ถอน
2ครัง)

งบประมาณ

pp
นางร ัติยา ศรีดารา รพ.
๕๐ พรรษาฯ
10,560
10,560
10,560
10,560
10,560
10,560
10,560
10,560
10,560
10,560
10,560
10,560

57 โครงการออก
หน่วยให้บริการ
ท ันตกรรมใน
โรงพยาบาล
่ เสริมสุขภาพที
สง
ไม่มท
ี ันตบุคลากร
ในเครือข่ายรพ.
๕๐พรรษาฯ
กิจกรรม
่ เสริม
58 โครงการสง
ป้องก ันร ักษาท ัน
ตะสุขภาพ
น ักเรียน
ึ ษา ปี
ประถมศก
2565
กิจกรรม
ให ้ทันตสุขศึกษา/
ผึกปฏับติการแปรง
ฟั น/ตรวจฟั น/
เคลือบฟูออไรด์/
เคลือร่องฟั น
/อุดฟน/ขูดหินปูน/.

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
วัตถุประสงค์
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4
พัฒนาโรงเรียนให ้ จํานวน 32
เป็ นโรงเรียน
โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
2
ระดับเพชร
คณะกรรมกา
ร จํานวน 6
คน

แหล่งงบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
ลอยนวล
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข
 E1  E2  E3  E4
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......แผนงานที 1 : การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ั ตัยภาพคนไทยทุ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ...1. โครงการพัฒนาและสร ้างเสริมศก
กกลุม
่ วัย
วชวัี ด ...........................................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัเป้
ดอุาบ
ลราชธานี
ประสงค์
ที .................................................................................................
ี
ตัวชวัด ..............................................................................................................

บํารุง

#REF!

วัตถุประสงค์

#REF!
กองทุน

ระยะเวล
กลุม
่ เป้ าหมา
าดําเนิน
ย และ
การ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

251,864 #
ltc
pp

งบประมาณ
รายละเอียด

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม.
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้รับผิดช
อบ

ลํา
ดับ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

เงินบํารุง

รพ.สต.หนองบ่อ (วิไลพรรณ)

กองทุนตําบลหนองบ่อ

1.กลุม
่ เสียง
50 คน
2.กลุม
่ ป่ วย
50 คน

/

รวมงบประมาณทังสิน
1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดีม 2มือ ×25
บาท×100 คน =
5,000
2.ค่าอาหารกลางวัน
1มือx50บาท×100
คน
3.ค่าวิทยกากร 6
ชม.x.600 บ.
4.ค่าวัสดุ 20 บ.x
100 คน
5.ค่าป้ าย 1 ป้ าย

22,000

5,000 #####

5,000

3,600
2,000

700

16,300

1.เพือให ้กลุม
่ เสียง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
ได ้รับการ
ปรับเปลียน
พฤติกรรมและส่ง
ต่อเพือรับการ
รักษาทีถูกต ้อง
2.เพือป้ องกัน
ภาวะแทรกซ ้อนใน
กลุม
่ ป่ วย
โรคเบาหวานและ

รพ.สต.ปะอาว

60 โครงการปรับเปลียน
พฤติกรรมกลุม
่ เสียง
และกลุม
่ ป่ วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

1.เพือให ้
ประชาชนวัย
ทํางานมีความรอบ
รู ้ ในการดูแล
สุขภาพในช่อง
ปากและฟั น
2.เพือให ้
ประชาชนวัย
ทํางานมีทักษะใน
การดูแลและ
ป้ องกันปั ญหาด ้าน
สุขภาพช่องปาก
ด ้วยตนเอง
3.เพือให ้
ประชาชนวัย

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

22,000

59 โครงการส่งเสริม
ป้ องกันทันตสุขภาพ
วิถใี หม่ วัยทํางาน
ตําบลปะอาว อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
กิจกรรม
ดําเนินงาน ดังนี
1.ทดสอบความรู ้
ด ้านทันตสุขภาพ
ก่อน - หลังการอบรม
2.อบรม
กลุม
่ เป้ าหมาย เพือ
ทบทวนและเพิมเติม
ความรู ้ ประชาชน.ใน
การดูแลสุขภาพช่อง

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
10,000
- ประชาชน
/
- รุน
่ ที 1
#####
ผู ้สนใจ(วัย
- ค่าอาหารว่าง
ทํางาน)
พร ้อมเครืองดืม
แบ่งเป็ น 2
จํานวน 4 มือๆ ละ 25
12,000
รุน
่
- รุน
่
-บาท
รุน
่ ทีx150 คน
ที 1 จํานวน
ค่าอาหารไม่ครบมือ
50 คน
จํานวน 2 มือๆ ละ 60
รุน
่ ที 2
บาท x 50 คน
จํานวน 50
คน
- รุน
่ ที 2 รวมทังหมด
ค่าอาหารไม่ครบมือ
100คน
จํานวน 2 มือๆ ละ 60
(รุน
่ ละ
บาท x 50 คน
2 วัน)

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

16,300

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

2.ให ้ความรู ้ แกนนํ า
โรคหนอนพยาธิ
จํานวน 30 คน

1,500

1,500
4,750

-

2.1อาหารว่างและ
เครืองดืม จํานวน 2
มือๆละ25บาท
จํานวน 30คน
2.2 ค่าอาหารไม่
ครบมื
อ จํานวน 30
รวมงบประมาณทั
งสิน

กองทุนตําบลขีเหล็ก

น.ส.ฉั ตรนภา คนองเดช
950
950
950
950
950

โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
61 โครงการป้ องกันโรค 1.เพือค ้นหาโรค
หนอนพยาธิ ปี 2565 หนอนพยาธิใน
กลุม
่ เสียง
2.
เพือให ้กลุม
่ เสียงมี
ความรู ้ในการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ัวทีถูกต ้อง
3.เพือให ้
กลุม
่ เสียงได ้รับ
การรักษาทีถูกต ้อง

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
รวมงบประมาณทังสิน 16,300
แกนนํ า
/ / 1.รณรงค์ให ้ความรู ้
#####
กลุม
่ เสียง
โรคหนอนพยาธิและ
จํานวน 100
การเก็บอุจจาระส่ง
คน
ตรวจ จํานวน70คน
1,750
1.1 อาหารว่างและ
เครืองดืม จํานวน 70
คนๆละ25บาท

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

3. เพือตรวจ
สุขภาพช่องปาก
และคัดกรองรอย
โรคมะเร็งในช่อง
ปาก
4. เพือให ้ผู ้สูงอายุ
กลุม
่ ติดบ ้าน กลุม
่
ติดสังคมได ้รับการ
ตรวจสมรรถนะทาง
ร่างกาย

2.ค่าอาหารว่าง
พร ้อมเครืองดืม
อัตรา 25 บาท/คน/
มือ จํานวน 190 คน
จํานวน 4 มือ

19,000

งบกองทุนตําบลขามใหญ่

2. เพือให ้มีความรู ้
ทักษะในการดูแล
สุขภาพ และดูแล
สุขภาพช่องปาก
ของตนเองได ้
อย่างถูกต ้อง

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ
น.ส.นัทษมน อมรสิน รพ.สต.หัวดูน

-

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
ลํา
โครงการและ
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ย และ
บาท
รายละเอี
ย
ด
ต
พ
ธ
ม
ก
มี
เ
พ
มิ
ก
ส ก
ดับ กิจกรรมดําเนินงาน
รวม
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
62 โครงการเพิมความรู ้ 1.เพือให ้ผู ้สูงอายุ ผู ้สูงอายุ 60
/
1.ค่าอาหารกลางวัน 30,400 #####
พัฒนาศักยภาพ
มีความรู ้เรืองการ
ปี ขึนไป 9
แบบไม่ครบมือ อัตรา
ผู ้สูงอายุในชุมชน
ดูแลสุขภาพทัวไป หมูบ
่ ้าน ใน
80 บาท/คน/มือ
โรคในช่องปาก
เขต
จํานวน 190 คน
และการดูแลช่อง
รับผิดชอบ
จํานวน 2 มือ
ปากได ้อย่างถูกต ้อง จํานวน 190
คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

/

49,400

ค่าอาหารไม่ครบมือ
60 บาท x 1 วัน x
100 คน

6,000

ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25 บาท x
2 มือ x 100 คน
รวมงบประมาณทังสิน

5,000

11,000

#####

11,000

นักเรียน
1.เพือเสริมสร ้าง
จิตสํานึกเรือง
มัธยม
ความปลอดภัย
จํานวน 100
โดยเยาวชนมีสว่ น คน
ร่วมในการป้ องกัน
และลดอุบต
ั เิ หตุ
อุบต
ั ภ
ิ ย
ั อย่างยังยืน
2.เพือป้ องกันและ
ลดอุบต
ั เิ หตุ
อุบต
ั ภ
ิ ย
ั ทีเกิดจาก
ความประมาท

รวมงบประมาณทังสิน

กองทุนตําบลปทุม
น.ส.จุฑามาศ ลวดทอง
รพ.สต.ดงห่องแห่

63 โครงการพัฒนา
พฤติกรรมเยาวชน
เพือลดอุบต
ั เิ หตุ
อุบต
ั ภ
ิ ย
ั ประจําปี
งบประมาณ2565

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

49,400

5.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
กลุม
่ ทีติดบ ้าน
กลุม
่ ติดสังคม ได ้
มีการพบปะ และ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

กองทุนตําบลปทุม

รพ.สต.ดงห่องแห่

1.เพือคัดกรอง
ภาวะสุขภาพ
ประชาชนอายุ 15
ปี ขนไปตามชุ
ึ
ด

เชือพันธ์

65 โครงการตรวจ
สุขภาพประชาชน
และให ้ความรู ้การ
ดูแลสุขภาพด ้วย

นางอาภรณ์

1.เพือให ้
ประชาชนมีความรู ้
ในด ้านสุขภาพ
2.เพือให ้
ประชาชนปฏิบต
ั ิ
ตัวได ้ถูกต ้องใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเองและคนใน
ครอบครัว
3.เพือส่งเสริมการ
ออกกําลังกายใน
กลุม
่ เสียง
4.เพือลดจํานวน
ผู ้ป่ วยโรคเรือรังใน
กลุม
่ เสียง

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

25,200

64 โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือลด
เสียงลดโรคในทุก
กลุม
่ วัยประจําปี
งบประมาณ2565

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
กลุม
่ เสียง
/
ค่าอาหารไม่ครบมือ 4,800 #####
โรคเรือรัง
60 บาท x 1 วัน x 80
จากการคัด
คน
กรองตรวจ
สุขภาพ
ประจําปี
จํานวน 80
คน
กลุม
่
ผู ้ประกอบการ
ร ้านอาหาร
4,000
ค่าอาหารว่างและ
แผงลอย
เครืองดืม 25 บาท x
จํานวน 40
2 มือ x 1 วัน x 80
คน
คน
ค่าอาหารไม่ครบมือ 2,400
60 บาท x 1 วัน x
40 คน
2,000
ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25 บาท x
2 มือ x 1 วัน x 40
คน
12,000
ค่าวัสดุจัดอบรม
รวมงบประมาณทังสิน 25,200
/

ค่าอาหารไม่ครบมือ
60 บาท x 110 คน x
1 วัน

6,600

#####

1

กองทุนตําบลปท
นางหนูพศ
ิ
รพ.สต

กลุม
่
ประชากร15
ปี ขนไป
ึ
จํานวน 110

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

14,300

กองทุนตําบลปทุม
กองทุนตําบลปทุม
ั
นางหนูพศ
ิ ทุน
่ ทอง
นางไขนภา มิงชย
สต.ดงห่องแห่ รพ.สต.ดงห่องแห่

12,100

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
ลํา
โครงการและ
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ย และ
บาท
รายละเอี
ย
ด
ต
พ
ธ
ม
ก
มี
เ
พ
มิ
ก
ส ก
ดับ กิจกรรมดําเนินงาน
รวม
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
ดูแลสุขภาพด ้วย
ปี ขนไปตามชุ
ึ
ด
จํานวน 110
5,500
ค่าอาหารว่างและ
ตนเอง ปี 2565
สิทธิประโยชน์หลัก คน
เครืองดืม 25 บาท x
2.เพือค ้นหากลุม
่
2 มือ x 110 คน x 1
เสียง ให ้ได ้รับการ
วัน
ปรับเปลียน
รวมงบประมาณทังสิน 12,100
พฤติ
กรรมเพื
66 โครงการพัฒนา
1.เพือให
้ผู ้เขอ้าร่วม กลุม
่ แกนนํ า
/
ค่าอาหารไม่ครบมือ 7,800 #####
ศักยภาพแกนนํ า
อบรมมีความรู ้
สุขภาพ
60 บาท x 130 คน x
สุขภาพใน การ
หลักการการปฐม
ประจํา
1 วัน
ช่วยเหลือและการ
พยาบาลเบืองต ้น ครอบครัว
6,500
ค่าอาหารว่างและ
ปฐมพยาบาลเบืองต ้น 2.เพือให ้ผู ้เข ้าร่วม จํานวน 130
เครืองดืม 25 บาท x
อบรมปฏิบต
ั ก
ิ าร
คน
2 มือ x 130 คน x 1
ปฐมพยาบาล
วัน
เบืองต ้น สามารถ
รวมงบประมาณทังสิน 14,300
ช่วยเหลือตนเอง

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ
กองทุนตําบลหนองขอน

นางจันทร์พร สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน

-

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
ลํา
โครงการและ
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ย และ
บาท
รายละเอี
ย
ด
ต
พ
ธ
ม
ก
มี
เ
พ
มิ
ก
ส ก
ดับ กิจกรรมดําเนินงาน
รวม
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
56,320
67 โครงการติดตาม
1 เพือติดตาม
1 ประชาชน
/ / / / 1.ค่าตอบแทน
####
เยียมบ ้านโดย
เยียมบ ้าน กลุม
่
เขต
เจ ้าหน ้าที
เจ ้าหน ้าที
ผู ้ป่ วยเรือรัง กลุม
่
โรงพยาบาล
สาธารณสุขในการ
สาธารณสุข(ใกล ้
มารดารและทารก ส่งเสริม
ปฏิบต
ั งิ านด ้านการ
บ ้านใกล ้ใจ)
กลุม
่ ผู ้ด ้อยโอกาส สุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพและ
กลุม
่ เป้ าหมาย
ตําบลหนอง
เวชปฏิบต
ั ค
ิ รอบครัว
ตามพืนที กลุม
่
ขอน จํานวน
อัตรา 80 บาท/
และชมรมต่างๆ
1,197
ชัวโมง 2 ชัวโมง/ครัง
และกิจกรรมอืนๆ
หลังคาเรือน
4 ครัง/หมูบ
่ ้าน/เดือน
ในชุมชน เพือให ้
2 ผู ้สูงอายุ
จํานวน 8 หมูบ
่ ้าน
ประชาชนมี
และผู ้พิการ
จํานวน 11เดือน
พฤติกรรมในการ
จํานวน 765
ส่งเสริมสุขภาพที
คน
ถูกต ้องเหมาะสม
3. หญิง
2 เพือให ้
ตังครรภ์
ประชาชนได ้รับการ ทารก และ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน
หญิงหลัง
ควบคุมโรคทีได ้
คลอด
มาตรฐาน
จํานวน 22
3 เพือให ้
คน
ประชาชนมี
4.กลุม
่ ผู ้ป่ วย
สุขภาพดี ทังทาง โรคเรือรัง
ร่างกาย จิตใจ
ได ้แก่
และสังคม
เบาหวาน
4 เพือให ้ประชาชน ความดัน
เจ็บป่ วยน ้อยลง
โลหิตสูง
ลด
โรคหัวใจ

5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120
5,120

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

/

/ 1.ค่าอาหารไม่ครบ
มือ อัตรา 60 บาท/
คน/มือจํานวน 200
คน จํานวน 1 มือ 2
วัน
2..ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม อัตรา 25
บาท/คน/มือ จํานวน
200 คน จํานวน 1
มือ*2วัน
3.ค่าป้ ายโครงการ
รวมงบประมาณทังสิน
/ ค่าจัดพิมพ์จดหมาย
ข่าวสุขภาพ รพ.
สต.ปทุม จํานวน 1
ครังๆ 2,010 ฉบับๆ
ละ 15 บาท

24,000

####

10,000

1,000
35,000

30,150

#####

กองทุนฯทต.ปทุม
นางสําราญ พูลทอง
ปทุม
รพ.สต.

2.หน่วยงาน
ราชการ/
คณะศึกษาดู
งาน

/

30,150

1.ประชาชน
กลุม
่ เสียง
โรคเบาหวาน
และความ
ดันโลหิตสูง
จากการ
ตรวจ
สุขภาพ
ประจําปี
2564
จํานวน 100
คน
2.
ผู ้ป่ วย
1.หลังคา
เรือนในเขต
รับผิดชอบ
รพ.สต.ปทุม

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

กองทุนตําบลหนองขอน
นางจันทร์พร สัตย์ธรรม รพ.สต.หนอง
ขอน
-

68 โครงการป้ องกันและ 1.เพือให ้กลุม
่ เสียง
ควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ โรคเบาหวานและ
โรคความดัน
โลหิตสูงได ้รับ
ความรู ้ สามารถ
ปรับเปลียน
พฤติกรรมตนเอง
เพือป้ องกันตนเอง
ไม่ให ้เกิดโรค
ดังกล่าว และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการปั ญหา
สุขภาพของตนเอง
ในชุมชน
1.เพือให ้ประชาชน
69 โครงการ
สามารถรับรู ้
จดหมายข่าว
ข ้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ ปี 65
เกียวกับสุขภาพ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เพือให ้ความรู ้ใน
เรืองการสือสาร
สุขภาพกับ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
หมูบ
่ ้านและผู ้นํ า

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
รวมงบประมาณทังสิน 56,320

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
รวมงบประมาณทังสิน 30,150

1.เพือพัฒนา
ทักษะเครือข่าย
สร ้างการมีสว่ น
ร่วมของ อสม.
ตรวจสุขภาพคัด
กรองค ้นหากลุม
่
เสียง
2.สร ้างความรอบ
รู ้ด ้านสุขภาพ
(Health literacy)
่ าร
เพือนํ าไปสูก
ปรับพฤติกรรมเพือ
ป้ องกันและ
ควบคุม
โรคเบาหวานและ

1. อสม.และ
แกนนํ า
จํานวน 128
คน
2.ประชาชน
กลุม
่ เป้ าหมา
ยอายุ 15 ปี
ขึนไป

/

/

/

/ 1.จัดอบรมเพือ
#####
พัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนนํ า อส
ม.เพือคัดกรอง
1.1 ค่าอาหารไม่
7680
ครบมือ จํานวน 1
มือx128คนx60บ.
6,400
1.2 ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม จํานวน
2 มืค่
อาx25บx128คน
1.3
วัสดุอบรม
2560
128คนx20
บ.
2.จัดกิจกรรมประชุม
และตรวจคั
ดกรอง
2.1 ค่าอาหารว่
าง
และเครืองดืม
ประชุมกลุม
่ เป้ าหมาย
จํานวน 1 มือ x25บ

21,000

กองทุนฯทต.ปทุม
นางสุปราณี เมืองโคตร นางสําราญ พูลทอง
รพ.สต.ปทุม

71 โครงการ เยียมๆ
่ งซอด
มองๆ สอ
สุขภาพ

1.กิจกรรมประชุม
#####
และรณรงค์ตอ
่ ต ้าน
ยาเสพติด
10,000
2.1ค่าอาหารว่าง
พร ้อมเครืองดืม 1
มือ x25บx400คน
2.2 ค่าจ ้างทําสือไว
5000
นิล 10ป้ ายๆละ500
บาท
รวมงบประมาณทังสิน 15,000

/

กองทุนฯทต.ปทุม
นางสําราญ พูลทอง รพ.สต.
ปทุม

เยาวชน
,อสม.และ
ประชาชนทัง
7 หมูบ
่ ้าน
จํานวน 400
คน

10,000
5,000

1.เพือกระตุ ้นการ
ดําเนินงานของ
ชมรมทูบน
ี ัมเบอวัน
ในชุมชน
2.เพือสร ้างความ
ตระหนักรู ้พิษภัย
สุรา/บุหรีและยา
เสพติด ให ้กับ
ชุมชน

21,000
16,640

70 โครงการเยาวชน
ปทุม ร่วมใจ ต้าน
ภ ัยยาเสพติด มี
กิจกรรมด ังนี

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

21,000
16,640

/ 1.จ ัดอบรม
ปร ับเปลียน
พฤติ
ม
่
1.1 ค่การรมกลุ
อาหารไม่

/

โรคเบาหวาน
และความ
ดันโลหิตสูง
จํานวน 50
คน

1.เพือกระตุ ้นการ
ดําเนินงานของ
ชมรมทูบน
ี ัมเบอวัน
ในชุมชน
2.เพือให ้ความรู ้

1.เยาวชน
,อสม.และ
ประชาชนทัง
3 หมูบ
่ ้านๆ
ละ 50 คน

5,000

และเครืองดืม จํานวน
2 มือ x25บx100คน 2,000
1.3 ค่าวัสดุอบรม
20บ.x100
คน
1.6
ค่าวิทยากร
3600
600บ.x3ชม.x2
คน
รวมงบประมาณทังสิน 16600
⁄

⁄

⁄

⁄

1.1ค่าอาหารไม่ครบ
มือ จํานวน 2 มือ
x39คนx50บ.
1.2ค่
าอาหารว่าง

3,900

7,800

3,900
พร ้อมเครืองดืม
จํานวน 4 มือ x39คน
รวมงบประมาณทังสิน
7,800

⁄

1.จัดอบรมแกนนํ า
เยาวชนในชุ
มชนครบ
1.1ค่าอาหารไม่
มือ จํานวน 1 มือ
x150คนx50บ.

#####
7,500

กองทุนตําบลไร่นอ
้ ยกองทุนตําบลไร่นอ
้ ย
นส.พรศิร ิ
นายบรรพจน์
วงษ์ ด ี
จันทร์ชนะ

1. นักเรียน.
ป.4-ม.3
จํานวน 39
คน

6,000

15,000

1.เพือพัฒนา
ทักษะ นักเรียน
ด ้านส่งเสริม
สุขภาพ,ควบคุม
โรค,ทันตะ,คบส.

ครบมือ จํานวน 1
มือx100คนx60บ.
ค่าอาหารว่าง
1.2.

#####

7800

72 โครงการเยาวชน
ตําแย ร่วมใจ
ห่างไกลยาเสพติด

1. กลุม
่ เสียง

กองทุนฯทต.ปทุม
นางสุปราณี เมืองโคตร นาง
สําราญ พูลทอง รพ.สต.ปทุม

72 โครงการ วัยเรียน
สดใส ใส่ใจสุขภาพ

1.สร ้างความรอบรู ้
ด ้านสุขภาพในการ
ดูแลตนเองเพือ
ป้ องกัน
ภาวะแทรกซ ้อน
ผู ้ป่ วยเรือรัง

16,600

72 โครงการ บอกต่อ
ความรอบรู ้ ฟื นฟู
สุขภาพ ป้องก ัน
้ น
ภาวะแทรกซอ
ในผูป
้ ่ วยโรคไม่
ติดต่อเรือร ัง มี
กิจกรรมด ังนี

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ
พูลทอง

ลํา
ดับ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
รวมงบประมาณทังสิน 37,640

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

ผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง
เบาหวาน
และความ
ดันโลหิตสูง

/

/

/

ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 1
มือx788คนx25บ.

19,700

รวมงบประมาณทังสิน

19,700

1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(บาท/คน/
มือ) 25 x 200 x 2

10,000

2. ค่าอาหารไม่ครบ
มือ(บาท/คน/มือ) 50
x 200 x 1
รวมงบประมาณ
ิ
ทงส
ั น
1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(บาท/คน/
มือ) 25 x 200 x 2

10,000

19,700

####

20,000

10,000

####

งบกองทุนฯตําบลกุดลาด

/

/

น.ส.ยุพน
ิ

ประชาชน
ทุกกลุม
่ วัย
จํานวน 200
คน

/

20,000

75 โครงการ ขยับกาย
คลายโรค

1.เพือให ้ผู ้ป่ วยโรค
เรือรังมีม ี
พฤติกรรมการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ัวทีถูกต ้อง
2. เพือลด
ภาวะแทรกซ ้อน
ในผู ้ป่ วยโรคเรือรัง
3. เพือส่งเสริม
และสนับให ้ผู ้ป่ วย
1. เพือส่งเสริมให ้
ประชาชนทุกกลุม
่
วัยร่วมกิจกรรม
ออกกําลังกาย

ประชาชน
อายุ 15 ปี
ขึนไป
จํานวน 788
คน

กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย งบกองทุนฯตําบลกุดลาด
นางสุพ ัสตรา
น.ส.ไพจิตต์ ประสมรส
ยืนยง

74 โครงการปรับเปลียน
พฤติกรรมผู ้ป่ วย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

2.เพือให ้ความรู ้
สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกัน
ตนเองจากภัยยา
เสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
1. เพือให ้
ประชาชนตาม
กลุม
่ เป้ าหมาย
ได ้รับการตรวจ
สุขภาพสุขภาพ
ประจําปี ทก
ุ คน

15,000

73 โครงการตรวจคัด
กรองความเสียงด ้าน
สุขภาพ

วัตถุประสงค์

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ
กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย

ลํา
ดับ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
ละ 50 คน
1.2ค่าอาหารว่าง
7,500
รวมทังหมด
พร ้อมเครืองดืม
จํานวน 150
จํ
านวน 2 มือx150งสิน
รวมงบประมาณทั
คน
15,000

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

2. ค่านํ ามันเชือเพลิง
ในการออกเยียม
ติดตามจํานวน
1,000บาทx12เดือน

12,000

รวมงบประมาณ
ิ
ทงส
ั น
1.ค่าอาหารไม่ครบ
มือ ผู ้เข ้าร่วมอบรม
จํานวน 100 คน ๆ
ละ 1 มือ ๆ ละ 50
บาท

69,600

5,000

#####

กองทุนฯ

/

#####

นางร ัตนา ทองแส

ผู ้สูงอายุใน
9หมูบ
่ ้าน
ของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม

57,600

กองทุนฯ
นางบุญญาร ัสมิ ธํารงวิไล
เนตร

1.เพือเป็ นการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู ้สูงอายุและ
เครือข่ายให ้มีองค์
ความรู ้ด ้าน

20,000

โครงการพัฒนา
เครือข่ายผู ้สูงอายุ
เขตพืนที
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลยางลุม
่

20,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

กลุม
่ ผู ้ป่ วย
เรือรัง,
ผู ้สูงอายุ,ผู ้
พิการ,ด ้อย
โอกาส
,หญิง
ตังครรภ์
ภาวะแทรกซ ้อน
,เด็ก0-5ปี
จากการเจ็บป่ วย
และส่งเสริมการมี จํานวนทังสิน
1,715 คน
คุณภาพชีวต
ิ ทีดีขน
ึ

รวมงบประมาณ
ิ ตอบเจ ้าหน ้าที
ั ค่าน
√ √ √ √ ท
1.งส
ออกเยียมบ ้าน
ชัวโมงละ 80บาท x
12 ชัวโมง x 5 คน x
12 เดือน เป็ นเงิน

4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800

3. เพือให ้
ประชาชนใช ้เวลา
ว่างให ้เกิด
ประโยชน์
4. เพือส่งเสริม
ความสามัคคีแก่
โครงการเครือข่าย
1.เพือให ้ผู ้ป่ วย
หมอครอบครัวเยียม และกลุม
่ เป้ าหมาย
ดูแลทีบ ้านใกล ้บ ้าน ต่างๆ ได ้รับการ
ใกล ้ใจ ปี งบประมาณ เยียม และได ้รับ
2565
การดูแลแบบ
ผสมผสาน
76
2.เพือ ลดทังการ

ยุพน
ิ ลาฟอง

2. เพือลด
ภาวการณ์เจ็บป่ วย
ด ้วยโรคต่าง ๆ

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ
งบกองทุนฯตําบลกุดลาด

ลํา
ดับ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
คน
2. ค่าอาหารไม่ครบ 10,000
มือ(บาท/คน/มือ) 50
x 200 x 1

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

ิ
ทงส
ั น
/ 1. ค่าอาหารไม่ครบ
มือ ผู ้เข ้าร่วมอบรม
จํานวน 180 บาท/
คน/วัน 1 มือ เป็ น
เงิน
2. ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมแก่ผู ้เข ้ารับ
การประชุมอบรม
จํานวน 180 คน ๆ
ละ 2 มือ ๆ ละ 25
บาท

13,500

9,000

9,000

#####

กองทุนฯ

กลุม
่ เยาวชน
ในพืนที
รับผิดชอบ
รพ.สต.ยาง
ลุม
่ หมูบ
่ ้าน
ละ 20 คน
จํานวน 9
หมูบ
่ ้าน
รวม
ทังสิน 180
คน

1,500

นายชัชชาย เพชรพิมพ์

1.เพือสร ้างกระแส
ค่านิยมและ
เสริมสร ้าง
ภูมค
ิ ุ ้มกันทาง
จิตใจในกลุม
่
เยาวชนไม่ให ้ยุง่
เกียวกับยาเสพติด
2. เพือสนับสนุน
เยาวชนและชุมชน
ให ้จัดกิจกรรม
สร ้างสรรค์โดยการ

ทองแสง

78 โครงการพัฒนา
กิจกรรมเครือข่าย
ชมรม TO be
number one
ปี งบประมาณ 2565

การดําเนินงาน
โครงการ จํานวน
100 คนๆละ 20
บาท
4.ค่าป้ ายไวนิล
โครงการ
จํานวน 1
รวมงบประมาณ

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

13,500

สุขภาพตําบลยางลุม
่
ความรู ้ด ้าน
ปี งบประมาณ 2565 สุขภาพและ
สามารถประเมิน
ภาวะสุขภาพ
77
เบืองต ้นได ้
2.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
ได ้มีกจิ กรรมสร ้าง
เสริมสุขภาพ
ร่วมกันอย่าง
ต่อเนือง

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
ส่งเสริม
5,000
2.ค่าอาหารว่างและ
สุขภาพ
เครืองดืมแก่ผู ้เข ้ารับ
ตําบลยางลุม
่
การประชุมอบรม
จํานวน
จํานวน 100 คน ๆ
120 คน
ละ 2 มือ ๆ ละ 25
บาท
2,000
3.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ใน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์
สร ้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของ
สังคม
3.เพือเผยแพร่
ความรู ้เกียวกับ
การป้ องกันและ
แก ้ไขปั ญหายา
เสพติดในกลุม
่
ประชาชนและ
เยาวชนทัวไป
เป้ าหมายหลัก
วัยรุน
่ และเยาวชน
อายุ ๖ – ๒๔ ปี
และกลุม
่

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
คน
3,600
3.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ใน
การดําเนินงาน
โครงการ จํานวน
180 คนๆละ 20
บาท
4. ค่ารางวัลและของ 10,000
สมนาคุณในโครงการ
จํานวน 9 รางวัล
5. ค่าป้ ายไวนิล
โครงการ จํานวน 1
ป้ าย

2,500

รวมงบประมาณ
ิ
ทงส
ั น

34,100

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

81

1.โครงการส่งเสริม
สุขภาพวัยทํางาน
และกลุม
่ วัยทองด ้วย
3 อ.2ส. เพือ
สุขภาพดีชวี ต
ิ คุณภาพ

กิจกรรมดําเนินงาน

1.เพือให ้
ประชาชนมีความรู ้
ทีถูกต ้องเกียวกับ
การปรับเปลียน
2.เพือให ้
พฤติกรรมลดโรค
ประชาชนมี
สุขภาพทีดี
สามารถดูแล
แนะนํ าการปฏิบต
ั ิ
3.เพือลดการ
เจ็บป่ วยทีเกิดจาก
ภาวะแทรกซ ้อน
จากโรคทีเกิดจาก
1.เพือให ้ อสม.
และผู ้ดูแลมีความรู ้
และทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของ
ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ

กลุม
่ วัย
ทํางาน 3
หมูบ
่ ้าน ,
กลุม
่ วัยทอง
55 ปี ขนไป
ึ
3หมูบ
่ ้าน
รวม 100 คน

แกนนํ า
ผู ้ดูแล
ผู ้สูงอายุ
และผู ้พิการ
-หมู่

/

/

1.ค่าอาหารว่าง
พร ้อมเครืองดืม 25
บาทx2มือx100 คน

5,000

2.ค่าอาหารกลางวัน
60บาทx1มือx100
คน

6,000

3. ค่าป้ าไวนิล 1,000

1,000

รวมเป็ นเงินทังสิน

12,000

1ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 4
มือๆ ละ 25 บาท x
140 คน

14,000

####

#####

รพ.สต.ปะอาว

82 โครงการชุมชนใส่ใจ
ดูแลความปลอดภัย
ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ

วัตถุประสงค์

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมื
องแจระม
งบกองทุ
นตําบลปะอาว

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

รพ.สต.ท ัพไทย

ลํา
ดับ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย

30

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

งบกองทุนตําบลปะอาว

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

30,800

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
ลํา
โครงการและ
(ไตรมาส)
วัตถุประสงค์
ย และ
บาท
รายละเอี
ย
ด
ต
พ
ธ
ม
ก
มี
เ
พ
มิ
ก
ส ก
ดับ กิจกรรมดําเนินงาน
รวม
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
กิจกรรมดําเนินงาน
ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
-หมู่
16,800
2.ค่
า
อาหารไม่
ค
รบ
ดังนี 1.ทดสอบ
2.เพือให ้ อสม.
1= 10 คน
มือจํานวน 2 มือๆ ละ
ความรู ้เรืองการดูแล และผู ้ดูแล มี
-หมู่ 2= 10
60 บาท x 140คน
สุขภาพของผู ้สูงอายุ ความรู ้ และทักษะ
คน -หมู่ 3=
และผู ้พิการ ก่อน ในการเฝ้ าระวัง
10 คน -หมู่
หลังการอบรม
อุบต
ั เิ หตุของ
4= 10 คน
2.ให ้ความรู ้เรืองและ ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ -หมู่ 5= 20
30,800
รวมเป็ นเงินทังสิน
1.
√ √ √ √ 1. ค่าอาหารกลางวัน 720 ####
83 โครงการติดตามการ เพือติดตามการ
ดําเนินงานโรงเรียน ดําเนินงาน
คณะกรรมการ
60 บาท x 6 คน x 2
รอบรู ้ บูรณาการด ้าน โรงเรียนรอบรู ้
ติดตามการ
วัน
สุขภาพ(12 โครงการ บูรณาการด ้าน
ดําเนินงาน
2. ค่าอาหารว่าง
600
5 กิจกรรม)
สุขภาพ (12
โรงเรียนรอบ
พร ้อมเครืองดืม 25
เครือข่าย
โครงการ 5
รู ้ บูรณาการ
บาท x 4 มือ x 6 คน
โรงพยาบาล ๕๐
กิจกรรม) ของ
ด ้านสุขภาพ
พรรษา มหาวชิราลง โรงเรียนใน
อําเภอ
3. ค่าอาหารกลางวัน 1,260
กรณ ประจําปี 2564 เครือข่าย
เมือง
60 บาท x 21 คน x
กิจกรรม 1.
โรงพยาบาล ๕๐
อุบลราชธานี
1 วัน
ประชุม
พรรษา มหาวชิรา
จํานวน 6
1,050
4. ค่าอาหารว่าง
คณะกรรมการ
ลงกรณ
คน
พร ้อมเครืองดืม 25
ติดตามการ
2.จนท.รพ.
บาท x 2 มือ x 21 คน
ดําเนินงานโรงเรียน
สต. จํานวน
รอบรู ้ บูรณาการด ้าน
21 คน

งบ PP

กนกวรรณ ลอยนวล /จินตนา

510
4,320

510

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

งบ pp

กนกวรรณ
ส่งสุขเลิศสันติ

เพือให ้ประชาชน
ในพืนทีได ้รับ
บริการด ้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

510
4,320

510

รอบรู ้ บูรณาการด ้าน
สุขภาพ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
2. ประชุม
ชีแจงผู ้รับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียน
3. ออก
ติดตามการ
าเนินงานโรงเรี
โครงการหน่
วย ยน
84 ดํ
แพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.)
1.ประชุม
เตรียมการจัดหน่วย
แพทย์
2.จัดตังหน่วย
แพทย์ พอ.สว.เพือ
ให ้บริการประชาชน

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย
21 คน
5.
ค่
า
เบี
ยเลี
ยคณะ
4320
3.
กรรมการฯ 240 บาท
คณะกรรมการ
x 3 วัน x 6 คน
ติดตามการ
ดําเนินงาน
โรงเรียนรอบ
รู ้ บูรณาการ
7,950
ด ้านสุขภาพ
รวมงบประมาณ
อําเภอ้นํ า/
อบต/ผู
/
1.ประชุมผู ้เกียวข ้อง
#####
ปกครอง/จน
เพือเตรียมหน่วย
ท.
แพทย์ พอ.สว
จํานวน 73 คน
สาธารณสุข/
4,380
ค่าอาหารไม่ครบมือ
อสม.และ
73 คนx60บ.x1มือ
เครือข่าย 73
คน
3,650
ค่าอาหารว่างและ
ประชาชน
เครืองดืม จํานวน 73
ในพืนที
คนx25 บ.x2 มือ
12,000
2.อบรมความรู ้
อําเภอเมือง
จํานวน 200
ประชาชนเข ้าร่วม
คน
กิจกรรมหน่วยแพทบ์
พอ.สว.จํานวน 200
คน-ค่าอาหารไม่
ครบมือ 200คนx60
10,000
-ค่าอาหารว่าง
และครืองดืม จํานวน
200 คนx25 บ.x2
มือ
30,030
รวมงบระมาณ
30,000

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ วัย (ด ้านสุขภาพ)
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) :2 โครงการพัฒนาความรอบรู
ตัวชีวัด ้ด ้านสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ลํา
ดับ

โครงการและ
กิจกรรมดําเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งป
ดําเนินการ
กลุม
่ เป้ าหมา
ไตร
ไตร
ไตร
ไตร
ม.
(ไตรมาส)
ย และ
บาท รวม ต พ ธ ม ก มี เ พ มิ ก ส ก
รายละเอียด
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท) ค ย ค ค พ ค ม ค ย ค ค ย
ย

ผู ้รั
บผิ
แหล่งงบ
ดช
อบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ....แผนงานที 3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ.......................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) โครงการที 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

้ มแผน 1.เพือส่งเสริม
85 โครงการซอ
ความรู ้ ความ
รองร ับภ ัยฉุกเฉิน
สาธารณสุข ปี 2565 เข ้าใจและ
ทบทวนนการเฝ้ า
ระวังและป้ องกัน
ควบคุมภัยฉุกเฉิน
ด ้านสาธารณสุข
แก่บค
ุ คลากรทาง
สาธารณสุข
2.เพือสร ้าง
เครือข่ายการเฝ้ า
ระวังฯ รพ.๕๐

รวมงบประมาณ 3,300

3,300

แหล่งงบ งบ PP

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ
นายธีรศักดิ คันศร

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมาย
ดําเนินการ (ไตร
รวม
และ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
มาส)
เป้ าหมาย
1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
3,300
ผู ้รับผิดชอบ
1.ค่าอาหาร
1,800
/
งานควบคุม
กลางวัน
โรค ดังนี
30 คนๆ 60
1.รพ.สต.21
บาท
2.อาหารว่าง
1,500
แห่ง
และเครืองดืม
2.รพ.๕๐
2 มือ 30 คนๆ
พรรษาฯ 7 คน
ละ 25บาท
3.สสอ. 2 คน
รวม 30 คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
แหล่งงบ กองทุนฯตําบลหนองบ่อ

ผู ้รับผิดช
นางสาวธิดารัตน์ ศรีธรรมา รพ.สต.ดงบัง
อบ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1.เครือข่าย
86 โครงการ การพัฒนา 1.เพือพัฒนา
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 1.จัดอบรมฟื นฟูทก
ั ษะ
30,000
ระบบการ ป้ องกัน
ทักษะเครือข่าย
แกนนํ าอสม.
เครือข่ายแกนนํ า อสม.
ดูแล ฟื นฟู โรคไม่
สร ้างการมีสว่ น
จํานวน 50
เพือคัดกรองสุขภาพ
ติดต่อเรือรัง
ร่วมของ อสม.
คน
ประชาชน
กิจกรรม
ตรวจสุขภาพคัด
2.ประชาชน
1.1ค่าอาหารไม่ครบ
1.จัดอบรมฟิ นฟูทก
ั ษะ กรองค ้นหากลุม
่
กลุม
่ เสียง
2,500
มือ จํานวน 1 มือx50
เครือข่ายแกนนํ า อส เสียง
DM/HT
2500
คนx50บ.
ม.เพือคัดกรอง
2.สร ้างความรอบรู ้ จํานวน 100
า
อาหารว่
า
งพร
้อม
1.2ค่
ด ้านสุขภาพ
คน
สุขภาพประชาชน
เครืองดืม จํานวน 2
(Health literacy) 3.กลุม
่ ผู ้ป่ วย
2.จัดอบรมเชิง
2,500
มือ x25บx50คน
่
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ความรอบ เพือนํ าไปสูการ
เรือรังทีมี
2500
รู ้ด ้านสุขภาพ เพือ
ปรับพฤติกรรม
ภาวะเสียง
2.จัดกิจกรรมอบรม
ปรับเปลียนพฤติกรรม ป้ องกันโรคเรือรัง CVD risk
ปรับเปลียนพฤติกรรม
3.สร ้างความรอบรู ้ และ CKD
กลุม
่ เสียงและ
กลุม
่ เสียง
ด ้านสุขภาพ
จํานวน 50
แลกเปลียนเรียนรู ้
2.1ค่าอาหารไม่ครบ
(Health literacy) คน
กลุม
่ สร ้างสุขภาพ
5000
มือ จํานวน 1 มือx100 5,000
่ าร
4.ผู ้ป่ วย
3.จัดอบรมผู ้ป่ วยเรือรัง เพือนํ าไปสูก
คนx50บ.
ปรับปรับ
เรือรังทีรับ
เพือลด
พฤติกรรมกลุม
่
บริการใน
ภาวะแทรกซ ้อน ไต
2.2ค่าอาหารว่างพร ้อม
5000
คลินก
ิ
และหลอดเลือดสมอง เสียงป้ องกันโรค
5,000
เครืองดืม จํานวน 100
หลอดเลือดสมอง จํานวน 250
คน x25บx2มือ
และโรคหัวใจขาด คน
3.จัดอบรมผู ้ป่ วยเรือรัง
เลือดและไตวาย
5.ประชาชน
เพือลดภาวะแทรกซ ้อน
อายุ 15 ปี
ขึนไป ใน
3.1ค่าอาหารไม่ครบ
2500
2,500
เขต
มือ จํานวน 1 มือx50
รับผิดชอบ
3.2ค่าอาหารว่างพร ้อม
ทัง 4
2500
2,500
เครืองดืม จํานวน 2
หมูบ
่ ้าน
มือ x25บx50คน
4.จัดกิจกรรมประชุม
และตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
แหล่งงบ

รพ.สต.ทัพไทย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.แจระม

รพ.สต.ท ัพไทย

งบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

1.เพือให ้ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานมี
การแลกเปลียน
เรียนรู ้ในการดูแล
2.ผู ้ป่ วยเบาหวาน
ได ้รับการคัดกรอง
และประเมิน
ภาวะแทรกซ ้อน
ด ้าน ตา ไต เท ้า

39,600

87 โครงการดูแลสุขภาพ
กายผู ้ป่ วยโรคเรือรัง
ด ้วยการตรวจหาความ
เสือมของไต ตา และ
เท ้า

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
4.1ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืมประชุม
10000
10,000
จํานวน 1 มือ x25บ
x400คน
รวมงบประมาณทังสิน 30,000
อสม.จํานวน
1.ค่าอาหารว่างพร ้อม ##### #####
/
42 คน
เครืองดืม 25บาทx2
ผู ้ป่ วยโรค
มือx180 คน
เรือรังรับยา
2.ค่าอาหารกลางวัน #####
ประจํา 138
60บาทx1มือx180 คน
คน

3.เพือให ้ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน
สามารถ
4.ผู ้ป่ วยเบาหวาน
ทีมี
ภาวะแทรกซ ้อน
ได ้รับการรักษา
และแก ้ไขทันเวลา

88 โครงการคัดกรอง
ผู ้ป่ วยโรคเรือรัง
(เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง/หลอดเลือด
สมอง)

1.เพือให ้ประชาชน กลุม
่ ผู ้ป่ วย
อายุ 35 ปี ขึนไป
เสียงกลุม
่
ได ้รับความรู ้ใน
โรคเรือรังทัง
2.เพือให ้
3 หมูบ
่ ้าน
ประชาชนกลุม
่
จํานวน 100
เสียงได ้รับตรวจ
คน
คัดกรองสุขภาพ
ประจําปี

/

รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม 25บาทx2
มือx100 คน
2.ค่าอาหารกลางวัน
60บาทx1มือx100 คน

39,600

3. ค่าป้ าไวนิล 1,000
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น

1,000
#####

5,000
6,000

#####

12,000

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

89 โครงการพัฒนาองค์
ความรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพหมูบ
่ ้าน
เป้ าหมาย ลด ละ เลิก
หวานมันเค็ม เพือ
ป้ องกันโรคไตวาย
และกลุม
่ โรค NCD

1.กลุม
่ เสียงทีมี
ภาวะเสียงต่อโรค
ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน มี
การปรับเปลียน
2.จํานวนการเกิด
ภาวะแทรกซ ้อน
ในคลินก
ิ ลดลง

1.ค่าอาหารไม่ครบมือ
จํานวน 150 คน ๆ ละ
60 บาท/มือ จํานวน 1
มือ

9,000 ######

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เมืองแจระแม

#####

8,640

เงินบํารุง

/

รวมงบประมาณทังสิน

7,200 ######

นางยุพดี อินทร์งาม

ประชาชน
อายุตงแต่
ั
15 ปี ขึน
ไปในพืนที
รับผิดชอบ

/

รพ.สต.ปะอาว

1.1 เพือรณรงค์
และช่วยให ้สมาชิก
ในชุมชนเลิกบุหรี
ได ้
1.2 เพือป้ องกัน

-แกนนํ า
อสม. ทัง 8
หมูบ
่ ้านๆละ
8 คน
-ผู ้นํ าชุมชน
8 คน รวม
ทังหมด 72
คน

1,000
#####
15,840

1.เพือให ้ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ
ในชุมชนมีความรู ้
ในการดูแลผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
2.เพือเสริมสร ้าง
กําลังใจให ้ผู ้ป่ วย
ในการดูแลตนเอง
3.เพือให ้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของ
ผู ้ป่ วยเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง

3. ค่าป้ าไวนิล 1,000
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
1ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 4
มือๆ ละ 25 บาท x 72
คน
2.ค่าอาหารไม่ครบมือ
จํานวน 2 มือๆ ละ 60
บาท x 72 คน

21,300

90 โครงการภาคี
เครือข่ายเสริมแรงใจ
ให ้ผู ้ป่ วยโรคเรือรังใน
ชุมชน ปี 2565
กิจกรรมดําเนินงาน
ดังนี
1.อบรมให ้ความรู ้กับ
แก่ผู ้นํ าชุมชน
และอสม. เกียวกับ
การดูแลสุขภาพ
สําหรับผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง การตรวจเฝ้ า
ระวังการเกิดภาวะโรค
แทรกซ ้อนผู ้ป่ วยโรค
เรือรังเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
2.การติดตามดูแล
เยียมบ ้านผู ้ป่ วยโรค
91 โครงการรณรงค์เขต
ปลอดบุหรีในชุมชน
ปี งบประมาณ 2565
1.ประชุมชีแจงผู ้นํ า /
กรรมการหมูบ
่ ้าน/อส

วัตถุประสงค์

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหล่งงบ
เทศบาลเมืองแจระม
ผู ้รับผิดช
รพ.สต.ท ัพไทย
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
กลุม
่ ผู ้ป่ วย
/
1.ค่าอาหารว่างพร ้อม
5,000 #####
เสียงกลุม
่
เครืองดืม 25บาทx2
โรคเรือรังทัง
มือx100 คน
3 หมูบ
่ ้าน
จํานวน 100
2.ค่าอาหารกลางวัน
6,000
คน
60บาทx1มือx100 คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

กรรมการหมูบ
่ ้าน/อส
ม./กลุม
่ ผู ้ป่ วยและ
ญาติ

วัตถุประสงค์
1.2 เพือป้ องกัน
ไม่ให ้มีผู ้สูบบุหรี
รายใหม่ในชุมชน

2.แต่งตัง
คณะกรรมการทํางาน
ระดับเครือข่าย
3.จัดทําโครงการ
เพือขออนุมัต ิ
งบประมาณ

#####
6,000

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(เช ้า-บ่าย)
25 บาทx2มือx 100
คน
3.ค่าวิทยากร 1ท่าน 3
ชัวโมง x 600 บาท

5,000

1,800

#####

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เมืองแจระแม
นางสาวทิตยาภรณ์ ถนอมเชือ /
หนองแก

1.ค่าอาหารไม่ครบมือ
อบรม 1 วัน 60 บาท
x1 มือx 100 คน

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เทศบาลเมืองแจระแม
นายฐิติกร พูลสิทธิ / รพ.สต. หนอง
แก
24,356

รวมเป็นเงินทงสิ
ั น

600

24,355

8,750

24,354

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(เช ้า-บ่าย)
25 บาทx 2มือx 175
คน
3.ค่าป้ ายไวนิลอบรม
จํานวน 1 ป้ าย

#####

24,353

#####

24,352

/

1.ค่าอาหารไม่ครบมือ
อบรม 1 วัน
60 บาทx 1มือx 175
คน

13,400

ผู ้สูงอายุ
อายุ60
ปี ขนไป
ึ
เขต รพ.สต.
หนองแก
จํานวน 100
คน

/

24,351

1.1. เพือให ้
ผู ้สูงอายุมค
ี วามรู ้
ความเข ้าใจและ
ปรับเปลียน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยช่องปาก
ของตนเอง

แกนนํ าอสม.
150 คน
และ
ประชาชน
25 คน รวม
175 คน

24,350

4.ประเมินติดตาม
พฤติกรรม
สรุปผลการดําเนิน

1.เพืออบรม
พัฒนาศักยภาพ
ทีมสอบสวน
เคลือนทีเร็ว
2.เพือสอบสวน
โรคเฝ้ าระวังและ
ควบคุมโรคได ้
อย่างรวดเร็ว

#####
24,350

92 โครงการควบคุม
ป้ องกันโรคติดต่อและ
ภัยสุขภาพชุมชน
ตําบลแจระแม
ปี งบประมาณ 2565
1.จัดทําโครงการเพือ
ขออนุมัต ิ 2.ประชุม
ชีแจงการดําเนินงาน
3.สํารวจข ้อมูล
กลุม
่ เป้ าหมาย 4.จัด
อบรมศักยภาพทีม
สอบสวนเคลือนทีเร็ว
5.การจัดตัง
93 โครงการผู ้สูงอายุฟันดี
สุขภาพดี ชีวม
ี ส
ี ข
ุ
1.จัดทําโครงการขอ
อนุมัต ิ
2.ประสานพืนที
กลุม
่ เป้ าหมาย
3. จัดอบรมแกนนํ า
กลุม
่ เป้ าหมาย

รวมเป็นเงินทงสิ
ั น

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาล
แหล่งงบ
เมืองแจระแม
ผู ้รับผิดช
อินทร์งาม / รพ.สต.หนองแก
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รับผิดชอบ
2.ค่าอาหารว่างและ
7,500
จํานวน 150
เครืองดืม(เช ้า-บ่าย)
คน
จํานวน 150 คน ๆ ละ
25บาท/มือ จํานวน 2
มือ
3.ค่าป้ ายประกาศ
4,800
นโยบาย ขนาด 1.2
x 2.4 เมตร จํานวน 8
ป้ าย ป้ ายละ 600

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

วัตถุประสงค์

5.สรุปผลการดําเนิน
โครงการ

1. ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 630 คน x1
มือ x 25 บาท

#####

รวมงบประมาณทังสิน

#####

ค่าอาหารว่าง จํานวน
1 มือ มือละ 25 บาท

/

/

#####

15,750

#####

รวมงบประมาณทังสิน

#####

1ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 4
มือๆ ละ 25 บาท x
100 คน

##### ######

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดั
งบกองทุ
บท ้องถิ
นตํ
นาบลปะอาว
กองทุนตําบลหนองบ่อ
รพ.สต.หนอง
รพ.สต.ปะอาว
รพ.สต.หนองไหล
บ่อ (วิไลพรรณ)

/

22,000

96 โครงการคัดกรอง
สุขภาพช่องปาก
ออนไลน์ คุณแม่
ปลอดภัย รอบรู ้ใส่ใจ
เรืองฟั น
กิจกรรม

1. ประชาชน
อายุ 15 ปี
ขึนไป
2. ตรวจ
สุขภาพกลุม
่
เสียง
เบาหวาน/
ความดัน
โลหิตสูง
-หญิง
ตังครรภ์และ
สามี จํานวน
60 คน
แกนนํ า อส

/

25,000

95 โครงการตรวจคัด
กรองสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชน ประจําปี
2565

1.เพือให ้
ประชาชนอายุ 15
ปี ขนไป
ึ
ได ้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพตาม
2.เพือให ้
ประชาชนใน
ชุมชนทีมีความ
เสียงด ้านสุขภาพ
และประชาชนทีมี
1.เพือให ้หญิง
ตังครรภ์ได ้รับการ
คัดกรองและ
ค ้นหาปั ญหาด ้าน
สุขภาพช่องปาก

ประชาชน
อายุ 15 ปี
ขึนไป
จํานวน
4,511 คน

13,400
15,750

1.เพือให ้ประชาชน
94 โครงการตรวจ
สุขภาพประชาชน
อายุ 15 ปี ขึนไป
อายุ 15 ปี ขึนไป
ได ้รับการตรวจ
ตามชุดสิทธิประโยชน์ สุขภาพประจําปี
ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ
80

รวมงบประมาณทังสิน

ผู ้รับผิดช / รพ.สต.
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
4..ค่าป้ ายไวนิล
600

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทศบาล
แหล่งงบ

¨

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

รวมทังหมด
161 คน
(แบ่งเป็ น 2
รุน
่ )(รุน
่ ละ 2
วัน) รุน
่ 1=
80 คน รุน
่
2 = 81 คน

/

- รุน
่ ที 1
ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 4
มือๆ ละ 25 บาท x 80
คน
ค่าอาหารไม่ครบมือ
จํานวน 2 มือๆ ละ 60
่ ที 2
- รุน
ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม จํานวน 4
มือๆ ละ 25 บาท x 81
คน
ค่าอาหารไม่ครบมือ
จํานวน 2 มือๆ ละ 60
รวมงบประมาณทังสิน

##### ######

#####

#####

35,420

งบกองทุนตําบลปะอาว

-ผู ้นํ าชุมชน
ทัง 8
หมูบ
่ ้านๆหมู่
ละ 2 คน
-อสม.
ทัง 8
หมูบ
่ ้าน
145 คน

งบกองทุ
แหล่นงตํ
งบ
าบลปะอาว

1.เพือให ้
ประชาชนมีความ
รอบรู ้ด ้านสุขภาพ
ในการปฏิบต
ั ต
ิ นที
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของ
โรคติดต่อในชุมชน
2.เพือเป็ นการ
นํ ามาตรการทาง
สังคมมาสร ้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้ องกันโรคของ
ชุมชน
3.เพือ
ติดตามเฝ้ าระวัง
และให ้ความรู ้
คําแนะนํ า การดูแล
เฝ้ าระวังป้ องกัน
ตนเองจาก

รพ.สต.ปะอาว

97 โครงการภาคี
เครือข่ายรวมพลัง
ต ้านภัยโรคติด
โรคติดต่อ ต.ปะอาว
อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี
กิจกรรมดําเนินงาน
ดังนี
1.จัดทํา
โครงการเพือขออนุมัต ิ
2.
อบรมให ้ความรู ้กับ
อสม.และภาคี
เครือข่ายในชุมชน
เพือการป้ องกัน
โรคติดต่อ
3.อบรมให ้
ความรู ้ภาคีเครือข่าย
และ อสม. ในการลง

ผู ้รับผิดช
อบ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
รายละเอี
ย
ด
บาท
ตค
พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เรืองฟั น
กิจกรรม
สุขภาพช่องปาก
แกนนํ า อส
2.ค่าอาหารไม่ครบมือ #####
ดําเนินงาน ดังนี
อย่างครอบคลุม
ม. -หมู่ 1=
จํานวน 2 มือๆ ละ 60
1.จัดทําแบบสอบถาม 2.เพือลดความ
5 คน -หมู่
บาท x 100 คน
ความรู ้ ความเข ้าใจ
เสียงในการคัด
2= 5 คน และทักษะการดูแล
กรองโดยผ่าน
หมู่ 3= 5 คน
สุขภาพช่องปากใน
ระบบออนไลน์
-หมู่ 4= 5
หญิงตังครรภ์
คน -หมู่ 5=
2.จัดอบรมให ้ความรู ้ 3.เพือให ้หญิง
5 คน -หมู่
ด ้านทันตสุจภาพและ ตังครรภ์เข ้าถึง
6= 5 คน ฝึ กทักษะการตรวจ
บริการทันต
หมู่ 7= 5 คน
สุขภาพช่องปากด ้วย สุขภาพ
-หมู่ 8= 5
ตนเองในหญิงตังครรภ์ 4.เพือเพิม
คน รวม
3.จัดตังกลุม
่ ไลน์
ช่องทางในการให ้ ทังหมด 100
รวมงบประมาณทังสิน #####
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2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

93,600

2. เพือให ้ความรู ้
แก่ประชาชนกลุม
่
เสียงในการ
ปรับเปลียน
พฤติกรรมเพือ
ป้ องกัน
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม มือละ 25
บาทx2มือx720 คน

แหล่งงบ
กองทุนฯ เทศบาลตําบลขามใหญ่
ผู ้รับผิดช
นางปิ ยะพร อ่อนพันธ์
อบ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1.เพือให ้ประชาชน ประชาชน
ü 1.ค่าอาหารกลางวัน
##### #####
98 โครงการทีมหมอ
ครอบครัวบริการเชิง
อายุ 15 ปี ขนไป
ึ
กลุม
่ เสียง
ไม่ครบมือๆละ 80
รุกให ้ความรู ้และคัด
ได ้รับบริการคัด
อายุ 35 ปี
บาทx1มือx720 คน
กรองโรคเบาหวาน
กรอง
ขึนไป จาก
ความดันโลหิตสูงใน
โรคเบาหวานและ การคัดกรอง
ชุมชน ปี 2565
ความดันโลหิตสูง สุขภาพ 9
หมูบ
่ ้านๆละ
80 คน รวม
720 คน

#####

รวมงบประมาณทังสิน 93,600
หมูบ
่ ้านที
รับผิดชอบ
11 หมู่
โรงเรียน 5
แห่ง
ศพด. 3 แห่ง
วัด 9
แห่ง

/

/

1.สเปรย์กําจัดยุง
จํานวน 60 กระป๋ องๆ
ละ 100บาท
2.ค่าสเปย์รพ่นไล่ยงุ
จํานวน 110ๆละ 50
บาท
รวมงบประมาณทังสิน

6,000 ######

5,500
11,500

3,800

3,800

3,900

กองทุนตําบลขีเหล็ก

1.เพือรณรงค์
ทําลายแหล่ง
เพาะพันธ์ยงุ ลาย
ในชุมชน
2.เพือให ้ความรู ้
ประชาชนในการ
ป้ องกันโรค
ไข ้เลือดออกทีถูก

น.ส.ฉั ตรนภา คนอง
เดช

99 โครงการควบคุม
ป้ องกันโรค
ไข ้เลือดออกช่วงฤดู
ระบาด ปี 2565
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ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
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2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

รวมงบประมาณทังสิน
1.เพือให ้
ประชาชนได ้รับ
การป้ องกันและ
สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันโรค
โควิค -19
2.เพือลดอัตรา
การตายด ้วยโรค
โควิค-19

จํานวน 11 หมูบ
่ /้าน /

/

-

/ กิจกรรมออกรณรงค์
######
เคาะประตูบ ้านสร ้าง
ภูมค
ิ ุ ้มกันโรคและการ
ป้ องกันโรคผู ้เดินทาง
จากพืนทีเสียงโควิค-19
- เบียเลียง เจ ้าหน ้าที #####
จํานวน 240 บาท 96
วัน จํานวน 5 คน
รวมงบประมาณทังสิน

#####

-

-

-

-

-

-

-

6,148

6,148

6,148

6,148

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

11,520

6,148.00

เงินบํารุง รพ
สต.หนองแต ้
จนท.รพสต.
หนองแต ้

101 โครงการควบคุมการ
ระบาดโรคโควิค-19
ปี 2565

#####

แหล่งงบ กองทุนตําบล

6,148.00

ผู ้รับผิดช
น.ส.ฉั ตรนภา คนองเดช
อบ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
6,148
6,148
6,148
6,148
100 โครงการประชาชน
1.เพือให ้ผู ้นํ า
จํานวน 11 หมูบ
่ ้าน / / / 1.รณรงค์ให ้ความรู ้
######
ร่วมใจห่างไกลโรคโค ชุมชน อสม.
ประชาชนจํานวน
วิค ปี 2565
ประชาชนมีความรู ้
จํานวน 1,400คน
####
ในการป้ องกันโรค
- อาหารว่างและ
โควิค -19
เครืองดืม จํานวน
2.เพือ
1,000 คนๆละ25บาท
ป้ องกันและ
2.ให ้ความรู ้แกนนํ า
ควบคุมการเกิด
ชุมชนในการป้ องกัน
โรคโควิค-19
ควบคุมโรคโควิคจําน
วน 55 คน
2.1 อาหารว่างและ
เครืองดืม จํานวน 55
2,750
คนๆละ 25 บาทจํานวน
2 มือ
2.2 ค่าอาหารไม่ครบ
2,750
มือ จํานวน 55 คนๆ
ละ50บาท
2.3 ค่าป้ ายความรู ้
240
ป้ องกันโรคขนาด
0.8*2ม.จํานวน2 แผ่น

-
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1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
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2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

ถึงแสง

แหล่งงบ กองทุนตําบลไร่น ้อย

ผู ้รับผิดช นางจุรรี ัตน์
อบ
หัวดูน
รพ.สต.

กองทุนตําบลกระโสบ

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ

กองทุนตําบลไร่น ้อย

24,000

นางสาวอรอุมา จันทะบุตร
รพ.สต.กระโสบ

99,000

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
102 โครงการติดตามกลุม
่
1. เพือให ้
1.กลุม
่ เสียง
/ /
1.ค่าอาหารกลางวัน
##### 33,800 เสียงโรคเบาหวาน
ประชาชนใน
โรคเบาหวาน
แบบไม่ครบมือ อัตรา
และโรคความดัน
ชุมชนได ้รับความรู ้ และโรค
80 บาท/คน/มือ
โลหิตสูงในชุมชน
และมีสว่ นร่วมใน
ความดัน
จํานวน 260 คน
การจัดการปั ญหา โลหิตสูง
จํานวน 1 มือ
2. เพือให ้
2.ค่าอาหารว่างพร ้อม
#####
จากผลการ
ประชาชนกลุม
่
เครืองดืม อัตรา 25
ตรวจสุขภาพ
เสียงในชุมชน
บาท/คน/มือ จํานวน
ปี 2564
ได ้รับความรู ้และ
260 คน จํานวน 2 มือ
จํานวน 260
ทักษะเพือ
คน
3. เพือให ้
ประชาชนกลุม
่ ป่ วย
รวมงบประมาณทังสิน
####
ในชุมชนได ้รับการ
ดู1.แลฟื
นฟูส้ ข
ุ ภาพ
103 โครงการประชุมเชิง
เพือให
ประชาชน
/ / / 1.ค่าอาหารแบบไม่
##### ######
ปฏิบต
ั ก
ิ าร การตรวจ
ประชาชนทุกคน
กลุม
่ เสียง
ครบมือ อัตรา 60
สุขภาพเคลือนทีแบบ ได ้รับการตรวจคัด หมูท
่ ี 1-11
บาท/คน/มือ 900คน
บูรณาการ
กรองสุขภาพ
ตําบล
คิดเป็ น54,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
หมูท
่ ี 1-11 ตําบล
อย่างน ้อยปี ละ 1
กระโสบ
เครืองดืม คิดเป็ น 25
กระโสบ อําเภอเมือง ครัง
อําเภอเมือง
บาท x 900 คน x 2
จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพือให ้
จังหวัด
มื
อ เป็ นเงิน
ประชาชนมีความรู ้ อุบลราชธานี
45000
45,000
บาท
ความเข ้าใจและ
จํานวน
รวมงบประมาณทั
งสิ
น
การเตรียมตัวเพือ 900 คน
####
รับการตรวจ
104 โครงการดูแลผู ้ป่ วย
1.เพือให ้ผู ้ป่ วย
ผู ้ป่ วยโรค
/
ค่าอาหารเช ้าพร ้อม
##### #####
เรือรังในคลินค
ิ โรค
เรือรังมีพฤติกรรม เรือรังทีมา
เครืองดืม จํานวน 80
เรือรัง ปี 2565
ปฎิบต
ั ท
ิ ถู
ี กต ้อง
รับบริการใน
คนๆละ 25 บาท
คลีนค
ิ เดือน
จํานวน 12 ครัง
2.เพือ
ละ 1 ครังๆ
ภาวะแทรกซ ้อน
ละ 80 คน
ในผู้ป่้ป่วยโรคเรื
วยโรคเรือรั
อรังง
3.ผู
ทีมารับบริการใน
รพ.สต.มีอาหาร
รับประทานในวัน
รวมงบประมาณทังสิน #####
คลีนค
ิ
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2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
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เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

3.เพือให ้ครู
นักเรียน
ประชาชนทั
4.เพื
อปลูกฝัวไป
ง

ประชาชน
ทัวไป
จํานวน 50

ทัศนคติทดี
ี ในการ
ป้ องกันควบคุม
โรคประชาชนใน
เขต รพ.สต.

รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น

####

แหล่งงบ กองทุนตําบลไร่น ้อย

1. เพือลดอัตรา
ป่ วยด ้วยโรค
ไข ้เลือดออก ไม่
เกิน 50 ต่อแสน
2.เพือให ้ ครู
นักเรียน
ประชาชนทัวไป มี
ความรู ้ความเข ้าใจ
2.เกียวกับโรค
ไข ้เลือดออก และ
รู ้จักวิธก
ี ารป้ องกัน
ควบคุมโรค

54,000

105 โครงการป้ องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ประจําท ้องถิน
ประจําปี 2565

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
น.สเสาวคนธ์ สีบวั นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบต
ั ก
ิ าร
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
อสม. 4
/
ค่าอาหารว่างพร ้อม
##### #####
หมูบ
่ ้าน
เครืองดืม( 25บาท
จํานวน 117
x270คนx2 มือx2วัน)
คน
ครู นักเรียน
ค่าอาหารไม่ครบมือ
#####
จํานวน 33
เครืองดืม มือละ 50
คน
บาท x2มือx270คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
แหล่งงบ กองทุนตําบลไร่น ้อย

1.เพือให ้
ประชาชนตาม
กลุม
่ เป้ าหมาย
ได ้รับการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ทุกคน 2.เพือให ้
ประชาชน
กลุม
่ เป้ าหมายเกิด
ความตืนตัว
ตระหนั
กเห็
3.เพื
อให
้ น
ประชาชน
กลุม
่ เป้ าหมายที
ได ้รับการตรวจ
สุขภาพและทีอยู่
ในกลุม
่ เสียง
ทางด ้านสุขภาพ
ได ้รับการให ้สุข
ศึกษาและ
4.เพื
อให ้
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลดงแสนสุข
ได ้วิเคราะห์
สถานการณ์
สภาวะสุขภาพ
ของประชาชนใน
เขตรับผิดชอบ
ตําบลไร่น ้อยเพือ
่ าร
นํ าไปสูก
วางแผนแก ้ไข
ปั ญหาสาธารณสุข
ในชุมชนของ
ตนเอง ร่วมกับ
องค์กรในชุมชน
ต่อไป

50,075

106 โครงการตรวจคัด
กรองความเสียงด ้าน
สุขภาพตําบลดงแสน
สุข ปี งบ 2565

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
นางประนอม โทจ ันทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1.ประชาชน
/
แบ่งเป็ น 2 ช่วงการ
#####
ตามชุดสิทธิ
ดําเนินงาน
ประโยชน์ใน
ช่วงที 1 ช่วงอบรม
กลุม
่ อายุ
เตรียมการ
15-34 ปี ใน
- ค่าอาหารและอาหาร
#####
เขต
ว่างพร ้อมเครืองดืม
รับผิดชอบ
อบรมแกนนํ าตรวจคัด
ของรพ.สต
กรองสุขภาพ จํานวน
จํานวน
117 คนๆละ 100
425คน
บาท
2.ประชาชน
ช่
วงที จํ2านวน
ช่วงปฏิ2บต
ั วัิ น #####
ตามชุดสิทธิ
กิจกรรม
ประโยชน์ใน
- ค่าอาหารกลางวัน
กลุม
่ อายุ 35
ผู ้รับการตรวจสุขภาพ
ปี ขนไปใน
ึ
จํานวน 1 มือ ๆละ
เขต
25 บาท จํานวน
รับผิดชอบ
1,067 คน
ของรร.สต
จํานวน
525 คน
3. แกนนํ า
สุขภาพ
จํานวน 117
คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

1.อสม.
จํานวน 117
คน
2.กลุม
่ เสียง
283 คน
รวม 400
คน

/

ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม มือละ25
บาท x 4 มือx200 คน

#####

ค่าอาหารไม่ครบมือ
และเครืองดืม มือละ
50 บาท x2มือx200
คน

#####

#####

กองทุนตําบลไร่น ้อย

1.เพือให ้
ประชาชนตาม
กลุม
่ เป้ าหมาย
ได ้รับการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ทุกคน 2.เพือให ้
ประชาชน
กลุม
่ เป้ าหมายเกิด
ความตืนตัว
ตระหนักเห็น
ความสําคัญและ
ใส่
ใจในการดู
3.เพื
อให ้ แล
ประชาชน
กลุม
่ เป้ าหมายที
ได ้รับการตรวจ
สุขภาพและทีอยู่
ในกลุม
่ เสียง
ทางด ้านสุขภาพ
ได ้รับการให ้สุข
ศึกษาและ
คําปรึกษาที
ถูกต ้อง และ
เหมาะสม

#####
40,000

107 โครงการดูแลกลุม
่
เสียงโรคเรือรังโดย
จิตอาสา ปี 2565

รวมงบประมาณทังสิน

แหล่งงบ

5.เพือให ้เกิดการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีมาตรฐาน
เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน

นางประนอม โทจ ันทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
แหล่งงบ
กองทุนตําบลไร่น ้อย

4.เพือให ้
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลได ้วิเคราะห์
สถานการณ์
สภาวะสุขภาพ
ของประชาชนใน
เขตรับผิดชอบ
ตําบลหัวเรือเพือ
่ าร
นํ าไปสูก
วางแผนแก ้ไข
ปั ญหาสาธารณสุข
ในชุมชนของ
ตนเองร่วมกับ
องค์กรในชุมชน
ต่อไป

น.สเสาวคนธ์

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5.เพือให ้เกิดการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีมาตรฐาน
เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน

108 โครงการป้ องกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ประจําท ้องถิน
ประจําปี 2565

1. เพือลดอัตรา
ป่ วยด ้วยโรค
ไข ้เลือดออก ไม่
เกิน 50 ต่อแสน
ประชากร

อสม. 4
หมูบ
่ ้าน
จํานวน 117
คน

/

รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม( 25บาท
x270คนx2 มือx2วัน)

#####
#####

#####

/

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

2.เพือให ้ ครู
นักเรียน
ประชาชนทัวไป มี
ความรู ้ความเข ้าใจ
2.เกียวกับโรค
ไข ้เลือดออก และ
รู ้จักวิธก
ี ารป้ องกัน
ควบคุมโรค
3.เพือให ้ครู
นักเรียน
ประชาชนทัวไป
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
โรค และมีสว่ นร่วม
ในการป้ องกัน
ควบคุมโรค
ไข ้เลือดออก
4.เพือปลูกฝั ง
ทัศนคติทดี
ี ในการ
ป้ องกันควบคุม
โรคประชาชนใน
เขต รพ สต

อสม. 4
หมูบ
่ ้าน
จํานวน 117
คน
ผู ้นํ าชุมชน
จํานวน 13
คน

/

รวมงบประมาณทังสิน

#####

ค่าอาหารว่างพร ้อม
เครืองดืม( 25บาท
x130คนx2 มือx2วัน)

#####

ค่าอาหารไม่ครบมือ
เครืองดืม มือละ 50
บาท x2มือx130คน

#####

รวมงบประมาณทังสิน

#####

#####

13,000

13,000

กองทุนตําบลไร่น ้อย
น.สเสาวคนธ์ สีบวั
นักวิชาการสาธารณสุข

109 โครงการการเฝ้ าระวัง 1.อาสาสมัคร
และควบคุมป้ องกัน
สาธารณสุขได ้มี
โรคโควิด-19 ในชุมชน การคัดกรอง
ประชาชน และ
ติดตามผู ้ทีกลับมา
จากจังหวัดพืนที
2.ประชาชนที
กลับมาจาก
จังหวัดพืนที
ควบคุมสูงสุด
ได ้รับการตรวจคัด
กรองติดตามครบ
14 วันอย่าง

ประชาชน
ทัวไป
จํานวน 50
คน

กองทุ
แหล่
นงตํงบ
าบลไร่น ้อย

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
สเสาวคนธ์ สีบวั นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบต
ั ก
ิ าร
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ครู นักเรียน
ค่าอาหารไม่ครบมือ
#####
จํานวน 33
เครืองดืม มือละ 50
คน
บาท x2มือx270คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
แหล่งงบ กองทุนตําบลปทุม

รพ.สต.ดง
กองทุนตําบลหนองขอน

รพ.สต.หนองขอน

111

18,700

110

ผู ้รับผิดช นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง
อบ
ห่องแห่

ลําดั
บ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
/
โครงการ ป้ องกัน
1.เพือให ้
1.
ค่าอาหารไม่ครบมือ
7,200 #####
ควบคุมโรคติดต่อใน
ประชาชนมีสว่ น
อาสาสมัคร
60 บาท x 120 คน x 1
ชุมชน
ร่วมในการจัดการ สาธารณสุข
วัน
สิงแวดล ้อมทีเอือ ประจํา
ต่อการป้ องกัน
หมูบ
่ ้าน 5
ควบคุมโรคติดต่อ หมูบ
่ ้าน
2.ผู ้นํ าชุมชน
ค่าอาหารว่างและ
6,000
ทีสําคัญในชุมชน
จํานวน 24
เครืองดืม 25 บาท x 2
2.เพือลดอัตรา
คน
มือ x 120 คน
ป่ วยด ้วย
ค่าอาหารไม่ครบมือ
3,000
โรคติดต่อทีสําคัญ
60 บาท x 50 คน
ป้ องกันและ
ควบคุมการ
ค่าอาหารว่างและ
2,500
แพร่กระจายของ
เครืองดืม 25 บาท x 2
โรคติดต่อในชุมชน
มือ x 50 คน
รวมงบประมาณ
#####
ทงสิ
ั น
โครงการดูแลสุขภาพ 1..เพือให ้ผู ้ป่ วย
1.ผู ้ป่ วย
/ / / / 1.ค่าอาหารว่างและ
55,000 #####
ผู ้ป่ วยเบาหวานผู ้ป่ วย เบาหวานได ้รับ
โรคเบาหวาน
เครืองดืม อัตรา 25
ความดันโลหิตสูงใน
การประเมินภาวะ
และโรค
บาท/คน/มือ จํานวน
คลินก
ิ โรคเรือรัง
เจ็บป่ วย รับ
ความดัน
200 คน จํานวน 1 มือ
คําแนะนํ าและส่ง
โลหิตสูงที
จํานวน 11 เดือน
ต่อการรักษาทีมี
มารรับ
ประสิทธิภาพ
บริการใน
2..เพือให ้ผู ้ป่ วย
คลินก
ิ โรค
ได ้รับบริการทีมี
เรือรัง
คุณภาพ มี
จํานวน 200
รวมงบประมาณ
#####
มาตรฐาน และ
คน จํานวน
ทงสิ
ั น
เกิดความพึงพอใจ 11 เดือน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจํา
หมูบ
่ ้าน (อส
ม.)ในพืนที
และ
เครือข่ายทีม
SRRT
จํานวน 128
คน

/

/

/

1.2 ค่าจัดซือสเปรย์
กําจัดยุง จํานวน 30
กระป๋ อง x 100 บาท

3000

1.3 ค่าป้ ายโครงการ
จํานวน 1 ป้ าย x 1000
บาท
1.4 ค่าจัดซือโลชันทา
กันยุงชนิดซอง จํานวน
720 ซอง x 5 บาท

1000

6400

6400

25600

6400

ในการเดินทาง ออก
่ สํารวจ จํานวน 128
สุม
คน x 50 บาท x 4 ครัง

6400

2. กิจกรรมรณรงค์
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุ
งลาย
2.1
ค่าพาหนะ อสม.

3600

1000

3200

3600

/ 1.1 ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม แก่ผู ้เข ้าร่วม
อบรม จํานวน 128 คน
x 25 บาท

3000

ุ่
2.ลงพืนทีรณรงค์สม
สํารวจลูกนํ ายุงลาย 7
หมูบ
่ ้านๆละ 4 ครัง/ปี
โดย จนท,อสม.และ
ทีมเครือข่ายควบคุม
ป้
องกัปนและประเมิ
ภัยโรคติดนต่ผล
อ
3.สรุ
การดําเนินงาน

1.พัฒนาศักยภาพ
ทีมสอบสวน
เคลือนทีเร็วให ้มี
ศักยภาพในการ
ควบคุมป้ องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
2.ลดอัตราป่ วย
โรคไข ้เลือดออก
ร ้อยละ 20 เมือ
เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐาน
ย
้อนหลั
ง ้ชุมปีชน
3.เพื
อให
ตระหนักถึงปั ญหา
โรคติดต่อนํ าโดย
4.เพือให ้ทีม
เครือข่ายควบคุม
ป้ องกันภัย
โรคติดต่อใน
ชุมชนสือสารและ
ประชาสัมพันธ์
ป้ องกันภัย
โรคติดต่อนํ าโดย
ยุงลายแก่ชม
ุ ชน
ในพืนที

3200

มีกจิ กรรมดังนี
1.ประชุมทีมเครือข่าย
ควบคุมป้ องกันภัย
โรคติดต่อในชุมชน

36400

112 โครงการรณรงค์
ควบคุมป้ องกัน
โรคติดต่อจากยุงลาย
ในชุมชนตําบลปทุม

แหล่งงบ กองทุนฯทต.ปทุม

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
นางพัชรินทร์ แสนสุข รพ.สต.ปทุม
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1.จ ัดประชุมทีม
เครือข่ายควบคุม
ป้องก ันภ ัย
โรคติดต่อในชุมชน
รณรงค์ป้องก ัน
โรคติดต่อตาม
ฤดูกาลพร้อมออก
่ สํารวจและกําจ ัด
สุม
ลูกนํายุงลาย

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
แหล่งงบ
กองทุนฯทต.ปทุม

/

1.กิจกรรมจ ัดอบรม
ให้ความรูท
้ ม
ี
เครือข่ายควบคุม
ป้องก ันภ ัยและ
รณรงค์ป้องก ันโรค
โควิด - 19 ในเขต
พืนที
1.1 ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม แก่ผู ้เข ้าร่วม
อบรม จํานวน 128 คน
x 25 บาท x 2 มือ
(แบ่งอบรม 2 รุน
่ )
1.1 ค่าอาหารไม่ครบ
มือ แก่ผู ้เข ้าร่วมอบรม
จํานวน 128 คน x 60
บาท x 1 มือ (แบ่ง
อบรม 2 รุน
่ )

6400

7680

1000

6400

6400

1.3 ค่าป้ ายโครงการ
จํานวน 1 ป้ าย x 1000
บาท
2. กิจกรรมอสม.เคาะ
ประตูบ ้าน
2.1 ค่าพาหนะ อสม.
ในการเดินทาง
ดําเนินกิจกรรม อสม.
เคาะประตูบ ้านจํานวน
128 คน x 50 บาท x 1
ครัง

21480

1000

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจํา
หมูบ
่ ้าน (อส
ม.)ในพืนที
และ
เครือข่ายทีม
SRRT
จํานวน 128
คน (แบ่ง
อบรม 2 รุน
่ )

/

7680

1. เพือดําเนิน
กิจกรรม อสม.
เคาะประตูบ ้าน
ค ้นหาเชิงรุก
บุคคลทีเดินทาง
มาจากพืนทีเสียง
กลุม
่ เสียงสัมผัส
ผู ้ป่ วย ผู ้กักตัว 14
2. เพือให ้ อสม.
มีความรู ้ ความ
เข ้าใจ ในการ
ป้ องกันและ
ควบคุมโรคโควิด3. เพือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ฉีกวัคซีนโควิด-19
ในเขตพืนที

/

นางพัชรินทร์ แสนสุข รพ.สต.ปทุม

/

6400

113 โครงการ อสม.
เคาะประตูบา้ น
รณรงค์ เฝ้าระว ัง
ป้องก ัน และควบคุม
โรคติดเชือไวร ัสโค
มีกจิ กรรมดังนี
1. ประชุมชีแจง
สถานการณ์การระบาด
และอบรมความรู ้ใน
การจัดการความเสียง
และการควบคุมโรค
เมือเกิดการระบาดใน
เขตพืนที
2. กิจกรรม อสม.
เคาะประตูบ ้าน
รณรงค์ป้องกันและ
สือสารความเสียงต่อ
โรคโควิด-19 และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
รับวัคซีนป้ องกันโค
วิด-19ในเขตพืนที

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รวมงบประมาณทังสิน
36400

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

5,000

5,000

10,000

1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(บาท/คน/
มือ) 25 x 100 x 2

5,000

2.2. ค่าอาหารไม่ครบ
มือ(บาท/คน/มือ) 50 x
100 x 1
รวมงบประมาณทังสิน

5,000

1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(บาท/คน/
มือ) 25 x 150 x 2
2.2. ค่าอาหารไม่ครบ
มือ(บาท/คน/มือ) 50 x
150 x 1
รวมงบประมาณทังสิน

10,000

10,000

15,000

10,000

7,500
7,500
15,000

กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย

1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(บาท/คน/
มือ) 25 x 100 x 2
2.2. ค่าอาหารไม่ครบ
มือ(บาท/คน/มือ) 50 x
100 x 1
รวมงบประมาณทังสิน

กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย

30,000

กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย

/

รวมงบประมาณทังสิน

กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย

/

ประชาชน
กลุม
่ อายุ40
ปี ขนไป
ึ
ใน
เขต
รับผิดชอบ
ของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชน
ทุกกลุม
่ วัย
จํานวน 150
คน

15,000

แหล่งงบ

4.1 เพือให ้
ประชาชนตระหนัก
ถึงอันตรายจาก
โรคมะเร็งตับและ
ท่อนํ าดี 4.2
เพือปรับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุม
่ เสียงที
ตรวจพบไข่
พม
ยาธิ
1.
เพือส่งเสริ
ให ้
ประชาชนทุกกลุม
่
วัยร่วมกิจกรรม
ออกกําลังกาย 2.
เพือลดภาวะการณ์
เจ็บป่ วยด ้วยโรค

2.2. ค่าอาหารไม่ครบ
มือ(บาท/คน/มือ) 50 x
300 x 1

#####

นางสุพ ัสตรา
ยืนยง

/

15,000

น.ส.เบญจมาศ แฝง
พงศ ์

โครงการ ชาวตําแย
117 ขยับกายสบายชีวี

1. เพือให ้เด็ก(0-5 ผู ้ปกครอง
ปี )มีพัฒนาการที และจิต
สมวัยทังทางด ้าน อาสาจํานวน
ร่างกาย สติปัญญา 100 คน
อารมณ์ จิตใจ
และสังคม
2. เพือให ้เด็ก(0- -

1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(บาท/คน/
มือ) 25 x 300 x 2

10,000

โครงการควบคุมโรค
ิ ต่อและภัย
116 ไม่ตด
สุขภาพ(ป้ องกันและ
แก ้ไขปั ญหา
โรคมะเร็งตับ มะเร็ง
ท่อนํ าดีและพยาธิ
ใบไม ้ตับ)

/

นางณัฐภัทร พจน
ประเสริฐ

โครงการพัฒนาการ
115 เด็ก(0 -5 ปี )

อสม. ครู
นักเรียน
ประชาชน
จํานวน300
คน

30,000

โครงการชาวตําแย นา เพือลดอัตราป่ วย
ด ้วยโรค
114 เมือง แคนคําร่วมใจ
ต ้านภัยไข ้เลือดออก
ไข ้เลือดออกไม่
เกิน50ต่อแสน
ประชากร

นายอ ัสนียร ัตน์ ศิรโิ สม

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รวมงบประมาณทังสิน
21480

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

๑.เพือให ้ผู ้ป่ วย
โรคเรือรังมี
พฤติกรรมการ
ปฏิบต
ั ต
ิ วั ทีถูกต ้อง
๒. เพือลด
ภาวะแทรกซ ้อน
ในผู ้ป่ วยโรคเรือรัง
๓. เพือส่งเสริม

118

ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(บาท/คน/
มือ) 25 x 800 x 1

#####

รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น

20,000

1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม(บาท/คน/
มื
x 200 xครบมื
2 อ
2.อ)ค่า25
อาหารไม่

#####

(บาท/คน/มือ) 50 x
200 x 1
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น

10,000

20,000

#####

#####

งบกองทุนฯตําบลกุดงบกองทุ
ลาด นฯตําบลกุดลาด

20,000

งบกองทุนฯตําบลกุดลาด

#####

นางวรรณทรัตน์ ยิง
พันธ์

/

#####

น.ส.ไพจิตต์
ประสมรส

/

#####

นางวรรณทรัตน์ ยิงพันธ์

อสม. และ
ประชาชน
จํานวน200
คน

เครืองดืม(บาท/คน/
มือ) 25 x 200 x 2
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ
(บาท/คน/มือ) 50 x
200 x 1
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น

20,000

สุขภาพ มีความรู ้
ในการป้ องกันโรค
โควิด-19
2.เพือ
ประชาสัมพันธ์ให ้
ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
การป้ องกันโรค

ประชาชน
อายุ 15 ปี
ขึนไป

/

28,000

20,000

ป้ องกันโรคโควิด-19

อสม. ครู
นักเรียน
ประชาชน
จํานวน

รวมงบประมาณ
ท
งสิ
ั าน
1.ค่
อาหารว่างและ

20,000

119 โครงการผาแก ้วร่วมใจ 1.เพือให ้ประชาชน
ต ้านภัยไข ้เลือดออก
มีความรู ้ในการ
ป้ องกันและ
ควบคุมโรค
ไข ้เลือดออก 2.
เพือให ้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข ้เลือดออกใน
ชุมเพื
ชนอให ้
120 โครงการตรวจคัด
1.
กรองสุขภาพให ้
ประชาชนตาม
ความรู ้ประชาชน 15
กลุม
่ เป้ าหมาย
ปี ขนไป
ึ
ได ้รับการตรวจ
สุขภาพสุขภาพ
ประจําปี ทก
ุ คน
2.เพื
อให
้
า
121 โครงการควบคุม
1.เพือให ้แกนนํ

28,000

โครงการปรับเปลียน
พฤติกรรมผู ้ป่ วย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์

แหล่งงบ
กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย
ผู ้รับผิดช
นางสุพ ัสตรา ยืนยง
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ผู ้ป่ วยโรค
/ / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบมือ 14,000 28,000
เรือรังทีมา
(บาท/คน/มือ) 50 x
รับบริการใน
140 x 2
คลีนค
ิ สีแดง
และสี
14,000
ค่าอาหารว่างและ
เหลือง
เครืองดืม(บาท/คน/
จํานวน 140
มือ) 25 x 140 x 5
คน

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
แหล่งงบ กองทุนฯ

นางดารา โคตรอาษา

กองทุนฯ

7,719

ผู ้รับผิดช
นางดารา โคตรอาษา
อบ

7,718

7,717

7,716

7,715

7,714

7,713

#####

7,712

รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น

7,711

7,710

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการรณรงค์ตรวจ 1.เพือให ้
กลุม
่
/
1.ค่าอาหารว่างและ ##### #####
คัดกรองสุขภาพกลุม
่
ประชาชนตาม
ประชาชน
เครืองดืมโครงการ
ประชาชนอายุ 15ปี
กลุม
่ เป้ าหมาย
อายุ 15 ขึน
จํานวน 1,105 คนx25
ขึนไปตามชุดสิทธิ
ได ้รับการตรวจ
ไปในเขต
บาท เป็ นเงินในการ
ประโยชน์หลัก
สุขภาพตาม
พืนที รพ.
คัดกรองในหมูบ
่ ้าน
2.เพือให ้
2ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ใน
#####
ปี งบประมาณ 2565
สต.ยางลุม
่
ประชาชนในกลุม
่
การดํ
า
เนิ
น
งาน
จํานวน
122
ทีมีปัจจัยเสียง
โครงการ จํานวน
1,105 คน
ด ้านสุขภาพและ
1,105 คนๆละ 20
ประชาชนทีมีภาวะ
บาท
3.ค่าป้ ายอบรม
1,500
โครงการ จํานวน 1
ป้ าย เป็ นเงิน
#####
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
โครงการส่งเสริมการ 1.เพือให ้กลุม
่
กลุม
่ ผู ้ป่ วย
√ √ √ √ 1.ค่าอาหารว่างและ
##### ######
ดูแลสุขภาพในกลุม
่
ผู ้ป่ วยโรคเรือรังมี เรือรัง
เครืองดืมสําหรับผู ้ป่ วย
ผู ้ป่ วยโรคเรือรัง
ความรู ้ความเข ้าใจ เบาหวาน
โรคเบาหวานหลังการ
ปี งบประมาณ 2565
และเห็นความ
ความดัน
เจาะเลือดและกลุม
่
เข ้าใจและเห็น
โลหิตสูง
เสียงทีนัดเจาะเลือด
ความสําคัญใน
ทีมารับ
ซําจํานวน 70 คนๆละ
การดูแลสุขภาพ
บริการใน
25บาท x 24 ครัง
ของตนเอง
โรงพยาบาล
เป็ นเงิน
2.เพือให ้กลุม
่
2.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ใน
#####
ส่งเสริม
ผู ้ป่ วยโรคเรือรังมี สุขภาพ
การดําเนินงาน
พฤติกรรมการ
โครงการ จํานวน 70
ตําบลยางลุม
่
123
ดูแลสุขภาพของ
คนๆละ 20 บาท x 24
จํานวน
ตนเองและ
ครัง
395 คน
1,500
3.ค่าป้ ายอบรม
ต่อเนือง เพือลด
โครงการ จํานวน 1
ภาวะแทรกซ ้อน
ป้ าย เป็ นเงิน
ของโรคได ้

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

1.กลุม
่ ผู ้ป่ วยเรือรัง
มีการควบคุมความ
เสียงพฤติกรรม
สุ
ขภาพอย่
าง
2.กลุ
ม
่ ผู ้ป่ วยมี
ทักษะความรู ้ใน
การปรับพฤติกรรม
ตนเองและเป็ น
ต ้นแบบแก่ผู ้ป่ วย
เรือรังอืน

กลุม
่ ผู ้ป่ วย
เบาหวาน
ความ
ดันโลหิ
คสูงทีมีคา่
A1Cหว่าง7
ถึง9 จํานวน
100 คน

/

5.ค่าป้ ายไวนิล
โครงการ จํานวน 1
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
1. ค่าอาหารไม่ครบมือ
ผู ้เข ้าร่วมอบรม
จํานวน 100 บาท/คน/
วันค่า1อาหารว่
มือ เป็านเงิ
น
2.
งและ
เครืองดืมแก่ผู ้เข ้ารับ
การประชุมอบรม
จํานวน 100 คน ๆ ละ
3 มือ ๆx 2วัน ละ 25
บาท
3. ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ใน
การดําเนินงาน
โครงการ จํานวน 100
คนๆละ
20ลและของ
บาท
4.
ค่ารางวั
สมนาคุณในการ
ปรั
5. บ
ค่เปลี
าป้ ายนตามเกณฑ์
ยไวนิล
โครงการ จํานวน 1

กองทุนฯ

2. เพือกําจัด
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายและกําจัด
ลูกนํ ายุงลาย

แหล่งงบ กองทุนฯ

125 โครงการต ้นแบบ
ควบคุมความเสียง
พฤติกรรมสุขภาพ
ปี งบประมาณ 2565

1. เพือลดอัตรา
ป่ วยด ้วยโรค
ไข ้เลือดออก

นางดารา โคตรอาษา

124 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการควบคุม
ป้ องกันไข ้เลือดออก
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลยางลุม
่
ปี งบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
นายประยงค์ สว ัสดี
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
อาสาสมัคร / / / / 1.ค่าอาหารว่างและ
14,100 ######
สาธารณสุข
เครืองดืมแก่ผู ้เข ้ารับ
ประจํา
การประชุมอบรม
หมูบ
่ ้าน (อส
จํานวน 141 คน ๆ ละ
ม.)ในพืนที
4 มือ
ละ
บาท
2.ค่
าวัๆสดุ
อป
ุ 25
กรณ์
ใน
2,820
และ
การดําเนินงาน
เครือข่ายทีม
โครงการ จํานวน 141
SRRT
คนๆละ
20 อสม.ใน
บาท
3.ค่
าพาหนะ
#####
จํานวน 141
่ สํารวจ
การเดินสุม
คน
จํานวน 141 คนๆละ
50 บาทx 4 ครัง
4.ค่ารางวัลของ
8,000
สมนาคุณโครงการ
จํานวน 40 รางวัลๆละ
200 บาท เป็ นเงิน
1,500
#####
5,000 ######

7,500

2,000

#####
1,500

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ผู ้รับผิดช
อบ

แหล่งงบ

15,000

15,000

10,000

จินตะหรา สายพฤกษ์ พว.ชํานาญการ (รพ.สต.หัวเรือ)

กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ

3,750

3,750

10,000

กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ
อร่ามฤทธิ ดวงศรี
นว.ชํานาญการ
(รพ.สต.หัวเรือ)

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
####
30,000 40,000
126 โครงการตรวจคัด
1.เพือให ้
1.ประชากร
/ / กิจกรรมตรวจค ัด
กรองและปรับเปลียน ประชาชนอายุ 35 อายุ 35 ปี
กรองฯ 1.ค่าอาหาร
พฤติกรรมกลุม
่ เสียง
ปี ขนไปมี
ึ
ความรู ้ใน ขึนไปในเขต
ว่างและเครืองดืม
โรคเรือรังในชุมชน
การป้ องกันโรค
รับผิดชอบ
1,200 คน x 25 บาท x
ประจําปี 2565
เรือรัง
2.
16 หมูบ
่ ้าน
1มือ
5000
เพือให ้ประชาชน
จํานวน
กิจกรรมการอบรม
กิจกรรม
อายุ 35 ปี ขนไป
ึ
1,200 คน
ปร ับเปลียน
การดําเนินการ
1. แต่งตังทีม ได ้รับการตรวจคัด 2.แกนนํ า
พฤติกรรมฯ1.
่ เสียง
สุขภาพออกให ้บริการ กรองโรค และลด กลุม
ค่าอาหารไม่ครบมือ
อัตราการตายด ้วย อบรม
ตรวจคัดกรองความ
100 คน x 50 บาท x
โรคทีเป็ นปั ญหา
ปรับเปลียน
เสียงโดยให ้ อสม.มี
1 มือ
3.เพือค ้นหา
พฤติกรรม
2.ค่าอาหารว่างและ
5000
ส่วนร่วม
ผู ้ป่ วย
จํานวน 100
เครืองดืม 100 คน x
2. ปฏิบต
ั ก
ิ ารตาม
คน
25 บาท x 2 มือ
แผนปฏิบต
ั งิ านฯ โดย โรคเบาหวานและ
ให ้ อสม.นัดประชากร ความดันโลหิตสูง
รายใหม่
กลุม
่ เป้ าหมายเพือ
4.เพือให ้
การคัดกรองในระดับ
ประชาชนกลุ
ม
่
หมูบ
่ ้าน/ชุมชน
เสี
ยงได
้รั
บ
ความรู
้
4. เจ ้าหน ้าที
สามารถปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
น
สาธารณสุ
ข
ร่
ว
มกั
บ
17,500
1. เพือตรวจหา
1.เกษตรกร
/ / กิจกรรมตรวจค ัด
127 โครงการเกษตรกร
ตําบลหัวเรือ ปลอด
ระดับปริมาณ
กลุม
่ เสียง
กรองฯ
โรค ปลอดภัย ไร ้
สารเคมีตกค ้างใน ในชุมชน
1.ค่าอาหารว่างและ
7,500
สารเคมีตกค ้างใน
เลือดของ
จํานวน 300
เครืองดืม 300 คน x
เลือด ประจําปี 2565 เกษตรกรทีมีผล
คน 2.
25 บาท x 1 มือ
ต่อสุขภาพ
เกษตรกรที
กิจกรรมอบรม
มีผลตรวจ
ปร ับเปลียนฯ
พบสารเคมี
1.ค่าอาหารไม่ครบมือ
5,000
ตกค ้างใน
100 คน x 50 บาท
เลือดใน
x 1 มือ
2.ค่าอาหารว่างและ
5,000
ระดับเสียง
เครืองดืม 100 คน x
และไม่
25 บาท x 2 มือ
ปลอดภัย
จํานวน 100

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
แหล่งงบ
กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ
กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ

เทพา รักษาศรี จพ.
ชํานาญงาน (รพ.

10,000

5,500

5,500

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

#####

5,760

ค่าเบียเลียง 240 บาท
xจํานวน 8 คน x 24
่ ตรวจเดือนละ
วัน**สุม
2 ครัง

5,760

่ ตรวจ
1.สุม
กลุม
่ เสียง
แม่ค ้าและ
ประชาชน
พืนทีอําเภอ
เมืองอุบลฯ

5,760

1.เฝ้ าระวังกลุม
่
เสียงแม่ค ้าจาก
พืนทีเสียงในการ
แพร่ระบาดโรคโค
วิด 2019

5,500

5,500

2.กิจกรรมออกค ้นหา
เชิงรุกกลุม
่ เสียง

ผู ้รับผิดช เทพา รักษาศรี จพ.
อบ
ชํานาญงาน (รพ.

5,000

5,000

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ดําเนินการ
วัตถุประสงค์
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บ
ดําเนินงาน
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
128 โครงการชุมชนหัวเรือ 1.เพือสร ้าง
แกนนํ า
/ / 1. ค่าอาหารว่างและ
5,000 10,000
ร่วมใจ ต ้านภัยโรค
เครือข่ายการ
ชุมชน ใน
เครืองดืม 25 บาท x
ไข ้เลือดออก ด ้วยคุณ ควบคุมป้ องกันโรค เขตตําบลหัว
50 คน x 2 มือ x 2 วัน
ธรม "รักเหนือรัก"
ในชุมชน
เรือ จํานวน
เป็ นเงิน
2. ค่าอาหารไม่ครบ
5,000
ระดับศีล 5 ประจําปี
2.
100 คน
มือ 50 บาท x 50 คน
2565
เพือให ้ประชาชนมี แบ่งเป็ น 2
รวมงบประมาณ
ส่วนร่วมในการ
รุน
่ ๆละ 50
10,000
ทงสิ
ั น
ป้ องกัน ควบคุม
คน
129 โครงการอบรมแกนนํ า 1. เพือให ้แกนนํ า แก่นนํ า
/
1. ค่าอาหารว่างและ
5,000 10,000
เฝ้ าระวัง ป้ องกันและ สุขภาพมีความรู ้
สุขภาพ
เครืองดืม 25 บาท x
ควบคุมโรคติดเชือ
ความเข ้าใจ ใน
จํานวน 100
50 คน x 2 มือ x 2 วัน
ไวรัสโคโรนา 2019
การป้ องกันโรคติด คน อบรม
เป็ นเงิน
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ 5,000
(COVID-19) ใน
เชือ
รุน
่ ละ 50 คน
50 บาท x 40 คน x 1
ชุมชน ประจําปี
ไวรัสโคโรนา
รวมงบประมาณ
งบประมาณ 2565
2019
10,000
ทงสิ
ั น
(COVID-19) และ
/ / / / 1.กิจกรรมอบรมชีแจง
130 โครงการเฝ้ าระวัง
#####
ป้ องกันและควบคุม
การดําเนิงาน
โรคระบาดอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
1.จัดประชุมชีแจงการ 1.เพือชีแจงและ
1.เจ ้าหน ้าที
ค่าอาหารว่าง 8 มือๆ
#####
ดําเนินงาน
ติดตามการ
คณะกรรมการ
ละ 25*50 คน*4 ไตร
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
โรคติดต่อ
มาสๆละ 1 ครัง
โรคติดต่อระดับอําเภอ เครือข่าย
ระดับอําเภอ
จํานวน 50
คณะกรรมการ
ค่าอาหารไม่ครบมือ
#####
คน
50คน*50บาท* 4มือ*

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

งบกองทุนเรือรัง

132 โครงการให ้ความรู ้
การดูแลตนเองและ
รณรงค์คด
ั กรองภาวะ
แทรก
ภาวะแทรกซ ้อนตา
เท ้า ซ ้อนทางตา ,เท ้า
ในผู ้ป่ วยเบาหวาน

#####

1.ค ้นหากลุม
่ เสียง
เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
2.เพือให ้ความรู ้
ผู ้ป่ วยกลุม
่ เสียง
ไม่ให ้เกิดเป็ นกลุม
่

1.เพือให ้ผู ้ป่ วย
เบาหวานสามารถ
ดูแลตนเองได ้
ถูกต ้อง
2.เพือค ้นหา
ภาวะแทรกซ ้อน
ในผู ้ป่ วยเบาหวาน

ประชาชน
อายุ35ปี ใน
เครือข่าย
๕๐พรรษาฯ
จํานวน
49,000 คน

ผู ้ป่ วย
เบาหวาน
จํานวน
5,500คน

/

/

/

/

รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
1.ค่าแบบฟอร์มคัด
กรองจํานวน400เล่ม
ราคาเล่มละ 100 บาท

2.แผ่นสติปเบาหวาน
จํานวน40,000อัน
ราคาอันละ 10 บาท
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
1.แบบฟอร์มคัดกรอง
ตาจํานวน40เล่ม ราคา
บาท มตรวจ
2. แบบฟอร์
เท ้าจํานวน40เล่ม
ราคาเล่มละ100บาท
3. แบบฟอร์ม แจ ้งผล
ตรวจ40 เล่มราคาเล่ม
ละ 60 บาท
4.อาหารว่างและ
เครืองดืม 25บาท
x5,500บาท

####
#####

#####

440,000

131 โครงการคัดกรอง
ภาวะสุขภาพ
ประชาชนอายุ35ปี ขน
ึ
ไป

งบกองทุนเรือรัง

6.ซือนํ ายาพ่นหมอก
ควัน

แหล่งงบ

x จํานวน 15 คน x 27
วัน
จัดซือทรายอะเบท
#####

กันย์วต
ิ รา,มานิดา

5.ซือทรายอะเบท

เขต
รับผิดชอบ
รพ ๕๐

24,300

ออกให ้บริการฉีด
วัคซีนร่วมกับ รพ.
๕๐พรรษาฯและ
รพ สต

24,300

4.กิจกรรมฉีดวัคซีน
ป้ องกันโควิด19

24,300

1.ออกสอบสวน
โรคควบคุมการ
ระบาดในพืนที/
ชุมชนเพือลดการ
แพร่ระบาด

24,300

3.กิจกรรมออกปฎิบต
ั ิ
การควบคุมโรคติดต่อ
ระดับพืนที

นางก ันย์วต
ิ รา

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1.พืนที
ค่าเบียเลียง 240
#####
ดําเนินการ
บาทxจํานวน 8 คน x
20 วัน
1.จํานวน 21
รพสต
2.เจ
้าหน ้าที
รพ.สต.ใน
ค่าเบียเลียง 240บาท #####

#####
#####
4,000 ######
4,000
2,400
#####

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

4,500

##### ######

#####

3. ค่าอาหารกลางวัน
โยมอุปัฏฐาก
60 บาท x 2 รุน
่ x3
คน x 2 วัน x 4 วัด x
1มือ

2,880

pp

2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม
25 บาท x 2 รุน
่ x 200
คน x 2 วัน x 2 มือ

สุขศึกษา

#####

แหล่งงบ

#####

pp
นางวาสนา พวงจําปา /
รพ.๕๐พรรษาฯ
9,000

1.ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท x 450 รูป x 1
วัน
/ 2.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม
10บาทx450 รูป x 1
มือ
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารกลางวัน
60 บาท x 2 รุน
่ x 200
คน x 2 วัน

31,093

⁄

#####

31,093

พระภิกษุ
สงฆ์สามเณร
ในเครือข่าย
2 รุน
่ ๆ ละ
200 รูป
โยมอุปัฏฐาก
48 คน

รวมงบประมาณ

9,000

พระภิกษุ
สามเณร
และแม่ช ี
จํานวน 450
รูป

2,000

31,093

134 โครงการ
ปร ับเปลียนอาจาระ
ด้านสุขภาพระภิกษุ
สงฆ์-สามเณร ปี
2565

1.สํารวจสภาวะ
สุขภาพพระภิกษุ
สามเณรและแม่ช ี
เครือข่าย
โรงพยาบาล๕๐
พรรษาฯ
2.เพือดําเนินการ
ส่งเสริมและสร ้าง
สุขภาพแบบองค์
1.เพือให ้พระภิกษุ
สงฆ์สามเณร
เกิดความตืนตัว
และตระหนักใน
การดูแลสุขภาพ
2เพือให ้พระภิกษุ
สงฆ์สามเณร ได ้
รับรู ้ภาวะสุขภาพ
ของตนเองและ
ความเจ็บปวยในอ
นาคตและสามารถ
ปรับเปลียนอาจา
ระได ้

6.กระดาษชําระ 20
แพคๆละ100 บาท

9,000

133 โครงการส่งเสริม
สุขภาพพระภิกษุ
สามเณรและแม่ช ี
เครือข่าย
โรงพยาบาล ๕๐
พรรษาฯ

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
5. เบียเลียงเจ ้าหน ้าที #####
240บาทx5คนx32 ครัง

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

/

บริการด ้าน
สาธารณสุข ใกล ้
บ ้าน ใกล ้ใจ
136

1.เพือให ้ผู ้เข ้าร่วม
โครงการพัฒนา
โครงการเข ้าใจ
ศักยภาพการ
สุขภาพของ
ปรับเปลียนพฤติกรรม ตนเองมีทางเลือก
ผู ้เข ้าร่วมบริการคลินก
ิ
สุขภาพทีถูกต ้อง
DPAC ตามหลัก 3
อ.2ส.
2.เพือให ้ผู ้เข ้า
โครงการทังกลุม
่
เสียงและกลุม
่ ป่ วย
มีความรู ้ความ
เข ้าใจในการ
ปรับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพ

บุคลากร
กลุม
่ เสียง
และกลุม
่ ป่ วย
จํานวน 150

####

รวมงบประมาณทงสิ
ั น ####
1.ค่าอาหารว่างและ
7,500
เครืองดืมมือ25บาทx
2มือ x 50 คน X 3 วัน

/

/

/

2.ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท X 50 คน X 3
วัน

7,500

รวมงบประมาณทงสิ
ั น

####
####

1.ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท x 50 คน X 2
วัน X 3 รุน
่

#####
#####

#####
เงินบํารุง

1.เพือให ้ผู ้เข ้าร่วม
โครงการเข ้าใจ
สุขภาพของ
ตนเองมีทางเลือก

#### ######
#### #####

กลุม
่ งานสุขศึกษา

137 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ปรับเปลียนพฤติกรรม
บุคลากร ตามหลัก 3

ผู ้เข ้ารับ
บริการคลินก
ิ
DPAC
จํานวน 50
คน

รวมงบประมาณ
/ 1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมมือ25บาทx
2มือ x 360คน
2.ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท X 360 คน

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/

แหล่งงบ

ผู ้ป่ วยโรค
เรือรัง 360
คน

กลุม
่ งานสุขศึกษา

1.เพือส่งเสริม
สุขภาพผู ้ป่ วย
เรือรัง ตามหลัก 3
อ.2ส.อการเข ้าถึง
2.เพื

PCU รพ.๕๐พรรษาฯ

โครงการส่งเสริม
135 สุขภาพผู ้ป่ วยโรค
เรือรังในคลินก
ิ
ปี งบประมาณ2565

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
4.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมโยมอุปัฏฐาก
25 บาท x 2 รุน
่ x3
คน x 2 วัน x 4วัด x 2
มือ
2,400

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

2.เพือให ้ผู ้เข ้า
โครงการทังกลุม
่
เสียงและกลุม
่ ป่ วย
มีความรู ้ความ
เข ้าใจในการ
ปรับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพ

บุคลากร รพ.
จํานวน 490
คน แบ่งเป็ น
5 รุน
่ ๆละ 98
คน

/

/

/

/

2.เพือกระตุ ้นการ
ออกําลังกาย
ให ้กับบุคลากรแต่

####
####

2.ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท x 99 คน X 2
วัน X 5 รุน
่
รวมงบประมาณทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25 บาท x 2
มือX98คนX5รุน
่ X2 วัน

####

2.ค่าอาหารกลางวัน
50 บาท x 98 คน X 2
วัน X 5 รุน
่
รวมงบประมาณทงสิ
ั น
/

/

/

/
2. ค่าอาหารว่างและ
นํ าดืม สําหรับผู ้ทีมา
รับการตรวจสุขภาพ 10
บาท x 5,000 คน

#####

####
####
####

#####
#####
เงินบํารุง รพ. ๕๐

กลุม
่
ผู ้รับบริการ
ตรวจ
สุขภาพ
ทังหมด
จํานวน
5,000 ราย

####
####

#####
#####

วาสนา พิมพก ัน

140 โครงการตรวจ
1.เพือคัดกรองและ
สุขภาพและให ้ความรู ้ เฝ้ าระวังความ
เชิงรุกในกลุม
่
เสียงด ้านสุขภาพ
ข ้าราชการ อปท.
รัฐวิสาหกิจ ปกส.
และสิทธิอนๆ
ื

รวมงบประมาณทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25 บาท x 2
มือX99คนX5รุน
่ X2 วัน

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

1.เพือส่งเสริม
ความรู ้การออก
กําลังกายแบบ
Body Weight

บุคลากร รพ.
จํานวน 495
คน แบ่งเป็ น
5 รุน
่ ๆละ 99
คน

คณะกรรมการกีฬา

139 โครงการอบรมแกน
นํ าสุขภาพการออก
กําลังกายแบบBody
Weight

เพือส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก
กําลังกายของ
บุคลากร

คณะกรรมการกีฬา

138 โครงการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
และสร ้างเสริมการ
ออกกําลังกาย

แหล่งงบ รพ. ๕๐ พรรษาฯ

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
กลุม
่ งานสุขศึกษา
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
2.ค่าอาหารว่างและ
####
เครืองดืม 25 บาท x 2
มือX50 คน X 2 วัน X
3 รุน
่

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) .......แผนงานที3 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ)....................................................................
ตัวชีวัยดสุ..............................................................................................................
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) ......5 โครงการควบคุมโรคและภั
ขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

2.เพือให ้สามารถ
วางแผนการดูแล
ป้ องกันโรค
ส่งเสริมสุขภาพ

แหล่งงบ๕๐ พรรษาฯ

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดช
พิมพก ัน
อบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ไตรมาส)
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
3.ค่าจ ้างเหมาCXR
####
Mobiles ฟิ ลม
์ ใหญ่
พร ้อมอ่านผลโดยรังสี
แพทย์ 100 บาท
X3,000 ราย
รวมงบประมาณทงหมด
ั
#### #####

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 3 : การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6. โครงการคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านผลิ
ตัวชีวัตดภั..............................................................................................................
ณฑ์สข
ุ ภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

เงินบํารุง
กองทุนตําบลไร่น ้อย

21,600 39,600
1. ค่าอาหารไม่
ครบมือในโครงการ
แก่ผู ้ทีเข ้ารับการ
ประชุมอบรม
จํานวน 180 คน ๆ
ละ 2าอาหารว่
มือละ 60
บาท #####
2.ค่
างและ
เครืองดืม จํานวน
180คนๆละ4มือๆ
ละ25บาท เป็ นเงิน
18,000บาท
รวมงบประมาณทงสิ
ั #####
น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เทศบาลเมืองแจระแม

/

1ค่าอาหารว่าง
##### 15,950
พร ้อมเครืองดืม
จํานวน 2 มือๆ ละ
25 บาท x 145 คน
2.ค่าอาหารไม่ครบ #####
มือจํานวน 1 มือๆ
ละ 60 บาท x 145
รวมงบประมาณทงสิ
ั #####
น

-

1.
ผู ้ประกอบการ
ร ้านค ้า
ร ้านอาหาร
จํานวน 80
คน
2.อส
ม./แกนนํ า
สุขภาพ
จํานวน 80
คน

/

15,950

-อสม.
จํานวน 8
หมูบ
่ ้าน รวม
ทังหมด 145
คน

แหล่งงบ

1.พัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพอสม.
ดําเนินงานเฝ้ าการ
ขายผลิตภัณฑ์และ
เครืองดืมสุขภาพ
ทีผิดกฏหมาย
2.เพือให ้ อสม.มี
ความรู ้ และทักษะ
ในการเลื
1.เพื
อใหอ้ กซือ
กลุม
่ เป้ าหมายมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีถูกต ้อง.
2เพือให ้กลุม
่ เสียง
มีการปรับเปลียน
พฤติกรรมทีไม่
ถูกต ้อง

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

142 โครงการผู ้บริโภคอุน
่
ใจ ร ้านค ้าปลอดภัย
พัฒนาเครือข่ายให ้
ยังยืน
กิจกรรม
ดําเนินงาน ดังนี
1.พัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพอสม.
ดําเนินงานเฝ้ าการ
ตภัณ
143 ขายผลิ
โครงการพั
ฒฑ์
นาและ
เครือข่ายคุ ้มครอง
ผู ้บริโภค ปี 2655

รวมงบประมาณทงสิ
ั #####
น

รพ.สต.ปะอาว

1.เพือให ้แกนนํ ามี
ความรู ้ด ้าน
คุ ้มครองผู ้บริโภค
2.เพือเฝ้ าระวัง
ด ้านคุ ้มครอง
ผู ้บริโภค

18,900

141 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนํ า
คุ ้มครองผู ้บริโภค
1.จัดทําโครงการเพือ
ขออนุมัต ิ
2.ประสานพืนที
กลุม
่ เป้ าหมาย
3.อบรมแกนนํ า
กลุม
่ เป้ าหมาย
4.การตรวจหาสาร
ปนเปื อนในผลิตภัณฑ์

นางสาวทิตยาภรณ์ ถนอมเชือ /
รพ.สต. หนองแก

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดชอบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา ดําเนินการ (ไตร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ย และ
มาส)
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เม พค มิย กค สค กย
เป้ าหมาย
1 2 3 4
ย
แกนนํ า
1.ค่าอาหารไม่ครบ ##### #####
สุขภาพด ้าน
มือ อบรม 1 วัน
คุ ้มครอง
60 บาทx1มือx 150
2.ค่าอาหารว่างและ #####
ผู ้บริโภค
เครืองดืม25 บาท
จํานวน 150
x2มือx150 คน
3.ค่าวิทยากร 1
#####
คน
ท่าน 3 ชัวโมง
x600บาท
4.ค่าป้ ายไวนิล
600
อบรม จํานวน 1 ป้ าย

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 3 : การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6. โครงการคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านผลิ
ตัวชีวัตดภั..............................................................................................................
ณฑ์สข
ุ ภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

แหล่งงบ

ผู ้รับผิดชอบ

กองทุนตําบลไร่น ้อย

น.สเสาวคนธ์ สีบัว นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัตก
ิ าร

25,000

กองทุนฯ ตําบลหัวเรือ

5,000

อร่ามฤทธิ ดวงศรี นว.ชํานาญการ (รพ.สต.หัวเรือ)

งบPP

วรวรรณ

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา ดําเนินการ (ไตร
ลําดั โครงการและกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
วัตถุประสงค์
ย และ
มาส)
บ
ดําเนินงาน
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เม พค มิย กค สค กย
เป้ าหมาย
1 2 3 4
ย
144 โครงการคุ ้มครอง
1.เพือพัฒนา
ร ้านขายของ
/
ค่าอาหารว่างและ
##### #####
ผู ้บริโภคด ้านอาหาร
กํากับดูแล
ชํา 40
เครืองดืม จํานวน 2
ปลอดภัยในชุมชน ปี
ร ้านอาหาร แผง
แห่ง
มือๆละ 25 บาท
ลอยและร ้านชําใน ร ้านอาหาร
จํานวน 250 คน
2565
ค่าอาหารไม่ครบมือ #####
2.เพือตรวจสอบ
30 แห่ง
และเฝ้ าระวังด ้าน
เครืองดืม มือละ
แผงลอย
การคุ ้มครอง
50 บาท x1มือ
25แห่ง
ผู
้บริอแก
โภค ้ไขปั ญหา แผง
x250 คน
3เพื
โฆษณา
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ อาหารใน
ทีฝ่ าฝื นกฏหมาย
ตลาด 14
และเรืองร ้องเรียน แห่ง
รวมงบประมาณทงสิ
ั น####
ด ้านอาหารในพืนที สถาน
2,500
1. ค่าอาหารว่าง
145 โครงการเฝ้าระว ัง
1.เพือให ้
ผู ้ประกอบการ
5,000
⁄
ประชาชนทุกภาค ร ้านค ้า
และเครืองดืม 25
คุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
ทังหมดใน
บาท x 50 คน x 2
ด้านสาธารณสุขใน ส่วนมีสว่ นร่วมใน
ตําบลหัวเรือ
มือ 2.เป็ค่นเงิ
น
ชุมชน ตําบลห ัวเรือ การเฝ้ าระวังใน
าอาหารไม่
2,500
การคุ ้มครอง
จํานวน 50
ปี 2565
ครบมือ 50 บาท x
คน
กิจกรรมการดําเนินงาน ผู ้บริโภค
50 คน x 1 มือ
2.เพือเป็ นการให ้
1.
เป็ นเงิน
ประชุมทีมผู ้เกียวข ้อง ความรู ้แก่
ประชาชนเรือง
2. สํารวจสถาน
สิทธิผู ้บริโภคและ
ประกอบการ/ร ้านค ้า
การเลือกซือ
ในชุมชนทังหมด
ผลิตภัณฑ์
3. ประชุมชีแจง
3.
โครงการแก่
มีการตรวจและเฝ้ า
ผู ้เกียวข ้องถึงแนว
ระวังผลิตภัณฑ์ใน
ทางการดําเนินงาน
เขตรับผิดชอบปี ละ
4. ขออนุมัต ิ
รวมงบประมาณทงสิ
ั น####
2 ครัง
งบประมาณเพือ
4.เพื
อลดการ
ดําเนินงานโครงการ
146 โครงการคุม
/
/
/
/ ค่าเบียเลียง
##### #####
้ ครอง 1.เพือสร ้าง
เจ ้าหน ้าที240
ผูบ
้ ริโภคด้าน
เครือข่ายการ
สถานทีผลิต
บาท/คน/วัน จํานวน
ผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพ ทํางานคุ ้มครอง
ผลิต
3 คนx 40 วัน
และเฝ้าระว ังสถาน ผู ้บริโภค
อาหาร/นํ า
ประกอบการ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 3 : การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6. โครงการคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านผลิ
ตัวชีวัตดภั..............................................................................................................
ณฑ์สข
ุ ภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

2400

2400

2400

-

-

9,800

-

กองทุนตําบลหนองขอน

2400

-

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2400

-

แหล่งงบ

2400

-

#####

นางสลักจิต ประดับศรี

2400

#####

400

3.ค่านํ ายา SI-2 ใน
การตรวจมาตรฐาน
ด ้านแบคทีเรียใน
อาหาร
####
4.ค่านํ ายา SI-2 ใน
การตรวจมาตรฐาน
ด ้านแบคทีเรียใน
นํ าดืม
####
รวมงบประมาณทงสิ
ั น####
/ 1.ค่าอาหารว่างและ 4,000
เครืองดืม อัตรา 25
บาท/คน/มือ
จํ
านวน
คนครบ 4,800
2.ค่
าอาหารไม่
มือ อัตรา 60 บาท/
คน/มือ จํานวน 80
คน จํานวน 1 มือ
4.ค่าป้ ายโครงการ

-

2.ค่าวัสดุในการ
อบรม 20 คน x 20
บาท

500

2400

1.เพือให ้ผู ้
สูงอายใน
ชุมชนทัง 8
หมูบ
่ ้าน
จํานวน 80
คน

1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 20 คน x
1 มือ x 25 บาท

-

1.เพือให ้ผู ้สูงอายุ
มีความรู ้ด ้านการ
ดูแลสุขภาพ
2.
เพือให ้ผู ้สูงอายุ
สามารถดูแล
สุขภาพและ
แก ้ปั ญหาด ้าน
สุขภาพด ้วยตนเอง

/

9,800

-

ผู ้ประกอบ
อาหารใน
โรงครัวของ
โรงพยาบาล
และผู ้
จําหน่าย
อาหารใน
โรงอาหาร
20 คน

-

148 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู ้สูงอายุใน
ชุมชน

ผู ้ประกอบอาหาร
หรือผู ้จําหน่าย
อาหารมีความรู ้
ความเข ้าใจใน
มาตรฐานด ้าน
สุขาภิบาลอาหาร
และผลการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

4800

147 โครงการอบรม
มาตรฐานด ้าน
สุขาภิบาลอาหาร

-

รวมงบประมาณทงสิ
ั #####
น

4800

2.เพือพัฒนา
ผู ้ประกอบการให ้มี
ความรู ้อย่าง
ถูกต ้อง
3.เพือตรวจเฝ้ า
ระวังสถาน
ประกอบการ

อัจฉรา พรหมทา

ประกอบการ

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดชอบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา ดําเนินการ (ไตร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ย และ
มาส)
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เม พค มิย กค สค กย
เป้ าหมาย
1 2 3 4
ย
อาหาร/นํ า
ดืมเพือ
บริโภค/
นํ าแข็ง
จํานวน 150
แห่ง

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨

ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์

¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 E1  E2  E3  E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 3 : การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสียงด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 6. โครงการคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านผลิ
ตัวชีวัตดภั..............................................................................................................
ณฑ์สข
ุ ภาพและบริการสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................

แหล่งงบ

วัตถุประสงค์

ผู ้รับผิดชอบ

ลําดั โครงการและกิจกรรม
บ
ดําเนินงาน

ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
กลุม
่ เป้ าหมา ดําเนินการ (ไตร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ย และ
มาส)
รายละเอียด
บาท (บาท) ตค พย ธค มค กพ มีค เม พค มิย กค สค กย
เป้ าหมาย
1 2 3 4
ย
รวมงบประมาณทงสิ
ั น9,800

1.ค่าอาหาร
กลางวัน25คน
x60บาทx1มือ

1,500

2.ค่าอาหรว่าง
และเครืองดืม25
คนx25บาทx2มือ

1,250

3.ค่าวิทยากร4 ช.ม.

2000

4.ค่าเบียเลียง2คนx

4,800

รวมงบประมาณ

9,550

9,550

กองทุนตําบลไร่น ้อย

/

44,000

แหล่งงบ เงินบํารุง

/

20,000

PP
นายอนุ
วัช ตํา
ล ้าน

สถานประกอบการ/
โรงงาน

กลางวัน จํานวน
200 คน x 2 มือ
2.ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม
จํานวน200 คนๆ
ละรวมงบประมาณ
4 มือ ๆ ละ 25

PCU รพ.๕๐
พรรษาฯ

ในชุมชน,
ประชาชน
ทัวไป ,
อสมใน
พืนที
รับผิดชอบ
จํานวน
1.
เจ ้าหน ้าที
รพ.สต./
PCUแห่ง
ละ 1 คน
ด ้านสาธารณสุข
รวมเป็ น21
เข ้าใจให ้ถูกต ้อง
ตามข ้อกําหนดด ้านสื คน
2.
งแวดล
้อม/เหตุ
3.เพือให
้บุคลากร
เจ ้าหน ้าที
ด ้านสาธารณสุข
สสอ./ร.พ4
รายงานการควบคุม
คน
และระงั
บเหตุรําคาญ
4.ติ
ดตามและตรวจ
รวมทังสิน
สุขลักษณะของ
25 คน
อันตรายต่อสุขภาพ
ตาม พ.ร.บ.พ.ศ.
2535สถาน
5.ติดตาม/ตรวจ

44,000

และชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการจัดการภาวะ
สิงแวดล ้อมทีมี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนใน
ชุมชน
1.เพือให ้บุคลากร
ด ้านสาธารณสุข
ความเข ้าใจ ในเรือง
การสุ
ขาภิ้บุบคาล
2.เพือให
ลากร

9,550

พัฒนา
ส่งเสริม
สิงแวดล ้อม
น่าอยูใ๋ นชุมชน
ปี งบประมาณ
2565
151 โครงการ
อบรมอนามัย
สิงแวดล ้อม ปี
2565

ผู ้รับผิดชอ รพ.สต.หนอง
บ
ไหล

12,540

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564) แผนงานที 4 : การบริหารจัดการสิงแวดล ้อม
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564)7.โครงการบริหารจัตัดวการสิ
ชีวัด งแวดล
18 ร ้อยละของจั
้อม
งหวัดจัดการปั จจัยเสียงด ้านสิงแวดล ้อมทีส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่ วยด ้วยโรคทีเกียวข ้องกับสุข
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบเป้
ลราชธานี
าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม
ลําดั
ดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
รวม
บ
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เม พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ย
1.เพือให ้ประชาชนมี 1.
149
โครงการ
/
ค่าอาหารไม่ครบ
6,840 12,540
พัฒนา
ส่วนร่วมในการ
อาสาสมัคร
มือ 60 บาท x
สิงแวดล ้อม จัดการสิงแวดล ้อมที สาธารณสุข
114 คน x 1 วัน
5,700
2.ผู ้นํ า
ค่าอาหารว่างและ
และป้ องกัน เอือต่อการป้ องกัน
ชุ
ม
ชน
เครื
องดื
ม
25
บาท
ควบคุม
ควบคุมโรคติดต่อที
จํานวน 21
x 2 มือ x 114 คน
โรคติดต่อใน สําคัญในชุมชน
คน
ชุมชน
2.เพือลดอัตราป่ วย
รวมงบประมาณ 12,540
ไข
้เลือมดออกป้
องกัน กลุม
150 โครงการ
ส่
งเสริ
ให ้ประชาชน
่ ผู ้นํ า
/
1.ค่าอาหาร
24,000 44,000

1,000

6,500

6,500

PP

3.ค่าวัสดุในการ
จัดอบรม 20 บาท
x 50 คน
รวมงบประมาณ

แหล่งงบ

สุขภาพ 60 บาท
x 50 คน x 1 มือ

ผู ้รับผิดชอ
บ
วาสนา พิมพกัน

6,500

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564) แผนงานที 4 : การบริหารจัดการสิงแวดล ้อม
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564)7.โครงการบริหารจัตัดวการสิ
ชีวัด งแวดล
18 ร ้อยละของจั
้อม
งหวัดจัดการปั จจัยเสียงด ้านสิงแวดล ้อมทีส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่ วยด ้วยโรคทีเกียวข ้องกับสุข
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบเป้
ลราชธานี
าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
งปม.
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม
ลําดั
ดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
รวม
บ
รายละเอียด
บาท
ตค พย ธค มค กพ มีค เม พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
(บาท)
ย
152 โครงการเฝ้า 1.เพือคัดกรองและ
ประชาชน
/
1. ค่าอาหารว่าง
2,500
เฝ้ าระวังความเสียง
ผู ้ได ้รับ
และนํ าดืม
ระว ังภาวะ
ผลกระทบ
สําหรับผู ้ทีมารับ
สุขภาพด้าน ด ้านสุขภาพ
ประชาชนผู ้ได ้รับ
รอบๆ
การอบรมและ
มลพิษ
เตาเผา
ตรวจสุขภาพ 25
สิงแวดล้อมผู ้ ผลกระทบรอบๆ
เตาเผา
เขตตําบล
บาท
50 คน x 2
ได้ร ับ
2. ค่าxอาหาร
3,000
2.เพือให ้สามารถวาง ปทุม
ผลกระทบ
กลางวัน สําหรับ
แผนการดูแลป้ องกัน จํานวน 50
จากเตาเผา
ผู ้ทีมารับการ
โรค ส่งเสริมสุขภาพ
คน
อบรมและตรวจ
ตําบลปทุม

งปม.รวม (บาท)

แหล่งงบ กองทุนตําบลไร่นอ
้ ย
ผู ้รับผิด
นส.พรศริ ิ วงษ์ ด ี
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
50,000
1,000
1.เพื
อประชุ
ม
1.
/
1.ค่
า
อาหารไม่
ค
รบมื
อ
จํ
า
นวน
20
## โครงการ
ี
ชแจงแนวทาง
คณะกรรมก
คน x 50 บาท x 1 มือ
พ ัฒนา รพ.
การพั
ฒ
นา
รพ.
ารพั
ฒ
นา
สต.ติดดาว
1,000
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
สต.ติดดาว
รพ.สต.
จํานวน 20 คน x25 บาทx 2 มือ
ให ้แก่
จํานวน 20
คณะกรรมการ
คน
1.ค่าอาหารไม่ครบมือ จํานวน 480 24,000
พัฒนา รพ.สต.
2.
คน x 50 บาท x 1 มือ
24,000
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
รับทราบ
ประชาชน
จํานวน 480 คน x25 บาทx 2 มือ
2.เพือให ้ความรู ้ มบ..ละ
ประชาชนใน
160 คน
50,000
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
การดําเนิน
จํานวน 3
21,000 42,000
## โครงการ
1.เพือประชุม
1.
/
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ี
ชแจงแนวทาง
(บาท/คน/มือ)
คณะกรรมก
พ ัฒนา รพ.
การพั
ฒ
นา
รพ.
25 x 420 x 2
ารพั
ฒ
นา
สต.ติดดาว
21,000
สต.ติดดาว
รพ.สต.
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ(บาท/คน/
ให ้แก่
จํานวน 20
มือ)
คณะกรรมการ
คน
50 x 420 x 1
####
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
พัฒนา รพ.สต.
2.
1,000 50,000
1.เพือประชุม
/
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
## โครงการ
1.
ี
ชแจงแนวทาง
(บาท/คน/มือ)
คณะกรรมก
พ ัฒนา รพ.
25 x 20 x 2
การพัฒนา รพ.
ารพัฒนา
สต.ติดดาว
1,000
/
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ(บาท/คน/
สต.ติดดาว
รพ.สต.
มือ)
ให ้แก่
จํานวน 20
50 x 20 x 1
คณะกรรมการ
คน
24,000
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
พัฒนา รพ.สต.
2.
(บาท/คน/มือ)
รับทราบ
ประชาชน
25 x 480 x 2
2.เพือให ้ความรู ้ หมูบ
่ ้านละ
24,000
2. ค่าอาหารไม่ครบมือ(บาท/คน/
ประชาชนใน
80 คน
มือ)
การดําเนิน
จํานวน 6
50 x 480 x 1
กิจกรรม
หมูบ
่ ้าน
50,000
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
50,000

กองทุนฯ ตําบล
กุดลาด
นางประคอง บุญ
เรือง /รพ.สต.

42,000

เงินบํารุง รพ.สต. ผาแก ้ว

นางจริยา ขันตีสาย

50,000

งปม.รวม (บาท)

45,300

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

#####

แหล่งงบ เงินบํารุง รพ.สต.
ผู ้รับผิด
นายประยงค์ สว ัสดี
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
45,300
1.
เพื
อเพิ
มพู
น
1.
บุ
ค
ลากร
1
ค่
า
อาหารว่
า
ง
และอาหาร
####
/
## โครงการ
รพ.สต.
กลางวัน สําหรับวิทยากร ผู ้เข ้า
พ ัฒนาองค์กร ความรู ้และ
ทั
ก
ษะที
ถู
ก
ต
้อง
ยางลุ
ม
่
อบรม และเจ ้าหน ้าทีฝึ กอบรม คน
คุณภาพและ
่ าร
นํ าไปสูก
และ
ละ 300 บาท/คน/มือ จํานวน 10
พ ัฒนา
ปฏิ
บ
ต
ั
ไ
ิ
ด
้จริ
ง
เครื
อ
ข่
า
ย
คน จัด 4 มือ (300x10x4)
ั
ศกยภาพ
เกียวกับ
สุขภาพ
บุคลากร
แนวทางการ
รพ.สต.
เสริมสร้าง
2.
เพื
อเป็
นการ
2. ค่าวิทยากร 600 บาท x 4 ชม. x
4800
ยางลุ
ม
่
ความสุขใน
2 คน
รวมจํานวน
การทํางานรพ. แลกเปลียน
ความรู ้และ
10คน
สต.ยางลุม
่
ประสบการณ์
ปี งบประมาณ
การพยาบาลเวช
2565
2.ผลการ
3. ค่าป้ ายโครงการ ป้ ายละ 1,000
1000
ดําเนินงานด ้าน
บาท x 1 ป้ าย
สาธาณสุขได ้รับ
การพัฒนา
3. เพือ
4.ค่าพาหนะ เหมาจ่ายรวมนํ ามัน ( 17500
เสริมสร ้าง
วันละ 3500 บาท x 5 วัน x 1 คัน )
ความรู ้ความ
เข ้าใจ แนวคิด
4. เพือสง่ เสริม
ค่าทีพัก ( 1000 บาท x 5 ห ้อง x 2 #####
ความเข ้าใจ
คืน )
ระหว่างวัยของ
บุคลากรใน
องค์กร

งปม.รวม (บาท)

33,800

4600
3600

7600
5600

แหล่งงบ
เงินบํารุงรพ.สต.หัวเรือ
เงินบํารุงเงิ
รพ
นบํารุงรพ.สต.หัวเรือ
ผู ้รับผิด อร่ามฤทธิ ดวงศรี นว.ชาํ นาญ จินตะหรา
ร่ามฤทธิ ดวงศรี
ชอบ การ (รพ.สต.หัวเรือ)
สายพฤกษ์
33800
22000

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ึ ษา
## โครงการ
1.เพือศก
บุคลากร
/ ค่าอาหารไม่ครบมือ /ค่าอาหารว่าง ##### 33,800
และแลกเปลียน
จํานวน
110บาทx2วัน*10คน
แลกเปลียน
เรี
ย
นรู
้ในการ
10
คน
เรียนรูใ้ นงาน
พัฒนางาน
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สําหร ับ
ค่ายานพาหนะ
#####
เจ้าหน้าทีใน
ค่าทีพัก
#####
รพ.สต.ปี ละ 1
ครงั
ค่าวิทยากร
#####
ปี งบประมาณ
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
#####
2565
ี
## โครงการ
1.เพือลดเสยง
บุคลากร
/ ค่าอาหารไม่ครบมือ /ค่าอาหารว่าง ##### 22,000
ลดโรคไม่ตด
ิ ต่อ
จํานวน 10
110บาท x2 วัน*10คน
่ เสริมการ
สง
เรือรัง ในบุคลากร
คน
ปร ับเปลียน
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
####
พฤติกรรม
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
#####
สุขภาพของ
21,400
ี
## โครงการพัฒนา 1.เพือพัฒนา
1.
/ / / 1กิจกรรมประชุมชแจงเกณฑ์
สถานบริการสู่
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
#####
คุณภาพ รพ.
สง่ เสริมสุขภาพ สง่ เสริม
1.ค่
า
อาหารกลางวั
น
ผู
้เข
้าประชุ
ม
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู ้เข ้า
####
สต.ติดดาว
ตําบลให ้มี
สุขภาพ
ประชุม 30 คน x25บาท x2มือ
ประจําปี
คุณภาพ ผ่าน
ตําบลหัว
งบประมาณ
เกณฑ์ รพ.สต.
เรือ
3.ค่าวัสดุฯ เป็ นเงิน
####
2564
ติดดาว (5 ดาว 5 2.
2.กิจกรรมประชุมติดตามความ
โรงพยาบาล
ดี)
เจ ้าหน ้าที
พร้อมประเมิน รพ.สต.ติดดาว1.
่
สงเสริมสุขภาพ
สาธารณสุข/
ค่าอาหารกลางวันผู ้เข ้าประชุม 30
#####
ตําบลหัวเรือ
ทีม
คน x70บาท x1มือ เป็ นเงิน
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู ้เข ้า
####
สุขภาพ
ประชุม 30 คน x25บาท x2มือ เป็ น
ตําบล
เงิน
จํานวน 30
3.ค่าวัสดุฯ เป็ นเงิน
####
คน

งปม.รวม (บาท)

4.กิจกรรมประชุมสรุปผลการ
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 1.
ค่
าอาหารกลางวั
นผู ้เข ้าประชุ
ม 30
2.ค่
าอาหารว่างและเครื
องดืมผู
้เข ้า

#####
####

ประชุม 30 คน x25บาท x2มือ เป็ น
เงิน
3.ค่าวัสดุฯ เป็ นเงิน

####

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

5,000
5,000
61,200

งบ PP

43,200

งบ PP
ศรายุทธ
สสอ.เมืองฯ

1.รพสต.
/ / / .ค่าบริการดูแลเวบไซต์
เชา่ Server จดโดเมนเนม เวบ
20 เวบ
ไซต์ สสอ
ไซต์ สสอ จํานวน 1 แห่ง
1 เวบไซต์
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
2.
ประชุม
/ / / / ค่าอาหารไม่ครบมือ 1 มือ = 60
วิชาการ
บาท x 60 คน x 12 ครัง
ประจําเดือน
สสอ

5,000

1.เพือพัฒนา
ระบบเวบไซต์
รพสต. สสอ
สนับสนุนงาน
สร ้างสุขภาพ
เพือให ้ ผอ รพ
สต. หัวหน ้า
PCU หัวหน ้า
หน่วยบริการทุก

#####

ศรายุทธ
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600

## โครงการ
พ ัฒนาระบบ
สารสนเทศ
สน ับสนุน งาน
สร้างเสริม
## โครงการ
พ ัฒนา
เครือข่าย

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
3.กิจกรรมประชุมประเมิน
ร ับรองรพ.สต.ติดดาว 1.
ค่าอาหารกลางวันผู ้เข ้าประชุม 30
#####
คน x70บาท x1มือ
####
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู ้เข ้า
ประชุม 30 คน x25บาท x2มือ

งปม.รวม (บาท)

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
เครืดํอาข่เนิ
าน
ยงาน
18,000
/
/
/
/
ค่
า
อาหารว่
า
งและเครื
องดื
ม
1
มื
อ=
หน่วยบริการทุก
สสอ
บุคลากรเพือ
25 บาท x 60 คน x 12 ครัง
แห่
ง
หั
ว
หน
้า
เมื
อ
ง,
สน ับสนุนงาน
ฝ่
ายงาน
ใน
ผอ.รพศ
,
สร้างเสริม
อําเภอเมือง รู ้
ผอ รพ ร่ม
สุขภาพ
แนวทางการ
เกล
้า , ผอ
ประชาชน
ดําเนินงานตาม
รพ 50
ยุทธศาสตร์
พรรษา,
สาธารณ์
นายกเทศม
สาธารณสุข
นตรี ตําบล
ทราบ
อุบล ,
ความก ้าวหน ้า
นายกเทศม
ในการสร ้าง
นตรีนคร
เสริมสุขภาพ
อุบล
ประชาชน
หนฝ่ าย
งาน 20
คน
ผอรพสต.
นวก. 34
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
61,200
คน ,
## โครงการ
1.เพือให ้
1.ผอ รพ
กิจกรรมที 1 การจัดอบรมพัฒนางานพัสดุ
3000
/
ค่
าอาหารไม่ครบมือ 1 มือ
ผู
้ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
สต.
จนท
พ ัฒนางาน
= 60 บาท x 50 คน
พัสดุ พ
พ ัสดุ และการ สามารถจัดทํา
ี
บั
ญ
ช
ก
ารเงิ
น
บั
น
ทึ
ก
ควบคุมภายใน
/
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 2 มือ= 2,500
ื ดจ ้าง ข ้อมูล จนท
สําหร ับ รพสต การจัดซอจั
25 บาท x 50 คน
ได ้อย่าง
สสอ รวม
กิจกรรมที
ถูกต ้องครบถ ้วน 50 คน
1 การจัดอบรม
กิจกรรมที 2 การจัดอบรมพัฒนา
2.
พัฒนางานพัสดุ 2.เพือให ้
งานควบคุมภายใน
ผู ้ปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมก
/
ค่าอาหารไม่ครบมือ 1 มือ
3000
สามารถ
ารตรว
2 การจัดอบรม
= 60 บาท x 50 คน
ดําเนินการ
จสอบ
พัฒนางาน
ควบคุมภายใน
ภายใน
ควบคุมภายใน

สสอ.เมืองฯ
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
งบ PP

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

2,500 2,500

2,500

งปม.รวม (บาท)

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ควบคุมภายใน
ภายใน
ควบคุมภายใน
2,500
/
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 2 มือ
ได ้อย่างถูกต ้อง จํานวน 10
3 ตรวจสอบ
= 25 บาท x 50 คน
คน
ภายใน ควบคุม ครบถ ้วน
3.เพือตรวจสอบ
ภายใน รพสต
กิจกรรมที 3ตรวจสอบภายใน
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
20 แห่ง
ควบคุมภายใน รพสต 20 แห่ง
16,800
การบริหาร
/
-ค่าเบียเลียง 7 คนx 10 วัน x
การเงินการบัญช ี
240 บาท x 1 ครัง
และการพัสดุ
ให ้เป็ นไปตาม
ระเบียบข ้อบังคับ
คําสงั มติ
27,800 27,800
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
คณะรัฐมนตรี
รพ.สต.
## โครงการ
กิจกรรมที1.เยียมเสริมพล ัง
รพ.สต.
เป้
า
หมายผ่
า
น
่
พ ัฒนาระบบ
รพ.สต.เป้าหมาย 2 ครงั 12 แห่ง
สง
ุ ภาพ
บริการปฐมภูม ิ เกณฑ์คณ
ประเมิน
รพ.สต.ติดดาว
-เบียเลียงทีมเยียมเสริมพลัง 240 #####
่ าตรฐาน
สูม
ใหม่ 8
บาท/คน/วัน * จํานวน 10 คน*6
รพ.สต.ติดดาว เกณฑ์สะสมปี
แห่ง คือ
2560
ปี
2
565
วั
น*2 ครัง
หนองบ่อ/
ปี งบประมาณ
ไม่น ้อยกว่าร ้อย ทัพไทย/
ั
กิจกรรมที 2.พ ัฒนาศกยภาพ
2565
ละ 85
หนอง
บุคลากรตามเกณฑ์
ไหล/หัว
2.1 จ ัดอบรมงาน IC
เรือ/หัวดูน/
ผาแก ้ว/
-ค่าอาหารว่างและเครืองดืม25
#####
กระโสบ/
บาท/คน/มือ50 คน*2มือ*1 วัน
ตําแย
-ค่าอาหารกลางวัน60บาท/คน/
#####
รพ.สต.
มือ*1วัน*50คน
ร ับ
้ าใน
2.2 อบรมมาตรฐานการใชย
Re-accrad
รพ.สต.
it 4แห่ง
คือ
-ค่าอาหารว่างและเครืองดืม25
#####
ปะอาว/ดง
บาท คน มือ คน มือ วัน
2,500

16,800

pp

2,750

2,750

2,750

2,750

งานพัฒฯรพ.*๕๐พรรษาฯ/สสอ.

14,400
14,400

งปม.รวม (บาท)

รวม
ทงหมด
ั
12 แห่ง
กกบ.กลุม
่
การ
กรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
ทางการ
พยาบาล

1.ประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ
ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรฐานสู่
การปฏิ
บ ัติ 2 ว ัน น 100 คน x
1.1ค่าอาหารกลางวั

/

39,800
172,200

#####

50 บาท x 2 วัน
1.2ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 100 #####
คน x 25 บาท x 2 มือ x 2 วัน

/

#####

NSO

#####
#####
#####
#####
#####

เงินบํารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

#####

138,000

/

รวม
2.เตรียมความพร้อมการประเมิน
ประก ันคุณภาพทางการ
พยาบาล
ว ัน
2.1
ค่าอาหารกลางวั
น 100คน x
50 บาท
2.2 ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
บาททยากรมือ
2.3 ค่คน
าตอบแทนวิ
7ชม. X
600 บาท
รวม
3. กิจกรรมการเข้าเยียมจาก
กองการพยาบาล
ัน
3.1
ค่าอาหารกลางวั3นว200คน
x
50 บาท x 3 วัน
3.2 ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
200 คน x 25 บาท x 2 มือ x 3 วัน

14,200

1.พัฒนาตาม
นโยบาล
กระทรวงใน
บทบาทรพ.
ทัวไป
2.องค์กร
พยาบาล
ให ้บริการได ้ตาม
มาตรฐาน
สามารถประกัน
คุณภาพ
ทางการ
พยาบาล3.
้ การได ้รับ
ผู ้ใชบริ
การดูแล
ชว่ ยเหลือ
เหมาะสม ได ้รับ
ความปลอดภัย

#####

20,000

## โครงการ
พ ัฒนา
คุณภาพสู่
มาตรฐาน
ประก ัน
คุณภาพ
ทางการ
พยาบาล(QA)

ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ปะอาว/ดง
บาท/คน/มื
อ50
คน*2มื
อ*1
วั
น
บัง/ด ้าม
-ค่าอาหารกลางวัน60บาท/คน/
#####
พร ้า/ดง
มื
อ*1วั
น
*50คน
ห่องแห่

งปม.รวม (บาท)

/

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท X50
คน

##### 5,000

2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 50
คน X25 บาท x 2 มือ
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x
50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 100
คน x 25 บาท x 2 มือ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม. ๆละ
X 600 บาท
4.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ 20 บาท x 100
คน

#####

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษา

พยาบาล
กลุม
่ การ
พยาบาล
จํานวน
100 คน

#####
#####
#####

24,600

#### 5,000
#### 16,200
####
####
#####

NSO

1.เพือให ้
บุคลากร
ทางการ
ึ น
พยาบาลซงเป็
กลุม
่ ทีทํางาน
ั ผัสบริการกับ
สม
ผู ้ป่ วย2.

/

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7ชม.ๆละ
600 บาท
4.ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ 20 บาท x 170
คน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

50 คน

24,600

NSO

เพือพัฒนา
ั ยภาพ
ศก
บุคลากรด ้าน
การพยาบาล

/

NSO

## โครงกา
พ ัฒนาการ
พยาบาลสู่
ความเป็นเลิศ

พยาบาล
กลุม
่ การ
พยาบาล
จํานวน
170 คน

5,000

## โครงการ
ปฐมนิเทศ
บุคลากร
ทางการ

1.เพือให ้
บุคลากร
ทางการ
พยาบาลมี
กิจกรรมร่วมกัน
เพือความรัก
สามัคคีและ
ความผูกผันใน
องค์กร

172,200
24,600

## โครงการ
องค์กร
พยาบาลแห่ง
ความสุข

5,500 x 6 คน
3.5 ค่าทีพักผู ้ประเมิน 1,500 x 4 x
####
3 คืน
138,000
รวม
172,200
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
1.ค่าอาหารกลางวันผู ้เข ้าประชุม
####
170 คน x 50 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู ้เข ้า #####
ประชุม 170 คน x 25 บาท x 2 มือ

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมผู ้เยียมประเมิน
####
1,500x6
น ยมประเมิน
3.4 ค่าเดินคนx3
ทางผูวั้เยี
####

งปม.รวม (บาท)

16,200

7,400

แหล่งงบพรรษาฯ
เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
ผู ้รับผิด
กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์
ชอบ
เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
เงินบํารุง รพ. ๕๐

2,200

กลุม
่ งานเทคนิคการแพ

4,500

กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
ผู ้ป่ วย2.
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
#### 16,200
้ การพึง
ผู ้ใชบริ
เพือให ้งานใน
จนท.กลุม
่
/
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 30
#### 7,400
## โครงการ
กลุม
่ งานเทคนิค งาน
คน
เยียมประเมิน
2.ค่
าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม 25
####
การแพทย์
เทคนิค
การพ ัฒนา
บาท
x
2มื
อ
x
30
คน
ได ้รับการตรวจ
การแพทย์
คุณภาพ
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x ####
และ
ห้องปฏิบ ัติการ ประเมินจาก
ั
3 ชวโมง
x2 คน
อาจารย์ผู ้เยียม
หัวหน ้า
ั ตร
ชนสู
4.ค่าเดินทางวิทยากร (ค่านํ ามัน) 2
800
ประเมินภายใน
งานต่างๆ
คน คนละ 400 บาท
สาธารณสุข
เขตจังหวัด
จํานวน 30
ิ
#### 7,400
รวมงบประมาณทงส
ั น
(LA) จ ังหว ัด
อุ
บ
ลราชธานี
คน
เพือพัฒนา
จนท.กลุ
ม
่
#### 40,500
/
1.ค่าตรวจประเมินขอการรับรอง
## โครงการ
คุณภาพตาม
งาน
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานงาน
ตรวจประเมิน
เทคนิค
เทคนิคการแพทย์ เพือการรับรอง
ขอการร ับรอง มาตรฐานงาน
เทคนิ
ค
การแพทย์
ระบบคุณภาพของห ้องปฏิบัตก
ิ าร
ระบบคุณภาพ
และ
ตามมาตรฐาน การแพทย์ เพือ
####
การรั
บ
รองระบบ
หั
วหน ้า
งานเทคนิค
2.อาหารกลางวัน 50 บาทx40 คน
คุณภาพของ
งานต่างๆ
3.อาหารว่างพร ้อมเครืองดืม 25
####
การแพทย์
ห
้องปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
จํ
า
นวน
40
บาทx 2 มือ x 40 คน
เพือการร ับรอง
คน
4. ค่าเดินทางวิทยากร(ค่า
####
ระบบคุณภาพ (LA) และมี
ความตื
นตั
ว
ใน
เครื
องบิ
น
ไป-กลั
บ
)3
คน
x
5,000
ของ
ห้องปฏิบ ัติการ การทําระบบ
คุณภาพอย่าง
(LA) โดยสภา
สมําเสมอ
5.ค่าทีพัก 3 คน x 1,500 บาท
####
เทคนิค
ต่อเนือง และ
ิ
#### 40,500
รวมงบประมาณทงส
ั น
การแพทย์
นํ
ไปปฏิ
บัตไิ ด ้ การ
ิ ประเมิน
## โครงการ
เพืาอพั
ฒนา
/ / / / 1.การสมัครเป็ นสมาชก
#### 47,700
คุณภาพตาม
ทดสอบ
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง
ประก ัน
ั สูตรสาธารณสุข
มาตรฐานงาน
ต่างๆ ที
ชน
คุณภาพการ
เทคนิ
ค
เปิ
ด
บริ
ก
าร
กรมวิ
ทยาศาสตร์การแพทย์
ํานาญทาง
ตรวจทาง
2.การทดสอบความช
####
่
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารเรืองการตรวจ
ห้องปฏิบ ัติการ การแพทย์ เพือ ของกลุม
การรับรองระบบ งาน
วินจ
ิ ฉั ย Syphilis คณะเทคนิค
โดยองค์กร

งปม.รวม (บาท)

3,500

แหล่งงบ
๕๐ พรรษาฯ
ผู ้รับผิด
กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินกงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
การรับรองระบบ งาน
โดยองค์
ร
3.การทดสอบด
้านระบบการห
้าม
####
เทคนิค
ภายนอก (EQA) คุณภาพของ
เลือด สมาคมพยาธิวท
ิ ยาคลินก
ิ
ห ้องปฏิบัตก
ิ าร
การแพทย์
แห่
ง
ประเทศไทย
(LA)
4.การทดสอบความชํานาญทาง
####
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารเรืองการตรวจ
วินจ
ิ ฉั ยไข ้เลือดออก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด
5.การทดสอบความชํานาญทาง
####
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารเรืองการตรวจ
ี ศูนย์
วินจ
ิ ฉั ย เลปโตสไปโรซส
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท ี 7
6.การทดสอบความชํานาญทาง
####
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารเรืองการตรวจ
วินจ
ิ ฉั ย สครับไทฟั ส ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที 7
7.โครงการประเมินคุณภาพ
####
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารเรืองการตรวจเอช
ไอวี ซโี รโลยีแห่งชาติ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท ี 8
8.การทดสอบความชํานาญการ
####
ตรวจวิเคราะห์ HbE Screening
test โดยศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินก
ิ คณะเทคนิค
9.การทดสอบความชํานาญการ
####
ตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ด
เลือดแดง (ESR) โดยคณะเทคนิค
ี งใหม่
การแพทย์ จังหวัดเชย
10.การทดสอบความชํานาญทาง
####
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารการตรวจหาเลือด
แฝงในอุจจาระ
2,000
1,000
1,000

2,500

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2,500 5,000

กลุม
่ งานเทคนิคการแพทย์

1,500

งปม.รวม (บาท)

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
11.การทดสอบความชํานาญโดย
####
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์
ระหว่างห ้องปฏิบัตก
ิ ารของ รพ.
สต./ศสม. และโรงพยาบาล เขต
สุขภาพที10ศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์
ิ
#### 47,700
รวมงบประมาณทงส
ั น
## โครงการ
เพือรับการ
จนท.กลุม
่
/
#### 7,600
1.ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม 40
ประเมินจาก
งานรังส ี
คน X 25 บาท x 2 มือ
พ ัฒนา
2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 40
อาจารย์ผู ้เยียม
วิทยา และ
####
คุณภาพ
คน
ประเมิ
น
ภายใน
จนท.ที
ห้องปฏิบ ัติการ
เขตจังหวัด
เกียวข ้อง
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x
ร ังสวี น
ิ จ
ิ ฉ ัย
อุ
บ
ลราชธานี
จํ
า
นวน
40
2 ชม.X3คน
####
จ ังหว ัด
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
#### 7,600
และมีการทํา
คน
อุบลราชธานี
## โครงการ
เพือพัฒนา
จนท.กลุม
่
/ 1.ค่าตรวจประเมินขอการรับรอง
#### 29,500
คุณภาพตาม งานรังส ี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานงาน
ร ับรองระบบ
มาตรฐาน
วิทยา และ
เทคนิคการแพทย์ เพือการรับรอง
บริหาร
ห
้องปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
จนท.ที
ระบบคุณภาพของห ้องปฏิบัตก
ิ าร
คุณภาพ
รังสวี น
ิ จ
ิ ฉั ย
เกียวข ้อง
ห้องปฏิบ ัติการ
มาตรฐาน
จํานวน 40
ร ังสวี น
ิ จ
ิ ฉ ัย
กระทรวง
คน
มาตรฐาน
2.ค่าอาหารว่างพร ้อมเครืองดืม 40
สาธารณสุข
####
คน X 25 บาท x 2 มือ
เพือการพัฒนา
3.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 40
ระบบคุณ
คน
####
ภาพต่อเนือง
และนํ าไปปฏิบัต ิ
4.ค่าเดินทางวิทยากร(ค่าเครืองบิน
ได ้อย่างถูกต ้อง
ไป-กลับ) 3 คน x 5,000
####
5.ค่าทีพัก3 คน x1,500 บาท
####
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
#### 29,500
22,000

กลุม
่ งานร ังสวี ท
ิ ยา

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

กลุม
่ งานร ังสวี ท
ิ ยา

7,600

29,500

งปม.รวม (บาท)

62,500

แหล่งงบเงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ
ผู ้รับผิด
ณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร
ชอบ

10,000

####
####

10,000

ยุทธศาสตร์

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทX
100 คน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
## โครงการสอบ เพือให ้เครืองมือ กลุม
่ งาน
/
1.ค่าบริการทดสอบเครืองมือแพทย์ #### 62,500
ทางการแพทย์ม ี โครงสร ้าง
(อัตราเหมาจ่าย) โดย สบส.10
เทียบ
้
ําหรับโรงพยาบาลระดับ s
ความพร
้อมใช
พื
นฐาน
ส
เครืองมือแพทย์
งานและมี
และ
####
มาตรฐานในการ วิศวกรรม
2.
ค่
า
อาหารว่
า
งพร
้อมเครื
องดื
ม
25
บริการผู ้ป่ วย
ทาง
บาท X25 คน X 2 มือ X 5วัน
การแพทย์
3.ค่าอาหารกลางวัน 25 คน X 50
####
บาท X 5วัน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
#### 62,500
## โครงการ
เพือสรุปผลการ จนท. รพ.
/ 1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 25
#### 10,000
ดําเนินงาน
จํานวน
บาทX 100 คนX2มือ
สรุปผลการ
โรงพยาบาล ๕๐ 100 คน
ดําเนินงาน
พรรษา มหา
โรงพยาบาล
วชริ าลงกรณ
๕๐ พรรษา
ประจําปี
มหาวชริ าลง
งบประมาณ
กรณประจําปี
2565
งบประมาณ
2565

งปม.รวม (บาท)

####

30,000

เงินบํารุง รพ. ๕๐พรรษาฯ

####

16,000
30,000

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

2.ค่ารางวัล(งวัลที1,2,3และรางวัล
ชมเชย)
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####

ยุทธศาตร์

ทุก
หน่วยงาน
ใน
โรงพยาบาล

คณะกรรมการ 5ส.
30,000

โครงการ
ติดตาม
ประเมินการ
ดําเนินการ
กิจกรรม 5 ส.
ปี งบประมาณ
2565

เพือให ้มีการ
ดําเนินกิจกรรม
5ส. อย่างยังยืน

####

8,000

8,000

##

2.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน X 50
บาท X 2 วัน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น
/ 1.ค่าตรวจประเมิน 3 รอบ (พค.65/
กย./65ธค.65)

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ
ข E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 33 โครงการพั
ตัวชฒ
วัี ดนาองค์
58 ร ้อยละของ
กรคุณภาพรพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลราชธานี
เป้อุาบประสงค์
ที 3 หน่วยงานสาธารณสุขได ้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชวัี ด 58 ร ้อยละของ รพ.สต. ทีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
โครงการและ
กลุม
่ เป้ าหม ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา
ไตรมาส
1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
าย และ
ดําเนินกา
ดับ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท
## โครงการร ับ
เพือติดตามผล
จนท.
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 25
#### 16,000
เครือข่าย
บาทX 80 คนX2มือX2วัน
นิเทศและการ ดําเนินการตาม
ยุ
ท
ธศาสตร์
รพ.
๕๐
ตรวจราชการ
พรรษาฯ
เครือข่าย
จํานวน 80
โรงพยาบาล
คน
๕๐ พรรษา
มหาวชริ าลง
กรณ ประจําปี
งบประมาณ
2565

25,000

/

/ 1.กิจกรรมนิเทศ/
เยียมเสริมพลังระดับ
คปสอ. ปี ละ 1
ครังๆละ 3 วัน(โซน

####
###

นางพจนีย ์

นิเทศงานผสมผสาน รพ.
สต./PCU แห่งละ 2 ครัง
ต่อปี จํานวน 20 รพ.สต.
และ 1 PCU และการรับ

pp

ส่งสุขเลิศสันติ

เพือพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมใิ น
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอําเภอเมือง

กนกวรรณ

319 โครงการ การ
พ ัฒนาระบบ
บริการปฐมภูม ิ
เพือติดตาม

2,750

2,750

รวมงบระมาณ

10,080

แหล่งงบ งบ PP
ผู ้รับผิด
นส.เบญจพรรณ พลสวัสดิ /สสอ.เมืองฯ
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอ....เมือง................ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
/
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 12 : การพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 34.โครงการพัฒนาระบบข ้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
ตัวชีวัด 59. ร ้อยละของจั
สข
ุ ภาพแห่
งหวั
งชาติ
ดทีผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข ้อมูล (ร ้อยละ 85)
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที ..............35..........................................................
ตัวชีวัด ร ้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข ้อมูล
ลําดั
โครงการและ
วัตถุประสงค์
กลุม
่ เป้ าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บ
กิจกรรม
เป้ าหมาย
ดําเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดําเนินงาน
1(ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
###
317 โครงการ
1.เพือการพัฒนา
เจ ้าหน ้าทีและพนักงาน
√ √ √ √ 1. ค่าอาหารไม่ครบ
#### (บาท)
คุณภาพข ้อมูล 43 บันทึกข ้อมูลงาน IT รพ.
มือ จํานวน 2มือๆ ละ
ประชุมเชิง
สต./รพ.50 พรรษาฯ/ฝ่ ายใน
60 บาทจํานวน 50
ปฏิบ ัติการเพือ แฟ้ มให ้ถูกต ้อง
มากทีสุดเป็ นไป
สสอ. และผูส
่ งั เกตการณ์
คน รวม 4 วัน
การพ ัฒนา
ั
ศกยภาพข้
อมูล ในทิศทางเดียวกัน จํานวน 50 คน
2. อาหารว่างและ
####
ระบบ
เครืองดืม(เช ้า-บ่าย)
2.ติดตามข ้อมูล
สารสนเทศ
จํานวน 8 มือๆละ 25
ผลการดํ
าเนินงาน
บาท จํานวน 50 คน
ด้านสุขภาพ
ตามตัวชีวัด และ
เพิมพูนทักษะการ
3.ค่าวิทยากร อบรม ####
ดูแลระบบ
ให ้ความรู ้ด ้านIT
สารสนเทศ
จํานวน1คน 1วัน
(600บาท*5ชม)
4.ค่าเบียเลียงออก
####
ติดตามแก ้ไขปั ญหา
ด ้านITใน รพ.สต.
21แห่ง 2คน*240
รวมงบประมาณ
####
ทงสิ
ั น
318 ประชุมเชิง
เพือชีแจงแนว
ทันตบุคลากรในเครือข่าย รพ. / / / / ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร #### ###
2 ครัง/ปี
ปฏิบ ัติการงาน ทางการ
ดําเนินงานทันต
-ค่าอาหารกลางวัน
ท ันต
สาธารณสุ
ข
และ
ไม่ครบมือ จํานวน 25
สาธารณสุข
ควบคุมกํากับ
คนx60 บ.x 2 มือ
ติดตามการ
-ค่าอาหารว่างและ
####
ดําเนินงาน
เครืองดืม จํานวน 25
คนx25 บ.x4 มือ

pp

15,000

2.กิจกรรมประชุม
จนท.รพ.สต.รับ
นิเทศ/เยียมเสริมพลัง
วันละ 50 คน 1 วัน

5,000

5,000

25,200

50,400

6,000

6,000

25,200

3.ติดตามตัวชีวัด
ค่าเบียเลียง จํานวน
240 บาทx 10 คน x
21แห่ง

3,000

3,000

*ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25บาท/
คน/มือ จํานวน 100
*ค่าอาหารกลางวัน
60 บาท/คน/มือ
จํานวน 100 คน 1มือ

2,500

2,500

*ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25บาท/
คน/มือ จํานวน 50
คน 2 มือ
*ค่าอาหารกลางวัน
60 บาท/คน/มือ
จํานวน 50 คน 1 มือ
3.รับนิเทศ/เยียม
เสริมพลัง จาก
คณะกรรมการระดับ
จังหวัด 1 ครังต่อ ปี

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
นางพจนีย ์ ขัดโพธิ สสอเมืองฯ
ชอบ

15,000

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอ....เมือง................ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
/
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 12 : การพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 34.โครงการพัฒนาระบบข ้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
ตัวชีวัด 59. ร ้อยละของจั
สข
ุ ภาพแห่
งหวั
งชาติ
ดทีผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข ้อมูล (ร ้อยละ 85)
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที ..............35..........................................................
ตัวชีวัด ร ้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข ้อมูล
ลําดั
โครงการและ
วัตถุประสงค์
กลุม
่ เป้ าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บ
กิจกรรม
เป้ าหมาย
ดําเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดําเนินงาน
1(ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
สุขภาพอําเภอเมือง และ 1 PCU และการรับ
เพือติดตาม
15,000
(บาท)
*ค่าอาหารว่างและ
นิเทศงานผสมผสาน ระดับ
และสน ับสนุน
เครืองดืม 25 บาท/
จังหวัด
การส่งเสริม
คน/มือ จํานวน 100
สุขภาพ ระด ับ
คน 6 มือ
15,000
พืนที ประจําปี
*ค่าอาหารกลางวัน
2564
60 บาท/คน/มือ
จํานวน 100 คน 3 มือ

/ กิจกรรมที1
ประชุม
คณะกรรมการ
1.ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25 บาท
x1 มือ x20 คน x4
ครัง
กิจกรรมที 2
ประชุมสรุปการ
ดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์
/ 1) ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม 25 บาท
X 2 มือ X 50คน

####

5,500

PP

/

ขนิษฐา แผนงาน รพ๕๐พรรษาฯ

/

500

2500

รวมงบประมาณทงสิ
ั น ###

###
เงินบํารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

2) ค่าอาหารกลางวัน 3,000
60 บาท X 1 มือ X
50 คน
รวมงบประมาณ
7,500
ทงสิ
ั น
1.ค่าอาหารกลางวัน ####
55 คน X 50 บาท X
2 วัน
2.ค่าอาหารว่างและ 5,400
เครืองดืม 54 คน X
25 บาท X 2 มือ X 2
วัน

ั พ ันทวี
เฉลิมชย

เพือให ้การพัฒนา หัวหน ้างานและผู ้รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศ
งานทุกลุม
่ งาน จํานวน 54
เกียวกับงานบริหาร คน
ของรพ.สําหรับ
ผู ้บริหารทุกระดับ
สนับสนุนการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ ด ้วยการ
พัฒนาข ้อมูลจาก
ระบบงานเดิม
บูรณาการเป็ นกลุม
่
ข ้อมูลหลายมิต ิ

/

500

กิจกรรมที1 คณะกรรมการ
cup board
20 คน
กิจกรรมที2ประชุมการ
ดําเนินงานตามแผนยทธ
ศาสตร์
- จนท.รพ. 30 คน
- จนท.สสอ. 28 คน
รวม 50 คน

500

321 โครงการ
พ ัฒนาระบบ
สน ับสนุนงาน
โรงพยาบาล

เพือขับเคลือนและ
พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขของ
เครือข่ายฯ

500

320 โครงการ
พ ัฒนางาน
ตามแผน
ยุทธศาสสตร์
สาธารณสุข
เครือข่าย
โรงพยาบาล
๕๐ พรรษาฯ ปี
2565

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ชอบ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอ....เมือง................ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
/
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 12 : การพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 34.โครงการพัฒนาระบบข ้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
ตัวชีวัด 59. ร ้อยละของจั
สข
ุ ภาพแห่
งหวั
งชาติ
ดทีผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข ้อมูล (ร ้อยละ 85)
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที ..............35..........................................................
ตัวชีวัด ร ้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข ้อมูล
ลําดั
โครงการและ
วัตถุประสงค์
กลุม
่ เป้ าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บ
กิจกรรม
เป้ าหมาย
ดําเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดําเนินงาน
1(ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
96,900 (บาท)
รวมงบประมาณ
ทงสิ
ั น

ค่าโปรแกรมsever

####

รวมงบประมาณทงสิ
ั น####

PP เบีย เงินบํารุง รพ
###

เงินบํารุง สสอ

เงินบํารุง รพสต. กองทุนตําบล
#

กองทุนตําบล
บํารุง รพ.สต
บํารุง สสอ
บํารุง รพ
PP เบีย
pp

137,480 pp
####

0
0

แหล่งงบ งบPP
ผู ้รับผิด จิรายุ
ชอบ
แสงงาม

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอ....เมือง................ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
/
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 12 : การพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 34.โครงการพัฒนาระบบข ้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
ตัวชีวัด 59. ร ้อยละของจั
สข
ุ ภาพแห่
งหวั
งชาติ
ดทีผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข ้อมูล (ร ้อยละ 85)
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที ..............35..........................................................
ตัวชีวัด ร ้อยละของจังหวัดทีผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข ้อมูล
ลําดั
โครงการและ
วัตถุประสงค์
กลุม
่ เป้ าหมาย และ
ระยะเวลา
งบประมาณ
งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
บ
กิจกรรม
เป้ าหมาย
ดําเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดําเนินงาน
1(ไตรมาส)
2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
(บาท)
#### #####
321 โครงการพัฒนา ปรับปรุงและเชือม รพ.สต. 17 แห่ง,pcu 1แห่ง
/
ค่าว ัสดุอป
ุ กรณ์
ระบบโปรแกรม
ระบบข ้อมูลจาก
จํานวน800 บาท*3 เครือง
คอมพิวเตอร์
HosXP สู่ รพ.สต. รพ.สู่ รพ.สต.
ลิขสิทธิโปรแกรม

2,500
3,600

-เพือติดตาม/นิเทศงานเฉพาะกิจ

มือ50คน*60บาท*1มือ
-ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม50 คน*25บาท*
2มือ
-ค่าตอบแทนวิทยากร'
จํานวน 3 ชม.ละ 600บาท
-ค่าเบียเลียงติดตามงาน 2
คน*240บาท*10วัน
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั น

####
####
####
#### ####

2,500

กิจกรรมนิเทศติดตาม

ผู ้รับผิดชอบ
งาน,
พนักงาน
บันทึก
ข ้อมูลจํานวน
50คน

3,000

การการเบิกจ่าย
ค่าบริการทาง
การแพทย์(ระบบ
E-Claim)

9,600

ปฏิบัตก
ิ ารการ
เบิกจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ฯปี
2565 (ระบบ
E-Claim)

แหล่งงบ
ผู ้รับผิด
ั วัฒนกุล
อนุพันธ์ ศิรช
ิ ย
ชอบ

3,000

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอเมืองอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  E1  E2  E3  E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 65) แผนงานที 13 การบริหารจัดการด ้านการเงินการคลังสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 65) 36 โครงการลดความเหลือมลํ
ตัวชีาของ
วัด ที.................................................
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป้ าประสงค์ ที .................................................................................................
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
งป
กลุม
่ เป้ าหมา ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ลํา โครงการและกิจกรรม
วัตถุประสงค์
ย และ
ดําเนินการ
ม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดับ
ดําเนินงาน
เป้ าหมาย 1 2 3 4
รายละเอียด
บาท รวม ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
-เพือปรับปรุงข ้อมูล
ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
#### ####
322 โครงการพ ัฒนา
พืนฐานหน่วยบริการ
มือ50คน*60บาท*1มือ
ผู ้รับผิดชอบ
ระบบงาน
งาน
หล ักประก ันสุขภาพ '-เพือบันทึกขึน
ค่าอาหารว่างและ
####
ทะเบี
ย
น
หน่
ว
ยบริ
ก
าร
พนักงาน
ปี งบประมาณ 2565
เครืองดืม50คน*25บาท*2
บันทึก
'-กิจกรรมประชุมเชิง
มือ
ข ้อมูลจํานวน
ปฏิบัตก
ิ ารขึน
ค่าตอบแทนวิทยากร
####
50 คน
ทะเบียนและข ้อมูล
จํานวน 3 ชม.ละ 600บาท
พืนฐาน หน่วยบริการ
ในงานประกั
น สุ
-กิจกรรมประชุ
มข
เชิภาพ
ง
-ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
####
-เพือพัฒนาศักยภาพ -

PP

2,500

1,000

1,000

งบ PP

2,500

2,500

แหล่งงบ งบ PP

2,500

ศรายุทธ

2,500

ผู ้รับผิดชอ
ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ
บ

2,500

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอ....เมือง................ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
/ ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 12 : การพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศด ้านสุขภาพ
ตัวชวัี ด หารจัดการด ้านการเงินการคลัง
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 37.โครงการบริ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังเป้
หวั
าประสงค์
ดอุบลราชธานี
ที .......................................................................
ตัวชวัี ด
งป
กลุม
่ เป้ าห ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
โครงการและ
ลํา
มาย และ ดําเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ดับ
รายละเอียด
บาท รวม ตค พ ธค มค ก มีค เม พ มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
1 2 3 4
เป้ าหมาย
ย
พ
ย ค
(บาท
/ / / กิจกรรมที 1.
## โครงการ
1.เพือให ้
1.ผอ
เจ ้าหน ้าที มี รพสต.
อบรมความรู ้
พ ัฒนา
ความรู ้และ
จนท
ด ้านการเงิน
ั
ศกยภาพ
ั
ศ
ก
ยภาพใน
การเงิ
น
การบั
ญช ี 1 วัน
เจ้าหน้าที
ค่
า
อาหารไม่
การใช ้
พ
ด้านการเงิน
ครบมือ 1 มือ
โปรแกรม
บันทึก
บ ัญช ี ปิ ดงบ
60 บาทางx
ค่=าอาหารว่
ข ้อมูล
การเงิน ด้วย GL Asset
และเครืองดืม 2
โดยสามารถ จนท
โปรแกรม
มือ
บันทึกบัญช ี
สสอ
สําเร็จรูป
=
25 บาท x
ได ้อย่าง
รวม 50
กิจกรรมที
50 คน
1.อบรมความรู ้ ถูกต ้อง และ คน
กิจกรรม ที 2
สง่ รายงาน
2.ทีม
ด ้านการเงิน
การจั
ดประชุม
CFO
การบัญช ี 1 วัน ได ้ทันตาม
ปิ ดงบการเงินปี
กําหนดเวลา โซน รพ
2 การจัด
ละ 2ครัง (เมย.
ทุกเดือน
สต. 4 คน
ประชุม ปิ ดงบ
,กย 62)
การเงินปี ละ 2 2.เพือให ้
3,000
ค่าอาหารไม่
ครัง (เมย.,กย ทราบ
ครบมือ จํานวน
สถานการณ์
62)
60 บาท x 50
การเงิน รพ
3 จัดทํา
คน x 2 มือ
สต.รายไตร
แผนการเงิน
การคลัง 1 ครัง มาศ ปิ ดงบ
2,500
ค่าอาหารว่าง
การเงิ
น
ได
้
2 วัน
และเครืองดืม
อย่างถูกต ้อง
4 การนิเทศ
จํานวน 25 บาท
3.เพือนํ า
ติดตาม
x 50 คน x 4
ข ้อมูล
แก ้ไขปั ญหา
มือ
การเงินทีมี
้
ค่าวัสดุ 20 บาท 2,000
การใชงาน
คุ
ณ
ภาพ
/คน = 20
โปรแกรม GL,
จั
ด
ทํ
า
บาทx 50 คน x
Asset

แหล่งงบ

ผู ้รับผิดชอ
ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ
บ

5,000

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอ....เมือง................ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
/ ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 12 : การพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศด ้านสุขภาพ
ตัวชวัี ด หารจัดการด ้านการเงินการคลัง
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 37.โครงการบริ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังเป้
หวั
าประสงค์
ดอุบลราชธานี
ที .......................................................................
ตัวชวัี ด
งป
กลุม
่ เป้ าห ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
โครงการและ
ลํา
มาย และ ดําเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ดับ
รายละเอียด
บาท รวม ตค พ ธค มค ก มีค เม พ มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
1 2 3 4
เป้
า
หมาย
ย
พ
ย ค
(บาท
จัดทํา
Asset
กิจกรรมที 3
แผนการเงิน
จัดทําแผนการ
ได ้อย่างมี
เงินการคลัง 1
ิ ธิภาพ
ประสท
3,000
ค่าอาหารไม่
4.เพือแก ้ไข
ครบมือ 1 มือ
้
การใชงาน
= 60 บาท x
โปรแกรม
50 คน x 2 มือ
2,500
ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม 2
มือ
= 25 บาท x
50 คน x 4 มือ
กิจกรรมที 4
การนิเทศติดตาม
แก ้ไขปั ญหาการ
้
ใชงานโปรแกรม
-ค่าเบียทีม
นิเทศ
3 คน x 10 วัน x
13,000
ิ
รวมงบประมาณทงส
ั 13000
น
## โครงการเพิม เพือพัฒนา
ผู ้รับผิดช
### ###
/
1.ค่าอาหารว่าง
ั
ศ
ก
ยภาพที
ม
อบแต่
และเครื
องดื
ม
ิ
ประสทธิภาพ
จัดเก็บรายได ้ ละ
50 คน x 50
การจ ัดเก็บ
ให
้มี
กองทุ
น
บาท X 2 วัน
รายได้
ิ ธิภาพ และ
ประสท
2.ค่าอาหาร
###
ในการจัดเก็บ ผู ้เกียวข ้อ
กลางวั
น
50
คน
รายได ้ของ
ง 50 คน
X 50 บาท X 2
รพ.
วัน
5,000
7,200

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

กลุม
่ งานประก ันสุขภาพ

19,700

แหล่งงบ พรรษาฯ

ผู ้รับผิดชอ
กลุม
่ งานประก ันสุขภาพ
บ

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอ....เมือง................ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
/ ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3 ☑ E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) แผนงานที 12 : การพัฒนาระบบข ้อมูลสารสนเทศด ้านสุขภาพ
ตัวชวัี ด หารจัดการด ้านการเงินการคลัง
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565) 37.โครงการบริ
4. ยุทธศาสตร์สํานักงานสาธารณสุขจังเป้
หวั
าประสงค์
ดอุบลราชธานี
ที .......................................................................
ตัวชวัี ด
งป
กลุม
่ เป้ าห ระยะเวลา
งบประมาณ
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
โครงการและ
ลํา
มาย และ ดําเนินการ
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ดับ
รายละเอียด
บาท รวม ตค พ ธค มค ก มีค เม พ มิย กค สค กย
ดําเนินงาน
1 2 3 4
เป้ าหมาย
ย
พ
ย ค
(บาท
3.ค่าวิทยากร
###
600 บาท X 6
ซม.X 2 วัน
4. ค่าทีพักวิทยากร ###
5. ค่าเดินทางวิทยากร
###
รวมงบประมาณทงหมด
ั
### ###

แผนปฏิบ ัติการพ ัฒนางานสาธารณสุข สําน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดอุบลราชธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
¨
ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์
¨ ภารกิจประจํา / พืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
 E1  E2  E3 E4
2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564) แผนงานที 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด ้านสุขภาพ
3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564) 41.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพและเทคโนโลยี
ตัวชีวัด
ทางการแพทย์
เป้บาลราชธานี
ประสงค์ ที .................................................................................................
4. ยุทธศาสตร์สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุ
ตัวชีวัด ..............................................................................................................
โครงการและ
กิจกรรม
ดําเนินงาน

รายละเอียด
ค่าวิทยากรเอกชน ชม.ละไม่เกิน
1,200 บาท จํานวน 1 คน x 6 ชม.

/

ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์

####

ค่าอาหารไม่ครบมือ 60 บาท x 2 วัน
คน างและเครืองดืม 25 บาท
ค่xา11
อาหารว่

####

x 4 มือรวมงบประมาณท
x 11 คน
งสิ
ั น
/

/

งป
งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ม. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บาท รวม ตค พ ธค มค ก มีค เม พ มิย กค สค กย
(บาท)
ย
พ
ย ค
#### ###

1100
###

ครงที
ั 1 ประชุมเชิงปฎิบ ัติการ 2
ว ัน
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม40คน
X
25
บาท X 2 วันนX40
2 มื
อ X 50
2.ค่
าอาหารกลางวั
คน

###

บาท X 2 วัน
3.ค่าวิทยากร X 600 บาทX 6
ชัวโมงX 2วัน รวม

###

###
###
###
###
###
###
####

###

เงินบํารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

###

28,200.0

บํารุง

###

18,200

ครงที
ั 2 เวทีแลกเปลียนเรียนรู ้ 1
ว ัน
1.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม40คน
X 25บาท X 2 มือ
2.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน X 50
บาท
3.ค่าวิทยากร X 600 บาท X 6
ชัวโมง
5.ค่ารางวัล
รวม
รวมงบประมาณทงสิ
ั น

###
พ ัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

1.เพือพัฒนา
บุคลากร 11
ศักยภาพบุคลากร คน
ให ้มี
ความสามารถใน
การพัฒนางาน
วิชาการ
2. เพือนํ า
ผลงานมาเป็ น
1.เพือพัฒนา
จนท. รพ. /
งานวิจัย และR2R
สสอ. รพ.
เครือข่ายบริการ
สต. จํานวน
สุขภาพอําเภอ
40คน
เมืองอุบลราชธานี
2.เพือเสริมสร ้าง
ความรู ้การจัดทํา

งบประมาณ

7,200 ### ###

325 โครงการ
พ ัฒนา
งานวิจ ัย/
นว ัตกรรม/
ผลิตภ ัณฑ์
สุขภาพและ
เทคโนโลยี
ทางการแพทย์
326 โครงการ
พ ัฒนางาน
วิชาการ
งานวิจ ัย และ
R2R
เครือข่าย
บริการ
สุขภาพอําเภอ
เมือง
อุบลราชธานี
ปี งบประมาณ
2565

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
กลุม
่ เป้ าหมา
ดําเนินการ
ย และ
เป้ าหมาย 1 2 3 4

แหล่งงบ เงินบํารุง
ผู ้รับผิดชอ นางบรรเทิง พล
บ
สวัสดิ รพ.สต.

ลําดั
บ

การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบ ัติการประจาปี ของ
หน่วยงาน

