
สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and Protection excellence)

แผนงานท่ี 1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)  (จ านวน 49 โครงการ )

1 โครงการมหัศจรรย์1000วันแรกของชีวิต 7,000          21,000    28,000            รุ่งนภา

2
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคด้าน

ทันตกรรมส าหรับเด็ก (เทศบาลต าบลนาด้วง)
46,170           46,170            วิลัยพร 

3
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคด้าน

ทันตกรรมส าหรับเด็ก (อบต.ท่าสะอาด)
15,600           15,600            วิลัยพร 

4
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคด้าน

ทันตกรรมส าหรับเด็ก (อบต.แก้วเมธี)
4,705            4,705              วิลัยพร 

5

โครงการหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีในรร.ประถมศึกษา/

เด็กก่อนวัยเรียนในสถาบันการศึกษาอ าเภอนาด้วง 

ปีการศึกษา  2565

33,120        33,120            รุ่งนภา

6 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในผู้ป่วยเบาหวาน 777             777                วารุณี

7
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ 

(เทศบาลต าบลนาด้วง)
43,155           43,155            วารุณี

8
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ 

 (อบต.แก้วเมธี)
10,087           10,087            วารุณี

9
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ 

 (อบต.ท่าสะอาด)
25,585           25,585            วารุณี

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)  (ต่อ )

10

โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้อสม.ด้านการวัดความดัน การ

เจาะน้ าตาลปลายน้ิว การประเมิน ADL ผู้สูงอายุ และการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพ

39,300 39,300            ประยงค์

11 โครงการพอกเข่าในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม (ต่อเน่ือง) 22,900 22,900            ดารุณี

12
โครงการส่งเสริมโภชนาการในหญิงต้ังครรภ์ 

รพสต.บ้านห้วยตาด
35,520 35,520            ปารมี

13

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าหรับบุคคลท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง และบุคคลท่ีมีภาวะปัญหาการกล้ันปัสสาวะหรือ

อุจจาระไม่ได้

118,860         118,860          ประยงค์

14
โครงการสมาธิบ าบัดส าหรับผู้มีภาวะเครียดใกล้ชิดผู้ใช้สาร

เสพติด รพสต.บ้านห้วยตาด ปีงบประมาณ 2566
12,900           12,900            ปารมี

15
โครงการสตรีไทท่าสวรรค์ห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูก

และมะเร็งเต้านม
           16,000 16,000            เปรมวดี

16
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เคร่ืองมือ 

DSPM (รพ.สต.ท่าสะอาด)
           11,900 11,900            จีรวัฒน์

17
โครงการสูงวัยย้ิมใสด้วยสมุนไพรใกล้ตัว 

(รพ.สต.นาดอกค า)
           11,000 11,000            วัชรพงษ์



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)  (ต่อ )

18

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน

เขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

นาดอกค า อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลยประจ าปี 2566

         360,000 360,000          เอ็ดศรี

19

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง ต าบลนาดอกค า อ าเภอนาด้วง 

จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

           32,848 32,848            พรสวรรค์

20
โครงการนวดฟ้ืนฟูเท้าและการแช่เท้าด้วยสมุนไพรใน

ผู้ป่วยเบาหวาน (รพ.สต.นาดอกค า)
           18,350 18,350            มลฐิตา

21
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

 (รพ.สต.ท่าสะอาด)
           37,025 37,025            จีรวัฒน์

22
โครงการตรวจคัดกรองภาวะโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค

เร้ือรัง (รพ.สต.ท่าสะอาด)
           33,800 33,800            จีรวัฒน์

23
โครงการสตรีไทเลยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเต้านม (รพ.สต.ท่าสะอาด)
           15,000 15,000            จีรวัฒน์

24 โครงการ อสม.ต าบลท่าสวรรค์อาสาฟันดี ปี 2565            12,225 12,225            กนกวรรณ

25
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

 (รพ.สต.ท่าสวรรค์)
           27,200 27,200            ยุพา



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)  (ต่อ )

26
โครงการตรวจคัดกรองภาวะโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค

เร้ือรัง (รพ.สต.ท่าสวรรค์)
16900 16,900            ยุพา

27
โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เคร่ืองมือ 

DSPM (รพ.สต.ท่าสวรรค์)
           12,500 12,500            เปรมวดี

28
โครงการสตรีไทเลยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเต้านม (รพ.สต.ห้วยปลาดุก)
           10,700 10,700            ภาสิกา

29
โครงการตรวจคัดกรองภาวะโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค

เร้ือรัง (รพ.สต.ห้วยปลาดุก) 12,000           12,000            ภาสิกา

30

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

ปี 2566  (รพ.สต.ห้วยปลาดุก)

         179,700 179,700          ภาสิกา

31
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันหกล้มในผู้สูงอายุ 

ต าบลนาด้วง ปี 2566
           44,700 44,700            อังคณา

32
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

หกล้มในผู้สูงอายุต าบลนาดอกค า ปี 2566            44,700 44,700            อังคณา

33
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

หกล้มในผู้สูงอายุต าบลท่าสวรรค์ ปี 2566
           39,700 39,700            อังคณา

34
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลยประจ าปี 2566
392,400 392,400          ดร.นิวา



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)  (ต่อ )

35

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลตนเองด้านการ

การส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสภาพอย่างเป็นองค์รวม

ปี 2566

15,000 15,000            ดร.นิวา

36

โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ในกลุ่มอายุ 35 – 74 ปี    ในเขตเทศบาลต าบล

นาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

84,150 84,150            นิชรา

37

โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ในกลุ่มอายุ 35 – 74 ปี ในเขตอบต.แก้วเมธี อ าเภอนาด้วง

 จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

17,070 17,070            นิชรา

38

โครงการต าบลมหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 วัน  

ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปี 2566 (เทศบาล

ต าบลนาด้วง)

59,390 59,390            ญาณี

39

โครงการต าบลมหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 วัน  

ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปี 2566 

(อบต.แก้วเมธี)

26,720 26,720            ญาณี

40

โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม.ด้านการวัดความดัน การ

เจาะน้ าตาลปลายน้ิว การประเมิน ADL ผู้สูงอายุ และการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพ (รพ.สต.ท่าสะอาด)

39,300 39,300            ปรียาสินี



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)  (ต่อ )

41
โครงการพอกเข่าในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเส่ือม 

(ต่อเน่ือง) รพ.สต.ท่าสะอาด
22,900 22,900            ปรียาสินี

42
โครงการส่งเสริมโภชนาการในหญิงต้ังครรภ์ 

รพ.สต.ท่าสะอาด
15,150 15,150            ปรียาสินี

43

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าหรับบุคคลท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง และบุคคลท่ีมีภาวะปัญหาการกล้ันปัสสาวะหรือ

อุจจาระไม่ได้ (รพ.สต.ท่าสะอาด)

79,440 79,440            ปรียาสินี

44

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็ก ต าบลนาดอกค า  อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย

 ปี 2566 (ประถม)

35,216.4 35,216.4 วัชรพงษ์

45

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็ก ต าบลนาดอกค า  อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปี

 2566 (ศพด.เด็กเล็ก)

3,350 3,350.0 วัชรพงษ์

46 โครงการอบรมผู้น านักเรียน 14,300 14,300            ยุพา 

47 โครงการอบรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและ ประเมิน ADL 11,350 11,350            ยุพา 

48
โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มสงสัยป่วย 

(Hom BP)
16,600 16,600            ยุพา 



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ)  (ต่อ )

49
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ดูแลและญาติผู้ป่วย

จิตเวชในชุมชน
10,100 10,100            เปรมวดี

แผนงานท่ี 2 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (จ านวน 14 โครงการ)

50
สมุนไพรไทย ช่วยป้องกันไข้เลือดออกต าบลท่าสวรรค์ 

อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย   ปีงบประมาณ 2566
25,500 25,500            สลักจิตร

51
โครงการการเฝ้าระวังและตรวจหาสารเคมีในเลือดของ

เกษตรกร (รพ.สต.ห้วยตาด)
25,900 25,900            กัญญารัตน์

52
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง (รพ.สต.ห้วยตาด)
29,400 29,400            ปารมี

53

โครงการหมู่บ้านต้นแบบโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง ในเขตพ้ืนท่ีรพ.สต.นาดอกค า ประจ าปี 2566 15,500 15,500            พรสวรรค์

54

สมุนไพรไทย ช่วยป้องกันไข้เลือดออกต าบลนาดอกค า 

อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566 

(รพ.สต.ห้วยปลาดุก)
19,500 19,500            ภาสิกา

55
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง (รพ.สต.ห้วยปลาดุก)
9,800 9,800              อรญาณี

56
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพ่ือ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จ๋ิว)
           13,000 13,000            อรญาณี



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 2 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (ต่อ)

57

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในเขต

เทศบาลต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 2566

21,300           21,300            นิชรา

58

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในอบต.

แก้วเมธี อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 

2566

19,800           19,800            นิชรา

59

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และส ารวจพฤติกรรม

การป้องกันตนเองจากโรคท่ีน าโดยยุงลาย ต าบล

นาด้วง  อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย   ปีงบประมาณ

 2566

10,300           10,300            เจนจีรา

60
โครงการการเฝ้าระวังและตรวจหาสารเคมีในเลือด

ของเกษตรกร (รพ.สต.ท่าสะอาด)
4,900            4,900              ปรียาสินี

61

โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

(รพ.สต.ท่าสะอาด)

29,400           29,400            ปรียาสินี



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 2 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (ต่อ)

62

โครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ 2566 เชิงรุกในชุมชน

11,500 11,500            สลักจิตร

63
โครงการการเฝ้าระวังและตรวจหาสารเคมีในเลือด

ของเกษตรกร (รพ.สต.ท่าสวรรค์)
19,135           19,135            เปรมวดี

แผนงานท่ี 3 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (จ านวน 4 โครงการ )

64
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย  

(รพ.สต.ท่าสะอาด)
18500 18,500            จีรวัฒน์

65
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย  

(รพ.สต.ท่าสวรรค์)
18,500 18,500            เปรมวดี

66
โครงการตลาดนัดสีเขียว  Green Market 

โรงพยาบาลนาด้วง
1,200 1,200              สุทธิดา

67

โครงการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารและ

น้ าด่ืมอุปโภคบริโภคในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงพยาบาล อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปี 2566

47,130 47,130            สุทธิดา

 แผนงานท่ี 4  :  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ  (จ านวน  1 โครงการ)

68

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเคร่ืองเอกซ์เรย์

เต้านมเคล่ือนท่ี (MAMMOGRAM)ในสตรีกลุ่มเส่ียงและ

ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา

17,600 17,600            นิชรา



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (service excellence)

แผนงานท่ี 7  :  การพัฒนาระบบสุขภาพ (จ านวน 12 โครงการ )

69
โครงการการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

รังสีวินิจฉัย
23,016        23,016            ธนะพัฒน์

70
โครงการออกนิเทศงานด้านการควบคุมป้องกัน

การติดเช้ือ ของรพ.สต.ทุกแห่ง
4,500          4,500              คุณัญญา

71
โครงการเพ่ิมสมรรถนะในการป้องกันและควบคุม

การติดเช้ือ คปสอ.นาด้วง
5,250          5,250              คุณัญญา

72
โครงการบริการแพทย์แผนไทยเคล่ือนท่ีเชิงรุกสู่ชุมชน

เทศบาลต าบลนาด้วง  จังหวัดเลย ปี 2566
35,500 35,500            วัชรี แช่มช้อย

73
โครงการบริการแพทย์แผนไทยเคล่ือนท่ีเชิงรุกสู่ชุมชน

ต าบลท่าสวรรค์ อ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย ปี 2566
27,500           27,500            สลักจิต 

74
โครงการ พัฒนาระบบบริการและรับรองคุณภาพ

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ปีงบประมาณ  2566
27,686        27,686            ก่ิงแก้ว

75
โครงการบริการแพทย์แผนไทยเคล่ือนท่ีเชิงรุกสู่ชุมชน

ต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย ปี 2566
27,500           27,500            จุฑาทิพย์

 - ไม่มี

 - ไม่มี



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 7  :  การพัฒนาระบบสุขภาพ (ต่อ)

76

โครงการเบิกจ่ายวัคซีนเชิงรุกตามแผนการกระจายวัคซีน

ในระบบ Vaccine Cold Chain Delivery logistric 

System

-                 สายัญ

77
โครงการพัฒนาระบบการบริบาลผู้ป่วย 

ในคลินิกวาร์ฟารินโรงพยาบาลนาด้วง
5,050          5,050              แก้วกัลยา

78
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี เร่ืองระบบยาและงาน

คุ้มครองผู้บริโภค
2,400     2,400              จีราภรณ์

79
โครงการ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 

อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปี 2566
12,450 12,450            จีราภรณ์

80
โครงการตรวจประเมินมาตรฐานร้านยาสถานพยาบาล

และสถานประกอบการ ประจ าปี
-                 สายัญ

แผนงานท่ี 8  :  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (จ านวน 1 โครงการ )

81
โครงการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ

ระบบการส่งต่อ คปสอ.นาด้วง ปีงบประมาณ 2566
30,100        30,100            สัญญา

3. ยุทศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (people excellent)

แผนงานท่ี 9  :   การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (จ านวน 7 โครงการ )

82 โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย         36,850 36,850            วัชรี เกตุนาค

83
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.นาด้วง 

ปีงบประมาณ 2567
       295,900 295,900          วัชรี เกตุนาค



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 9  :   การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (ต่อ )

84
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคปสอ.นาด้วงสู่ความ

เป็นมืออาชีพปีงบประมาณ 2566 (บุคลากรเก่ง)
        32,125 32,125            สุรีภรณ์

85 จัดส่งบุคลากรพยาบาล อบรมเฉพาะทาง (บุคลากรเก่ง)        530,000 530,000          สุรีภรณ์

86
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของคปสอ.

นาด้วง ปีงบประมาณ2566 (บุคลากรมีสุขภาพดี)
        10,000 10,000            กรรณิการ์

87
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค 

ส าหรับบุคคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลนาด้วง
        32,650 32,650            สุทธิดา

88

โครงการอบรมให้ความรู้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลนาด้วง เร่ืองยาความเส่ียงสูง 

(High Alert Drugs)

          1,800 1,800              สายัญ

แผนงานท่ี 10  :  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (จ านวน 1 โครงการ )

89
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านR2R และวิจัย

ของคปสอ.นาด้วง ปีงบประมาณ2566
       140,264 140,264          สุรีภรณ์

4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance excellence)

แผนงานท่ี 11  :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (จ านวน 4 โครงการ )

90 โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ รพ.นาด้วง 20,400        20,400            วัชรี เกตุนาค

91
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม
6,000          6,000              วัชรี เกตุนาค



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 11  :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (ต่อ )

92
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ คปสอ.นาด้วง ปีงบประมาณ 2566
13,010        13,010            วัชรี เกตุนาค

93
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพ่ือรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานพยาบาล (HA) ปีงบประมาณ 2566
179,000       179,000          แก้วกัลยา

แผนงานท่ี 12  :  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (จ านวน 4 โครงการ)

94
โครงการพัฒนา Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การ

เป็น Smart Hospital โรงพยาบาลนาด้วงปี 2566
       202,464 202,464          ชญานันท์

95

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบันทึกข้อมูลตาม

โครงสร้าง มาตราฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 

แฟ้มส าหรับ คปสอ.นาด้วง  จังหวัดเลย   ประจ าปี

งบประมาณ 2566

          9,200 9,200              ชญานันท์

96

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบันทึกข้อมูลตาม

โครงสร้าง มาตราฐานด้านการแพทย์และสุขภาพและ

ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิก PHR 

(Personal Health Record) ส าหรับ คปสอ.

นาด้วง  จังหวัดเลย   ประจ าปีงบประมาณ 2566

          5,200 5,200              ชญานันท์

97

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด าเนินการบันทึก

ข้อมูล HOSxP  ตามตัวช้ีวัด คปสอ.นาด้วง ปีงบ 2566           4,420 4,420              ชญานันท์



สป. cup กองทุนฯ อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

(1) รพ.นาด้วง รพ.สต. (3)

สารบัญแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ยอด

จัดสรร

ล าดับท่ี

โครงการ
รายการ

แหล่งงบประมาณ

เงินบ ารุง (2)

แผนงานท่ี 13  :  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (จ านวน 2 โครงการ  )

98

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล  การเบิกชดเชย

ค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาล

นาด้วง ประจ าปี 2566 โปรแกรม RCM

67,800        67,800            ชญานันท์

99 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ 11,000        11,000            ชญานันท์

รวม 0 12,450 1,753,382       -     70,530      2,520,901      15,000       4,372,263       

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  ( ส่ีล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทส่ีสิบสตางค์ ) 


