
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจช่อง

ปากร้อยละ 75

1. ตรวจสุขภาพช่องปากหญิงมีหญิงมีครรภ์ 

ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก

หญิงฝากครรภ์ 

200 คน

คลินิกฝากครรภ์

ในสถานบริการ

ทุกแห่ง

จัดซ้ือแปรงสีฟันจัดสรรให้รพ. จ านวน 200 ชุด 

ชุดละ 35 บาท

7,000 เงินบ ารุง

รพ.นาด้วง

 ฝึกทักษะการแปรงฟันแบบลงมือ

ปฏิบัติให้หญิง

มีครรภ์ร้อยละ 75

2.ให้ทันตสุขศึกษาย้อมคราบจุลินทรีย์/ฝึก

ทักษะการแปรงฟัน

ได้รับบริการขัดท าความสะอาดฟัน 

ขูดหินปูน และอ่ืนๆ 

ร้อยละ 75

3.ให้บริการรักษาทันตกรรมข้ันพ้ืนฐานโดยมี

การนัดหมายและติดตาม

ผู้ปกครองเด็กอายุ 9เดือน- 2 ปี

ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันให้

เด็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

4. คลินิกเด็กดีตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก0-5 ปี

สถานบริการทุกแห่งและให้ทันตสุขศึกษา/ฝึก

ทักษะการท าความสะอาดช่อง ปากเด็กและ

แจกแปรงสีฟันอันแรกของหนู

เด็กแรกเกิดรับวัคซีน

อายุ 9เดือน-2ปี 600 

คน

คลินิกเด็กดีใน

สถานบริการทุก

แห่ง

/ / / / / / / / / / / / จัดซ้ือแปรงสีฟันจัดสรรให้รพ. จ านวน 600 ชุด 

ชุดละ 35 บาท

21,000 UC-PPB 

อ าเภอ

นาด้วง

 เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทา 

ฟลูออไรด์ มากกว่าร้อยละ 70

5.ฝึกทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครองเด็กอายุ 9

เดือน-2ปี

6.เด็กกลุ่มอายุ 0-2 ปี ได้รับบริการทา

ฟลูออไรด์วานิช

รวมงบประมาณ 28,000      

เด็กอายุ 3  ปี ปราศจากโรคฟันผุไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 75

1. งานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพใน

สถาบันการศึกษา (ศพด. /ช้ันอนุบาลในรร.

ประถมศึกษา)

เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปากมากกว่าร้อยละ 80

 1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนใน

สถาบันการศึกษา

เด็ก3-5 ปีได้รับการทาฟลูออไรด์

เฉพาะท่ีมากกว่าร้อยละ70

1.2 ให้ความรู้เด็กและทาฟลูออไรด์วานิชแก่

เด็กนร.

ผู้ปกครอง/ผดด/อปทและ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับโรคใน

ช่องปาก

1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อมในศพด./อนุบาล

1.4 สนับสนุนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 

กลางวันทุกวันท าการ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ผลงาน

กลุ่มงาน/งาน
กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
รายละเอียดงบประมาณ*

กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

นางวิลัยพร

 สิทธิสาร

โครงการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

และป้องกันโรค

ด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็ก

ผู้รับ

ผิดชอบ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

   ระยะเวลาด าเนินการ
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ
ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

2 / / / / /

/ / /กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

นางรุ่งนภา 1 โครงการมหัศจรรย์

1000วันแรกของ

ชีวิต

/ / / / / / / / /

/เด็ก ศพด.และประถม

ในเขต

นาด้วง 1,032 คน

ศพด. และ รร.

ประถมศึกษาใน

เขตต าบลนาด้วง

/ / / / 46,170จัดซ้ือแปรงสีฟันจัดสรรให้รพ. จ านวน 1,032 ชุด

 ชุดละ 35 บาท=36,120

/ / กองทุน

สุขภาพ

เทศบาล

นาด้วง



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

นางวิลัยพร

 สิทธิสาร

2 เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบ

หลุมร่องฟันกรามถาวร≥ร้อยละ 30

 2. จัดบริการเคลือบหลุมร่องฟันให้เด็กนร.

ช้ันป. 1-ป.6 ในฟันกรามแท้

/ / / / / / / / / / / /

เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากมากกว่าร้อยละ 80

3. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนร.ทุกคนพร้อม

ลงบันทึกในฐานข้อมูลของเด็กนร.ช้ันอนุบาล1-

ป.6

ร้อยละ100 สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษามีกิจกรรแปรง

ฟันหลังอาหารกลางวันท้ังในเด็ก

ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา

4. สนับสนุนให้ รร.จัดกิจกรรมแปรงฟัน หลัง

อาหารกลางวันครบทุกช้ันเรียน

ผู้ปกครอง/ผดด/อปทและ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับโรคในช่องปาก

5. จัดบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะท่ี ในเด็ก 

ศพด./อนุบาล- ป.6

/ / / / / / / / / / / / จัดซ้ือฟลูออไรด์วานิช จ านวน 15 หลอด ราคา

หลอดละ 670 บาท =10,050

 เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทัน

ตกรรม 

≥ร้อยละ 50

6. นัดหมาย นร.ประถมศึกษามารับบริการท่ี 

รพ.

รวมงบประมาณ 46,170      

ผลงาน

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ศพด. และ รร.

ประถม

ศึกษาในเขต

ต าบลนาด้วง

ตัวช้ีวัดโครงการ*
กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

โครงการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

และป้องกันโรค

ด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็ก (ต่อ)

กองทุน

สุขภาพ

เทศบาล

นาด้วง

เด็ก ศพด.และประถม

ในเขตต าบล

นาด้วง 1,032 คน

ประเภท /

กิจกรรม

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ
กิจกรรมหลัก



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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เด็กอายุ 3  ปี ปราศจากโรคฟันผุไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75

1. งานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพใน

สถาบันการศึกษา (ศพด. /ช้ันอนุบาลในรร.

ประถมศึกษา)

เด็กในเขตต าบล

ท่าสะอาด 294 คน

โรงเรียน/ศพด.ใน

เขต อบต.

ท่าสะอาด

จัดซ้ือชุดสาธิตการแปรงฟัน  จ านวน 294 ชุด 

ชุดละ 35 บาท =10,290 บาท

เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปากมากกว่า

ร้อยละ 80

 1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนใน

สถาบันการศึกษา

เด็ก3-5 ปีได้รับการทาฟลูออไรด์

เฉพาะท่ีมากกว่าร้อยละ70

1.2 ให้ความรู้เด็กและทาฟลูออไรด์วานิชแก่

เด็กนักเรียน

ผู้ปกครอง/ผดด/อปทและผู้ท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับโรคในช่องปาก

1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อมในศพด./อนุบาล

1.4สนับสนุนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 

กลางวันทุกวันท าการ

เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบ

หลุมร่องฟันกรามถาวร≥ร้อยละ 30

 2. จัดบริการเคลือบหลุมร่องฟันให้เด็กนร.

ช้ันป. 1-ป.6 ในฟันกรามแท้

เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากมากกว่าร้อยละ 80

3. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนร.ทุกคนพร้อม

ลงบันทึกในฐานข้อมูลของเด็กนร.ช้ันอนุบาล1-

ป.6

ร้อยละ100 สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษามีกิจกรรแปรง

ฟันหลังอาหารกลางวันท้ังในเด็ก

ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา

4. สนับสนุนให้ รร.จัดกิจกรรมแปรงฟัน หลัง

อาหารกลางวันครบทุกช้ันเรียน

ผู้ปกครอง/ผดด/อปทและผู้ท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับโรคในช่องปาก

5. จัดบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะท่ี ในเด็ก 

ศพด./อนุบาล- ป.6

 เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทัน

ตกรรม 

≥ร้อยละ 50

6. นัดหมาย นร.ประถมศึกษามารับบริการท่ี 

รพ.

รวมงบประมาณ 15,650      

///

3

////

นางวิลัยพร

 สิทธิสาร

กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสะอาด

กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสะอาด

/

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*39
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

/ / / / /

เด็กในเขตต าบล

ท่าสะอาด294คน

โรงเรียน/ศพด.ใน

เขต อบต.

ท่าสะอาด

/ / / /

/

จัดซ้ือฟลูออไรด์วานิช จ านวน 8 หลอด ราคา

หลอดละ 670 บาท =5,360

/ / /

15,650/ / / / / / / / /

ผลงาน

////

/

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

/

////

โครงการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

และป้องกันโรค

ด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็ก

/ / / / / / / /



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

เด็กอายุ 3  ปี ปราศจากโรคฟันผุไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 75

1. งานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพใน

สถาบันการศึกษา (ศพด. /ช้ันอนุบาลในรร.

ประถมศึกษา)

เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปากมากกว่าร้อยละ 80

 1.1 ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนใน

สถาบันการศึกษา

เด็ก3-5 ปีได้รับการทาฟลูออไรด์

เฉพาะท่ีมากกว่าร้อยละ70

1.2 ให้ความรู้เด็กและทาฟลูออไรด์วานิชแก่

เด็กนักเรียน

ผู้ปกครอง/ผดด/อปทและผู้ท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับโรคในช่องปาก

1.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อมในศพด./อนุบาล

1.4สนับสนุนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 

กลางวันทุกวันท าการ

เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบ

หลุมร่องฟันกรามถาวร≥ร้อยละ 30

 2. จัดบริการเคลือบหลุมร่องฟันให้เด็กนร.

ช้ันป. 1-ป.6 ในฟันกรามแท้

เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปากมากกว่าร้อยละ 80

3. ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนร.ทุกคนพร้อม

ลงบันทึกในฐานข้อมูลของเด็กนร.ช้ันอนุบาล1-

ป.6

ร้อยละ100 สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษามีกิจกรรแปรง

ฟันหลังอาหารกลางวันท้ังในเด็ก

ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา

4. สนับสนุนให้ รร.จัดกิจกรรมแปรงฟัน หลัง

อาหารกลางวันครบทุกช้ันเรียน

ผู้ปกครอง/ผดด/อปทและผู้ท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับโรคในช่องปาก

5. จัดบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะท่ี ในเด็ก 

ศพด./อนุบาล- ป.6

 เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทัน

ตกรรม ≥ร้อยละ 50

6. นัดหมาย นร.ประถมศึกษามารับบริการท่ี 

รพ.

รวมงบประมาณ 4,705        

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
แหล่งงบ

ประมาณ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ตัวช้ีวัดโครงการ*
ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

ผลงาน

กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

แก้วเมธี

นางวิลัยพร

 สิทธิสาร

4 เด็กในเขตอบต.

แก้วเมธี 77 คน

โรงเรียน/ศพด.

ในเขต

 อบต.แก้วเมธี

/ / / / / / / / / / / /

/ / / / /

โครงการส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก

และป้องกันโรค

ด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็ก

// /

กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

แก้วเมธี

/ / / / / / / / / / / /

/ / / / / / /

จัดซ้ือชุดสาธิตการแปรงฟัน  จ านวน 77 ชุด ชุด

ละ 35 บาท =2,695 บาท

4,705

/ / / / / จัดซ้ือฟลูออไรด์วานิช จ านวน 3 หลอด ราคา

หลอดละ 670 บาท =1,340

เด็กในเขตอบต.

แก้วเมธี 77 คน

โรงเรียน/ศพด.ใน

เขต อบต.แก้วเมธี

/ / / /
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กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

นางรุ่งนภา 5 เด็กนร.ทุกคนได้รับบริการตรวจ

สภาวะช่องปากทุกคน

ครู/นร.ผู้ปกครองตระหนักและเห็น

ความส าคัญในการดูแลส่งเสริมทันต 

 สุขภาพเด็กนร.

1. ตรวจสุขภาพช่องปากและลงบันทึกผลการ

ตรวจในเด็ก

ช้ันอนุบาล-ป.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมทันตสุขภาพในรร.ประถมศึกษา

2. จัดสภาพแวดล้อมในรร.ให้เอ้ือและสนับสนุน

งานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

3.สนับสนุนอุปกรณ์การจัดกิจกรรม แปรงฟัน

ในรร.

4. สนับสนุนส่ือ-อุปกรณ์ในงานส่งเสริมทันต

สุขภาพในรร.ประถมศึกษา

รวมงบประมาณ 33,120      

กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

นางสาว

วารุณี พรมดี

6  1.ตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานใน

สถานบริการ พร้อมติดสต๊ิกเกอร์ลงสมุด

ประจ าตัวผู้ป่วย

2. ให้ทันตสุขศึกษา และฝึกปฏิบัติการแปรง

ฟันท่ีถูกวิธีและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปากด้วยตนเอง

รวมงบประมาณ 777          

กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

นางสาว

วารุณี พรมดี

7 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่อง

ปากมากกว่าร้อยละ 60

1.ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลนาด้วง 1,097

 คน

ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลนาด้วง

จัดซ้ือชุดสาธิตการแปรงฟัน จ านวน 1,097 ชุด 

ชุดละ 35 บาท=38,395 บาท

ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันท่ีถูก

วิธีและได้มีอุปกรณ์การแปรงฟัน

2. ให้ความรู้อสม.เพ่ือให้อสม.สามารถตรวจ

สุขภาพช่องปากให้ทันตสุขศึกษา ฝึก

ปฏิบัติการแปรงฟันท่ีถูกวิธีและแนะน าผู้ท่ีมี

ปัญหาช่องปากได้รับการรักษาต่อไป

อสม.ในเขตเทศบาล

นาด้วง 136 คน

อสม.ในเขต

เทศบาลนาด้วง

จัดซ้ือชุดสาธิตการแปรงฟัน จ านวน 136 ชุด ชุด

ละ 35 บาท=4,760 บาท

รวมงบประมาณ 43,155      

/ /

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลการตรวจสภาวะช่องปาก

เด็กนร./ผลการให้บริการ

ทันตกรรม

เด็กในโรงเรียนประถม

เขตอ าเภอนาด้วง 

2,591 คน

รร.ประถมศึกษา 

11 แห่ง/ศพด.12

 แห่ง

/ / / /โครงการหน่วย

ทันตกรรมเคล่ือนท่ี

ในรร.

ประถมศึกษา/เด็ก

ก่อนวัยเรียนใน

สถาบันการศึกษา

อ าเภอนาด้วง 

ปีการศึกษา  2565

โครงการส่งเสริม

ป้องกันโรคใน

ผู้ป่วยเบาหวาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ผู้ป่วย

เบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปาก และแนะน าการแปรงฟันท่ี

ถูกวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก ท่ี

เหมาะสม

/ / /

/

/

ผลงาน

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

/ / / ค่าตอบแทน จนท.ในการออกปฏิบัติงาน 

 3  คน  ภาคเรียนละ 1คร้ัง/ปีละ 2  คร้ัง /วันละ

 4 ชม.3 คน x 240 บาท x 46 วัน

33,120 เงินบ ารุง

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กองทุน

สุขภาพ

เทศบาล

นาด้วง

43,155โครงการส่งเสริม

ป้องกันโรคในช่อง

ปากผู้สูงอายุ

/ / / / / / / / / / /

/ 777 เงินบ ารุงผู้ป่วยเบาหวานใน

อ าเภอนาด้วง

 1,554 คน

ผู้ป่วยเบาหวานใน

เขตอ าเภอ

นาด้วง

/ / / / / / / / / / สต๊ิกเกอร์ตรวจฟันติดสมุดประจ าตัวผู้ป่วย 

จ านวน 1,554 ดวง ดวงละ 0.5 บาท 

เป็นเงิน 777 บาท
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ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่อง

ปากมากกว่าร้อยละ 60

1.ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตอบต.

แก้วเมธี 

230 คน

ผู้สูงอายุในเขต

อบต.แก้วเมธี

/ / / / / / / / / / / / จัดซ้ือชุดสาธิตการแปรงฟัน จ านวน 230 ชุด ชุด

ละ 35 บาท=8,225 บาท

ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันท่ีถูก

วิธีและได้มีอุปกรณ์การแปรงฟัน

2. ให้ความรู้อสม.เพ่ือให้อสม.สามารถตรวจ

สุขภาพช่องปากให้ทันตสุขศึกษา ฝึก

ปฏิบัติการแปรงฟันท่ีถูกวิธีและแนะน าผู้ท่ีมี

ปัญหาช่องปากได้รับการรักษาต่อไป

อสม.ในเขตอบต.แก้ว

เมธี 49 คน

อสม.ใน

เขตอบต.แก้วเมธี

จัดซ้ือชุดสาธิตการแปรงฟัน จ านวน 49 ชุด ชุด

ละ 35 บาท=1,862 บาท

รวมงบประมาณ 10,087      

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่อง

ปากมากกว่าร้อยละ 60

1.ตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตอบต.

ท่าสะอาด 647 คน

ผู้สูงอายุในเขต

อบต.ท่าสะอาด

/ / / / / / / / / / / / จัดซ้ือชุดสาธิตการแปรงฟัน จ านวน 647 ชุด ชุด

ละ 35 บาท=22,645 บาท

ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันท่ีถูก

วิธีและได้มีอุปกรณ์การแปรงฟัน

2. ให้ความรู้อสม.เพ่ือให้อสม.สามารถตรวจ

สุขภาพช่องปากให้ทันตสุขศึกษา ฝึก

ปฏิบัติการแปรงฟันท่ีถูกวิธีและแนะน าผู้ท่ีมี

ปัญหาช่องปากได้รับการรักษาต่อไป

อสม.ในเขตอบต.ท่า

สะอาด 84 คน

อสม.ในเขตอบต.

ท่าสะอาด

จัดซ้ือชุดสาธิตการแปรงฟัน จ านวน 84 ชุด ชุด

ละ 35 บาท=2,940 บาท

รวมงบประมาณ 25,585      

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

ประยงค์ 10 โครงการอบรม

ฟ้ืนฟูความรู้ 

อสม.ด้านการวัด

ความดัน การ

เจาะน้ าตาลปลาย

น้ิว การประเมิน 

ADL ผู้สูงอายุ 

และการช่วยฟ้ืน

คืนชีพ

1.ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ในการวัด

ความดัน การเจาะน้ าตาลปลายน้ิว 

และการประเมิน ADL ผู้สูงอายุร้อย

ละ 80

ให้

ความรู้/

ฝึกปฏิบัติ

1.อบรมฟ้ืนฟูความรู้การวัดความดัน การเจาะ

น้ าตาลปลายน้ิว การประเมิน ADL ผู้สูงอายุ 

และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

2.ฝึกทักษะการการวัดความดัน การเจาะ

น้ าตาลปลายน้ิว การประเมิน ADL ผู้สูงอายุ 

และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

อสม. จ านวน 60 คน รพ.สต.

บ้านห้วยตาด

1. ค่าอาหารว่าง 60 คน x 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  

เป็นเงิน 4,200 บาท

 2. ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 1 ม้ือ ๆ ละ 120

 บาท  เป็นเงิน 7,200 บาท

 3. ค่าวัสดุในโครงการ เป็นเงิน 27,300 บาท

- เคร่ืองวัดความดัน 4 เคร่ืองๆ ละ 3,000 บ.

- เคร่ืองเจาะน้ าตาลปลายน้ิว 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 

3,000 บาท

- เอกสารให้ความรู้ จ านวน 60 เล่มๆ ละ 30 บาท

- สมุดและปากกา 1,500 บาท

4. ค่าป้ายโครงการ 600 บาท 

39,300 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

รวมงบประมาณ 39,300      

กิจกรรมหลักกลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม

   ระยะเวลาด าเนินการ

25,585 กองทุน

สุขภาพอบต.

ท่าสะอาด

กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

นางสาว

วารุณี พรมดี

9 โครงการส่งเสริม

ป้องกันโรคในช่อง

ปากผู้สูงอายุ

กลุ่มงาน

ทันต

สาธารณสุข

นางสาว

วารุณี พรมดี

8 โครงการส่งเสริม

ป้องกันโรคในช่อง

ปากผู้สูงอายุ

กองทุน

สุขภาพ

อบต.แก้ว

เมธี

10,087

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ผลงาน
แหล่งงบ

ประมาณ

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1.จัดซ้ืออุปกรณ์ในการพอกเข่า

1.1  ค่าสมุนไพร ไพลสด จ านวน 20 กิโลกรัม x 

45บาท  เป็นเงิน 900 บาท

1.2  ค่าสมุนไพร ขม้ินชันสด จ านวน 20 กิโลกรัม

 x 50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

1.3  ค่าสมุนไพร หญ้าขัดมอญแห้ง จ านวน 

3 กิโลกรัม x 500 บาท  เป็นเงิน 1,500 บาท

1.4  ค่าสมุนไพร ผักเส้ียนผีแห้ง จ านวน

3 กิโลกรัม x  500 บาท    เป็นเงิน 1,500 บาท

1.5 ค่าแอลกอฮอล์ 95 % จ านวน 50 ลิตร x 60

 บาท    เป็นเงิน 3,000 บาท

1.6  ค่าถังพลาสติกพร้อมฝาปิด ส าหรับ

หมักยา จ านวน 2 ถัง x 450 บาท  

เป็นเงิน 900   บาท

2.ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการพอกเข่า 50 

คน X 30 บาทX 3 คร้ังX3 เดือน  เป็นเงิน 

13,500 บาท

 3.ค่าป้ายโครงการ 600 บาท รวมเป็นเงิน 

22,900 บาท

รวมงบประมาณ 22,900      

22,900 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

ดารุณี 11 โครงการพอกเข่า

ในผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะข้อเข่าเส่ือม 

(ต่อเน่ือง)

1.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม

ได้รับการพอกเข่าร้อยละ 80

1.พอกเข่าในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม

จ านวน 3 คร้ัง / คน/เดือนจ านวน  3 เดือน

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

ข้อเข่าเส่ือม

จ านวน 50 ราย

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

ปารมี 12 โครงการส่งเสริม

โภชนาการในหญิง

ต้ังครรภ์ 

รพสต.บ้าน

ห้วยตาด

1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ

ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

2.หญิงต้ังครรภ์ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่

มีภาวะซีดก่อนคลอด 

ร้อยละ 80

3.ทารกแรกคลอดมีน้ าหนัก มากกว่า

 2500 กรัม ร้อยละ 80

4.หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 

3 คร้ังตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

1.ประชาสัมพันธ์โครงการให้หญิงต้ังครรภ์มา

ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ผ่าน

ช่องทาง กลุ่มไลน์ และหอกระจ่ายขาวประจ า

หมู่บ้าน ทุกเดือน

2.ประเมินภาวะโภชนการโดยการช่ังน้ าหนัก

และดูภาวะซีดในหญิงโดยการตรวจดูความ

เข้มข้นของเลือด

3.ให้บริการฝากครรภ์ 8 คร้ังคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน และดูแลหให้หญิงต้ังครรภ์

ได้รับยาเสริมธาตุเหล็กตลอดการต้ังครรภ์

4.ติดตามเย่ียมมารดาหลังคลอดตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

5.ให้ความรู้เก่ียวกับโภชนาการในหญิงวัยเจริญ

พันธ์และหญิงต้ังครรภ์ในเขตรับผิดชอบ

หญิงฝากครรภ์ 

ในเขตรับผิดชอบ 

จ านวน 12 คน

คลินิกฝากครรภ์

ใน รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

1.จัดซ้ือนมกล่องส าหรับหญิงต้ังครรภ์  จ านวน 

12 คน ๆ 6 ลัง ราคาลังละ 350 บาท จ านวน 6 

เดือน/คน

2.จัดซ้ือไข่ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ จ านวน 12 คน ๆ

 ละ 6 แผง ๆ ละ 135 บาท

3. ค่าป้ายโครงการ 600 บาท

35,520 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

รวมงบประมาณ 35,520      

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

ประยงค์ 13 โครงการสนับสนุน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ส าหรับบุคคลท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง และ

บุคคลท่ีมีภาวะ

ปัญหาการกล้ัน

ปัสสาวะหรือ

อุจจาระไม่ได้

1.ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ท่ีมีปัญหาตามการ

ประเมินในการกล้ันปัสสาวะและ

อุจจาระ ได้รับสนับสนุนผ้าอ้อม

ผู้ใหญ่ ร้อยละ 100

1.ค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้มีภาะพ่ึงพิง และ

ประเมินการกล้ันปัสสาวะและอุจจาระ

ตามเกณฑ์

2.จัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่

3.ท าการส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ได้รับ

การประเมินตามเกณฑ์

ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ใน

พ้ืนท่ี รับผิดชอบ 

จ านวน 12 คน

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

1.ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 118,260 บาท

(12 x 9 บาทต่อช้ิน x จ านวน 3 ช้ิน/วัน x 365

 = 118,260 บาท)

2. ค่าป้ายโครงการ 600 บาท

118,860 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

รวมงบประมาณ 118,860    

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน
กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

ปารมี 14 โครงการสมาธิ

บ าบัดส าหรับผู้มี

ภาวะเครียด

ใกล้ชิดผู้ใช้สาร

เสพติด รพสต.

บ้านห้วยตาด 

ปีงบประมาณ 

2566

1.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   

2. อัตราความพึงพอใจในผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงท่ีเข้าร่วมโครงการ

มากกว่า ร้อยละ 80

1.ประเมินภาวะเครียดกลุ่มคนผู้ใกล้ชิดผู้ใช้สาร

เสพติดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   

2.เชิญชวนและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้า

ร่วมโครงการจ านวน  30 คน     

3.อบรมการท าสมาธิ แบบ SKT จ านวน 

1 วัน

4.ประเมินภาวะเครียดหลังจากได้รับการอบรม

กลุ่มคนผู้ใกล้ชิด

จ านวน 30 คน

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 600 

บาท

 2.ค่าวัสดุโครงการ จ านวน 30 คน คนละ 100 

บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท

3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จ านวน 30 

คน ๆ ละ 120 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท

 4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน ๆ ละ 35

 บาท x 2 ม้ือ   เป็นเงิน 2,100 บาท

5.วิทยาร จ านวน 2 คน/วัน คนละ 3ช่ัวโมง/วัน 

ช่ัวโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

12,900 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

รวมงบประมาณ 12,900      

    รพ.สต.  

 ท่าสวรรค์

นางเปรมวดี

   

สวนสุวรรณ

15 โครงการอบรม

ให้ความรู้กลุ่ม

สตรีท่ีมาตรวจ

คัดกรอง

โรคมะเร็ง

ปากมดลูก

ต าบลท่าสวรรค์

 อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566

1. สตรีกลุ่มเป้าหมายได้ฟังผลการ

ตรวจโดยเจ้าหน้าท่ี 

ร้อยละ100 

 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้

เร่ืองโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูก ร้อยละ90

1.จัดอบรมให้ความรู้ เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก

และมะเร็งเต้านม                          

2.แจ้งผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกแก่สตรี

ท่ีมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในปีงบ

2566

สตรีท่ีมาตรวจคัด

กรองมะเร็ง

ปากมดลูก ใน

ปีงบประมาณ 2566 

จ านวน 77 คน

ห้องประชุม 

รพสต.ท่าสวรรค์

/ / / / / / / / / / / / 1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมโครงการ 77 คน

 x 130 บาท X 1ม้ือ เป็นเงิน 10,010 บาท  

2. ค่าวิทยากร รพ.สต.ท่าสวรรค์ 300บาท 

6 ช่ัวโมง x 1วัน เป็นเงิน 1,800 บาท             

3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์อบรมตามโครงการฯ  

จ านวน  1  ป้าย  ป้ายขนาด 2*3 เมตร  ตาราง 

เมตรละ 100 บาท    รวมเป็น จ านวนเงิน 600  

บาท                                        

4. วัสดุในการอบรม 4,500 บาท

16,910 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 16,910      

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*
กลุ่มงาน/งาน

ผลงาน
แหล่งงบ

ประมาณ

   ระยะเวลาด าเนินการ
พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1.วัสดุในการด าเนินงาน 3,000 บาท 3,000        

2. ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมจ านวน 50 คนๆละ 130  บาท

จ านวน 1  วัน

6,500        

3. ค่าวิทยาการ 2,400 บาท 2,400        

รวมงบประมาณ 11,900      

รพ.สต.

นาดอกค า

วัชรพงษ์ 17 โครงการสูงวัย

ย้ิมใสด้วย

สมุนไพรใกล้ตัว

1.เพ่ือลดปัญหาสุขภาพช่อง

ปากของผู้สูงอายุ      

2.เพ่ือส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน

การรักษาโรค         

3.ผู้สูงอายุสามารถท าน้ ายา

บ้วนปากใช้เองได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

1.ข้ันเตรียมการ                            

			เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือของบประมาณ

ในการสนับสนุนโครงการ

2.ข้ันด าเนินงาน

-ผู้ใหญ่บ้านและอสม.ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนผู้สูงอายุให้เข้าร่วมโครงการ				

-อบรมเร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ

-ลงมือปฏิบัติท าน้ ายาบ้วนปาก 	ลงพ้ืนท่ีเก็บ

ข้อมูลความพึงพอใจ

ผู้สูงอายุในเขตต าบล

นาดอกค า 

จ านวน 50 คน

 1. ค่าจัดเตรียมสมุนไพร 3,000 บาท

2. ค่าแก๊สหุงต้ม 300 บาท

3. ค่าวัสดุภาชนะบรรจุน้ ายาบ้วนปาก 2,500 บาท	

4. ค่าเอกสาร 2,000 บาท

5. ค่าอุปกรณ์ ต้มสมุนไพร 700 บาท

6. ค่าป้ายโครงการ 500 บาท

7.ค่าอาหารกลางวันของผู้ข้าอบรม 2,000 บาท

รวม 11,000 บาท	

      11,000 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

รวมงบประมาณ 11,000      

/ /1. เพ่ือให้ครูศูนย์เด็กเล็ก/อสม. 

สามารถคัดกรองพัฒนาการได้อย่าง

ถูกต้อง

2. เพ่ือให้ครูศูนย์เด็กเล็ก/อสม.

สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้ตามวัย

1. ประชุมติดตามและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

สงสัยล่าช้า แก่กลุ่มเป้าหมาย

2. ส ารวจกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 0-5 ปี  กลุ่ม

เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน และเด็กกลุ่มเส่ียง 

6 กลุ่ม

3. คัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มเป้าหมาย 

9,18,30,42 เดือน และคัดกรองพัฒนาการเด็ก

กลุ่มเส่ียง 6 กลุ่มหลัก

 4. กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเส่ียงท่ีสงสัยมี

พัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ

ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

 5. เด็กกลุ่มสงสัยพัฒนาการล่าช้า หลังการ

กระตุ้นไม่ดีข้ึน ได้รับการส่งต่อทุกราย

 6. อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเส่ียงใน

เร่ืองการเฝ้าระวังพัฒนาการล่าช้า

 7. นิเทศติดตามการด าเนินงาน

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กโดยใช้
เคร่ืองมือ DSPM

ผู้ปกครองและ

บุคลากรครูและผู้ดูแล

เด็ก

จ านวน 50  คน

ต.ท่าสะอาด / / / / / / / / / /

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสะอาด

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

รพ.สต.

ท่าสะอาด
จีรวัฒน์ 16



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารลงนาม

2 วางแผนการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและบุคคล

อ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงแต่ละรายตาม Care Plan ท่ี

ได้จัดท าไว้แล้ว 

3 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ี

มีภาวะพ่ึงพิง  (Care giver) 

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแล

ผู้สูงอายุตาม Care Plan

5 จัดประชุม Care Giver เพ่ือซักซ้อมความ

เข้าใจก่อนการลงพ้ืนท่ี และมอบหมายหน้าท่ี

ให้ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงแต่

ละราย

6 Care Manager ให้ค าปรึกษาแก่ Care 

Giver ในกรณีท่ีพบว่ามีปัญหาและต้องการ

ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุและ

บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีถูกต้องและเหมาะสม

ในแต่ละคน

1 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหว

ได้บ้าง และอาจมี

ปัญหาการกิน หรือ

การขับถ่ายแต่ไม่มี

ภาวะสับสนทางสมอง

 จ านวน 33 คน

 2 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหว

ได้บ้าง และอาจมี

ปัญหาการกิน หรือ

การขับถ่าย และมี

ภาวะสับสนทางสมอง

 จ านวน 38 คน

 3 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหว

เองไม่ได้ และอาจมีมี

ปัญหาการกิน หรือ

การขับถ่าย หรือมี

อาการเจ็บป่วยรุนแรง

 จ านวน 6 คน

7 จัดประชุม Care Giver ทุก 3 เดือน เพ่ือ

ติดตามประเมินผลการดูแล และรายงานผล

การด าเนินงานให้อนุกรรมการสนับสนุนการ

จัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทราบ

8 ลงพ้ืนท่ีสุ่มติดตามการให้บริการของ Care 

Giver

9 ลงพ้ืนท่ีเย่ียมผู้สูงอายุแต่ละรายตาม Care 

Plan โดยบุคลากรสาธารณสุข/ทีมหมอ

ครอบครัว

แหล่งงบ

ประมาณ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ*

ผลงาน

รพ.สต.

นาดอกค า

เอ็ดศรี 18 โครงการ

จัดบริการดูแล

ระยะยาวด้าน

สาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุท่ี

มีภาวะพ่ึงพิงและ

บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง

ในเขตพ้ืนท่ี

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาดอกค า 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย

ประจ าปี 2566

3.1 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุติด

บ้าน ติดเตียงได้รับการเย่ียมบ้าน

และดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ตาม ชุดสิทธิประโยชน์ตามเอกสาร

หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติฯ วันท่ี 13 กันยายน 2561 

3.2 ร้อยละ 60 ของต าบลท่ีมีระบบ

ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและ

การดูแลระยะยาวในชุมชน (ต าบล 

Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 

4 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหว

เองไม่ได้ และอาจมีมี

ปัญหาการกิน หรือ

การขับถ่าย และมี

อาการเจ็บป่วยรุนแรง

 หรืออยู่ในระยะท้าย

ของชีวิต จ านวน 14 

คน

10 หมู่บ้านใน

เขตพ้ืนท่ีรพ.สต.

นาดอกค า

1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) จ านวน 300,000บาท 

(Care Giver 20 คนๆ ละ 1}500 บาท/เดือน 

จ านวน 10 เดือน)

2) ค่าเบ้ียเล้ียง/ค่าตอบแทนบุคลากร

สาธารณสุข/ทีมหมอครอบครัว  จ านวน 6คน 

โดยวันราชการปกติไม่เกินวันละ 4 ช่ัวโมง และ

วันหยุดราชการไม่เกินวันละ 6 ช่ัวโมง อัตรา

ช่ัวโมงละ 87.50 บาท (อัตราของท้องถ่ินหรือของ

 กสธ.) X จ านวน 670 ช่ัวโมง ๆ ละ 87.50 บาท 

เป็นเงิน 58,325 บาท  3)ค่าวัสดุ 1,345 บาท

360,000



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รพ.สต.

นาดอกค า

เอ็ดศรี 18 โครงการ

จัดบริการดูแล

ระยะยาวด้าน

สาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุท่ี

มีภาวะพ่ึงพิงและ

บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง

ในเขตพ้ืนท่ี

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาดอกค า 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย

ประจ าปี 2566 

(ต่อ)

10 สรุปผลการให้บริการผู้สูงอายุฯ แต่ละราย

ตาม Care Plan และส่งผลการด าเนินงานให้

อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ

ยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคล

อ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทราบเม่ือส้ินสุดการดูแลใน

รอบปีตามแผน

รวมงบประมาณ 360,000

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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1. ข้ันเตรียมการ

1. ประชุมช้ีแจงโครงการแก่ อสม.และเจ้าหน้าท่ี

2. ส ารวจกลุ่มประชากรเป้าหมาย

3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ

2. ด าเนินงานตามโครงการ

2.1 กิจกรรมส ารวจและประเมินสภาวะสุขภาพ

ชุมชน

1. ด าเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย อายุ 

35 ปี ข้ึนไปด้วยการเจาะปลายน้ิวมือ โดย

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีได้รับการอบรมแล้วใน

การเจาะปลายน้ิว หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

2.ด าเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย อายุ 35 ปี

ข้ึนไปด้วยการวัดความดันโลหิต โดย

อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีได้รับการอบรมแล้วใน

การวัดความดันโลหิต หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

3.พบความผิดปกติท้ังเบาหวานและความดัน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะส่งมา

คัดกรองท่ีรพ.สต.อีกคร้ัง

4.ถ้าพบความผิดปกติของเบาหวานและความ

ดันส่งต่อพบแพทย์ท่ีรพ.นาด้วงต่อไป

5.ติดตามประเมินความเส่ียงโรคหัวใจและ

หลอดเลือดในประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีผล

การตรวจคัดกรองพบว่ามีความเส่ียงสูง

6.ผู้ท่ีมีผลเลือดต้ังแต่ 126 มก./ดล.ข้ึนไป และ

ความดันต้ังแต่ 140/90 มม.ปรอทได้รับการส่ง

ต่อเพ่ือได้รับการตรวจยืนยัน และติดตามผล

การวินิจฉัย

กิจกรรมหลัก
แหล่งงบ

ประมาณ
กลุ่มงาน/งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

รพ.สต.นาดอกค า

 - ค่าแถบตรวจระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน 

30,80 x 5  บาท เป็นเงิน 15,400 บาท

 - ค่าเข็มเจาะเลือดแบบกด จ านวน 3,080๐ x 

2.5 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท

 รพ.สต.ห้วยตาด

 - ค่าแถบตรวจระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน 790

 x5 บาท เป็นเงิน 3,950 บาท

 - ค่าเข็มเจาะเลือดแบบกด จ านวน 790 x 2.5 

บาท เป็นเงิน 1,973 บาท

 รพ.สต.น้ าสวยห้วยปลาดุก

 - ค่าแถบตรวจระดับน้ าตาลในเลือด จ านวน510

 x 5  บาท เป็นเงิน 2,550 บาท

 - ค่าเข็มเจาะเลือดแบบกด จ านวน 510 x 2.5 

บาท เป็นเงิน 12,75 บาท        

      32,848 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ผลงาน

รพ.สต.

นาดอกค า

พรสวรรค์ 19 โครงการเฝ้าระวัง

ป้องกันและ

ควบคุม

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูง

ต าบลนาดอกค า 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง

โรคเบาหวาน ร้อยละ 90 

 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการ

คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ

 90 

 3. ผู้ท่ีตรวจพบค่าระดับน้ าตาลใน

เลือดผิดปกติได้รับการส่งต่อวินิจฉัย 

และรักษาโรค ร้อยละ 100

 4. ผู้ท่ีตรวจพบค่าระดับความดัน

โลหิตผิดปกติได้รับการส่งต่อวินิจฉัย

 และรักษาโรค ร้อยละ 100

เขตรับผิดชอบ

รพ.สต.นาดอกค า อายุ

 35  ปีข้ึนไป จ านวน 

3,080 คน 

เขตรับผิดชอบ

รพ.สต.ห้วยตาด อายุ

35 ปีข้ึนไป จ านวน  

790 คน 

  เขตรับผิดชอบ

รพ.สต.น้ าสวยห้วย

ปลาดุก อายุ 35  ปี

ข้ึนไป 

จ านวน 510 คน

 รวมท้ังส้ิน 4,380คน

รพสต.ในต าบล

นาดอกค า



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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7. ให้ความรู้ค าแนะน าในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน

3. ส้ินสุดโครงการฯ

3.1.สรุปผลและประเมินโครงการ

รวมงบประมาณ       32,848

รพ.สต.

นาดอกค า

มลฐิตา 20 โครงการนวดฟ้ืนฟู

เท้าและการแช่

เท้าด้วยสมุนไพร

ในผู้ป่วยเบาหวาน

1. ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ี

เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 80

1. อบรม ให้ความรู้ในการดูแลเท้าในผู้ป่วย

เบาหวาน                          

 2. สาธิตการใช้สมุนไพรการดูแลเท้าในผู้ป่วย

เบาหวาน                        

3. ติดตาม-ประเมินผลก่อนและหลังการใช้

สมุนไพรดูแลเท้า               

 4.สรุปผลโครงการ

ผู้ป่วยเบาหวานใน

พ้ืนท่ีเขต รพสต.ใน

ต าบลนาดอกค า 

จ านวน 40 คน

10 หมู่บ้านใน

เขตพ้ืนท่ีรพ.สต.

นาดอกค า

ค่าวัสดุ 8,150 บาท มีรายละเอียดดังน้ี  

1.กะละมัง 40 ช้ิน X 30 = 1,200 บาท      2.  

ผ้าขนหนูขนาดกลางห่อเท้าคนละ 2 ผืน 80 ผืน 

X 50 บาท = 4,000 บาท             

3. ค่าชุดสมุนไพรแช่เท้า 40 ชุด X 25 บาท = 

1,000 บาท    

 4. ค่าป้าย 500 บาท            

 5. ครีมทาผิว ขนาด 1 ลิตร 650 บาท

6. ค่าวัสดุอบรม 40 คน X 20 บาท 800 บาท

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 60x170 

บาท=10,200 บาท

      18,350 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

รวมงบประมาณ       18,350

พรสวรรค์ 19 โครงการเฝ้าระวัง

ป้องกันและ

ควบคุม

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูง

ต าบลนาดอกค า 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566 (ต่อ)

รพ.สต.

นาดอกค า

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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1. ประชาชน 35 ปีข้ึนไป ได้รับการ

ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงปีละ 1-2 คร้ัง

1. ค่าชุดแถบตรวจระดับน้ าตาลในเลือดและเข็ม

เจาะปลายน้ิว จ านวน  2,000  ชุด

26,400      

2. เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และส่ง

ต่ออย่างเป็นระบบ

2.ค่าวัสดุด าเนินงานและป้าย 3,300        

3.แอลกอฮอร์ 450  มิลลิลิตรขวดละ 45  บาท 

จ านวน  15  ขวด

675          

4.ส าลีก้อนสเตอร์ลาย  70 ห่อๆล 15 บาท 1,050        

5.ค่าอาหารเช้า อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

เจ้าหน้าท่ีจ านวน  4 คนๆละ 50 บาทต่อคร้ัง 

จ านวน 7 คร้ัง

1400

6.ค่าอาหารเช้า อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

อสม.หมู่บ้านจ านวน 84  คนๆละ 50 บาท

4,200        

รวมงบประมาณ 37,025      

             รวมงบประมาณ 33,800      

          

/ /

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ี และ อสม.เพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงาน  

2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการตรวจ

คัดกรอง เบาหวานความดันโลหิต

3.ก าหนดแผนการออกคัดกรองตรวจเบาหวาน

ความดันโลหิต                             4.

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัด

กรอง 

5.ด าเนินการตรวจคัดกรองตามแผน

6.สรุปผลการตรวจคัดกรอง      

7.รายงานผลการตรวจคัดกรองต่อผู้บริหารและ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ต าบลท่าสะอาด

/ / / /ต.ท่าสะอาดผู้ป่วยเบาหวานใน

ต าบล

ท่าสะอาด 

260 คน

โครงการตรวจ
คัดกรองภาวะ
โรคแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนทางตา/ไต/

เท้า/ฟัน

2. ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้

ความสามารถป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจขาด

เลือด และโรคหลอดเลือดสมอง

1. ประชุมเจ้าหน้าท่ี เพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงาน 

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการตรวจ

คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

3. ก าหนดแผนการออกคัดกรอง      

4. ประชาสัมพันธ์ท าหนังสือเชิญให้

กลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรอง   

5. ด าเนินการตรวจคัดกรองตามแผน

6. ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย

7.สรุปผลการตรวจคัดกรอง     

8.รายงานผลการตรวจคัดกรองต่อผู้บริหารและ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ต าบลท่าสะอาด

/ / /

จีรวัฒน์ 21 โครงการรณรงค์
ตรวจคัดกรอง
เบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง

ประชาชน อายุ 15  ปี

 ข้ึนไป จ านวน 1,819

 คน

ต.ท่าสะอาด / / /

/ / /

/ / / /

3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม

จีรวัฒน์

กองทุนหลัก
ประกัน
สุขภาพ 
อบต.

ท่าสะอาด

รพ.สต.

ท่าสะอาด

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

22รพ.สต.

ท่าสะอาด

/ / / / /

กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ 

อบต.

ท่าสะอาด

33,800      1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัน

ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังจ านวน 260 คน  โดย

แบ่งอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 130 คน 

รุ่นท่ี 1  จ านวน  130 คน x 130 บาท x 1 วัน 

 = 16,900 บาท     

รุ่นท่ี 2  จ านวน  130 คน x 130 บาท x 1 วัน 

 = 16,900 บาท

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมและอาหาร

กลางวันส าหรับให้ความรู้และตรวจคัด

กรอง จ านวน 100 คน ๆละ130 บาท

13,000      

2. ค่าวัสดุในการจัดอบรม 2,000 บาท

2.1สมุดเล่มละ 10 บาท จ านวน 100 เล่ม

2.2 ปากกาด้ามละ 10 บาท จ านวน 100 

ด้าม

รวมงบประมาณ 15,000      

1.อสม.ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ

ช่องปาก ร้อยละ 100

/ / / / / / / / / / / /

2.อสม.มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85

3ได้รับบริการทันตกรรม มากกว่า

ร้อยละ 90

4.อสม.มีสุขภาพช่องปากท่ีดีข้ึน  ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50

รวมงบประมาณ 12,225

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

นางสาว

กนกวรรณ 

เดชมาลา

/

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

/

24 โครงการ อสม.

ต าบลท่าสวรรค์

อาสาฟันดี ปี 2565

1.จัดซ้ือวัสดุสาธิตการฝึกปฏิบัติการแปรงฟันท่ีถูก

วิธี 65 ชุด ชุดละ 35 บาท 

เป็นเงิน 2,275 บาท          

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 65 คน × 25 บาท

 ×2 ม้ือ เป็นเงิน   3,250 บาท			

3. ค่าอาหารกลางวัน 65 คน × 80 บาท× 1 ม้ือ 

  เป็นเงิน   5,200 บาท

	4. ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย 		เป็นเงิน 500 บาท

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์   เป็นเงิน  1,000  บาท

12,225 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

1.ตรวจสุขภาพช่องปาก และนัดให้บริการทัน

ตกรรม   

2.อบรมให้ความรู้ อสม.เร่ืองโรคฟันผุ โรค

เหงือกอักเสบ และการดูแลสุขภาพช่องปาก

3.วัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม

4.นวัตกรรมแผ่นสีบอกสุขภาพช่องปาก 

5.ให้บริการทันตกรรม ขูด อุด ถอน

อสม.ต าบล

ท่าสวรรค์ จ านวน 65

 คน

รพ.สต.ท่าสวรรค์

รพ.สต.

ท่าสะอาด

23 1.ร้อยละ 80 ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรอง

 2.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายท่ี

ผลตรวจผิดปกติได้รักการรักษา

1. ให้ความรู้เก่ียวกับสาเหตุของการเกิด

โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม การ

ป้องกัน การเฝ้าระวัง

 2. ตรวจมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มเป้าหมาย โดย

เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.เขตอ าเภอนาด้วง

3. ตรวจมะเร็งเต้านมโดยการคล าเต้านม ตรวจ

โดย อสม.แกนน าและเจ้าหน้าท่ี    สาธารณสุข  

4. ติดตามประเมินหลังคัดกรองและส่งต่อ รพ.

เลย

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน

    รพ.สต.  

 ท่าสวรรค์

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

2,000        

/ / / / / / / / / /โครงการสตรี
ไทเลยห่างไกล
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านม

กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ 

อบต.

ท่าสะอาด

ต.ท่าสะอาดหญิงท่ีมีอายุ 

-35 – 60 ปี 

จ านวน 100 คน 

เขตรับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณ*ตัวช้ีวัดโครงการ*
ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

จีรวัฒน์



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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    รพ.สต.  

 ท่าสวรรค์

นางยุพา  

ขันชุมพล

25 โครงการรณรงค์

ตรวจคัดกรอง

เบาหวาน/ความ

ดันโลหิตสูง

1. ประชาชน ๓๕ ปีข้ึนไป ได้รับการ

ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงปีละ 1-2 คร้ัง

2. เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และส่ง

ต่ออย่างเป็นระบบ

3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ี และ อสม.เพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงาน                     

2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการตรวจ

คัดกรอง เบาหวานความดันโลหิต      

3.ก าหนดแผนการออกคัดกรองตรวจเบาหวาน

ความดันโลหิต                         

4.ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัด

กรอง 

5.ด าเนินการตรวจคัดกรองตามแผน          

6.สรุปผลการตรวจคัดกรอง                     

7.รายงานผลการตรวจคัดกรองต่อผู้บริหารและ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ต าบลท่าสวรรค์

ประชาชน อายุ 35 ปี

 ข้ึนไป จ านวน 1,138

 คน

/ / / / / / / / / / / / จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.ท่าสวรรค์

1. ค่าชุดแถบตรวจระดับน้ าตาลในเลือด  จ านวน

 23 กล่องๆละ 575 บาท เป็นเงิน   13,225  

บาท      

2.เข็มเจาะปลายน้ิว จ านวน  23 กล่องๆละ 150

 บาท  เป็นเงิน  3,450 บาท

3.แอลกอฮอร์  450  มิลลิลิตร จ านวน 15 ขวดๆ

 ละ  45  บาท เป็นเงิน   675  บาท

4.ส าลีก้อนสเตอร์ไลด์  50  ห่อๆละ 15 บาท เป็น

เงิน  750 บาท

5.ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมวัน

ประชุมเจ้าหน้าท่ี และ อสม. จ านวน 70 คนคน

ละ 130 บาท เป็นเงิน 9,100 บาท              

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 27,200บาท

27,200 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 27,200

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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    รพ.สต.  

 ท่าสวรรค์

นางยุพา  

ขันชุมพล

26 โครงการตรวจคัด

กรองภาวะโรค

แทรกซ้อนในผู้ป่วย

โรคเร้ือรัง

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนทางตา/ไต/

เท้า/ฟัน 

2.ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้

ความสามารถป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจขาด

เลือด และโรคหลอดเลือดสมอง

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ี เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินการตรวจ

คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

3.ก าหนดแผนการออกคัดกรอง                

4.ประชาสัมพันธ์ท าหนังสือเชิญให้

กลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรอง                

5.ด าเนินการตรวจคัดกรองตามแผน          

6.ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย                       

7.สรุปผลการตรวจคัดกรอง                    

8.รายงานผลการตรวจคัดกรองต่อผู้บริหารและ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ต าบลท่าสวรรค์

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ต าบลท่าสวรรค์

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัน

ให้ความรู้ผู้ป่วยโiรคเบาหวาน

จ านวน 130 คน  

   โดยแบ่งอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 65 คน 

รุ่นท่ี 1  จ านวน  65 คน x 130 บาท x 1 วัน  =

 8,450 บาท    

รุ่นท่ี 2  จ านวน  65 คน x 130 บาท x 1 วัน  =

 8,450 บาท    

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 16,900 บาท

16,900 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 16,900

    รพ.สต.  

 ท่าสวรรค์

นางเปรมวดี

   

สวนสุวรรณ

27 โครงการกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กโดยใช้

เคร่ืองมือ DSPM

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับการคัดกรองและประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการ

เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย แก่ผู้ปกครอง บุคลากรครู 

เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการคัดกรอง

และประเมิน พัฒนาการเด็กปฐมวัย

 แก่ผู้ปกครองและบุคลากรครูและ

ผู้ดูแลเด็ก

1.อบรมให้ความรู้ด้านเก่ียวกับการคัดกรอง

และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือ

การเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 แก่ผู้ปกครอง บุคลากรครู  

2.ฝึกปฏิบัติการใช้ เคร่ืองมือ DSPM

จ านวน 50  คน ห้องประชุม 

รพ.สต.ท่าสวรรค์

/ / / / / / / / / / / / 1.วัสดุในการด าเนินงาน 3,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 50 คนๆละ 130  บาทจ านวน 1  วัน 

เป็นเงิน 6,500 บาท 

3. ค่าวิทยาการ 2,400 บาท                  

4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์อบรมตามโครงการฯ  

จ านวน  1  ป้าย  ป้ายขนาด 2*3 เมตร  ตาราง 

เมตรละ 100 บาท รวมเป็น จ านวนเงิน 600  

บาท ( หกร้อยบาทถ้วน )

รวมเป็นเงิน 12,500  บาท

12,500 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 12,500

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1.ร้อยละ 80 ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ

คัดกรอง

1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

๑.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมและอาหาร

กลางวันส าหรับให้ความรู้และตรวจคัด

กรอง จ านวน 60 คน  60  คน x 150 

บาท  = 9,000 บาท

2.ประชุมช้ีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าท่ี 

และ อสม. รพ.สต.น้ าสวยห้วยปลาดุก

๒. ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1,700 บาท

3.ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะมาช่วย

ในวันให้ความรู้

สมุดเล่มละ 10 บาท จ านวน 60 เล่ม เป็น

เงิน 600 บาท

4.จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน และ

เตรียมความพร้อมก่อนด าเนินกิจกรรม

ปากกาด้ามละ 10 บาท จ านวน 60 ด้าม 

เป็นเงิน 600  บาท

5.จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกและคล าเต้านม

ป้ายโครงการ 500 บาท

5.1 ให้ความรู้เก่ียวกับสาเหตุของการเกิด

โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านม การป้องกัน การเฝ้าระวัง และ

การรักษาเม่ือเป็นแล้ว

5.2 ตรวจมะเร็งปากมดลูกให้

กลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต.เขต

อ าเภอนาด้วง

5.3 ตรวจมะเร็งเต้านมโดยการคล า

เต้านม ตรวจโดย อสม.แกนน าและ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

6.ติดตามประเมินหลังคัดกรองและส่งต่อ

 รพ.เลย

7.สรุปผลการปฏิบัติงานและประเมินผล
รวมงบประมาณ 10,700

ผลงาน

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

/ / 10,700 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

/ / / / / / / / /รพ.สต.

ห้วยปลาดุก
นางสาว
ภาสิกา 

เขมวรจิตร

28 โครงการสตรี
ไทเลยห่างไกล
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านม

2.ร้อยละ 100 ของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีผลตรวจ

ผิดปกติได้รักการรักษา

หญิงท่ีมีอายุ 35 - 60

 ปี จ านวน 60 คน

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบรพ.

สต.ห้วยปลาดุก

/



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณจากกองทุหลักประกันสุขภาพ

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม วันให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

จ านวน 70 คน

2.ประชุมช้ีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าท่ี 

และ อสม.

จ านวน  70 คน x140 บาท x 1 วัน  = 

12,000 บาท

3.ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี วิทยากร 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงและผู้ดูแล
4.จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน และ

เตรียมความพร้อมก่อนด าเนินกิจกรรม
5.จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจคัด

กรองภาวะแทรกซ้อน

5.1 ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ฟัน 

โรคหัวใจและหลอดเลือดในสมอง

5.2 ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา

โดยใช้เคร่ืองตรวจจอประสาทตา  ( 

Fundus camera )

5.3 ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง

ทันตกรรม

5.4 ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง

เท้า ตรวจประสาทเท้าโดยใช้อุปกรณ์  

Monofilament

6.ติดตามประเมินหลังคัดกรองและส่งต่อ

 รพ.เลย

7.สรุปผลการปฏิบัติงานและประเมินผล

รวมงบประมาณ 12,000

29 โครงการตรวจ
คัดกรองภาวะ
โรคแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง

อรญาณี 

ไชยค า/ภา

สิกา เขมวร

จิตร

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

/ / / / / 12,000 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

ผู้ป่วย

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูงในเขตรับผิดชอบ

 ของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลน้ าสวย

ห้วยปลาดุก 

จ านวน 70 คน

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

/ / / / / / /1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนทางตา/ไต/

เท้า/ฟัน 

2.ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้

ความสามารถป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจขาด

เลือด และโรคหลอดเลือดสมอง 



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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1. ประชุมช้ีแจงโครงการแก่ เจ้าหน้าท่ี

ทุกคน
1. ค่าตอบแทน CG จ านวน 3 คนx 12 เดือนเป็น

เงิน จ านวน 54,400 บ.

2) CM จัดแบ่งผู้สูงอายุให้ CG แต่ละคน

รับผิดชอบดูแล พร้อมจัดท า CP ราย

สัปดาห์ และตารางการปฏิบัติงาน

มอบหมายให้ CG ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี CG 

1 คนดูแลผู้สูงอายุไม่เกิน 6 คนต่อวัน CG

 ท าหน้าท่ีให้บริการสาธารณสุขเบ้ืองต้น 

การดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน การจัดการ

สภาพแวดล้อม/บ้าน ตาม CP  

3) CM และคณะอนุ กรรมการ ก ากับ 

ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนิน 

งานของ CG ทุกสัปดาห์

2. ค่าเบ้ียเล้ียง/ค่าตอบแทนบุคลากร

สาธารณสุข/ทีมหมอครอบครัว วุฒิ ป.ตรี จ านวน

 2 คน โดยวันราชการปกติไม่เกิน

วันละ 4 ช่ัวโมง อัตราช่ัวโมงละ 87.50 บาท

(อัตราของท้องถ่ินหรือของ กสธ.) X จ านวน 384 

ช่ัวโมง ๆ ละ 87.50 บาท 

เป็นเงิน 33,600 บาท

3. ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข/ทีมหมอ

ครอบครัว วุฒิ อนุปริญญา จ านวน 1 คน โดยวัน

ราชการปกติไม่เกินวันละ 4 ช่ัวโมง อัตราช่ัวโมง

ละ 70 บาท(อัตราของท้องถ่ินหรือของ กสธ.) X 

จ านวน 192 ช่ัวโมง ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 

13,440 บาท

4) CM ประเมินและทบทวน CP ร่วมกับ 

CG ญาติ และอาจปรึกษาปัญหารายกรณี

กับสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง

4.วัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น (เช่นผ้าอ้อมผู้สูงอายุและ

อ่ืน ๆ เป็นเงิน  78,700.- บาท)

5) CM ประสานกับหน่วยบริการจัด

บุคลากรสาธารณสุข (ทีมหมอครอบครัว)

 ท าหน้าท่ีบริการดูแลด้านการพยาบาล 

ด้านการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ด้าน

โภชนาการ ด้านเภสัชกรรมและด้าน

อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น อาทิ สุขภาพ

ช่องปาก สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุท่ีบ้าน 

พร้อมให้ค าแนะน าและฝึกสอนญาติและ

หรือ CG ในการดูแลช่วยเหลือ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

   ระยะเวลาด าเนินการ

อรญาณี 

ไชยค า/

ภาสิกา 

เขมวรจิตร

30 โครงการ

จัดบริการดูแล

ระยะยาวด้าน

สาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุ/

ผู้พิการท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง 

ปี 2566

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ ได้รับการดูแล

คุณภาพชีวิตท่ีดี ลดภาระของ

ครอบครัว 

ร้อยละ 95

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ
แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

/ / / 179,700 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง 4 กลุ่ม 

จ านวน 30 คน

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง
1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)
2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..
3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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6). จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ท่ีจ าเป็น

 (หรือประสานขอสนับสนุนจากหน่วย

บริการ                 

7). จ้างเหมาบริการหรือจ่ายค่าตอบแทน

 CG จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก

เวลาหรือค่าเบ้ียเล้ียงแก่ CM และหรือ

บุคลากรสาธารณสุขท่ีมาช่วยปฏิบัติงาน

 8).สรุปและรายงานผลการด าเนินงานทุก

....3......เดือน และรายงานท่ีประชุม

คณะกรรมการ          9). จัดท ารายงาน

และสรุปผลการด าเนินงาน ส่งกองทุน

เทศบาลต าบล

นาดอกค า

รวมงบประมาณ 179,700

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

รายละเอียดงบประมาณ*

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร
กลุ่มงาน/งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

อรญาณี 

ไชยค า/

ภาสิกา 

เขมวรจิตร

30 โครงการ

จัดบริการดูแล

ระยะยาวด้าน

สาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุ/

ผู้พิการท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง 

ปี 2566 (ต่อ)



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

1.1 ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

จ านวน 50 คนๆละ 100 บ. จ านวน 1 วัน 

1.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในวันจัดกิจกรรม

อบรม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คนๆ

ละ 35 บ. จ านวน 2 ม้ือ

8,500

1.3 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 110:ซม.x250 ซม.

จ านวน 1 ผืน

300

1.4 ค่าผ้าขาวม้าส าหรับพยุงตัวผู้สูงอายุ จ านวน 

50 ผืนๆละ 70 บาท

3,500

1.5 ค่าแบบฟอร์มเอกสารและคู่มือ จ านวน 

50 ชุดๆ ละ 10 บาท

500

1.6 ค่าวิทยากร

1.6.1 วิทยากรภายนอกกระทรวง จ านวน

1 คนและผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 2 คน 

6 ชม.ๆ ชม.ละ 600 บ.

10,800

1.6.2 วิทยากรภายในกระทรวง จ านวน 

2 คนๆละ 1 ชม.ๆ ชม.ละ 300 บ.

600

1.7 ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากรและทีมคณาจารย์

คณะกายภาพบ าบัดและ

เวชศาสตร์กรกีฬา จ านวน 2 ห้องๆละ 

1,000 บาท จ านวน 2 วัน

4,000

1.8 ค่าเดินทางวิทยากร. ประมาณการค่าต๋ัว

เคร่ืองบิน ไป-กลับส าหรับวิทยากร จ านวน

3 ท่าน เท่ียวบินละ 2,000 บาท

12,000

1.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000

2. ติดตามประเมินผลความเส่ียงต่อการหกล้ม

และทบทวนความรู้

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้สูงอายุ 

จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 คร้ัง

3,500

รวมงบประมาณ 44,700

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม

/ / / / / กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบล

นาด้วง

กิจกรรมหลัก
กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

กายภาพ

บ าบัด 

รพ.นาด้วง

อังคณา 31 โครงการสร้าง

เสริมสุขภาพและ

ป้องกันหกล้มใน

ผู้สูงอายุ ต าบล

นาด้วง ปี 2566

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันการหกล้มมาก

ข้ึนร้อยละ 80 

2. ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมอบรมใความ

เส่ียงต่อการหกล้มลดลง 

ร้อยละ 50

3. อุบัติการณ์ผู้สูงอายุหกล้ม

กระดูกหักลดลง ร้อยละ 10

1. จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันการหกล้มให้กับ

ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน เป็นเวลา 

1 วัน 

2. ติดตามประเมินผลความเส่ียงต่อการหกล้ม

และทบทวนความรู้ความรู้ในการสร้างเสริม

สุขภาพป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ จ านวน 2

 คร้ัง

ผู้สูงอายุต าบล

นาด้วง 

จ านวน 50 คน

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

เทศบาลนาด้วง

/ / / / / /



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

1.1 ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

จ านวน 50 คนๆละ 100 บ. จ านวน 1 วัน 

1.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในวันจัดกิจกรรม

อบรม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คนๆ

ละ 35 บ. จ านวน 2 ม้ือ

8,500

1.3 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 110:ซม.x250 ซม.

จ านวน 1 ผืน

300

1.4 ค่าผ้าขาวม้าส าหรับพยุงตัวผู้สูงอายุ จ านวน 

50 ผืนๆละ 70 บาท

3,500

1.5 ค่าแบบฟอร์มเอกสารและคู่มือ จ านวน 

50 ชุดๆ ละ 10 บาท

500

1.6 ค่าวิทยากร

1.6.1 วิทยากรภายนอกกระทรวง จ านวน

1 คนและผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 2 คน 

6 ชม.ๆ ชม.ละ 600 บ.

10,800

1.6.2 วิทยากรภายในกระทรวง จ านวน 

2 คนๆละ 1 ชม.ๆ ชม.ละ 300 บ.

600

1.7 ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากรและทีมคณาจารย์

คณะกายภาพบ าบัดและ

เวชศาสตร์กรกีฬา จ านวน 2 ห้องๆละ 

1,000 บาท จ านวน 2 วัน

4,000

1.8 ค่าเดินทางวิทยากร. ประมาณการค่าต๋ัว

เคร่ืองบิน ไป-กลับส าหรับวิทยากร จ านวน

3 ท่าน เท่ียวบินละ 2,000 บาท

12,000

1.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000

2. ติดตามประเมินผลความเส่ียงต่อการหกล้ม

และทบทวนความรู้

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้สูงอายุ 

จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 คร้ัง

3,500

รวมงบประมาณ 44,700

32 โครงการสร้าง

เสริมสุขภาพและ

ป้องกัน

หกล้มในผู้สูงอายุ

ต าบลนาดอกค า

ปี 2566

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันการ

หกล้มมากข้ึนร้อยละ 80 

2. ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมอบรมมีความ

เส่ียงต่อการหกล้มลดลง 

ร้อยละ 50

3. อุบัติการณ์ผู้สูงอายุหกล้ม

กระดูกหักลดลง ร้อยละ 10

1. จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันการหกล้มให้กับ

ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน เป็นเวลา 

1 วัน 

2. ติดตามประเมินผลความเส่ียงต่อการหกล้ม

และทบทวนความรู้ความรู้ในการสร้างเสริม

สุขภาพป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ จ านวน 2

 คร้ัง

ผู้สูงอายุต าบล

นาดอกค า

จ านวน 50 คน

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบเทศบาล

นาดอกค า

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

/ / / / กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบล

นาอกค า

กายภาพ

บ าบัด 

รพ.นาด้วง

อังคณา / / / / / / /



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

1.1 ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

จ านวน 50 คนๆละ 100 บ. จ านวน 1 วัน 

1.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในวันจัดกิจกรรม

อบรม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คนๆ

ละ 35 บ. จ านวน 2 ม้ือ

8,500

1.3 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 110:ซม.x250 ซม.

จ านวน 1 ผืน

300

1.4 ค่าผ้าขาวม้าส าหรับพยุงตัวผู้สูงอายุ จ านวน 

50 ผืนๆละ 70 บาท

3,500

1.5 ค่าแบบฟอร์มเอกสารและคู่มือ จ านวน 

50 ชุดๆ ละ 10 บาท

500

1.6 ค่าวิทยากร

1.6.1 วิทยากรภายในกระทรวง จ านวน

1 คน 6 ชม.ๆ ชม.ละ 300 บ.

(นักกายภาพบ าบัด)

1,800

1.6.2 วิทยากรภายในกระทรวง จ านวน 

2 คนๆละ 1 ชม.ๆ ชม.ละ 300 บ. 

(เภสัชกรและนักโภชาการ)

600

1.7 ค่ายางยืดส าหรับการออกก าลังกาย จ านวน 

50 เส้นๆละ 400 บาท

20,000

1.8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000

2. ติดตามประเมินผลความเส่ียงต่อการหกล้ม

และทบทวนความรู้

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้สูงอายุ 

จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 คร้ัง

3,500

รวมงบประมาณ 39,700

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

/ / /33 โครงการสร้าง

เสริมสุขภาพและ

ป้องกัน

หกล้มในผู้สูงอายุ

ต าบลท่าสวรรค์

ปี 2566

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันการ

หกล้มมากข้ึนร้อยละ 80 

2. ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมอบรมมีความ

เส่ียงต่อการหกล้มลดลง 

ร้อยละ 50

3. อุบัติการณ์ผู้สูงอายุหกล้ม

กระดูกหักลดลง ร้อยละ 10

1. จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันการหกล้มให้กับ

ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน เป็นเวลา 

1 วัน 

2. ติดตามประเมินผลความเส่ียงต่อการหกล้ม

และทบทวนความรู้ความรู้ในการสร้างเสริม

สุขภาพป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ จ านวน 2

 คร้ัง

ผู้สูงอายุต าบล

ท่าสวรรค์

จ านวน 50 คน

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบอบต.

ท่าสวรรค์

/ / / / / / /

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

/ กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลท่า

สวรรค์

กายภาพ

บ าบัด 

รพ.นาด้วง

อังคณา



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารลงนาม

2 ค้นหา/ประเมินภาวะสุขภาพและจัดท า Care

 Plan เพ่ือดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงตาเง่ือนไข 

3 จัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ี

มีภาวะพ่ึงพิง  (Care giver) 

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแล

ผู้สูงอายุตาม Care Plan

5 จัดประชุม Care Giver เพ่ือซักซ้อมความ

เข้าใจก่อนการลงพ้ืนท่ี และมอบหมายหน้าท่ี

ให้ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงแต่

ละราย

6 Care Manager ให้ค าปรึกษาแก่ Care 

Giver ในกรณีท่ีพบว่ามีปัญหาและต้องการ

ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุและ

บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีถูกต้องและเหมาะสม

ในแต่ละคน

1 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหว

ได้บ้าง และอาจมี

ปัญหาการกิน หรือ

การขับถ่ายแต่ไม่มี

ภาวะสับสนทางสมอง

 จ านวน 42 คน

 2 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหว

ได้บ้าง และอาจมี

ปัญหาการกิน หรือ

การขับถ่าย และมี

ภาวะสับสนทางสมอง

 จ านวน 22 คน

 3 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหว

เองไม่ได้ และอาจมีมี

ปัญหาการกิน หรือ

การขับถ่าย หรือมี

อาการเจ็บป่วยรุนแรง

 จ านวน 14 คน

7 จัดประชุม Care Giver ทุก 3 เดือน เพ่ือ

ติดตามประเมินผลการดูแล และรายงานผล

การด าเนินงานให้อนุกรรมการสนับสนุนการ

จัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทราบ

8 ลงพ้ืนท่ีสุ่มติดตามการให้บริการของ Care Giver

9 ลงพ้ืนท่ีเย่ียมผู้สูงอายุแต่ละรายตาม Care 

Plan โดยบุคลากรสาธารณสุข/ทีมหมอ

ครอบครัว/Care giver
10 สรุปผลการด าเนินงานให้กรรมการกองทุน

ทราบ
รวมงบประมาณ 392,400    

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

12 หมู่บ้านใน

เขตพ้ืนท่ี 

ต.นาด้วง

4 กลุ่มท่ีเคล่ือนไหว

เองไม่ได้ และอาจมีมี

ปัญหาการกิน หรือ

การขับถ่าย และมี

อาการเจ็บป่วยรุนแรง

 หรืออยู่ในระยะท้าย

ของชีวิต 

จ านวน 14 คน

3.1 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุติด

บ้าน ติดเตียงได้รับการเย่ียมบ้าน

และดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน และ

ตาม ชุดสิทธิประโยชน์ตามเอกสาร

หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติฯ วันท่ี 13 กันยายน 2561 

3.2 ร้อยละ 60 ของต าบลท่ีมีระบบ

ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและ

การดูแลระยะยาวในชุมชน (ต าบล 

Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 

โครงการ

จัดบริการดูแล

ระยะยาวด้าน

สาธารณสุข

ส าหรับผู้สูงอายุท่ี

มีภาวะพ่ึงพิงและ

บุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงต าบลนาด้วง

 อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย

ประจ าปี 2566

PCU รพ.

นาด้วง 

(ดร.นิวา )

34งานผู้สูงอายุ 1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) จ านวน 324,000บาท 

(Care Giver 18 คนๆ ละ 1,500 บาท/เดือน 

จ านวน 12 เดือน)

2) ค่าวัสดุอุปกรณ์การท างานของ Care giver 

จ านวน 18 ชุดๆ 2,800 บาท 

เป็นเงิน 50,400 บาท

/ / / / / / / / / / / / 392,400 กองทุน 

Long term

 care

หลักประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบล

นาด้วง 

และอบต.

แก้วเมธี



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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PCU/ปฐมภูมิ PCU

รพ.นาด้วง 

(ดร.นิวา )

35 โครงการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนใน

การดูแลตนเอง

ด้านการการ

ส่งเสริม ป้องกัน 

ฟ้ืนฟูสภาพอย่าง

เป็นองค์รวม  ปี 

2566

1.ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการ

จัดการสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ

ประชาชน

1.จัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ

2.จัดท าข้อมูลชุมชนตามกลุ่มสุขภาพ ดี/เส่ียง/

ป่วย 

3.จัดประชุม/ประชาคมแกนน าสุขภาพและ

เคร่ือข่ายในหมู่บ้าน บ้านแก้วเมธี ม.5 ต าบล

นาด้วง ให้ข้อมูลสุขภาพและวางแผนการ

พัฒนาสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน 

4.จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดูแล

สุขภาพท้ัง กลุ่มดี 2 คร้ัง/เส่ียง 5 คร้ัง /ป่วย 3 

คร้ัง 

5.สรุปผลการด าเนินโครงการ

1.แกนน าและ

เครือข่ายสุขภาพ อส

ม.15 คน 

ผู้น าชุมชน 5 คน

หัวหน้าครอบครัว 20

 คน ผู้แทนอบท. 5 

คน รวม 45 คน

2.ประชาชนกลุ่มดี 30

 คน กลุ่มเส่ียง 30 คน

 และกลุ่มป่วย 30 คน

 รวม 90 คน

หมู่5 

บ้านแก้วเมธี 

ต าบลนาด้วง 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย

/ / / / / / / / / / 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างของแกนน า

และเครือข่ายสุขภาพ จ านวน 45 คน ประชุม 1 

วัน คนละ 130 บาท = 5,850 บาท 2.ค่าอาหาร

ว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการดูแลสุขภาพท้ัง กลุ่มดี 2 คร้ัง/เส่ียง 

5 คร้ัง /ป่วย 3 คร้ัง 

คนละ 30 บาทต่อคน/คร้ัง 

เป็นเงิน 14,850 บาท 

3.ค่าป้ายโครงการ 150 บาท

      15,000 จากงบ

พัฒนางาน

ปฐมภูมิ

จากจังหวัด

เลย

รวมงบประมาณ 15,000

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)
2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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ข้ันเตรียมการ

 1.ประชุม อสม.และก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน

เขตรับผิดชอบ

 2.วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบและจัดท าแผน

ด าเนินการ

 3.เขียนแผน/โครงการ เพ่ือเสนออนุมัติ

4.ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 5.ประชาสัมพันธ์โครงการภายในชุมชน

 6.ด าเนินการตามโครงการ

 สุขภาพและแปลผล  ภาวะสุขภาพของตนเอง

 ข้ันตอนการด าเนินการ

 1.จัดประชุมช้ีแจงเชิงปฏิบัติแก่ อสม. และ

แกนน าบูรณาการการคัดกรองโรค แบ่งเป็น 1 

รุ่น จ านวน 50 คน

    1.1 ให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตัว

    1.2 การจัดกจกรรมกลุ่มฝึกการใช้เคร่ืองวัด

ความดันและเคร่ืองเจาะตรวจเบาหวาน

   1.3 ให้ความรู้เก่ียวกับการประเมินสุขภาพ

เบ้ืองต้นพร้อมฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมิน

สุขภาพและแปลผล  ภาวะสุขภาพของตนเอง

1.4ให้ความรู้เร่ืองการใช้แบบประเมิน

ความเครียดด้วยตนเองและการแปรผล พร้อม

ท้ังฝึกใช้แบบประเมินความเครียด

1.5 ให้ความรู้และสาธิตวิธีการออกก าลังกายท่ี

เหมาะสมส าหรับกลุ่มเส่ียงแต่ละกลุ่มอายุ

 1.6 ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการจัด

เมนูอาหารตัวอย่าง

 /  / 1 จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เชิงปฎิบัติการ เร่ือง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 1 รุ่น 

จ านวน 50 คน

   1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ

ละ 300 บาท จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน 1,800 บาท

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน คนละ 75

 บาท X 1 ม้ือ    เป็นเงิน 3,750 บาท

 1.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  50 

คนๆละ 25 บาท X 2 ม้ือ    เป็นเงิน 2,500 บาท

 1.4 ค่าวัสดุ ในการจัดอบรม

  - ค่าเอกสารจ านวน  50 ชุดๆละ  20 บาท     

เป็นเงิน 1,000 บาท

  - ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร  จ านวน 50 ใบๆละ 

 20 บาท   เป็นเงิน 1,000 บาท

84,150      1.ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับ

การตรวจสุขภาพและคัดกรอง

โรคเบาหวาน ร้อยละ 90

	2.ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับ

การตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค

ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90

	3.อสม.ร้อยละ 100 สามารถคัด

กรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	4.มีเครือข่ายบูรณาการคัดกรองโรค

ทุกหมู่บ้าน

1.ประชาชนกลุ่มอายุ 

 35 – 74 ปี ในเขต

เทศบาลต าบลนาด้วง 

10 หมู่บ้าน  จ านวน  

 2,570     คน

2. อสม.และแกนน า

ปฏิบัติงานคัดกรอง 

จ านวน  50  คน

หมู่บ้านในเขต

เทศบาลต าบลนา

ด้วง จ านวน 10 

หมู่บ้าน และ 

PCUโรงพยาบาล

นาด้วง

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

PCU 

รพ.นาด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

36 โครงการ

คัดกรอง

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูงในกลุ่มอายุ 35

 – 74 ปี    ในเขต

เทศบาลต าบลนา

ด้วง อ าเภอนาด้วง

 จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  / อปท.

(กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบล

นาด้วง )



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

PCU 

รพ.นาด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

36 โครงการ

คัดกรอง

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูงในกลุ่มอายุ 35

 – 74 ปี    ในเขต

เทศบาลต าบลนา

ด้วง อ าเภอนาด้วง

 จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566 (ต่อ)

2.จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองวัดความดัน และเคร่ือง

เจาะ DTX  ประจ าทุกหมู่บ้าน 

อย่างละ 2  เคร่ือง

3. จัดท าแผนรณรงค์คัดกรองแต่ละหมู่บ้าน ใน

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 

2566

2. การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

-ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองวัดความดัน

โลหิตแบบดิจิตอล)ในการรณรงค์คัดกรองและท า 

   HOME BP จ านวน 20 เคร่ืองๆละ 2,000 บาท

    เป็นเงิน 40,000 บาท

- ค่าเคร่ืองเจาะน้ าตาล DTX จ านวน 20 เคร่ืองๆ

ละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท

- แถบตรวจเบาหวาน (ขอสนับสนุนจาก

โรงพยาบาล)

3 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดกรองเชิงรุกในชุมชน

- ค่าติดตามคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ค่าอาหาร

กลางวันในการรณรงค์ปฏิบัติงาน  วันละ 5 คน 

วันละ 70 บาทต่อวัน จ านวน 10 วัน เป็นเงิน 

3,500 บาท      

 4 ค่าป้ายไวนิล   ขนาด 250 เซนติเมตร x 200 

เซนติเมตร เป็นเงิน 600 บาท

รวมงบประมาณ 84,150      

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

ข้ันเตรียมการ

 1.ประชุม อสม.และก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน

เขตรับผิดชอบ

 2.วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบและจัดท าแผน

ด าเนินการ

 3.เขียนแผน/โครงการ เพ่ือเสนออนุมัติ

4.ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 5.ประชาสัมพันธ์โครงการภายในชุมชน

 6.ด าเนินการตามโครงการ

 สุขภาพและแปลผล  ภาวะสุขภาพของตนเอง

 ข้ันตอนการด าเนินการ

 1.จัดประชุมช้ีแจงเชิงปฏิบัติแก่ อสม. และ

แกนน าบูรณาการการคัดกรองโรค แบ่งเป็น 1 

รุ่น จ านวน 50 คน

    1.1 ให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตัว

    1.2 การจัดกจกรรมกลุ่มฝึกการใช้เคร่ืองวัด

ความดันและเคร่ืองเจาะตรวจเบาหวาน

   1.3 ให้ความรู้เก่ียวกับการประเมินสุขภาพ

เบ้ืองต้นพร้อมฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมิน

สุขภาพและแปลผล  ภาวะสุขภาพของตนเอง

1.4ให้ความรู้เร่ืองการใช้แบบประเมินความเครียด

ด้วยตนเองและการแปรผล พร้อมท้ังฝึกใช้แบบ

ประเมินความเครียด

1.5 ให้ความรู้และสาธิตวิธีการออกก าลังกายท่ี

เหมาะสมส าหรับกลุ่มเส่ียงแต่ละกลุ่มอายุ

 1.6 ให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการจัด

เมนูอาหารตัวอย่าง

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ

คัดกรอง

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูงในกลุ่มอายุ 35

 – 74 ปี    ในเขต

อบต.

แก้วเมธี อ าเภอนา

ด้วง จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566

1.ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับ

การตรวจสุขภาพและคัดกรอง

โรคเบาหวาน ร้อยละ 90

	2.ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับ

การตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค

ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90

	3.อสม.ร้อยละ 100 สามารถคัด

กรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	4.มีเครือข่ายบูรณาการคัดกรองโรค

ทุกหมู่บ้าน

1.ประชาชนกลุ่มอายุ 

 35 – 74 ปี ในเขต

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้วเมธี 	จ านวน

   600 คน

2.กิจกรรมรณรงค์

ติดตามการตรวจคัด

กรองโรคเบาหวาน

และโรคความดัน

โลหิตสูงอบรมฟ้ืนฟู

ความรู้แก่ อสม.และ

แกนน าปฏิบัติงานคัด

กรอง	จ านวน  38  คน

1 กิจกรรม

อบรม/ประชุม ณ

 ห้องประชุม 

โรงพยาบาล

นาด้วง

2 กิจกรรม

รณรงค์ติดตาม

หมู่บ้านในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก้วเมธี

 จ านวน 2 

หมู่บ้าน 

 /  /  /  / 17,070      อปท.

(กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพอบต.

แก้วเมธี)

PCU 

รพ.นาด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

37  /  /  /  / /  /

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

 /  / 1 จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เชิงปฎิบัติการ เร่ือง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 1 รุ่น 

จ านวน 38 คน

   1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ

ละ 300 บาท จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน 1,800 บาท

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 38 คน คนละ 75

 บาท X 1 ม้ือ    เป็นเงิน 2,850 บาท

 1.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  38 

คนๆละ 25 บาท X 2 ม้ือ เป็นเงิน 1,900 บาท

 1.4 ค่าวัสดุ ในการจัดอบรม

  - ค่าเอกสารจ านวน  38 ชุดๆละ  20 บาท     

เป็นเงิน 760 บาท

  - ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร  จ านวน 38 ใบๆละ 

 20 บาท   เป็นเงิน 760 บาท



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

PCU 

รพ.นาด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

37 โครงการ

คัดกรอง

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูงในกลุ่มอายุ 35

 – 74 ปี    ในเขต

อบต.

แก้วเมธี อ าเภอนา

ด้วง จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566 (ต่อ)

2.จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองวัดความดัน และเคร่ือง

เจาะ DTX  ประจ าทุกหมู่บ้าน 

อย่างละ 2  เคร่ือง

3. จัดท าแผนรณรงค์คัดกรองแต่ละหมู่บ้าน ใน

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 

2566

2. การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

-ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองวัดความดัน

โลหิตแบบดิจิตอล)ในการรณรงค์คัดกรองและท า

 HOME BP จ านวน 20 เคร่ืองๆละ 2,000 บาท  

  เป็นเงิน 40,000 บาท

- ค่าเคร่ืองเจาะน้ าตาล DTX จ านวน 20 เคร่ืองๆ

ละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท

- แถบตรวจเบาหวาน (ขอสนับสนุนจาก

โรงพยาบาล)

3 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดกรองเชิงรุกในชุมชน

- ค่าติดตามคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ค่าอาหาร

กลางวันในการรณรงค์ปฏิบัติงาน  วันละ 5 คน 

วันละ 70 บาทต่อวัน จ านวน 4 วัน เป็นเงิน 

1,400 บาท      

 4 ค่าป้ายไวนิล   ขนาด 250 เซนติเมตร x 200 

เซนติเมตร เป็นเงิน 600 บาท

อปท.

(กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพอบต.

แก้วเมธี)

รวมงบประมาณ 17,070      

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)
2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

2.1 อัตราหญิงต้ังครรภ์มีความรู้ใน

การดูแลตนเองและได้รับการฝาก

ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ70 

2.2 อัตราหญิงต้ังครรภ์ได้รับการ

ฝากครรภ์ 8 คร้ัง  ร้อยละ 50 

2.3 หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝาก

ครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 70

2.1 ข้ันตอนเตรียมการ

2.1.1. จัดท าแผนโครงการและก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงาน

2.1.2. จัดส่งโครงการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือขออนุมัติ

  2.1.3. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตาม

แผนงานโครงการและจัดเตรียมประชุมทีม

2.4  ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 

2500 กรัม น้อยกว่าร้อยละ 7

2.5  หญิงหลังคลอดได้รับการเย่ียม 

3 คร้ัง ร้อยละ 50

2.6 อัตราหญิงหลังคลอดเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ≥ร้อย

ละ 70

2.7 อัตราหญิงต้ังครรภ์และญาติมี

ความพึงพอใจในกิจกรรม 

ร้อยละ 80

2.2 ข้ันตอนการด าเนินงาน

  2.2.1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ส ารวจข้อมูลท่ี

เก่ียวข้อง 

  2.2.2. ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนกลุ่ม

สตรีหญิงต้ังครรภ์ 

2.2.3  จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือช้ีแจง

โครงการ และการด าเนินกิจกรรม จ านวน 1 

คร้ัง 

2.2.4  ด าเนินการตามกิจกรรมโดยจัดให้หญิง

ต้ังครรภ์ได้รับกิจกรรมการฝากครรภ์ตามเกณฑ์

อย่างครอบคลุม

2.2.5  การด าเนินการโดยให้หญิง

ต้ังครรภ์และญาติได้รับความรู้และทักษะ

การเล้ียงดูบุตรในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่

โดยมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

2.2.5.1 ไตรมาสท่ี 1 อายุครรภ์ต้ังแต่

ฝากครรภ์คร้ังแรก 12 สัปดาห์ นัดให้มา

เข้าโรงเรียนทุกวันพุธแรกของเดือน

2.2.5.2 ไตรมาสท่ี 2 อายุครรภ์ต้ังแต่  

13 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ นัดให้มาเข้า

โรงเรียนทุกวันพุธ ท่ี 2 ของเดือน 

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับจัดประชุม

ทีมสหวิชาชีพ  เพ่ือช้ีแจงโครงการ

จ านวน 10 คน x 35 บาท x 1 คร้ัง  เป็นเงิน 

350 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวน  120 คน x 35 บาท x 3 คร้ัง  

เป็นเงิน 12,600 บาท 

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม

3.1  หมอนรองให้นมลูก จ านวน 60 ใบ ๆ ละ 

300 บาท  เป็นเงิน 18,000 บาท

3.2  ถุงเก็บน้ านม จ านวน 60 กล่อง ๆ ละ  

35 บาท   เป็นเงิน   2,100  บาท

3.3  กาละมังอาบน้ าเด็ก จ านวน 5 ใบ ๆ ละ 

350 บาท เป็นเงิน   1,750 บาท 

3.4  ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ จ านวน 5 ผืน ๆ ละ  160

 บาท  เป็นเงิน 800  บาท 

3.5  ผ้าอ้อมเด็ก  จ านวน 1 โหล ๆ ละ  

350 บาท  เป็นเงิน 350  บาท

3.6  ฟองน้ าอาบน้ าเด็ก จ านวน 5 อัน ๆ ละ 

40 บาท  เป็นเงิน  200  บาท 

3.7  นม จ านวน 60 คน ๆ ละ 12 กล่อง

 เป็นเงิน   8,640 บาท

4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ขนาด 2.5 x 2 เมตร  

เป็นเงิน    600  บาท

5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับให้ความรู้        

เป็นเงิน  2,000 บาท 

6. ส่ือส าหรับการให้ความรู้  (ทีวีดิจิตอล)      เป็น

เงิน  12,000 บาท         

/ / / / / 59,390      กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบล

นาด้วง

1. หญิงต้ังครรภ์ในเขต

เทศบาลนาด้วง 

จ านวน 60 คน 

2. สามีหรือญาติ 

60 คน 

รวมเป็น  120 คน 

โรงพยาบาล

นาด้วง  และพ้ืนท่ี

ในเขตเทศบาลนา

ด้วง

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

PCU 

รพ.นาด้วง

ญาณี 

ศรีประเสริฐ

38 โครงการต าบล

มหัศจรรย์ 

1000 วัน plus สู่ 

2500 วัน  ต าบล

นาด้วง อ าเภอ

นาด้วง จังหวัดเลย

ปี 2566

/ / / / / /



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

2.2.5.3  ไตรมาสท่ี 3 อายุครรภ์ต้ังแต่  25 

สัปดาห์ 38 สัปดาห์ นัดให้มาเข้าโรงเรียนทุก

วันพุธ ท่ี 3 ของเดือน

2.2.6  ติดตามเย่ียมหลังคลอด  จ านวน  3  

คร้ัง  โดยแบ่งดังน้ี

 คร้ังท่ี 1   หลังคลอด 0 - 7 วัน

 คร้ังท่ี  2  หลังคลอด 8 – 15 วัน

 คร้ังท่ี  3  หลังคลอด 16 – 42 วัน

2.2.7  ติดตามการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  โดยมี

ให้นมลูกโดยน าลูกเข้าเต้า  การจัดท่าท่ีถูกวิธี

โดยการใช้หมอนรองส าหรับให้นมลูก  จัดมุม

ส าหรับให้นมลูก  และมีการบีบเก็บน้ านมใส่ถุง

เก็บน้ านมท่ีเจ้าหน้าท่ีเตรียมไว้ให้ ถุงละ 2 

ออนซ์ ส่งเจ้าหน้าท่ีหรืออสม.  

คนละ 15 ถุง  ภายในระยะเวลา 42 วัน เพ่ือ

เก็บไว้ใน Stock นม

2.2.8 ประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการก่อน

และหลังเข้าร่วมกิจกรรม

2.2.9 สรุปผลการด าเนินงาน

รวมงบประมาณ 59,390      

// / / /

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

PCU 

รพ.นาด้วง

ญาณี 

ศรีประเสริฐ

38 โครงการต าบล

มหัศจรรย์ 

1000 วัน plus สู่ 

2500 วัน  ต าบล

นาด้วง อ าเภอ

นาด้วง จังหวัดเลย

ปี 2566 (ต่อ)

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ
กลุ่มงาน/งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

/ / / / / /

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

2.1 อัตราหญิงต้ังครรภ์มีความรู้ใน

การดูแลตนเองและได้รับการฝาก

ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ70 

2.2 อัตราหญิงต้ังครรภ์ได้รับการ

ฝากครรภ์ 8 คร้ัง  ร้อยละ 50 

2.3 หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝาก

ครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 70

2.1 ข้ันตอนเตรียมการ

2.1.1. จัดท าแผนโครงการและก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงาน

2.1.2. จัดส่งโครงการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือขออนุมัติ

  2.1.3. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตาม

แผนงานโครงการและจัดเตรียมประชุมทีม

2.4  ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 

2500 กรัม น้อยกว่าร้อยละ 7

2.5  หญิงหลังคลอดได้รับการเย่ียม 

3 คร้ัง ร้อยละ 50

2.6 อัตราหญิงหลังคลอดเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ≥ร้อย

ละ 70

2.7 อัตราหญิงต้ังครรภ์และญาติมี

ความพึงพอใจในกิจกรรม 

ร้อยละ 80

2.2 ข้ันตอนการด าเนินงาน

  2.2.1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ส ารวจข้อมูลท่ี

เก่ียวข้อง 

  2.2.2. ส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนกลุ่ม

สตรีหญิงต้ังครรภ์ 

2.2.3  จัดประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือช้ีแจง

โครงการ และการด าเนินกิจกรรม จ านวน 1 

คร้ัง 

2.2.4  ด าเนินการตามกิจกรรมโดยจัดให้หญิง

ต้ังครรภ์ได้รับกิจกรรมการฝากครรภ์ตามเกณฑ์

อย่างครอบคลุม

2.2.5  การด าเนินการโดยให้หญิง

ต้ังครรภ์และญาติได้รับความรู้และทักษะ

การเล้ียงดูบุตรในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่

โดยมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

2.2.5.1 ไตรมาสท่ี 1 อายุครรภ์ต้ังแต่

ฝากครรภ์คร้ังแรก 12 สัปดาห์ นัดให้มา

เข้าโรงเรียนทุกวันพุธแรกของเดือน

2.2.5.2 ไตรมาสท่ี 2 อายุครรภ์ต้ังแต่  

13 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ นัดให้มาเข้า

โรงเรียนทุกวันพุธ ท่ี 2 ของเดือน 

26,720      กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพอบต.

แก้วเมธี

PCU 

รพ.นาด้วง

ญาณี 

ศรีประเสริฐ

/ / / / / / / 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับจัดประชุม

ทีมสหวิชาชีพ  เพ่ือช้ีแจงโครงการ

จ านวน 10 คน x 35 บาท x 1 คร้ัง  เป็นเงิน 

350 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวน  60 คน x 35 บาท x 3 คร้ัง  

เป็นเงิน 6,300 บาท 

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม

3.1  หมอนรองให้นมลูก จ านวน 30 ใบ ๆ ละ 

300 บาท  เป็นเงิน 9,000 บาท

3.2  ถุงเก็บน้ านม จ านวน 30 กล่อง ๆ ละ  

35 บาท   เป็นเงิน   1,050  บาท

3.3  กาละมังอาบน้ าเด็ก จ านวน 5 ใบ ๆ ละ 

350 บาท เป็นเงิน   1,750 บาท 

3.4  ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ จ านวน 5 ผืน ๆ ละ  160

 บาท  เป็นเงิน 800  บาท 

3.5  ผ้าอ้อมเด็ก  จ านวน 1 โหล ๆ ละ  

350 บาท  เป็นเงิน 350  บาท

3.6  ฟองน้ าอาบน้ าเด็ก จ านวน 5 อัน ๆ ละ 

40 บาท  เป็นเงิน  200  บาท 

3.7  นม จ านวน 30 คน ๆ ละ 12 กล่อง

 เป็นเงิน   4,3420 บาท

4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ขนาด 2.5 x 2 เมตร  

เป็นเงิน    600  บาท

5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับให้ความรู้        

เป็นเงิน  2,000 บาท 

39 โครงการต าบล

มหัศจรรย์ 

1000 วัน plus สู่ 

2500 วัน  ต าบล

นาด้วง อ าเภอ

นาด้วง จังหวัดเลย

ปี 2566

1. หญิงต้ังครรภ์ใน

อบต.แก้วเมธี 

จ านวน 30 คน 

2. สามีหรือญาติ 

30 คน 

รวมเป็น  60 คน 

โรงพยาบาล

นาด้วง  และพ้ืนท่ี

ในเขตอบต.

แก้วเมธี

/ / / /

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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2.2.5.3  ไตรมาสท่ี 3 อายุครรภ์ต้ังแต่  25 

สัปดาห์ 38 สัปดาห์ นัดให้มาเข้าโรงเรียนทุก

วันพุธ ท่ี 3 ของเดือน

2.2.6  ติดตามเย่ียมหลังคลอด  จ านวน  3  

คร้ัง  โดยแบ่งดังน้ี

 คร้ังท่ี 1   หลังคลอด 0 - 7 วัน

 คร้ังท่ี  2  หลังคลอด 8 – 15 วัน

 คร้ังท่ี  3  หลังคลอด 16 – 42 วัน

2.2.7  ติดตามการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  โดยมี

ให้นมลูกโดยน าลูกเข้าเต้า  การจัดท่าท่ีถูกวิธี

โดยการใช้หมอนรองส าหรับให้นมลูก  จัดมุม

ส าหรับให้นมลูก  และมีการบีบเก็บน้ านมใส่ถุง

เก็บน้ านมท่ีเจ้าหน้าท่ีเตรียมไว้ให้ ถุงละ 2 

ออนซ์ ส่งเจ้าหน้าท่ีหรืออสม.  

คนละ 15 ถุง  ภายในระยะเวลา 42 วัน เพ่ือ

เก็บไว้ใน Stock นม

2.2.8 ประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการก่อน

และหลังเข้าร่วมกิจกรรม

2.2.9 สรุปผลการด าเนินงาน

รวมงบประมาณ 26,720      

รพ.สต.

ท่าสะอาด

ปรียาสินี 40 โครงการอบรม

ฟ้ืนฟูความรู้ 

อสม.ด้านการวัด

ความดัน การ

เจาะน้ าตาลปลาย

น้ิว การประเมิน 

ADL ผู้สูงอายุ 

และการช่วยฟ้ืน

คืนชีพ

1.ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ในการวัด

ความดัน การเจาะน้ าตาลปลายน้ิว 

และการประเมิน ADL ผู้สูงอายุร้อย

ละ 80

ให้

ความรู้/

ฝึกปฏิบัติ

1.อบรมฟ้ืนฟูความรู้การวัดความดัน การเจาะ

น้ าตาลปลายน้ิว การประเมิน ADL ผู้สูงอายุ 

และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

2.ฝึกทักษะการการวัดความดัน การเจาะ

น้ าตาลปลายน้ิว การประเมิน ADL ผู้สูงอายุ 

และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

อสม. จ านวน 84 คน รพ.สต.ท่าสะอาด 1. ค่าอาหารว่าง 84 คน x 2 มือ ๆ ละ 35 บาท  

เป็นเงิน 5,880 บาท

 2. ค่าอาหารกลางวัน 84 คน x 1 มือ ๆ ละ 120

 บาท  เป็นเงิน 10,080 บาท

 3. ค่าวัสดุในโครงการ เป็นเงิน 5,220 บาท

- เอกสารให้ความรู้ จ านวน 84 เล่ม เล่มละ 30 

บาท เป็นเงิน 2,520

- สมุดและปากกา 2,100 บาท

4. ค่าป้ายโครงการ 600 บาท 

39,300 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสะอาด

รวมงบประมาณ 39,300      

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพอบต.

แก้วเมธี

PCU 

รพ.นาด้วง

ญาณี 

ศรีประเสริฐ

39 โครงการต าบล

มหัศจรรย์ 

1000 วัน plus สู่ 

2500 วัน  ต าบล

นาด้วง อ าเภอนา

ด้วง จังหวัดเลย

ปี 2566 (ต่อ)

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

/ / / / / / / / / / /



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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รพ.สต.

ท่าสะอาด

ปรียาสินี 41 โครงการพอกเข่า

ในผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะข้อเข่าเส่ือม 

(ต่อเน่ือง)

1.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม

ได้รับการพอกเข่าร้อยละ 80

1.พอกเข่าในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม

จ านวน 3 คร้ัง / คน/เดือนจ านวน  3 เดือน

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

ข้อเข่าเส่ือม

จ านวน 50 ราย

รพ.สต.ท่าสะอาด 1.จัดซ้ืออุปกรณ์ในการพอกเข่า

1.1  ค่าสมุนไพร ไพลสด จ านวน 20 กิโลกรัม x 

45บาท  เป็นเงิน 900 บาท

1.2  ค่าสมุนไพร ขม้ินชันสด จ านวน 20 กิโลกรัม

 x 50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

1.3  ค่าสมุนไพร หญ้าขัดมอญแห้ง จ านวน 

3 กิโลกรัม x 500 บาท  เป็นเงิน 1,500 บาท

1.4  ค่าสมุนไพร ผักเส้ียนผีแห้ง จ านวน

3 กิโลกรัม x  500 บาท    เป็นเงิน 1,500 บาท

1.5   ค่าแอลกอฮอล์ 95 % จ านวน 50 ลิตร x 

60 บาท    เป็นเงิน 3,000 บาท

1.6  ค่าถังพลาสติกพร้อมฝาปิด ส าหรับหมักยา 

จ านวน 2 ถัง x 450 บาท  เป็นเงิน 900   บาท 

2.ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการพอกเข่า 50 

คน X 30 บาทX 3 คร้ังX3 เดือน  เป็นเงิน 

13,500 บาท   

 3.ค่าป้ายโครงการ 600 บาท รวมเป็นเงิน 

22,900 บาท

22,900 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

ต าบลท่า

สะอาด

รวมงบประมาณ 22,900      

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รพ.สต.

ท่าสะอาด

ปรียาสินี 42 โครงการส่งเสริม

โภชนาการในหญิง

ต้ังครรภ์ 

รพ.สต.ท่าสะอาด

1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

2.หญิงต้ังครรภ์ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่

มีภาวะซีดก่อนคลอด 

ร้อยละ 80

3.ทารกแรกคลอดมีน้ าหนัก มากกว่า

 2500 กรัม ร้อยละ 80

4.หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 

3 คร้ังตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

1.ประชาสัมพันธ์โครงการให้หญิงต้ังครรภ์มา

ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ผ่าน

ช่องทาง กลุ่มไลน์ และหอกระายข่าวประจ า

หมู่บ้าน ทุกเดือน

2.ประเมินภาวะโภชนการโดยการช่ังน้ าหนัก

และดูภาวะซีดในหญิงโดยการตรวจดูความ

เข้มข้นของเลือด

3.ให้บริการฝากครรภ์ 8 คร้ังคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน และดูแลให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ

ยาเสริมธาตุเหล็กตลอดการต้ังครรภ์

4.ติดตามเย่ียมมารดาหลังคลอดตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

5.ให้ความรู้เก่ียวกับโภชนาการในหญิงวัยเจริญ

พันธ์และหญิงต้ังครรภ์ในเขตรับผิดดชอบ

หญิงฝากครรภ์ 

ในเขตรับผิดชอบท่ีมี

ภาวะเส่ียงลูกน้ าหนัก

แรกเกิดน้อยกว่า

เกณฑ์และซีดจ านวน 

5 คน

คลินิกฝากครรภ์

ใน รพสต.

ท่าสะอาด

1.จัดซ้ือนมกล่องส าหรับหญิงต้ังครรภ์  จ านวน 5

 คน ๆ 6 ลัง ราคาลังละ 350 บาท จ านวน 6 

เดือน/คน เป็นเงิน 10,500 บาท

2.จัดซ้ือไข่ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ จ านวน   

5 คน ๆ ละ 6 แผง ๆ ละ 135 บาท 6 เดือน/คน 

เป็นเงิน 4050บาท

3. ค่าป้ายโครงการ 600 บาท

15,150 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสะอาด

รวมงบประมาณ 15,150      

รพ.สต.

ท่าสะอาด

ปรียาสินี 43 โครงการสนับสนุน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ส าหรับบุคคลท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง และ

บุคคลท่ีมีภาวะ

ปัญหาการกล้ัน

ปัสสาวะหรือ

อุจจาระไม่ได้

1.ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ท่ีมีปัญหาตามการ

ประเมินในการกล้ันปัสสาวะและ

อุจจาระ ได้รับสนับสนุนผ้าอ้อม

ผู้ใหญ่ ร้อยละ 100

1.ค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้มีภาะพ่ึงพิง และ

ประเมินการกล้ันปัสสาวะและอุจจาระ

ตามเกณฑ์

2.จัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่

3.ท าการส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ได้รับ

การประเมินตามเกณฑ์

ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ใน

พ้ืนท่ี รับผิดชอบ 

จ านวน 8 คน

รพ.สต.

ท่าสะอาด

1.ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 78,840 บาท

( 8 x 9 บาทต่อช้ิน x จ านวน 3 ช้ิน/วัน x 365 =

 118,260 บาท)

2. ค่าป้ายโครงการ 600 บาท

79,440 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสะอาด

รวมงบประมาณ 79,440      

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รวมงบประมาณ 35,216.4

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

1 การตรวจคัดกรอง   และตรวจสภาวะช่อง

ปากพร้อมลงบันทึกในฐานข้อมูลของเด็ก

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1,3 และ 6 โดย

ทันตบุคลากร

2 การจัดบริการเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่เด็ก

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 6 โดย

ทันตบุคลากร  ใช้วัสดุและเคร่ืองมือท่ีได้

มาตรฐาน  สามารถให้บริการเคลือบหลุมร่อง

ฟันท่ีมีคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพได้

3 การพัฒนาทีมงาน  เพ่ือให้ความรู้  ทัศนคติ 

และทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันต

สุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

4 การพัฒนาระบบข้อมูลทันตสุขภาพใน

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีเช่ือมกันในทุก

ระดับ   รวมท้ังการประเมินผลกระทบของ

โครงการท่ีมีต่อสภาวะโรคฟันผุของเด็ก  และ

จัดท าบันทึกทันตสุขภาพประจ าตัวเด็กส าหรับ

การจัดบริการทันตกรรมตามระบบปกติ

5 การบริหารจัดการ   เพ่ือให้การด าเนินงาน

ตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค์

1 ร้อยละ 100 ของเด็กช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 -  6 ได้รับการ

ตรวจสภาวะช่องปากและลงบันทึก

ในฐานข้อมูล

2 ร้อยละ 50 ของเด็กช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  1 ได้รับบริการ

เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีท่ี 1

3 ร้อยละ 20 ของเด็กช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับบริการ

เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีท่ี 2

4. ร้อยละ 20 ของเด็กนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับบริการ  

COMPLATE   CASE

5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา ได้รับบริการ

เคลือบฟลูออไรด์วานิช โดย

ครอบคลุม ท้ังเด็กก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  อนุบาล  - ป. 6

6 ร้อยละ 52 ของเด็กนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา อายุ 6-12 ปี ไม่มีฟัน

แท้ผุ

ทันต

สาธารณสุข

รพ.สต.

นาดอกค า

44 โครงการส่งเสริม

สุขภาพและ

ป้องกันโรคด้าน

ทันตกรรมส าหรับ

เด็ก ต าบล

นาดอกค า  

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย

ปี 2566

เด็กก่อนวัยเรียนและ

เด็กนักเรียน

ประถมศึกษาใน

สถาบันการศึกษา  

จ านวน   850   คน

โรงเรียนในพ้ืนท่ี

ต าบลนาดอกค า

/ / / 1 จัดซ้ือวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเด็กช้ันอนุบาล –

 ป.6

จ านวน  15  ชุดๆละ  1677.76   บาท 

เป็นเงิน 25,166.4 บาท

2 จัดซ้ือฟลูออไรด์วานิชส าหรับใช้เป็นวัสดุ

ส่งเสริมป้องกันการลุกลามโรคฟันผุเพ่ือให้บริการ

ในกลุ่มเด็กช้ันอนุบาล  

จ านวน 15  หลอดราคาหลอดละ 670 บาท เป็น

เงิน  10,050 บาท

		

           รวมเป็นเงิน 35,216.4 บาท (สามหม่ืน

ห้าพันสองร้อยสิบหกบาทส่ีสตางค์)       

35,216.4 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

ทันต

สาธารณสุข

รพ.สต.

นาดอกค า

45 โครงการส่งเสริม

สุขภาพและ

ป้องกันโรคด้าน

ทันตกรรมส าหรับ

เด็ก 

ต าบลนาดอกค า  

อ าเภอนาด้วง  

จังหวัดเลย 

ปี 2566

1 ร้อยละ 100 ของเด็กก่อนวัยเรียน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ

ตรวจสภาวะช่องปาก และลงบันทึก

ในฐานข้อมูล

2 ร้อยละ 100 ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ได้รับบริการเคลือบฟลูออไรด์

วานิช

1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ

2 ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

	-ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กและนัดหมายการมา

รับบริการในคลินิกทันตกรรม  รวมถึงการนัด

หมายมารับบริการอย่างต่อเน่ือง

	-จัดบริการเคลือบฟลูออไรด์วานิชในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

	-พัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

เด็กเล็ก

-รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน

ทุกเดือน

-ประเมินผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

จ านวน 150 คน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในต าบล

นาดอกค า

/ / 1 จัดซ้ือฟลูออไรด์วานิชส าหรับใช้เป็นวัสดุ

ส่งเสริมป้องกันการลุกลามโรคฟันผุเพ่ือให้บริการ

ในกลุ่มเด็กช้ันอนุบาล  

จ านวน 5  หลอดราคาหลอดละ 670   บาท เป็น

เงิน  3,350  บ

เป็นเงิน 5 x 670  บาท  =  3,350  บาท		

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,350  บาท 

( สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

	

        3,350 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

รวมงบประมาณ 3,350.0

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รพ.สต.

ท่าสวรรค์

ยุพา ขันชุม

พล

46 โครงการอบรม

ผู้น านักเรียน

1.ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ในการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น มากกว่า 

ร้อยละ 80

2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) มากกว่าร้อย

ละ 80

1.อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

และการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

2.ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพ

เด็กนักเรียน ช้ัน ป.5-

ม.2

โรงเรียนบ้านท่า

สวรรค์ จ านวน

25 คน

โรงเรียนบ้านท่า

สวรรค์

/ / / / / / / / / / 1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม

เคร่ืองด่ืม 25 คน x 2 ม้ือๆ ละ 130 บาท เป็น

เงิน 6,500 บาท 

2.ค่าป้ายอบรมโครงการ ขนาด 2x 3" เป็นเงิน 

600 บาท 

3.ค่าวัสดุในโครงการ   3,000 บาท

4.ค่าป้ายโครงการ  600 

5.ค่าวิทยากร 12 ซม.ๆละ 300 บาท 

เป็นเงิน 3,600 บาท

         14,300 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 14,300      

รพ.สต.

ท่าสวรรค์

ยุพา 

ขันชุมพล

47 โครงการอบรมคัด

กรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุและ 

ประเมิน ADL

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง

สุขภาพและตรวจประเมิน

ความสามารถในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดี

แอล ร้อยละ 90

1 ส ารวจผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลท่าสวรรค์ 

อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย และประเมินการท า

กิจวัตรประจ าวันโดยใช้แบบประเมิน

คัดกรองความสามารถในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ตาม 

แบบประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาวในชุมชน กรมอนามัย        2.อบรม

แกนน า ในการท าแบบประเมิน ADL และการ

ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

1. ผู้สูงอายุในเขต

ต าบลท่าสวรรค์ 

จ านวน 570 คน   

2.แกนน า 

จ านวน 25 คน

รพ.สต.ท่า

สวรรค์/พ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

รพ.สต.

ท่าสวรรค์ 

5 หมู่บ้าน

1. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 2 x 3 เมตร จ านวน 

1 ผืนเป็นเงิน  600  บาท

 2 ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในการอบรม

  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ด าเนินงาน

 -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม

เคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 25 คน 

คนละ 130 บาท/ม้ือ จ านวน  1 ม้ือ 

เป็นเงิน  3,250  บาท               

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท             

4.ค่าเอกสารแบบประเมิน ADL และแบบ

ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 570 ฉบับ

ฉบับละ 10 บาท  เป็นเงิน 5,700 บาท

      11,350 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 11,350      

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รพ.สต.

ท่าสรรค์

ยุพา 

ขันชุมพล

48 โครงการเฝ้าระวัง

โรคความดันโลหิต

สูงในกลุ่มสงสัย

ป่วย (Hom BP)

1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิต

สูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

ร้อยละ 80 

2. อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง

รายใหม่ไม่เกิน

ร้อยละ 10 จากกลุ่มสงสัยป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง      

3.ผู้ดูแลกลุ่มสงสัยป่วยความดัน

โลหิตสูง/ผู้สงสัยป่วยโรคเบาหวานมี

ความรู้ความเข้าใจในการดูแลและ

วัดความดันโลหิตได้ถูกต้องร้อยละ 90

1.จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ดูแล/ผู้สงสัยป่นย

โรคความดันโลหิตสูงจ านวน 50 คน    

2. แกนน าดูแลกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงติดตามเย่ียมบ้านและวัดความดัน

โลหิตกลุ่มสงสัยป่วยเดือนละ 1 คร้ังพร้อม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

3.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.ติดตามประเมินผลกลุ่ม

สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในรอบ 3 เดือน

 6 เดือน 9 เดือน

4.รายงานผลให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าสวรรค์

ทราบ

ผู้ดูแล/ผู้สงสัยป่วย

โรคความดันโลหิตสูง 

จ านวน 50 คน

รพ.สต.

ท่าสวรรค์

/ / / / / / / / / / 1. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 2 ม้ือ ๆ ละ 80 

บาท เป็นเงิน 8,000 บาท      

2. ค่าอาหารว่าง 50 คนx 4 ม้ือ ๆ ละ 

30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท   

3.ค่าวัสดุในโครงการ   2,000 บาท

4.ค่าป้ายโครงการ  600

         16,600 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 16,600      

รพ.สต.

ท่าสวรรค์
นางเปรม

วดี   สวน

สุวรรณ

49 โครงการ 

ส่งเสริม

สุขภาพจิต

ผู้ดูแลและญาติ

ผู้ป่วยจิตเวชใน

ชุมชน

1.เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชมี

ความรู้และทักษะในการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวช

1.อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิต

ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย

1.ผู้ดูแลผู้ป่วยจิต

เวช หมู่บ้านละ 10

 คน จ านวน 50 คน

รพ.สต.ท่าสวรรค์ / / / / / / / / / / / / 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวัน

ส าหรับให้ความรู้และตรวจคัดกรอง จ านวน 50 

คน 

       50  คน x 130 บาท  = 6,500 บาท 

2. ค่าวัสดุในการจัดอบรม 3,000 บาท

- สมุดเล่มละ 20 บาท จ านวน 100 เล่ม เป็นเงิน

 2,000 บาท

 - ปากกาด้ามละ 10 บาท จ านวน 100 ด้าม เป็น

เงิน 1,000  บาท                                  3.

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์อบรมตามโครงการฯ  

จ านวน  1  ป้าย  ป้ายขนาด 2*3 เมตร  ตาราง 

เมตรละ 100 บาท   เป็น เงิน 600  บาท

      10,100 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 10,100      

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1.จัดอบรมให้ความรู้ 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดท าโลช่ัน 5 หมู่ๆละ 

3,000 บาท          

15,000

2. ฝึกปฏิบัติแปรรูปสมุนไพรผลิตภัณฑ์โลช่ัน

ตะไคร้หอมไล่ยุง

2. ค่าวิทยากร 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน

 5 ช่ัวโมง

3,000

 3.ประเมินผล 3.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนๆละ 140 บาท

7,000

4. ค่าป้ายโครงการ 2x2.5 เมตร 500

รวมงบประมาณ 25,500      

รพ.สต.

บ้านห้วยตาด

51 โครงการการเฝ้า

ระวังและตรวจหา

สารเคมีในเลือด

ของเกษตรกร

1.เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับ

การใช้สารเคมีในการเกษตรและการ

ป้องกันตนเอง ร้อยละ80

1.ให้สุขศึกษาความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีใน

การเกษตรและการป้องกันตนเอง

2.เจาะเลือดหาระดับเอนไซด์โคลินเอสเตอเรส

ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรในเขต

รับผิดชอบของ 

รพ.สต.บ้านห้วยตาด 

จ านวน 100 คน

เขตรับผิดชอบ

ของ รพ.สต. 

บ้านห้วยตาด

1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.1 ชุดตรวจหาระดับเอนไซด์โคลินเอสเตอเรส  

จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 

บาท

1.2 ถุงมือ เบอร์ s จ านวน 2 กล่อง ๆ ละ 150 

บาท เป็นเงิน 300 บาท

2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จ านวน 100 

คน ๆ ละ 120 บาท/วัน เป็นเงิน 12,000 บาท

 3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน ๆ ละ 

35 บาท x 2 ม้ือ เป็นเงิน 7,000 บาท

4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 600 

บาท

      25,900 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

รวมงบประมาณ 25,900      

1.กลุ่มเป้าหมายผ่านการอบรมร้อย

ละ 100

 2.	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

เพ่ิมข้ึนสามารถแปรรูปสมุนไพร

เบ้ืองต้นได้ ร้อยละ 80 

 3.	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง

พอใจต่อกิจกรรมการอบรมและ

ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 80

สมุนไพรไทย ช่วย

ป้องกัน

ไข้เลือดออกต าบล

ท่าสวรรค์ 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย   

ปีงบประมาณ 

2566

50

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

ผลงาน

กิจกรรมหลักกลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม

ช่ือแผนงาน/

โครงการ

 /  /  / กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ 

องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ท่าสวรรค์

 /รพ.นาด้วง

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ประชาชนในเขต

ต าบลท่าสวรรค์ท่ี

สนใจ จ านวน 50 คน

 /  /  /  /  /  /  /  /1น.ส.สลักจิต

 เทือกขันตี

รพ.สต.

ท่าสวรรค์

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

52 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียงโรคเบาหวาน

และโรคความดัน

โลหิตสูง

1. กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหิตสูงเกิดความตระหนักและ

สนใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถูกต้องเพ่ิมข้ึน ท าให้ทราบ

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนและ

พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง 

ร้อยละ 80

2.กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหิตสูงท่ีป่วยเป็นโรคได้รับการ

ดูแลรักษาตามมาตรฐานอย่าง

ต่อเน่ือง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจาก

โรค 

ร้อยละ 80

1.จัดอบรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

2.ติดตามผลการปรับเปล่ียน 3 เดือน

3. ประสานงานทีมวิทยากร

4. จัดเตรียมเอกสาร เคร่ืองมือตรวจวัดต่าง ๆ 

ด าเนินการ

กลุ่มเส่ียงเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงท่ีได้

จากการคัดกรองเข้า

ร่วมโครงการ

จ านวน 50คน

รพ.สต.บ้าน

ห้วยตาด

1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

เป็นเงิน 600 บาท

 2.ค่าวัสดุโครงการ จ านวน 50 คนๆ ละ 

100 บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท

3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 

จ านวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท x 2 วัน เป็นเงิน

 12,000 บาท

 4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน ๆ ละ 35

 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน  เป็นเงิน 7,000 บาท

5.วิทยาร จ านวน 2 คน/วัน คนละ 2 ช่ัวโมง/วัน 

ช่ัวโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท

29,400 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

รวมงบประมาณ 29,400      

งานควบคุม

โรคไม่ติดต่อ

รพ.สต.

นาดอกค า

53 โครงการหมู่บ้าน

ต้นแบบ

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิต

สูง ในเขตพ้ืนท่ีรพ.

สต.

นาดอกค า

ประจ าปี2566

1.ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงร้อยละ 5    

2.มีหมู่บ้านต้นแบบจ านวน 1 

หมู่บ้าน         

3.คัดกรองในหมู่บ้านต้นแบบ

มากกว่าร้อยละ 90                

 4.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในรูปแบบ

 DPAC ในกลุ่มเส่ียงมากกว่า

ร้อยละ 90     

5.กลุ่มป่วยใหม่ได้รับการส่งต่อ ร้อย

ละ100

 1.คัดกรองเบาหวาน/ความดันตาม

กลุ่มเป้าหมาย       

2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกล่มเส่ียงในรูปแบบ 

DPAC  จ านวน 3 คร้ัง             

3.ติดตามกลุ่มเป้าหมายท่ีปรับเปล่ียน

พฤติกรรมจ านวน  3 คร้ัง  เดือนละ 1คร้ัง  4.

กลุ่มป่วยใหม่ได้รับการส่งต่อ   

5.กลุ่มท่ีเป็นเบาหวานคัดกรองความดัน  กลุ่มท่ี

เป็นโรคความดันดลหิตสูงคัดกรองเบาหวาน   

6.กลุ่มป่วยได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรก

ซ้นร้อยละ90 ข้ึนไป  

7.สรุปผลโครงการ

1.กลุ่มอายุ 35 ปีข้ึน

ไป 

2.กลุ่ม 15ปีข้ึนไปท่ี

พ่อแม่ป่วยหรืออ้วน

(BMI>30)             

3.คัดกรองหญิง

ต้ังครรภ์  

4.กลุ่มป่วยด้วยโรค

metabolic

ม.2

บ้านนาดอกค า

/ / / / / / / / / / / / 1. ค่าวัสดุคนละ 50 บาท จ านวน 100 คน เป็น

เงิน 5000 บาท                 

2. ค่าอาหารว่างในการอบรม ปรับเปล่ียน จ านวน

 100 คน ๆละ 3 คร้ังๆ 35  บาท 

เป็นเงิน 10,500 บาท รวมเป็นเงินท้ังหมด    

15,500 บาท

      15,500 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

รวมงบประมาณ 15,500      

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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1.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เร่ือง

โรคท่ีน าโดยยุงลายเป็นพาหะ

2.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ือง

สมุนไพร สามารถน าความรู้ต่อ

ยอด ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป

วิธีด าเนินการ

1. ข้ันตอนการเตรียม

1.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

1.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานและ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่รพ.สต. อสม. ผู้น าชุมชน

1.3 จัดเตรียมแบบประเมินความรู้ ก่อน-

หลัง การอบรม

ประชาชนต าบล

นาดอกค า หมู่6 หมู่7

 หมู่12 จ านวน 

50 คน

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดท าโลช่ัน 

3 หมู่ๆละ 3,000 บาทเป็นเงิน 

9,000 บาท

2. ค่าวิทยากร 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท 

จ านวน 5 ช่ัวโมง เป็นเงิน 3,000  บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนๆละ 

140 บาทเป็นเงิน 7,000 บาท

3.  กลุ่มเป้าหมายได้ใช้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติไล่

ยุง

2 ข้ันตอนการด าเนินการ

2.1 จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง โรคท่ีน าโดย

ยุงลายเป็นพาหะ

4. ค่าป้ายโครงการ 2x2.5 เมตรเป็นเงิน 

500  บาท

2.2 ให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรไล่ยุงและฝึก

ปฏิบัติแปรรูปสมุนไพรผลิตภัณฑ์โลช่ัน

ตะไคร้หอมไล่ยุง

2.3 ประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรมท้ัง

ก่อนและหลังการอบรม ตามแบบ

ประเมินความรู้

3 ข้ันตอนสรุปผลการด าเนินงาน

3.1 สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร

และส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบล

นาดอกค า

3.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหา 

อุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการปีต่อไป

รวมงบประมาณ 19,500

19,500 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

นางสาวภา

สิกา เขมวร

จิตร

54 สมุนไพรไทย 

ช่วยป้องกัน

ไข้เลือดออก

ต าบล

นาดอกค า 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย   

ปีงบประมาณ 

2566

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบรพ.

สต.ห้วยปลาดุก

/ / /

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

/ / / / /

4.  มีการน าสมุนไพรใกล้ตัว มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การป้องกันตนเองจากโรคท่ีน า

โดยยุงลายเป็นพาหะและขยาย

ผลต่อประชาชนม.6-ม.7-ม.12 

ต าบลนาดอกค าต่อไป

/ / / /



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1. กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน/โรค

ความดันโลหิตสูงเกิดความ

ตระหนักและสนใจในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ี

ถูกต้องเพ่ิมข้ึน ท าให้ทราบ

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนและ

พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง ร้อย

ละ 80

1. ประชุมช้ีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าท่ี 

อสม. และผู้น าชุมชน

2. ส ารวจกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง

และโรคเบาหวานในพ้ืนท่ี

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเส่ียง

สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

4. ประสานงานทีมวิทยากร

1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน

 500 บาท

2. ค่าเอกสารอบรม กลุ่มเส่ียงจ านวน 30 

เล่ม ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 900 บาท

3.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จ านวน 30

 คน ๆ ละ 80 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 4,800

 บาท

2.กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน/โรค

ความดันโลหิตสูงท่ีป่วยเป็นโรค

ได้รับการดูแลรักษาตาม

มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนจากโรค 

ร้อยละ 80

5. จัดเตรียมเอกสาร เคร่ืองมือตรวจวัด

ต่าง ๆ ในการด าเนินการ

6. สรุปผลการด าเนินงาน

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน 

คนละ 30 บาท x 2 ม้ือ x 2 วันเป็นเงิน 

3,600 บาท

รวมงบประมาณ 9,800

ผลงาน

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

อรญาณี 

ไชยค า/ภา

สิกา เขมวร

จิตร

55 โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่ม
เส่ียง
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูง

กลุ่มเส่ียง

เบาหวานความดัน

โลหิตสูงท่ีได้จาก

การคัดกรองเข้า

ร่วมโครงการโดย

สมัครใจ จ านวน 

30 คน

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

9,800 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

/ // / /



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1. รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสาน

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบล

นาดอกค า อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) แกนน าชุมชน โรงเรียน เพ่ือ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจ านวนท่ี

ต้องการ

2. ประสานงานหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

น้ าสวยห้วยปลาดุก เพ่ือด าเนินการอบรม

ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้น าเด็กและเยาวชน

 3. สนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชน

ประชุมประชาคมร่วมกับ อสม กลุ่มจิต

อาสา ปราชญ์ชาวบ้านและ รพ.สต.เพ่ือ

ร่วมมือกันวางแผนรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ด้วยการท าลายแหล่ง

เพาะพันธ์ุยุงลาย และสรุปผลการรณรงค์

ทุกเดือน4. รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

โดยเสียงตามสาย อบต. ทุกวันศุกร์ ต้ังแต่

เดือน พฤษภาคม-กันยายน

5. สนับสนุนกลุ่มผู้น าเด็กและเยาวชน

ชักชวนนักเรียน อสม กลุ่มจิตอาสา ออก

พ้ืนท่ีชุมชนชักชวนพ่ีน้องประชาชน

ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมรอบท่ีอยู่อาศัย 

โรงเรียน วัดและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือ

ไม่ให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ

ยุงลาย พร้อมกับส ารวจความชุกลูกน้ า 

(HI/CI) ทุกวันศุกร์  และสรุปการท างาน

ผลงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ*
ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ

/รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

อรญาณี 

ไชยค า/ภา

สิกา เขมวร

จิตร

56 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
(อสม.จ๋ิว)

1.ลดอุบัติการณ์ไข้เลือดออกใน

ชุมชน/หมู่บ้าน  

2.ค่า HI (house index) น้อย

กว่า 10   

CI (container index) เท่ากับ 0

13000 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า

เด็กนักเรียน ร.ร. 

บ้านน้ าสวย

ห้วยปลาดุก

อายุ 7 – 12 ปี 

จ านวน 50 คน

เขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

/ / / ค่าใช้จ่ายการอบรมกลุ่มเด็กและเยาวชน 

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวัน

 จ านวน 50 คน x 150 บาท  = 7,500 บาท 

2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จ านวน 50

 เล่ม ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน  1,250  บาท

3.ค่าใบเกียรติบัตร  จ านวน 50 ใบๆ ละ 

25 บาท เป็นเงิน 1,250  บาท

4. ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้ายๆ ละ 

500 บาท เป็นเงิน 500 บาท

ค่าใช้จ่ายรณรงค์

 - ป้ายรณรงค์  จ านวน 5 ป้าย ๆ ละ 500 

เป็นเงิน 2,500 บาท

/



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

5. รพ.สต.ประสานข้อมูลการป่วยด้วย
ไข้เลือดออกกับโรงพยาบาล

6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.นา
ดอกค า

รวมงบประมาณ 13,000      

PCU รพ.นา

ด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

57 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียงสูง

โรคเบาหวาน

และโรคความ

ดันโลหิตสูง ใน

เขตเทศบาล

ต าบลนาด้วง 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จาก

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานท่ีเข้าร่วม

โครงการ ไม่เกินร้อยละ 2

	2.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ไม่เกินร้อยละ 2

ข้ันเตรียมการ

 1.เขียนแผน/โครงการ เพ่ือเสนออนุมัติ

2.เตรียมข้อมูลประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ปีงบประมาณ 2565 ท่ีเข้าร่วมโครงการ

 3.ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

ข้ันด าเนินการ

 ด าเนินกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่ม

เส่ียงสูงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ตามหลัก 3อ.,2ส,1ป.

 คร้ังท่ี 1 

1.คืนข้อมูลให้กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง

2.ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ได้แก่ วัดความดัน

โลหิตสูง /BMI/วัดรอบเอวกลุ่มเป้าหมาย และ

เจาะ DTX ในกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน พร้อม

แจกสมุดสมุดสุขภาพประจ าตัวให้กับกลุ่มเส่ียง

สูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวาน หมู่ 2 

และหมู่ 10 ต าบลนา

ด้วง ปีงบประมาณ 

2565 จ านวน 48  คน 

2.ประชาชนกลุ่มเส่ียง

โรคความดันโลหิตสูง 

หมู่ 2 และหมู่ 10 

ต าบลนาด้วง 

ปีงบประมาณ 2565

 จ านวน  9 คน

จัดอบรม/ประชุม

 ณ ห้องประชุม 

PCU โรงพยาบาล

นาด้วง

/ / / / / / / / / / / / 1.จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ ตามหลัก 3อ., 2ส,1ป. จ านวน 1 รุ่น X 2

 คร้ัง จ านวน 57 คน 

 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 

300 บาท จ านวน 2 วัน  เป็นเงิน 3,600 บาท

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 57 คน คนละ 75

 บาท X 2 วัน  เป็นเงิน 8,550 บาท  

1.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน  57 

คนๆละ 30 บาท X 2 วัน   เป็นเงิน 3,420 บาท

 2.ค่าวัสดุ ในการจัดอบรม

2.1 ค่าเอกสารจ านวน  57 ชุดๆละ  70 บาท   

เป็นเงิน 3,990 บาท

2.2 ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จ านวน 57 ใบ ใบ

ละ  20 บาท เป็นเงิน 1,140 บาท

3.ค่าป้ายไวนิล   ขนาด 250 เซนติเมตร x 200 

เซนติเมตร เป็นเงิน 600 บาท

21,300      อปท.

(กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบล

นาด้วง )

อรญาณี 

ไชยค า/ภา

สิกา เขมวร

จิตร

56 โครงการพัฒนา

ศักยภาพเด็กและ

เยาวชนเพ่ือ

ป้องกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก (อส

ม.จ๋ิว) (ต่อ)

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

รพ.สต.

ห้วยปลาดุก

กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

นาดอกค า



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

3.ให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง และการปฏิบัติตัว ตามหลัก 3อ,2ส.,1

ป.

4.วิเคราะห์ตนเองเพ่ือหาสาเหตุและ

แนวทางแก้ไขร่วมกัน

   คร้ังท่ี 2

1.ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ได้แก่ วัดความดัน

โลหิตสูง /BMI/วัดรอบเอวกลุ่มเป้าหมาย และ

เจาะ DTX ในกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน และ

บันทึกข้อมูลในสมดสุขภาพประจ าตัว

2.แบ่งกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง ตามสาเหตุหรือพฤติกรรมเส่ียง 

อบรมให้ความรู้ 3อ.,2ส.,1ป.

3.วิเคราะห์ตนเองเพ่ือหาสาเหตุและแนว

ทางแก้ไขร่วมกัน 

4.แลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมพลัง กับบุคคล

ตัวอย่างท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมาอยู่

ในกลุ่มปกติ

ข้ันประเมินผล

สรุปผลการจัดกิจกรรมและคืนข้อมูลให้กับชุมชน

รวมงบประมาณ 21,300      

อปท.

(กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบล

นาด้วง )

PCU 

รพ.นาด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

57 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียงสูง

โรคเบาหวาน

และโรคความ

ดันโลหิตสูง ใน

เขตเทศบาล

ต าบลนาด้วง 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566 (ต่อ)

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

ข้ันเตรียมการ

 1.เขียนแผน/โครงการ เพ่ือเสนออนุมัติ

2.เตรียมข้อมูลประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ปีงบประมาณ 2565 ท่ีเข้าร่วมโครงการ

 3.ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

ข้ันด าเนินการ

 ด าเนินกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่ม

เส่ียงสูงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ตามหลัก 3อ.,2ส,1ป.

 คร้ังท่ี 1 

1.คืนข้อมูลให้กลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง

2.ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ได้แก่ วัดความดัน

โลหิตสูง /BMI/วัดรอบเอวกลุ่มเป้าหมาย และ

เจาะ DTX ในกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน พร้อม

แจกสมุดสมุดสุขภาพประจ าตัวให้กับกลุ่มเส่ียง

สูงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

3.ให้ความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง และการปฏิบัติตัว ตามหลัก 3อ,2ส.,1

ป.

4.วิเคราะห์ตนเองเพ่ือหาสาเหตุและ

แนวทางแก้ไขร่วมกัน

   คร้ังท่ี 2

1.ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ได้แก่ วัดความดัน

โลหิตสูง /BMI/วัดรอบเอวกลุ่มเป้าหมาย และ

เจาะ DTX ในกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวาน และ

บันทึกข้อมูลในสมดสุขภาพประจ าตัว

/ / / / 19,800      อปท.

(กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพอบต.

แก้วเมธี)

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

PCU รพ.นา

ด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

58 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียงสูง

โรคเบาหวาน

และโรคความ

ดันโลหิตสูง ใน

อบต.แก้วเมธี 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จาก

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานท่ีเข้าร่วม

โครงการ ไม่เกินร้อยละ 2

	2.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ไม่เกินร้อยละ 2

1.ประชาชนกลุ่มอายุ 

 35 – 74 ปี ในเขต

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแก้วเมธี  

จ านวน   600     คน

2.กิจกรรมรณรงค์

ติดตามการตรวจคัด

กรองโรคเบาหวาน

และโรคความดัน

โลหิตสูงอบรมฟ้ืนฟู

ความรู้แก่อสม.และ

แกนน าปฏิบัติงานคัด

กรอง 

จ านวน  38  คน

จัดอบรม/ประชุม

 ณ ห้องประชุม 

PCU โรงพยาบาล

นาด้วง

/ / / / / / / / 1.จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ ตามหลัก 3อ., 2ส,1ป. จ านวน 1 รุ่น X 2

 คร้ัง จ านวน 57 คน 

 1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 

300 บาท จ านวน 2 วัน  เป็นเงิน 3,600 บาท

1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 38 คน คนละ 75

 บาท X 2 วัน  เป็นเงิน 2,850 บาท  

1.3 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 38 

คนๆละ 30 บาท X 2 วัน   เป็นเงิน 1,900 บาท

 2.ค่าวัสดุ ในการจัดอบรม

2.1 ค่าเอกสารจ านวน  38 ชุดๆละ  20 บาท   

เป็นเงิน 760 บาท

2.2 ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จ านวน 38 ใบ ใบ

ละ  20 บาท เป็นเงิน 760 บาท

3.ค่าป้ายไวนิล   ขนาด 250 เซนติเมตร x 200 

เซนติเมตร เป็นเงิน 600 บาท



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

2.แบ่งกลุ่มเส่ียงสูงโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง ตามสาเหตุหรือพฤติกรรมเส่ียง 

อบรมให้ความรู้ 3อ.,2ส.,1ป.

3.วิเคราะห์ตนเองเพ่ือหาสาเหตุและแนว

ทางแก้ไขร่วมกัน 

4.แลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมพลัง กับบุคคล

ตัวอย่างท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมาอยู่

ในกลุ่มปกติ

ข้ันประเมินผล

สรุปผลการจัดกิจกรรมและคืนข้อมูลให้กับชุมชน

รวมงบประมาณ 19,800      

ระบาด เจนจีรา ทา

สุคนธ์

59 โครงการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน 

และส ารวจ

พฤติกรรมการ

ป้องกันตนเอง

จากโรคท่ีน า

โดยยุงลาย 

ต าบลนาด้วง  

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย   

ปีงบประมาณ 

2566

 -อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

ลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
 -รณรงค์ให้ความรู้เร่ือง โรคท่ีน าโดย

ยุงลายเป็นพาหะ  สุ่มส ารวจ และก าจัด

ลูกน้ ายุงลาย 

-ส ารวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก

โรคท่ีน าโดยยุงลายเป็นพาหนะ โดย

สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม

 -หมู่ 8 หมู่ 9 

ต.นาด้วง

 -ประชาชน 100 คน 

ในหมู่ 8 หมู่ 9 

ต.นาด้วง

ต าบลนาด้วง  -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมทีม รณรงค์และส ารวจในพ้ืนท่ี 

จ านวน 2 วันๆละ 20 คนๆละ 150 บาท  

เป็นเงิน 6,000 บาท 

 - ค่าจ้างท าป้ายให้ความรู้เร่ืองโรคน าโดย

ยุงลาย 10 ป้าย ขนาด 40 ซม.x 50 ซม.  

เป็นเงิน 4,000 บาท

 - ค่าวัสดุการส ารวจ เป็นเงิน 300 บาท

10,300 อปท.

(กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพอบต.

แก้วเมธี

รวมงบประมาณ 10,300      

อปท.

(กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพอบต.

แก้วเมธี)

PCU รพ.นา

ด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

58 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียงสูง

โรคเบาหวาน

และโรคความ

ดันโลหิตสูง ใน

อบต.แก้วเมธี 

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 

2566 (ต่อ)

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รพ.สต.

ท่าสะอาด

ปรียาสินี 60 โครงการการเฝ้า

ระวังและตรวจหา

สารเคมีในเลือด

ของเกษตรกร

1.เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการใช้

สารเคมีในการเกษตรและการ

ป้องกันตนเอง ร้อยละ80

1.ให้สุขศึกษาความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีใน

การเกษตรและการป้องกันตนเอง

2.เจาะเลือดหาระดับเอนไซด์โคลินเอสเตอเรส

ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรในเขต

รับผิดชอบของ 

รพ.สต.ท่าสะอาด 

จ านวน 100 คน

เขตรับผิดชอบ

ของ รพ.สต. 

ท่าสะอาด

1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.1 ชุดตรวจหาระดับเอนไซด์โคลินเอสเตอเรส  

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท 

เป็นเงิน 4,000 บาท

1.2 ถุงมือ เบอร์ s จ านวน 2 กล่อง ๆ ละ 

150 บาท เป็นเงิน 300 บาท

2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

เป็นเงิน 600 บาท

        4,900 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสะอาด

รวมงบประมาณ 4,900        

รพ.สต.

ท่าสะอาด

ปรียาสินี 61 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียงโรคเบาหวาน

และโรคความดัน

โลหิตสูง

1. กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน/โรคความ

ดันโลหิตสูงเกิดความตระหนักและ

สนใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถูกต้องเพ่ิมข้ึน ท าให้ทราบ

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนและ

พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุง 

ร้อยละ 80

2.กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน/

โรคความดันโลหิตสูงท่ีป่วยเป็นโรค

ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน

อย่างต่อเน่ือง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

จากโรค 

ร้อยละ

ร้อย 80

1.จัดอบรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

2.ติดตามผลการปรับเปล่ียน 3 เดือน

3. ประสานงานทีมวิทยากร

4. จัดเตรียมเอกสาร เคร่ืองมือตรวจวัดต่าง ๆ 

ด าเนินการ

กลุ่มเส่ียงเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงท่ีได้

จากการคัดกรองเข้า

ร่วมโครงการ

จ านวน 50คน

รพ.สต.ท่าสะอาด 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ      

เป็นเงิน 600 บาท

 2.ค่าวัสดุโครงการ จ านวน 50 คน คนละ 100 

บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท

3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จ านวน 50 

คน ๆ ละ 120 บาท x 2 วัน 

เป็นเงิน 12,000 บาท

 4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คน ๆ ละ 35

 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน  เป็นเงิน 7,000 บาท

5.วิทยาร จ านวน 2 คน/วัน คนละ 2 ช่ัวโมง/วัน 

ช่ัวโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท

29,400 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสะอาด

รวมงบประมาณ 29,400      

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 2  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

รพ.สต.

ท่าสวรรค์

น.ส.สลัก

จิตร  เทือก

ขันตี

62 โครงการค้นหา

และคัดกรองผู้ป่วย

วัณโรครายใหม่ 

ต าบล

ท่าสวรรค์ อ าเภอ

นาด้วง จังหวัดเลย

 ปีงบประมาณ 

2566

เชิงรุกในชุมชน

1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ

ตรวจคัดกรองวัณโรคปอดด้วยการ

X-ray ปอด 

อย่างน้อยร้อยละ 85

1.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน การคัดกรองใน

ทีมคัดกรอง

2.  ให้ความรู้เร่ืองวัณโรค การป้องกัน การดูแล

ผู้ป่วย  การรับการรักษา และการคัดกรอง

ความเส่ียงให้ประชาชนในชุมชน 

3.  คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ใน

ชุมชน โดย X-ray ปอด ในกลุ่มเส่ียง 

1.ผู้สูงอายุ 60 ปี

ข้ึนไป

2.ผู้สัมผัสร่วมบ้าน

และผู้สัมผัสใกล้ชิด

ผู้ป่วยวัณโรค

3.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

พ้ืนท่ีในเขตต าบล

ท่าสวรรค์

/ / / 1.ค่าเอกซเรย์ทรวงอกโดยรถX-rayเคล่ือนท่ี คน

ละ 100 บาท x 100 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

 2. เอกสาร 100 ชุด ชุดละ 10 บาท เป็นเงิน 

1,000 บาท

 3. ค่าป้าย 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท

11,500 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 11,500      

รพ.สต.

ท่าสวรรค์

นางเปรมวดี

   สวน

สุวรรณ

63 โครงการการ

เฝ้าระวังและ

ตรวจหาสารเคมีใน

เลือดของเกษตรกร

1.เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการใช้

สารเคมีในการเกษตรและการ

ป้องกันตนเอง 

ร้อยละ80

1.ให้สุขศึกษาความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีใน

การเกษตรและการป้องกันตนเอง

2.เจาะเลือดหาระดับเอนไซด์โคลินเอสเตอเรส

ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรในเขต

รับผิดชอบของ 

รพ.สต. ท่าสวรรค์ 

จ านวน 65 คน

เขตรับผิดชอบ

ของ รพ.สต. 

ท่าสวรรค์

1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.1 ชุดตรวจหาระดับเอนไซด์โคลินเอสเตอเรส  

จ านวน  12  ชุด ๆ ละ 1,550 บาท เป็นเงิน  

18,600 บาท

1.2 แอลกอฮอล์ 70% จ านวน  5 ขวด ๆ ละ 30 

 บาท เป็นเงิน 150  บาท

1.3 ส าลีส าเร็จรูป จ านวน  4  ห่อ ๆ ละ 

75  บาท เป็นเงิน 300 บาท

1.4 ถุงมือ เบอร์ s จ านวน  1 กล่อง ๆ ละ  

85 บาท เป็นเงิน 85 บาท

      19,135 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 19,135      

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 3 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1.ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

1 ม้ือ เหมาจ่ายหัวละ 130 บาท จ านวน 

50 คน

6,500        

2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์อบรมตาม

โครงการฯ  จ านวน  1  ป้าย  ป้ายขนาด 

2*3 เมตร  ตาราง เมตรละ 100 บาท    

600          

3. ชุดตรวจสารปนเป้ือน 6 ชนิด เป็นเงิน 

6,000  บาท

6,000        

4.ชุดเอ๊ียมและหมวกสาธิตจ านวน 15 ชุดๆ

 ละ 200 บาท

3,000        

5.ค่าวิทยาการ  2,400 บาท  2,400        

รวมงบประมาณ 18,500      

รพ.สต.

ท่าสวรรค์

นางเปรมวดี

   

สวนสุวรรณ

65 โครงการ  

คุ้มครอง

ผู้บริโภคด้าน

อาหารปลอดภัย 

1. เพ่ือพัฒนาก ากับดูแลร้านอาหาร 

แผงลอยและร้านช าในพ้ืนท่ี

2. เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวังด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภค

3. เพ่ือแก้ไขปัญหาโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

และเร่ืองร้องเรียนด้านอาหารในพ้ืนท่ี

1.ทดสอบความรู้ ก่อนการอบรม คุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของ

ช า              

2.ให้ความรู้เร่ืองการตรวจร้านค้า ตรวจผลิ

ภัณฑ์สุขภาพ ตรวจอาหาร ยา อ่านฉลากหรือดู

วันหมดอายุ                             

3.ลงชุมชนส ารวจร้านค้า

ร้านขายของช า  

ร้านอาหาร 

แผงลอย 

แผง จ าหน่ายอาหาร

ในตลาดนัด และผู้

ประกอบอาหาร

กลางวันในโรงเรียน

จ านวน 50 คน

ห้องประชุม 

รพ.สต.ท่าสวรรค์

/ / / / / / / / / / / /  1.ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 1 ม้ือ เหมา

จ่ายหัวละ 130 บาท จ านวน 50 คน เป็นเงิน 

6,500 บาท

2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์อบรมตามโครงการฯ  

จ านวน  1 ป้าย ป้ายขนาด 2*3 เมตร  ตาราง 

เมตรละ 100 บาท รวมเป็น จ านวนเงิน 600  

บาท ( หกร้อยบาทถ้วน )

3. ชุดตรวจสารปนเป้ือน 6 ชนิด เป็นเงิน 6,000 

 บาท

4. ชุดเอ้ียมและหมวกสาธิตจ านวน 15 ชุดๆละ 

200 บาท เป็นเงิน3,000 บาท

 5. ค่าวิทยาการ  2,400 บาท 

รวมเป็นเงิน 12,500  บาท

18,500 กองทุน

สุขภาพ

ต าบล

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 18,500      

รพ.สต.

ท่าสะอาด
จีรวัฒน์ โครงการ  

คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัย 

64 // / / / / / / / / / /ต.ท่าสะอาดผู้ประกอบการร้าน
ขายของช า  
ร้านอาหาร แผง
ลอย แผง 
จ าหน่ายอาหารใน
ตลาดนัด และผู้
ประกอบอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
 จ านวน 50 คน

กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ 

อบต.

ท่าสะอาด

1. เพ่ือพัฒนาก ากับดูแลร้านอาหาร 

แผงลอยและร้านช าในพ้ืนท่ี

2. เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวังด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภค

3. เพ่ือแก้ไขปัญหาโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

และเร่ืองร้องเรียนด้านอาหารในพ้ืนท่ี

1. ทดสอบความรู้ ก่อนการอบรม คุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของ

ช า      

2. ให้ความรู้เร่ืองการตรวจร้านค้า ตรวจผลิ

ภัณฑ์สุขภาพ ตรวจอาหาร ยา อ่านฉลากหรือดู

วันหมดอายุ

3. ลงชุมชนส ารวจร้านค้า

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 3 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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งาน

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือการสร้าง

เสริมสุขภาพ

และพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อม 

(ENV)

นางสาว

สุทธิดา ปิต

ตุลานายสุ

รัตน์  

ชัชวาลย์

นางสาวปุณ

ยาพร  วร

เนตร

66 โครงการ

ตลาดนัดสีเขียว  

Green Market

โรงพยาบาล

นาด้วง

1. ชาวอ าเภอนาด้วงเข้าถึง

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตใน

ชุมชนปลอดสารพิษและมี

คุณภาพดีได้รับการตรวจหา

สารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์อย่าง

น้อย 6 เดือนต่อคร้ังและไม่พบ

สารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ 

2.ชาวอ าเภอนาด้วงเข้าร่วม

กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

โรงพยาบาลนาด้วง น าสินค้า/

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในชุมชนมา

จ าหน่ายเป็นประจ าทุกนัด

วันอังคาร

1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

รับทราบเก่ียวกับกิจกรรมวันเปิดตลาด

นัดสีเขียวโรงพยาบาลนาด้วง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

จ าหน่ายสินค้า 

3. ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลนาด้วง 

เปิดท ากรทุกวันอังคาร เวลา 

08.00-12.00 น             

4.คณะท างานลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจ 6 เดือนคร้ัง เพ่ือประเมินคุณภาพ

ของสินค้าในตลาดนัด

ชาวอ าเภอนาด้วง โดม รพ.นาด้วง / / / / / / / / / / 1. ค่าป้าย จ านวน 1 ป้ายรวมเป็นเงินท้ังส้ิน จ านวน   

1,200 บาท
1,200 โรงพยาบาล

นาด้วง

รวมงบประมาณ 1,200        

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 3 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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รวมงบประมาณ 47,130      

/ / / /

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

PCU รพ.นา

ด้วง

นางสาว

สุทธิดา ปิต

ตุลา    

นายสุรัตน์  

ชัชวาล

นางสาว

กัญญารัตน์

 บุตรพรม

โครงการ

เฝ้าระวังทาง

สุขาภิบาล

อาหารและ

น้ าด่ืมอุปโภค

บริโภค  

ในโรงเรียน 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

โรงพยาบาล

อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย 

ปี 2566

1. จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน

2. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ศูนย์พัฒนา

เด็ก โรงเรียน และโรงพยาบาล 

3.จัดประชุมอบรม ครูอนามัยโรงเรียน 

เจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์เด็ก และผู้รับผิดชอบงาน

4. ออกตรวจประเมินตามมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารและน้ า ตามโรงเรียน

1.คุณครูผู้รับผิดชอบงานอนามัย

โรงเรียน และผู้รับผิดชอบงานท่ี

เก่ียวข้องความเข้าใจหลักการในเฝ้า

ระวังโรคท่ีอาจเกิดจากการบริโภค

อาหารและน้ าอุปโภคบริโภค 

2. อัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน และ

โรงพยาบาล อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย เป็นศูนย์

3.ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน 

โรงครัวโรงพยาบาล และโรงผลิตน้ า

ด่ืม โรงพยาบาลนาด้วง ได้รับการ

ตรวจ ทางสุขาภิบาลอาหารและน้ า

อุปโภคบริโภค ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ีก าหนด ทุกแห่ง

67 บุคลากร 

จ านวน 35 สถานท่ี

จ านวน 24 แห่ง

อ าเภอ

นาด้วง

/ / / / / / /          47,130 คปสอ.นาด้วง1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมประชุม 

 35 คนๆละ 130 บาท    เป็นเงิน 4,550 บาท 

2.จัดซ้ือชุดตรวจ อ.11 จ านวน 636 ขวด ราคาขวดละ 19 บาท

 เป็นเงิน  12,084 บาท

3.จัดซ้ือชุดตรวจ อ.13 (SI –2) จ านวน 924 ขวด ราคาขวดละ 

19 บาท เป็นเงิน 17,556 บาท 

4. ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา) (50 ตัวอย่าง/กล่อง) X

 2 กล่อง กล่องละ 450 บาท เป็นเงิน 900 บาท

5 ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ ายาดองศพ) (30 ตัวอย่าง/กล่อง) X

 2 กล่อง กล่องละ 2,250 บาท เป็นจ านวนเงิน 4,500 บาท

6.ชุดทดสอบโซเดียมไอโดรซัลไฟต์  (สารฟอกขาว) 

(100ตัวอย่าง/กล่อง) X 1 กล่อง กล่องละ 300 บาท  เป็น

จ านวนเงิน 300 บาท

7. ชุดทดสอบโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า (25 ตัวอย่าง/กล่อง) X 2

 กล่อง กล่องละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

8.ตะเกียงแอลกอลฮอล์  อันละ 230 บาท  จ าวน  2 อัน  เป็น

เงิน 460 บาท

9. ปากคีบ Forceps ปลายมน ความยาว 130 มม. อันละ 275

 จ านวน 4 อัน เป็นเงิน 1,100 บาท 

10.กล่องใส่อุปกรณ์ 2 กล่อง ๆละ 380 บาท เป็นเงิน 760 บาท

  

11. ค่าเบ้ียเล้ียง เจ้าหน้าท่ีทีมประเมินคนละ 4 คนๆ ละ (120 

บาท x 4 x 4 วัน) เป็นเงิน 1,920 บาท

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P) แผนงานท่ี 4 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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PCU 

รพ.นาด้วง

นางนิชรา 

ค าครุฑ

68 โครงการคัดกรอง

มะเร็งเต้านมโดย

เคร่ืองเอกซ์เรย์

เต้านมเคล่ือนท่ี 

(MAMMOGRAM)ใ

นสตรีกลุ่มเส่ียง

และด้อยโอกาส 

เฉลิมพระเกียรติ 

70 พรรษา

1.สตรีท่ีคล าพบก้อนบริเวณ

เต้านมได้รับ U/S ร้อยละ 80 

2.สตรีท่ีมีผล U/S ผิดปกติได้รับ 

MMG ร้อยละ 100

3.สตรีท่ี MMG ผิดปกติได้รับการส่ง

ต่อร้อยละ 100

1.จัดท าโครงการรองรับค าส่ังจาก สสจ.     

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน    

3.ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายและสตรีท่ีมี

ความเส่ียง 

4.ประชุมเตรียมการ

5.ส ารวจกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

6.ก าหนดวัน/แจ้งวันท่ีก าหนดให้มารับบริการ 7

 พ.ย.2565  กิจกรรม ดังน้ี 

1.ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัด BP,BMI 

2.ซักประวัติแบบคัดกรองปัจจัยเส่ียง

3.ตรวจเต้านมโดยพยาบาล/เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข 

4.จุดสาธิต/ฝึกการคล า การตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง จัดนิทรรศการให้ความรู้ 

5.พบแพทย์ U/S,MMG

6.ส่งต่อเพ่ือรับการรักษา

สตรีกลุ่มเส่ียง  จ านวน

 120 คน

อ าเภอ

นาด้วง

1.ค่าพาหนะเหมาจ่ายกลุ่มเป้าหมาย 120 คน x 

100 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

2.ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 30 คน x 120 บาท  เป็น

เงิน-3,600 บาท

3.ค่าป้ายโครงการ ขนาด 480 เซนติเมตร x 240 

เซนติเมตร  เป็นเงิน 2,000 บาท

17,600 เงินบ ารุง

รวมงบประมาณ 17,600

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน




























































