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 1.  การตรวจติดตามภายใน โดย

คณะกรรมการเครือข่ายรังสีจังหวัดเลย

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ  

เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมการประเมิน

ภายในจ านวน 8 คน x150 บาท x 1 วัน 

เป็นเงิน 1,200 บาท

   2.  การตรวจประเมินคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จากส านัก

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

2.1  ค่าตรวจประเมินคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  จ านวน  8,500 

บาท

 2.2  ค่าท่ีพักทีมตรวจประเมิน จ านวน  2 

คน x 2 คืน x 1,000บาท  เป็นเงิน 4,000  

บาท

2.3  ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับกรุงเทพ - เลย 

จ านวน  2 คน  คนละ  3,508  บาท  เป็น

เงิน  7,016  บาท

2.4  ค่าเดินทางจากบ้านพักไปกลับ

สนามบินดอนเมือง จ านวน  2 คน x 200 x 

2 วัน เป็นเงิน 800  บาท

2.5  ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมการตรวจประเมิน

และสรุปผลการตรวจ

รับรองระบบคุณภาพจ านวน  10  คน  x  

150 บาท x  1 วัน เป็นเงิน 1,500  บาท

รวมงบประมาณ 23,016       

✓✓✓✓✓กลุ่มงาน

รังสีวิทยา

ธนะพัฒน์  

พิศาล

อัครวรากุล

69

ผลงาน
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ
กิจกรรมหลัก

✓ 23,016 เงินบ ารุง

รพ.นาด้วง

กลุ่มงานรังสี

วิทยา

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการกลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

โครงการการตรวจ

ประเมินระบบ

คุณภาพ

ห้องปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัย

ห้องปฏิบัติการร้งสีวินิจฉัย

ผ่านการรับรองคุณภาพ

ประเภท /

กิจกรรม

  1. การตรวจติดตามภายใน

จังหวัด    

2.. การตรวจประเมินจากส านัก

มาตรฐาน

เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงาน

รังสีวิทยา, 

คณะกรรมการ

เครือข่ายรังสี,ผู้

ประสานจากสสจ.



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

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

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

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

การป้องกัน

และ

ควบคุมการ

ติดเช้ือ

นางสาว

คุณัญญา 

นาหัวนิล

70 โครงการออกนิเทศ

งานด้านการ

ควบคุมป้องกัน

การติดเช้ือ ของ

รพ.สต.ทุกแห่ง

1. กลุ่มเป้าหมายผ่านการ

สร้างความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกันและควบตคุม

การติดเช้ือ

ร้อยละ 100 

2. ผู้เข้ารับการอบรม

กลุ่มเป้าหมายสามารถน า

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ปฏิบัติงาน

ได้ร้อยละ 80

สร้างความรู้ความเข้าในการ

ป้องกันและควบตคุมการติดเช้ือ 

ให้กับเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล ท้ัง 5  แห่ง

เจ้าหน้าท่ีใน

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล จ านวน

 5 แห่ง

รพสต. จ านวน 

5 แห่ง ในพ้ืนท่ี

 คปสอ.อ าเภอ

นาด้วง

/ / / / / / ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติ ICN และICWN

 ชม.ละ 50 บาท × 3 × 3 × 10 คร้ัง 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

4,500 บาท

         4,500 เงินบ ารุง

รวมงบประมาณ 4,500         

การป้องกัน

และ

ควบคุมการ

ติดเช้ือ

นางสาว

คุณัญญา 

นาหัวนิล

71 โครงการเพ่ิม

สมรรถนะในการ

ป้องกันและควบคุม

การติดเช้ือ คปสอ.

นาด้วง

1. กลุ่มเป้าหมายผ่านการ

อบรมร้อยละ 100 

2. ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป

ใช้ปฏิบัติงานได้

ร้อยละ 80

จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีใน

โรงพยาบาลนาด้วงและเจ้าหน้าท่ี

รพ.สต.ท้ัง 5 แห่งในคปสอ.นาด้วง

เจ้าหน้าท่ีคปสอ.

นาด้วง 

จ านวน 148 คน

ห้องประชุม

โรงพยาบาลนา

ด้วง อ าเภอ

นาด้วง จังหวัด

เลย

/ / / / / 1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม        

(35 บาท  x 150 คน) 

เป็นเงิน 5,250 บาท 

5,250 เงินบ ารุง

รวมงบประมาณ 5,250         
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ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน
กลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ
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1. ร้อยละของผู้ป่วยนอก

ได้รับบริการการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก ≥ร้อยละ 21 

1.จัดเตรียมวัสดุสมุนไพร และ

อุปกรณ์ส าหรับแปรรูปยา

สมุนไพรพอกเข่าและน้ ามันไพล 

ส าหรับการออกหน่วยแพทย์แผน

ไทยเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท ายาพอกเข่า 

และน้ ามันไพล จ านวน 10 หมู่บ้าน

x 3,500 บาท  รวมเป็นเงิน 35,000 บาท

2. จ านวนผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะข้อเข่าเส่ือมและ

ประชาชนท่ีมีอาการปวดข้อ

เข่าได้รับการดูแลด้วยการ

พอกเข่าในชุมชน ≥ 60 คน

 2.จัดบริการหน่วยแพทย์แผนไทย

เคล่ือนสู่ชุมชน ให้บริการตรวจ

รักษาด้วย

การแพทย์แผนไทย

ค่าป้ายโครงการ 2x2.5 เมตร เป็นเงิน 500 

บาท

3. ผู้ได้รับบริการแพทย์

แผนไทยมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

3.ประเมินผล

รวมงบประมาณ 35,500       

รพ.สต

ท่าสวรรค์

สลักจิต 

เทือกขันตี

73 โครงการบริการ

แพทย์แผนไทย

เคล่ือนท่ีเชิงรุกสู่

ชุมชน

ต าบลท่าสวรรค์ 

อ าเภอนาด้วง  

จังหวัดเลย 

ปี 2566

3.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอก

ได้รับบริการการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

≥ร้อยละ 21 

3.2 จ านวนประชาชน

ต าบลท่าสวรรค์ท่ีมีอาการ

ปวดกล้ามเน้ือขาและข้อ

เข่าได้รับการดูแลด้วยการ

พอกเข่าในชุมชน ≥ 50 คน 

3.3 ผู้ได้รับบริการแพทย์

แผนไทยมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

1.จัดเตรียมวัสดุสมุนไพร และ

อุปกรณ์ส าหรับแปรรูปยา

สมุนไพร ส าหรับการออกหน่วย

แพทย์แผนไทยเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 

2. จัดอบรมให้ความรู้การแปรรูป

สมุนไพรแก่ประชาชนต าบลท่า

สวรรค์ท่ีสนใจ 

3.จัดบริการหน่วยแพทย์แผนไทย

เคล่ือนสู่ชุมชน ให้บริการตรวจ

รักษาด้วย

การแพทย์แผนไทย  

4.ประเมินผล

ประชาชนในเขต

ต าบลท่าสวรรค์ท่ีมี

อาการปวดกล้ามเน้ือ

ขาและเข่า จ านวน 50

 คน

รพ.นาด้วง  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท ายาพอกเข่า 

และน้ ามันไพล จ านวน3,500 บาทx 5 

หมู่บ้าน เป็นเงิน 17,000 บาท  

2. ค่าวิทยากร 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท 

จ านวน 5 ช่ัวโมง เป็นเงิน 3,000  บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมส าหรับอบรมให้ความรู้การแปรรูป

สมุนไพรแก่ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 50 คน

 x 140 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

4. ค่าป้ายโครงการ 2x2.5 เมตร เป็นเงิน 

500 บาท

27,500 กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ 

อบต.

ท่าสวรรค์

รวมงบประมาณ 27,500       

35,500

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

การแพทย์

แผนไทย

และ

การแพทย์

ทางเลือก

น.ส.วัชรี 

แช่มช้อย

72 โครงการบริการ

แพทย์แผนไทย

เคล่ือนท่ีเชิงรุกสู่

ชุมชน

เทศบาลต าบล

นาด้วง  จังหวัดเลย

 ปี 2566

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อ

เข่าเส่ือมและ

ประชาชนท่ีมีอาการ

ปวดเข่าในเขต

เทศบาลนาด้วง 

จ านวน 60 คน

รพ.นาด้วง  /  /  /  /

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

 /  /

   ระยะเวลาด าเนินการกลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

 / กองทุนหลัก

ประกัน

สุขภาพ 

เทศบาล

ต าบล

นาด้วง

 /  /  /  /  /

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน
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1. ห้องปฏิบัติการงาน

เทคนิคการแพทย์  ได้รับ

การตรวจติดตามภายใน

โดยทีมพัฒนาคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์ จังหวัดเลย

1.  น าเสนอโครงการผ่านคณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล

นาด้วง

2. ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี

ห้องปฏิบัติการทุกคน

3. ทบทวนระบบคุณภาพและ

พัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน

4.  รับการตรวจติดตามภายใน

โดยทีมพัฒนาคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

จังหวัดเลย

1. ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมการ

ประเมินและสรุปผลการประเมินการตรวจ

ติดตามภายในจ านวน 9 คน  x 170 บาท 

เป็นเงิน 1,530  บาท

2. ค่าเบ้ียเล้ียงการตรวจติดตามภายใน  

คณะกรรมการระดับจังหวัด 4 คน x 120 

บาท  เป็นเงิน  480  บาท

รวมเป็นเงิน 2,010 บาท

2. ห้องปฏิบัติการงาน

เทคนิคการแพทย์  ผ่าน

การรับรองมาตรฐานระบบ

คุณภาพ (LA)   จากสภา

เทคนิคการแพทย์

5.  ย่ืนขอประเมินจากสภา

เทคนิคการแพทย์

6. รับการตรวจประเมินฯ จาก

สภาเทคนิคการแพทย์

"- ค่าตรวจประเมินขอการรับรองระบบ

คุณภาพห้องปฏิบัติการ เป็นเงิน 12,500  

บาท

- ค่าพาหนะจากท่ีพักไปสนามบินของ

ผู้ตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ 2

 ท่าน (ไป-กลับ) เป็นเงิน 800  บาท

-  ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน 2 ห้อง ๆ ละ 1,000

  บาท   เป็นเงิน 4,000 บาท

-  ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ - เลย 2 ท่ีน่ังๆ

 ละ 3,508  บาท  (ไป - กลับ) เป็นเงิน 

7,016 บาท

-  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8

  คน x คนละ 170 บาท x   = 1,360 บาท 

รวมเป็นเงิน 25,676 บาท

รวมงบประมาณ 27,686       

27,686

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

เจ้าหน้าท่ีงานเทคนิค

การแพทย์ทุกคน

โรงพยาบาลนา

ด้วง

/ /งานเทคนิค

การแพทย์

ก่ิงแก้ว  

โสกัณทัต

74 โครงการ พัฒนา

ระบบบริการและ

รับรองคุณภาพ

มาตรฐานงาน

เทคนิคการแพทย์

ปีงบประมาณ  

2566

รพ.นาด้วง/ / / // / / / /



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

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

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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รพ.สต.

ท่าสะอาด

นางจุฑา

ทิพย์  

ภูเขียวศักด์ิ

75 โครงการบริการ

แพทย์แผนไทย

เคล่ือนท่ีเชิงรุกสู่

ชุมชน

ต าบลท่าสะอาด 

อ าเภอนาด้วง  

จังหวัดเลย 

ปี 2566

3.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอก

ได้รับบริการการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

≥ร้อยละ 20 

3.2 จ านวนประชาชน

ต าบลท่าสวรรค์ท่ีมีอาการ

ปวดกล้ามเน้ือขาและข้อ

เข่าได้รับการดูแลด้วยการ

พอกเข่าในชุมชน  50 คน 

3.3 ผู้ได้รับบริการแพทย์

แผนไทยมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 80

1.จัดเตรียมวัสดุสมุนไพร และ

อุปกรณ์ส าหรับแปรรูปยา

สมุนไพร ส าหรับการออกหน่วย

แพทย์แผนไทยเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 

2. จัดอบรมให้ความรู้การแปรรูป

สมุนไพรแก่ประชาชนต าบลท่า

สะอาดท่ีสนใจ 

3.จัดบริการหน่วยแพทย์แผนไทย

เคล่ือนสู่ชุมชน ให้บริการตรวจ

รักษาด้วย

การแพทย์แผนไทย  

4.ประเมินผล

ประชาชนในเขต

ต าบลท่าสะอาดท่ีมี

อาการปวดกล้ามเน้ือ

ขาและเข่า จ านวน 50

 คน

รพ.สต.

ท่าสะอาด

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท ายาพอกเข่า 

และน้ ามันไพล จ านวน3,500 บาทx 7 

หมู่บ้าน เป็นเงิน 17,000 บาท 

2.ค่าวิทยากร 1 คน ช่ัวโมงละ 600บาท× 

5 ชัวโมง เป็นเงิน 3,000บาท 

3.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมส าหรับอบรมให้ความรู้การแปรรูป

สมุนไพรแก่ประชาชนท่ีสนใจ จ านวน 50 คน

 x 140 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

4.	ค่าป้ายโครงการ 2x2.5 เมตร เป็นเงิน 500

 บาท

27,500 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ 

องค์การ

บริหารส่วน

ต าบล

ท่าสะอาด

รวมงบประมาณ 27,500       

กลุ่มงาน

เภสัชกรรม

 และ

คุ้มครอง

ผู้บริโภค

นายสายัญ 

จันทร์นาม 

น.ส.จีรา

ภรณ์  

ศรพรหม 

และน.ส.ภา

วิณี  ดอน

อินทร์

76 โครงการเบิกจ่าย

วัคซีนเชิงรุกตาม

แผนการกระจาย

วัคซีนในระบบ 

Vaccine Cold 

Chain Delivery 

logistric System

1. ไม่พบรายการวัคซีนขาด

 stock

2.ไม่พบรายการยาหมดอายุ

3. การดูแลเก็บรักษาวัคซีน

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทุก

แห่ง

1. รพ.สต. ส ารวจรายการวัคซีน

ท่ีจะเบิก และปริมาณการใช้จริง

จากทะเบียนผู้รับบริการ  

2.ส่งใบเบิก เพ่ือเบิก - จ่ายวัคซีน

 1 คร้ัง / เดือน           

3.จัด - จ่ายวัคซีนโดยระบบ Drug

 Delivery logistic system 

(ร่วมกับ supply ในสัปดาห์แรก

ของเดือน)

4. ติดตาม/ประเมินผล

5. สรุปโครงการ

รพ.สต. 5 แห่ง รพ.สต.ทุกแห่ง / / / / / / / / / ไม่ใช้

งบประมาณ

รวมงบประมาณ -            

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) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

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

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มงาน

เภสัชกรรม

 และ

คุ้มครอง

ผู้บริโภค

น.ส.แก้ว

กัลยา 

ทองรักษ์

77 โครงการพัฒนา

ระบบการบริบาล

ผู้ป่วย 

ในคลินิกวาร์ฟาริน

โรงพยาบาล

นาด้วง

1. ผู้ป่วยมีระดับ INR อยู่ใน

เกณฑ์เป้าหมายของการ

รักษา ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

2.เพ่ือป้องกันและลด

จ านวนอาการไม่พึง

ประสงค์รุนแรง จากการใช้

ยา Warfarin ลดลง

ร้อยละ 10 

3. ผู้ป่วยร้อยละ 80 มี

ความรู้ตามเกณฑ์ใบ

ประเมินความรู้เร่ืองยาและ

การปฏิบัติตัวต้ังแต่ 8 ข้อ

ข้ึนไป

4.ผู้ป่วยมาตามนัด 

ร้อยละ 80

1. จัดกิจกรรมกลุ่ม/รายบุคคล 

เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการใช้ยา 

Warfarin และการปฏิบัติตัวกับ

ผู้ป่วย

2.ค้นหาปัญหา และอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา warfarin 

ในผู้ป่วยแต่ละราย

3. ประเมินความรู้ ความเข้าใจใน

การใช้ยา และการปฏิบัติตัว

4. ติดตามประเมินผล 

5.สรุปโครงการ

ผู้ป่วยท่ีได้รับยา 

Warfarin 

จ านวน 70 ราย

ร.พ.นาด้วง / / / / / / / / / / / / 1. ค่าจัดท า Flip chart ให้ความรู้ จ านวน 1

 ชุด 2,000  บาท          

2.คู่มือผู้ป่วย พร้อมสมุดปฏิทินการ

รับประทานยา ชุดละ 35 บาท x 70 ชุด เป็น

เงิน 2,450 บาท              

3. ตราป๊ัมเม็ดยา อันละ 100 บาท x 6 อัน  

เป็นเงิน  600 บาท

         5,050 เงินบ ารุง 

รพ.นาด้วง

รวมงบประมาณ 5,050         

กลุ่มงาน

เภสัชกรรม

 และ

คุ้มครอง

ผู้บริโภค

น.ส.จีรา

ภรณ์  

ศรพรหม

78 โครงการพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี

 เร่ืองระบบยาและ

งานคุ้มครอง

ผู้บริโภค

1. กลุ่มเป้าหมายผ่านการ

อบรมร้อยละ 100  

2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  80 

3. รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน

มาตรฐาน รพ.สต.ตาม

ตัวช้ีวัดงานเภสัชกรรม และ

งานคุ้มครองผู้บริโภค

 1.กิจกรรมจัดอบรม และประชุม

เชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ี PCU 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเภสัชฯและงาน

คุ้มครองฯ และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

2. ติดตามประเมินผล

3.สรุปโครงการ

เจ้าหน้าท่ี PCU 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเภสัชฯ

และงานคุ้มครองฯ 

ร.พ.นาด้วง และ

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล  จ านวน

 15 คน

คปสอ.นาด้วง / / / / / / / / / / 1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน x 1 ม้ือ

 x 80 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท   

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 15 

คน x 2 ม้ือ x 30 บาท  เป็นเงิน 900 บาท

3.ค่าเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม เป็น

เงิน  300 บาท

         2,400 คปสอ.

นาด้วง

รวมงบประมาณ 2,400         

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 7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

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

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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1.ประชุมช้ีแจงการด าเนิน

โครงการแก่ผู้รับผิดชอบ 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี รพ.  

รพ.สต และกิจกรรมการส ารวจ

ร้านค้าร้านช าเป้าหมาย

/ / /

 2.กิจกรรมจัดอบรม และระดม

ความคิดเห็น เจ้าหน้าท่ีใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

และผู้ประกอบการร้านช า

กลุ่มเป้าหมาย พร้อมมอบเกียรติ

บัตรส าหรับร้านช าท่ีเข้าร่วมอบรม

/ / /

3.กิจกรรมเดินรณรงค์ และมอบ

ป้ายร้านค้าสีขาว แก่ร้านช าท่ีผ่าน

เกณฑ์ ร้านช า RDU

/ / / / /

4.ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการ โดยการ

ส ารวจร้านช า กลุ่มเป้าหมาย

/ / / /

5.สรุปโครงการ /

รวมงบประมาณ 12,450       

กลุ่มงาน

เภสัชกรรม

 และ

คุ้มครอง

ผู้บริโภค

นายสายัญ 

 จันทร์นาม

 และ น.ส.

จีราภรณ์  

ศรพรหม

80 โครงการ ตรวจ

ประเมินมาตรฐาน

ร้านยา

สถานพยาบาล 

และสถาน

ประกอบการ 

ประจ าปี

1. ร้านยาทุกแห่ง ผ่าน

มาตรฐานร้านยาคุณภาพ

ตามเกณฑ์ GPP และ

เกณฑ์ประเมินร้านยา

ประจ าปี  ร้อยละ 100 

2.สถานพยาบาลทุกแห่ง 

ผ่านมาตรฐานร้อยละ 100

1. ตรวจประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานร้านยาคุณภาพ ตาม

เกณฑ์ GPP และเกณฑ์ร้านยา

ประจ าปี

2. ตรวจประเมินสถานพยาบาล

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.ร้านยา ขย. 1 จ านวน

 3 แห่ง ขย.2 จ านวน 

1 แห่ง     

2.สถานพยาบาลจ านวน

 3 แห่ง     

3.โรงน้ า 11 แห่ง  

4.สถานประกอบการ

ด้านอาหาร 2 แห่ง   

 5.ร้านนวดเพ่ือสุขภาพ 

1 แห่ง

อ าเภอนาด้วง / / / / / / /  ไม่ใช้

งบประมาณ

รวมงบประมาณ -            

       12,450 งบ สสจ.กลุ่มงาน

เภสัชกรรม

 และ

คุ้มครอง

ผู้บริโภค

จีราภรณ์  

ศรพรหม

79 โครงการ การ

ส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลใน

ชุมชน อ าเภอนา

ด้วง จังหวัดเลย

ปี 2566

1. ทุกต าบล ในอ าเภอนา

ด้วง มีร้านช า RDU ต้ังแต่ 1

 แห่ง ข้ึนไป  

2. กลุ่มเป้าหมายผ่านการ

อบรมร้อยละ 80   

3.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  80

เจ้าหน้าท่ีใน

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลและ

เจ้าหน้าท่ีงานคุ้มครอง

ฯ รพ.

นาด้วงและ รพ.สต 

จ านวน 7 คน  อสม. 

จ านวน 10 คน 

ผู้ประกอบการร้านช า

และครูนักเรียน 18 คน

 (1คน/ร้าน)

อ.นาด้วง 1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 35 คน x 1 ม้ือ

 x 80 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท   

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 35 

คน x 2 ม้ือ x 30 บาท  เป็นเงิน 2,100 บาท

3.  ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชุมและป้ายเดิน

รณรงค์   3  ป้าย ขนาด 1.8*1.3 ม. ป้ายละ

 350 บาท  เป็นเงิน  1,050 บาท

4. ป้ายโฟมบอร์ดร้านค้าสีขาว ตารางเมตร

ละ 500 บาท จ านวน 5 ป้าย เป็นเงิน 2,500

 บาท  

5. ชุดทดสอบสเตียรอยด์  20 เทสส์   เป็น

เงิน  1,100  บาท                 

6.ค่าเอกสารในการอบรม/ใบเกียรติบัตร/

แบบประเมินตามมาตรฐานร้านช า เป็นเงิน  

2,900 บาท

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) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 8 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

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

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

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

1.คปสอ.นาด้วง มีแผน

สาธารณภัยอุบัติเหตุ

จราจรทางถนน 

และซ้อมแผน

2 1.อบรมให้ความรู้เร่ือง

สาธารณภัย

2.ซ้อมแผนสาธารณภัยอุบัติเหตุ

จราจรทางถนน

100 เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข

เครือข่าย

อ าเภอนาด้วง 

มูลนิธิ ต ารวจ 

ทหาร องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ินในพ้ืนท่ี

อ าเภอนาด้วง 

จ านวน  130  

17 วันท่ี 17  มีนาคม 2566

1.ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและซ้อม

แผน จ านวน 100 คนx170 บาท 

=  17,000  บาท

2.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คนx 300 บาท x 3

 ช่ัวโมง   =  1,800 บาท

3. ค่าวัสดุ   =   2,000 บาท

  รวมเป็นเงิน=   20,800 บาท

2. รพ.นาด้วง, สสอ.นาด้วง

 มีความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ระดับพ้ืนฐานและข้ันสูง 

เพ่ิมข้ึน จากเดิม 10%  

ร้อยละ 90 

3.สามารถใช้เคร่ืองกระตุก

หัวใจอัตโนมัตได้อย่าง

ถูกต้อง ร้อยละ 90

1 1.ให้ความรู้และฝึกทักษะ การ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพะดับพ้ืนฐานและ

ข้ันสูง

2. ฝึกทักษะการใช้เคร่ืองกะตุก

หัวใจอัตโนมัต( AED)

168 คน รพ.นาด้วง/

สสอ.นาด้วง/กู้

ชีพสว่างคีรีธรรม

23 วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2565

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน  90 

คน x35 บาท X 2 รุ่นๆละ 1/2 วัน  =  

6,300 บาท

2.ค่าวิทยากร จ านวน 1 คนx 300x 

1 ช่ัวโมง x 2 รุ่น  =  600 บาท

3. ค่าวิทยากรกลุ่ม 4 คน x 150 x 

2 ช่ัวโมง x 2 รุ่น =  2,400 บาท

รวมเป็นเงิน  9,300  บาท

รวมงบประมาณ 30,100      

       30,100 เงินบ ารุงอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน

นางสัญญา 

สาวิสัย

81 โครงการการ

พัฒนาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน

ครบวงจรและ

ระบบการส่งต่อ 

คปสอ.

นาด้วง 

ปีงบประมาณ 2566

ผลงาน

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ประเภท /

กิจกรรม

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

กลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ




