
 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลโนนศิลา 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบการเฝูาระวังและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายส าเร็จ CUPโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลโนนศิลา  

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1.เพื่อพัฒนาระบบการเฝูา
ระวังและปูองกันปัญหาการ
ฆ่าตัวตายส าเร็จใน CUP 
โนนศิลา 

1.ประชุม
คณะกรรมการงาน
สุขภาพจิตเครือข่าย
บริการสุขภาพโนน
ศิลา 
 
 
 
 
2.จัดประชุมคณะ 
ท างานเพื่อจัดท าแนว
ทางการปูองกันและ
ดูแลผู้ท่ีเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย 
 
 
 
 
 
3. อบรมพัฒนา
บุคลากร จนท.รพ / 
สสอ. / รพ.สต.การ
เฝูาระวังและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิตและ

-บุคลากร
เครือข่ายบริการ
สุขภาพโนนศิลา 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรเครือข่าย
บริการสุขภาพ
โนนศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรเครือข่าย
บริการสุขภาพ
โนนศิลา 
 
 

ธ.ค.63  
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.63-ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.64 
 
 
 
 

1. ประชุมจัดต้ังคณะท างานจัดท า
แนวทางการปูองกันและดูแลผู้ท่ี
เสี่ยงการฆ่าตัวตาย 
1.1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม     
จ านวน 30 คน x 2 มื้อ x 25 บาท 
1.2 ค่าเอกสารการประชุม        
จ านวน 30 คน x 1 ชุด x ชุดละ 50 
บาท 

เป็นเงิน 
2.ประชุมเพื่อทบทวนปัญหาและการ
ด าเนินงาน/ทบทวน Case 
conference ทุก 3 เดือน หรือพบ
Caseฆ่าตัวตาย 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
จ านวน 20 คน x 4 ครั้ง x 25 บาท 
2.2 ค่าเอกสารการประชุม        
จ านวน 20 คน x 4 ครั้งx ชุดละ 15 
บาท 

             เป็นเงิน 
3.จัดอบรมพัฒนาบุคลากร จนท.
รพ/สสอ./รพ.สต.  
3.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25 
คน x 1 มื้อ  x 80 บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 
 
 

1,500 
 

1,500 
 
 

3,000 
 
 
 
 

2,000 
 
 

1,200 
 

3,200 
 
 

2,000 
 
 

 PP 1.อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จไม่เกิน 6.0 ต่อ
แสนประชากร 
2.อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จในอ าเภอโนน
ศิลาลดลงร้อยละ2 
3.ร้อยละ 70 มีอัตรา 
การเข้าถึงผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้าท่ีผ่านค่า
เปูาหมาย(โรค
ซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 
55) 
4. ร้อยละของผู้ปุวย
โรคติดสุราเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่าน 
มา (ร้อยละ 1) 
5. ร้อยละ 90 ของผู้
พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับมาท าร้ายตัวเอง
ซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

นางมัตตัญญุตา โสภา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
jaja.sopa1150@gmail.com 
โทร.0866407572 

mailto:jaja.sopa1150@gmail.com


แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

การฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 
 
 
4. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ต่อการฆ่าตัวตายใน
กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม  
4.1 โรคจิต/โรค
ซึมเศร้า 
4.2 โรคทางกาย
เรื้อรัง  
4.3 โรคสุรา/สารเสพ
ติด)  
5.ติดตามเยี่ยมผู้
พยายามฆ่าตัวตาย
และญาติ ผู้ใกล้ชิดผู้
ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

 
 
 
 
 
ผู้รับบริการท่ีรพ. 
สต.เครือข่ายและ
รพ.โนนศิลา 
 
 
 
 
 
 
ผู้ปุวยและญาติผู้
พยายามฆ่าตัวตาย 

 
 
 
 
 
ม.ค.-มี.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.63-ก.ย.64 

จ านวน 25 คน x 2 มื้อ x 25 บาท 
3.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 2 
คน x 6 ชม. X 600 บาท  

เป็นเงิน 
4. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ต่อการฆ่าตัวตาย 
4.1 ค่าเอกสารการคัดกรอง 
ถ่ายเอกสาร 1,000แผ่นx0.5 บาท 
4.2 ค่าจัดท าสมุดประจ าตัวผู้ปุวย
สุขภาพใจ 500 เล่มx25 บาท 

เป็นเงิน 
 
 
5.ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยพยายามฆ่าตัว
ตาย และญาติ ผู้ใกล้ชิดฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ  
 
 
                            รวมทั้งสิ้น
         

1,250 
 

7,200 
 

10,450 
 
 

500 
 

12,500 
 

13,000 
 

 
 
 
 
 
 

26,650 

                                               รวมงบประมาณโครงการ   26,650   บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาท) 

 
ชื่อโครงการ  โครงการปอูงกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบ าบัดรกัษาเเละฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพสารเสพติด อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลโนนศิลา  

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อรณรงค์คัดกรอง
ปูองกันยาเสพติด 
2.เพื่อบ าบัดรักษาผู้ใชย้า/ผู้
เสพผู้ติดทั้งระบบสมัครใจ 

1.ค้นหา/คัดกรองผู้ใช้
ยา/ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพ
ติดรายใหม ่
2.จัดซื้อชุดตรวจ
ปัสสาวะเพื่อตรวจหา
สารเสพติด ชนิด
ตรวจหายาบา้ เเละ
กัญชา  
3.ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาส าหรับเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการ คัด
กรอง 

1.ผู้ใช้ยา/ผู้เสพ/ผู้
ติดสารเสพติดทั้ง
ระบบสมัครใจและ
บังคับบ าบัด 
2.โรงเรียน
สถานศึกษา
ครอบครัวผู้ใช้ยา/ผู้
เสพยา/ผู้ติดสาร
เสพติด 

ม.ค.64 -ก.ย.64 1.ค่าวัสดุทั่วไป 
- ค่าชุดตรวจยาบา้ในปัสสาวะ cut 
off100mg/ml (แบบตลับ) 17.88 บาท
x 200 ชิ้น x1 ครั้ง 
4.ค่าวัสดุทั่วไป 
-ค่าชุดตรวจกัญชาในปัสสาวะ(แบบ
ตลับ) 29.25 บาท x50 ชิ้น x1 ครั้ง 
5.ค่าวัสดุทั่วไป 
-กระป๋องเก็บปัสสาวะฝาเกลียว 2.06 
บาท/ต่อกระปอ๋ง x 250 อัน x1 ครั้ง 
6.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
-พยาบาลวิชาชีพ 300 บาท x 1 คน X 
7 ครั้ง 
-จพ.ทันตสธ. 240 บาท x 1 คน x 7 
ครั้ง 
-พนักงานขับรถ 150 บาท x 1 คน x 7 
ครั้ง 

 

 
3,576 บาท 

 
 

1,462.5 บาท 
 
 

515  บาท 
 

1,800 บาท 
 

1,680 บาท 
 

1,050 บาท 

ม.ค.64 -ก.ย.64 แหล่งงบอื่นๆ 1.ร้อยละ 50 ของ
ผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ป ี
2.ร้อยละ 60 ของ
ผู้ปุวยยาเสพติดกลุ่ม
เส่ียงก่อความรุนแรง
ได้รับการประเมิน 
บ าบัดรักษาและติดตาม
ดูแลช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรง 
อย่างต่อเนื่อง 

นางมัตตัญญุตา โสภา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
jaja.sopa1150@gmail.com 
โทร.0866407572 

                                               รวมงบประมาณโครงการ     10,083.5 บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) 

 
ชื่อโครงการ  โครงการตรวจประเมินมาตรฐานสถานบริการงานแพทย์แผนไทย เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโนนศิลา ปี 2564 
หน่วยงาน  กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโนนศิลา 

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1.เพื่อประเมินสถานบริการ 
ตามมาตรฐานงานบริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทย 
2. นิเทศติดตามงานและ 
สนับสนุนสถานบริการด้าน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
เพื่อออกประเมินมาตรฐาน 
ตามแบบรายงานการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม 
 และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 

รพ.1แห่ง 
รพ.สต. 6 แห่ง 

ต.ค.63- 
ก.ย.-64 

1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
30 คน x 25บาท x 2มื้อ 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
30 คน x 40 บาท 

1,500 
 
1,200 

ต.ค.63- 
ก.ย.-64 

งบกองทุน 
แพทย์แผนไทย 

1.ร้อยละของรพ.สต. 
ในเครือข่ายบริการ 
สุขภาพผา่นการ 
ประเมินมาตรฐาน 
รพ.สส.พท.ในระดับ 

นางจันทรา ขุมเพ็ชร 
น.ส.อนันตญา สาร
แสน 

mailto:jaja.sopa1150@gmail.com


แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน  
 (รพ.สส.พท. ) ปี 2564 
2. ประชุมชี้แจงเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง
ตามแบบรายงานการประเมิน 
มาตรฐาน รพ.สส.พท. ปี 2564 
3. หน่วยงานในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอโนนศิลาประเมินตนเอง 
ตามแบบรายงานการประเมินฯ 
4.คณะกรรมการด าเนินงาน ออก
ติดตามและนิเทศผลการด าเนินงาน
ของ 
หน่วยบรกิารและประเมินสถาน
บริการ 
5.สรุปผลการด าเนินงานรายงาน
ผู้บังคับบัญชาและหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ดีมากไม่ต่ ากวา่  
80% 

                                               รวมงบประมาณโครงการ     2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
ชื่อโครงการ  การให้บริการเชิงรุกทับหม้อเกลือในมารดาหลังคลอด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโนนศิลา ปีงบประมาณ  2564 
หน่วยงาน  กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโนนศิลา 

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อให้มารดาหลังคลอด 
CUP โนนศิลาได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู
สมรรถภาพ ดว้ยวิธกีาร 
แพทย์แผนไทย 
2.ส่งเสริมให้มารดาหลังคลอด 

1. ประสานงานแนวทางการบริการ 
เชิงรุกทับหม้อเกลือแกห่น่วยงานที ่
เกี่ยวขอ้ง (ห้องบัตร และรพ.สต.ใน
เขตอ าเภอโนนศิลา 
2.จัดท าแบบสอบถามเก็บขอ้มูลการให ้
บริการ และจัดหาอุปกรณ์ในการ 

มารดาหลัง
คลอด 
ในเขตอ าเภอ 
โนนศิลา  
เดือนละ 4 คน 
คนละ 5 คร้ัง 

ต.ค.63- 
ก.ย.-64 

1.ค่าตอบแทนแพทยแ์ผนไทย 
160 บาทตอ่ครั้ง 
x 2 คน x 90 ครั้ง 
2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย 100 บาทต่อคร้ัง x 
1 คน x 60 ครั้ง 

28,800 
 
 
6,000 
 
 

ต.ค.63- 
ก.ย.-64 

งบกองทุน 
แพทย์แผนไทย 

1.มารดาหลังคลอด 
ได้รับการฟื้นฟ ู
สมรรถภาพด้วย 
วิธีการแพทย ์
แผนไทย ร้อยละ 100 
2.มารดาหลังคลอด 

นางจันทรา ขุมเพ็ชร 
น.ส.อนันตญา สาร
แสน 



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดัผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

มีความรู้เรื่องการดูแลตนเอง
ในระยะหลังคลอดด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยมากขึ้น
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

ทับหม้อเกลือ 
3.ให้สุขศึกษาการปฏิบัติตัวของมารดา 
หลังคลอด 
4.ออกให้บริการทับหม้อเกลือ 
5. สรุปข้อมูลจากแบบประเมินการ 
ปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอด 

3.ผ้าขนหนู ขนาด 13 x 25 
นิ้ว จ านวน 2 โหล x  300 
บาท 

600 ได้รับความรู้เรื่อง 
การดูแลตนเอง 
และสามารถน า 
ความรู้ไปใช้ได้ 
อย่างถูกตอ้ง 
ร้อยละ 100 

                                               รวมงบประมาณโครงการ   35,400  บาท (สามหมื่นหา้พันสี่ร้อยบาทถว้น) 

 
ชื่อโครงการ โครงการเพ่ือนใจวัยรุ่น อ าเภอโนนศิลา ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโนนศิลา 

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

ระยะเว
ลา 

เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

๑.เพื่อเปิดโอกาสให ้

วัยรุ่นและเยาวชนได้แสดง
ศักยภาพและการเรียนรู้ของ
วัยรุ่น 
๒.เพื่อส่งเสริมให ้

วัยรุ่นได้ท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค ์
๓.สร้างขวัญก าลังใจ 

ให้วัยรุ่นได้ท ากิจกรรมที่
เหมาะสม 
๔.เกิดความสามัคค ี
ของกลุ่มวัยรุ่นในอ าเภอโนน

๑. ประชาสมัพันธ์ 

โครงการในโรงเรียนเพื่อให้
วัยรุ่นในโรงเรียนเปูาหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๒. จัดกิจกรรม 

รณรงค์ในโรงเรยีน ในเขต
อ าเภอโนนศลิา โดยการให้
ความรู้กับวัยรุ่นปูองกันการ
ตั้งครรภ์  การคุมก าเนิดใน
วัยรุ่น  การเข้าฐานความรู้การ
เล่นเกมส์ชิงของรางวัล 

นักเรียนมัธยมใน
เขตอ าเภอโนน
ศิลา จ านวน  
๓๐๐ คน 
 

กพ.–ก.ย 64 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 300คน × 
25 บาท × 1มื้อ เป็น
เงิน 
- ค่าวัสดุในการให้
ความรู ้
- ค่าปูายไวนิล 
ประชาสมัพันธ์ 
 
รวมเป็นเงิน 
 

7,500บาท 
 
 
2,000บาท 
 
500 บาท 
 
 
 
10,000
บาท 
 
 

ก.พ.-
ก.ย
2564 
 
 
 
 
 
 
 

งบ PP 
 
 
 
 

-มีแผนงาน/
โครงการปูองกันการ
ติดต่อโรคทาง
เพศสัมพันธ์และ
ปูองกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 
-เพื่อส่งเสรมิให้กลุ่ม
วัยรุ่นได้เข้าถึง
บริการดา้นอนามัย
การเจรญิพันธ์ 
-เพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
โรคตดิต่อทาง

นางสาวธัญญ
รัตน์ นาพรม
เทพ 
พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 
นางณฐบุญญา
ภรณ์ พิลามาศ 
พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ 
 
 



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

ระยะเว
ลา 

เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ศิลา 
๕.เพื่อปูองกันการ 

ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นอ าเภอ
โนนศิลา 

 
 
 

เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
อ าเภอโนนศลิา 

 
ชื่อโครงการ   อบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดลัเพลิง โรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโนนศิลาและสาธารณสุขอ าเภอโนนศิลา 

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

๑.เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมท้ังด้าน 
อุปกรณ์การดับเพลิงและ
บุคลากรเมื่อ 
เกิดอัคคีภัย 
๒.เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและ
ตระหนักถึงอันตราย 
จากการเกิดอัคคีภัย 
๓.เพื่อให้บุคลากรที่ประจ า
หน่วยงานต่าง ๆ  
ได้มีความรูเ้กี่ยวกับเครื่อง
ดับเพลิงเบื้องต้น 
ตลอดจนสามารถใช้เครื่อง
ดับเพลิงได้อย่าง 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการต่อ 
ผู้บริหารตามล าดับ 
๒. ติดต่อประสานงานสถานที่
จัดการฝึกอบรม 
และวางแผนจดัการฝึกอบรมให้
เป็นไปตาม 
โครงการที่ก าหนดเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว ้
๓.ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ  

บุคลากร
โรงพยาบาล 
โนนศิลา รวม 67 
คน 

1-พ.ย.-63 
ถึง 31 ธ.ค. 63 

๑. ค่าสมนาคณุวิทยากรภายนอก ๖ 
ชม. 
 ๒ ท่าน เป็นเงิน ๑๒,๙๖๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้า 
รับการฝึกอบรมวิทยากรและเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินงาน 
รุ่นที่ ๑ เช้า (๓๐+๒+๙) ๔๑ คน x ๒๕ 
บาท 
         บ่าย (๓๐+๒+๙) ๔๑ คน x 
๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๒,๐๕๐ บาท 
รุ่นที่ ๒ เช้า (๓๐+๒+๙) ๔๑ คน x ๒๕ 
บาท 

31,580  เงินบ ารุง  เสาวนีย ์



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับ
ลักษณะ 
โครงสร้างของอาคารและ
ระบบแจ้งเหต ุ
๕. เตรียมความพร้อมในการ
ติดต่อประสาน 
งานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและ 
ภายนอกโรงพยาบาลโนนศิลา 

คณะกรรมการด าเนินงานและ
คณะกรรมการ 
รับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน 
๕. จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการและ
บุคลากร 
ในสังกัดโรงพยาบาลโนนศลิาเข้า
รับ 
การอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 
และฝึกซ้อมดับเพลิง 
๖.จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อท า 
แผนการฝึกอบรมและมอบหมาย
งาน 
๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึก 
อบรม 
๘. จัดท าก าหนดการฝึกอบรม 
๙. ก าหนดรูปแบบการฝึกอบรม 
จ านวน ๒ วัน 
เป็นแบบไป-กลับ 
๑๐.จัดฝึกอบรมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
และฝึกซ้อมดับเพลิงตามก าหนด 

         บ่าย (๓๐+๒+๙) ๔๑ คน x 
๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๒,๐๕๐ บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผูเ้ขา้รับ
การฝึก 
อบรม วิทยากรและเจา้หน้าท่ี
ด าเนินงาน 
รุ่นที่ ๑ (๓๐+๒+๙) ๔๑ คน x ๖๐ 
บาท 
รุ่นที่ ๒ (๓๐+๒+๙) ๔๑ คน x ๖๐ 
บาท 
เป็นเงิน ๔,๙๒๐ บาท 
๔. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์
 ๒,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าน้ ายาดับเพลิง ๗,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าปูายจัดกิจกรรม ๖๐๐ บาท 

รวมงบประมาณโครงการ     ๑๒,๕๖๕    บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 



 
 

ชื่อโครงการ   ตรวจคัดกรองมะเรง็ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโนนศิลาและสาธารณสุขอ าเภอโนนศิลา 

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

๑.เพื่อค้นหาและปูองกันภาวะ
เสี่ยงจากมะเร็งล าไส้ใหญ่
เพื่อให้ได้รับการรักษาตั้งแต่
ระยะเริ่มแรก ในกลุ่ม
ประชากรสิทธิหลักประกัน
สุขภาพ อายุ ๕๐-๗๐ปี 
๒.เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายการส่งต่อและดูแล
ผู้ปุวยมะเร็งล าไส้ใหญ ่
๓.เพื่อให้กลุ่มตรวจพบเม็ด
เลือดแดงแฝงในอุจจาระไดร้ับ
การดูแลส่งต่อทันเวลา 

๑.ประชุมชี้แจงนโยบายและตดิตาม
งาน 
๒.จัดซื้อจัดหา  Fit Test  เพื่อ
กระจายให้กับหน่วยบริการ
เครือข่ายและด าเนินการค้นหา
ผู้ปุวยมะเร็งล าไส้ใหญ ่
๓.ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่
ด้วยวิธี ตรวจหาเลือดแฝงใน
อุจจาระ ( Fecal 
immunochemical test :FIT test 
) เครือข่าย รพ.โนนศลิา ตามแผน 
๔.ส่งต่อผู้ที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ
เพื่อเข้ารับการรักษาต่อตามระบบ 

๑.ผู้รับผดิชอบงานตรวจ
คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่
และล าไส้ตรงจ านวน 
๑๒ คน 
๒.ประชากรเพศชาย
และหญิงทุกสิทธิการ
รักษา อายุ ๕๐-๗๐ปี 
ในเขตอ าเภอโนนศลิา
ทุกต าบล จ านวน ๕๓๐ 
คน 

ต.ค.๖๓ -  
ก.ย.๖๔ 

๑.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
 ๒๕บาทx๑๒คนx
๑มื้อ        เป็นเงิน 
๒.ค่าเอกสารการ
ประชุม ๔๐บาท x
๑๒คนx๑ครั้ง 
             เป็นเงนิ 
๓.ค่าชุดตรวจ Fit 
test  ๑๕.๕๐บาท
x๕๕๐ชุดx๑ครั้ง 
             เป็นเงิน 
๔.ตลับเก็บอุจจาระ 
 ๒บาทx๕๕๐ตลับ
x๑ครั้ง    เป็นเงิน 
๕.ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีที่ออก
ตรวจหาเลือดแฝง
ในอุจจาระ 
 ๒๔๐บาทx๓คนx

 
 
 

๓๐๐ บาท 
 
 
 

๔๘๐ บาท 
 
 
 

๘,๕๒๕บาท 
 
 
 

๑,๑๐๐บาท 
 
 
 
     

 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 
CUP โนนศิลา 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

ประชากรเพศ
ชายและเพศ
หญิง อายุ 
๕๐ – ๗๐ปี 
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการคัด
กรองมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และ
ไส้ตรงด้วยวิธี 
FIT test ≤ 
ร้อยละ ๘๐ 

นางสมหมาย 
 สาตื้อ 
พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 
๐๘๔๐๒๘๗๓๑๒ 
นายมุข   ท าลา 
นวก.ช านาญการ 
๐๘๘๐๓๑๐๓๒๓ 



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

๓วัน      
            เป็นเงิน 

 
 

๒,๑๖๐บาท 

รวมงบประมาณโครงการ     ๑๒,๕๖๕    บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 

 

 
 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมในองค์กร "จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ" โรงพยาบาลโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา  

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

๑. เพื่อสร้างจิตส านักและ
ปลูกฝังให้บุคลากร 
มีจิตสาธารณะ พร้อมท่ีจะเข้า
ร่วมกิจกรรม 
เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

๓. โครงการจิตอาสาท าความ
ดีด้วยหัวใจ 
-กิจกรรมท าบญุตักบตรวันปี
ใหม ่
และวันส าคัญตา่ง ๆ 
-สวดมนต์ท าสมาธิก่อนการ
ประชุม 
-กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้
พลังงาน 
-กิจกรรมรณรงค์  ๕ ส 
-กิจกรรมจติอาสาเนื่องใน
โอกาสมหามงคล 

๑.จ านวนครั้งในการ
เข้าร่วม 
กิจกรรมไม่น้อยกว่า  
๕ ครั้งต่อป ี
๒.บุคลากรมจีิต
สาธารณะ 
พร้อมท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรม 
เพื่อสาธารณะ
ประโยชน ์

๑ ธ.ค. ๖๓ 
๓๐ ก.ย. ๖๔ 

๑.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒.ประชุมก าหนดแผนงานวาง
แผนการด าเนิน 
การ 
๓.ประชุมช้ีแจงข้าราชการ พกส.
และลูกจ้าง 
ในสังกัดรับทราบรายละเอียด
โครงการ 
๔.ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง 
และเครื่องดื่ม ๖๗ คน คนละ 65 
บาท  
เป็นเงิน ๔,๓๕๕ บาท 

๒,๕๐๐ 
 
๔,๙๕๕ 

 เงินบ ารุง ๑.จ านวนครั้งในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
เทิดทูนสถานบันชาติ 
ศาสนา  
พระมหากษตัริย์ ไม่น้อย
กว่า ๕ครั้ง 
ต่อป ี
๒.บุคลากรมจีิตส านักท่ีดีใน
การเทิค 
ทูน สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหา 
กษัตริย ์

เสาวนีย ์



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

-ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
-กิจกรรมวันเด็ก 
-จิตอาสาท าความสะอาด
พัฒนาองค์กร 

๕.ค่าปูายจัดกิจกรรม 600 บาท 

๑. เพื่อสร้างค่านิยมการตรงต่อ
เวลา 

โครงการพัฒนาคณุธรรม
บุคลากร 
กิจกรรมชี้แจงระเบียบข้อ
ปฏิบัติของข้าราชการ  
พนักงานในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข 
 
กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
มอบเกียรติให ้
บุคลากรดีเด่น 

๑.จ านวนครั้งการมา
สาย 
ของบุคลากรลดลง 
๒. บุคลากรมีจติส านัก 
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความ 
มีวินัยต่อหน้าท่ี และ 
ความรับผิดชอบต่อ 
องค์กร 

 ๑.จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ 
๒.ค่าเกยีรติบตัร (๒x๕x๑๒๐=
๑,๒๐๐) 

๕,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

    

รวมงบประมาณโครงการ    ๑๓,๖๕๕     บาท (บาทถ้วน) 

 
 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เครอืข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โนนศลิา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา  

แผนงาน แผนเงิน ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1.เพื่อให้ระบบการเงินการคลัง 1.ผู้รับผดิชอบการเงินและ เครือข่ายโนนศิลา 1-พ.ย.-63 1. ค่าสมนาคณุวิทยากร 2 คน x 3,600  เงินบ ารุง  เสาวนีย ์



แผนงาน แผนเงิน ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงานมีความถูกต้องตาม
ระเบียบครบถ้วนและโปร่งใส 
2.เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ
มีการปฏิบตัิหน้าที่ถูกต้อง ตาม
ระเบียบการเงินการคลัง 

บัญชีทบทวนข้อมูลรายงาน
อุบัติการณด์้านข้อมลูการเงิน
และบัญช ี
2.รวบรวมข้อมลูรายงาน
อุบัติการณ ์
3.จัดประชุมผู้รับผิดชอบ
การเงินบัญชีและพัสดเุพื่อ
ทบทวนระเบียบการเงินและ
บัญชีจากวิทยากรรงพยาบาล
ใกล้เคียงที่เช่ียวชาญและน า
รายงานอุบัติการณ์เข้า
ทบทวน เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุและหาแนวทาการ
ปูองกันการเกิดอุบัติการณ์
ต่อไป 

1.เจ้าหน้าท่ีการเงินการ
บัญชี และเจา้หน้าท่ี
พัสดุทุกหน่วยงาน 
2.เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัต ิ
งานด้านการเงินการ 
บัญชี รพ.สต.ทุกแห่ง 
3.เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุ 
ดูแลการเงินการบญัชี 
รวม 40 คน 

ถึง 31 ธ.ค. 63 3 ช่ัวโมง x 600 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 
บาท x 40 คน x 1 มื้อ 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 40 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ 
4. ค่าวัสดุอบรม 
5. ค่าปูายจัดกิจกรรม 600 บาท 

 
1,600 
 
2,000 
 
 
600 
600 
 
8,400 

รวมงบประมาณโครงการ    8,400     บาท (แปดพันสีร่้อยบาทถ้วน) 

 

 
ชื่อโครงการ   สร้างองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ITA  โรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา  

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

๑. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วม โครงการรสร้างองค์กรที่มี จนท.โรงพยาบาลเกิด ตค.๖๓-กย.๖๔ ๑.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 750   ๑.ผลการประเมิน ITA   



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ของบุคลากร 
ในองค์กรร่วมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและ 
ค่านิยมด้านคุณธรรม 
๒.เพื่อความสัมพันธ์อย่างมี
ความสุขของคน 
ในองค์กรด้วยหลักธรรม 
๓. เพื่อสร้างงานไดผ้ล คนเป็น
สุขอย่างยั่งยืน 
ด้วยหลักธรรม 
๔.เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
และส่งเสรมิ  
ยกย่องคนดีมีคณุธรรมและ
จริยธรรม 

คุณธรรมและโปร่งใส 
อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ITA 

กัลยาณ 
มิตรที่ดีในการท างาน
และ 
เกิดความสุขใจองค์กร 

จัดท า 
โครงการ (25x 15= 375) 
๒. ประชุมคณะกรรมการปรึกษา 
วางแผนการด าเนินงาน (25x 
15= 375) 
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

ไม่น้อยกว่า ๙๒% 
 
๒.องค์กรมรีะดับ
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
สูงมาก 
๓. ผู้มารับบริการพอใจ
มากกว่า 
ร้อยละ 90% 

๑. เพื่อพัฒนาความรูส้ร้าง
ความเข้าใจแก่ 
บุคลากรในการด าเนินการ
ปูองกันและ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
๒. ประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การต่อต้านการ 
ทุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน 
๓. จัดตั้งชมรม STRONG จิต
พอเพียง 
ต้านทุจริต โรงพยาบาลโนน

๑. กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้
บุคลากรทุกระดับ 
การปูองกันและปราบปราม
ทุจริตร่วมใจ ITA 

บุคลากรโรงพยาบาล 
๖๗ คน 

 ๑.ประชุมให้ความรูค้วามเข้าใจแก่
เจ้าหน้าท่ี 
เรื่อง การด าเนินการปูองกัน
ผลประโยชน์ 
ซ้อนท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 
๒. ค่าสมนาคณุวิทยากรภายนอก 
๖ ชม. 
 เป็นเงิน ๓,๖๐๐บาท 
๓.ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง 
และเครื่องดื่ม ๖๗ คน คนละ 65 
บาท  

๔,๓๕๕     



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ศิลา 
๔. จัดตั้งชมรม จรยิธรรม
โรงพยาบาลโนนศิลา 

เป็นเงิน ๔,๓๕๕ บาท 
๓. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อ 
ต้านทุจริตคอรัปชั่น 
๔.ประกาศตั้งชมรม STRONG จิต
พอเพียง 
ต้านทุจริต 
๕. ประกาศตั้งชมรม จริยธรรม
โรงพยาบาล 
โนนศิลา 
๖. ค่าปูายจดกิจกรรม 600 บาท 

๑. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรเพื่อ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
ค่านิยมคณุธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๒.สร้างงานไดผ้ล คนเป็นสุข
อย่างยั่งยื่น 
ด้วยหลักธรรม 

๒.กิจกรรมความดีที่
ประทับใจ ยกย่องเชิด 
ชูคนดี "คนดีศรีโนนศลิา" 

บุคลากรโรงพยาบาล  ๑. บุคลากรท่านใดพบเห็นการท า
ความด ี
ของบุคลากรสามารถเขียนช่ือและ
อธิบาย 
ความดีที่เกิดขึ้นในใบรายงาน
ความดีที ่
ประทับใจส่งท่ีเลขานุกรรการ
คณะกรรมการ 
โรงพยาบาลคุณธรรมทุกเดือน 
๒.ถ่ายรูปร่วมกับประธาน
คณะกรรมการฯ 
๓.เชิดชูคนดีในท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ี
ตาม 
ไตรมาสและสิ้นป ี

๒,๘๐๐     



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

๔. ค่าเกียรติบตัรพร้อมกรอบ ๒ 
ประเภท 
จ านวน ๒๔x๑๒๐ เป็นเงิน  
๒,๘๐๐ บาท 

รวมงบประมาณโครงการ         บาท (บาทถ้วน) 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนรู้กฎระเบียบและวินัยที่ทันสมยัแก่ข้าราชการ โรงพยาบาลโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา  

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

๑. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล
โนนศิลาได ้
รับรู้กฎระเบยีบและวินัย
ข้าราชการที่ท้นสมยั 
๒. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล
โนนศิลาปฎิบัต ิ
ถูกต้องตามกฎระเบียบวินัย
ข้าราชการ  
ลูกจ้าง พกส. 

๑. ประชุมทบทวนระเบียบ
วินัยข้าราชการ  
พกส. ลูกจ้างท่ีต้องรับรู้และ
ต้องปฏิบัต ิ
๒. ประสานงานวิทยากร
เพื่อให้ความรู้แก ่
บุคลากรโรงพยาบาลปฏิบตัิ
ตัวถูกต้องตาม 
กฎระเบียบวินัยข้าราชการ 
ลูกจ้าง พกส. 

บุคลากรโรงพยาบาล 
โนนศิลา รวม 67 คน 

1-พ.ย.-63 
ถึง 31 ก.ย. 64 

๑. ค่าสมนาคณุวิทยากรภายนอก 
๖ ชม. 
 ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร
และผูจ้ัด 
อบรม ๕ คน คนละ ๖๐ บาท  
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
๗๐ คน 
คนละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑.๗๕๐ 
บาท 
๔. ค่ากระดาษ A๔  ๒ ริมๆละ 
๙๒ บาท 

6,534     



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

เป็นเงิน  ๑๘๔  บาทและปากกา 
๗๐ ดา้ม 
ด้ามละ  ๕ บาท  เป็นเงิน ๓๕๐ 
บาท 
ค่าแฟูมพลาสติก ๗๐ ซอง ๆ ละ 
๕ บาท 
เป็นเงิน ๓๕๐ บาท รวม  ๘๘๔ 
บาท 
๕. ค่าปูายกิจกรรม 600 บาท 

รวมงบประมาณโครงการ    7,134  บาท (บาทถ้วน) 

 
 
 
ชื่อโครงการ   ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมในองค์กร "จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ" โรงพยาบาลโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา  

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

เพื่อส่งเสริมและปูองกันทันต
สุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอโนนศลิา 
 

บริการทันตกรรมด้านการ
ส่งเสริม ป้องกันและรักษา
ในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
1.กลุ่ม ANC 
1) หญิงมีครรภไ์ดร้ับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
2) OHIและหญิงมีครรภไ์ด้รับ

หญิงตั้งครรภ์ท่ีมาฝาก
ครรภ์ในสถานบริการ 
CUP โนนศิลา 
 
 
 

ต.ค.63 -ก.ย.64 
 
 
 
 
 

 

1) แปรงสีฟันผู้ใหญ ่
70 ด้าม x 12 บาท 
เป็นเงิน 840 บาท 
 
2) ยาสีฟัน 
70 หลอด x 10บาท 
เป็นเงิน 700 บาท 

1,540 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

 

เงินบ ารุง
โรงพยาบ

าล 

100% ของหญิงมีครรภ์
ที่มาฝากครรภค์รั้งแรกที่ 
ANC Clinic ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้
ความรู้ทันตสุขศึกษา และ
ฝึกแปรงฟัน 
 

ทพญ.
ศกลวรรณ  
น้ าใจทหาร 
089-7115504 



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

การฝึกแปรงฟันแบบลงมือ
ปฏิบัต ิ
3) บริการขูดหินปูน ขัดฟัน
และให้ทันตสุขศึกษาในหญิง
มีครรภ์ที่จ าเป็นต้องไดร้ับ
การรักษา 

 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 
 

 
1,540 

 
 
 
 
 

≥20% ของหญิงมีครรภ์
ได้รับการขูดหินปูน และ
การรักษาทางทันตกรรมที่
จ าเป็น 

เพื่อส่งเสริมและปูองกันทันต
สุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอโนนศลิา 
 

2.กลุ่มเด็กปฐมวัย  
  คลินิกเด็กดี (WBC) 
1) เด็กอายุ 9เดือน-5 ปีได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปาก 
 
2) เด็กอายุ 9เดือน-5 ปี 
ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 
 
3) ผู้ปกครองได้รบัทันตสุข
ศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพช่องปากในเด็ก
ปฐมวัย 

กลุ่มเด็กอายุ 9 เดือน 
– 5ปี ท่ีมารับวัคซีนใน
คลินิกเด็กดีใน
โรงพยาบาลโนนศิลา 
 
 

ต.ค.63 -ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 

 

1.วัสดุทันตกรรม  
(ฟลูออไรด์วานิช:        5 หลอด 
x850บาท) 
เป็นเงิน 4,250บาท 
 
2.แปรงสีฟันเด็ก 
100 ด้าม x 10บาท 
เป็นเงิน 1,000บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,250 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

 

เงินบ ารุง
โรงพยาบ
าล 

100% ของเด็กอายุ 9
เดือน-5ปี ท่ีมารับการฉดี
วัคซีนในคลินิกเด็กดี ที่
โรงพยาบาลโนนศิลาได้รับ
การตรวจช่องปากและทา
ฟลูออไรด์วานิช 
 
100% ของผู้ปกครองที่พา
บุตรหลานมารับการฉดี
วัคซีนท่ีคลินิกเด็กดีได้รับ
ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ประถมวัย 

ทพญ.
ศกลวรรณ  
น้ าใจทหาร 
089-7115504 

เพื่อส่งเสริมและปูองกันทันต
สุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอโนนศลิา 
 

3.กลุ่มเด็กปฐมวัย  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
1) เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และช้ันเรยีนอนุบาลได้รบั

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชั้น
เรียนอนุบาลในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ
รพ.สต.ทีไ่ม่มีทันตาภิ

ต.ค.63 -ก.ย.64 
 
 
 
 

1.ค่าตอบแทนออกปฏิบัติการเชิง
รุก  
- จพ.ทส. 1คน X 240 x ครึ่งวัน 
6ครั้ง 
 

 
 
 
 

1,950 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

 

งบ PP ≥ 80%ของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้น
เรียนอนุบาลได้รับการตรวจ
ช่องปากและทาฟลูออไรด์วา
นิช 
 

ทพญ.พิชญ์สิน ี
ปัญจขันธ ์
094-7457024 



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

การตรวจสุขภาพช่องปาก 
 
2) เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และช้ันเรยีนอนุบาลได้รบั
การทาฟลูออไรด์วานิช 
 
3) เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และช้ันเรยีนอนุบาลได้รบั
การฝึกทักษะการแปรงฟัน 

บาลประจ า 
 
 

 
 

 

- ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
1 คน x 150 x            ครึ่งวัน 6 
ครั้ง 
 

 

2.ฟลูออไรด์วานิช 
(10หลอดx850บาท) 
3.แปรงสีฟันเด็ก 
200 ด้าม x 10บาท 
4.ยาสีฟันเด็ก 
200หลอดx10บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

12,500 
 
 
 
 

14450 

≥ 80%ของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้น
เรียนอนุบาลได้รับฝึกทักษะ
การแปรงฟัน 
 
100% ของครูประจ าศพด.
และชั้นอนุบาลได้รับความรู้
เกี่ยวกับการตรวจฟันเบื้องต้น
และการดูแลช่องปากส าหรับ
เด็ก 

เพื่อส่งเสริมและปูองกันทันต
สุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอโนนศลิา 
 

4.กลุ่มนกัเรียนประถมศกึษา 
1) ตรวจช่องปากและให้ทันต
สุขศึกษาในเด็กอายุ 6-12 ปี 
2) ให้บริการทางทันตกรรม
ในเด็กอายุ 6-12ปีตามที่
จ าเป็น 
3)เคลือบหลมุร่องฟันกราม
แท้ซี่ที่ 1 ในเด็กอายุ 6-7 ป ี
ในโรงพยาบาล 
4) ส่งเสริมใหโ้รงเรยีนมสี่วน
ร่วมในการจดัสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการมสีุขภาพช่องปาก

ร.ร.ประถมศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของรพ.สต.ที่ไม่มีทัน
ตาภิบาลประจ า 
  
จ านวน 12 แห่ง 
 
 
 

ต.ค.63 -ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 

 

1.ค่าออกปฏิบัติงานเชิงรุก  
- จพ.ทส. 1คน X 240 x ครึ่งวัน 
9ครั้ง 
- จพ.ทส. 1คน X 240 x ครึ่งวัน 
1ครั้ง 
- ทันตแพทย์ 1คนx550บาท x  9 
ครั้ง 
เป็นเงิน 7,350 บาท 
 
2.วัสดุทันตกรรม: 
สารเคลือบหลุมร่องฟัน 
12 หลอด x 190 บาท 

 
7,350 

 
 

 
 
 
 
 
 

2,280 
 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

 

 
งบ PP 

 
 

 
 
 
 
 
 
เงินบ ารุง
โรงพยาบ

≥80% ของเด็ก 6-12ปี 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 
 
≥20% ของเด็ก 6-12 ปี 
ได้รับการรักษาทันตกรรมที่
จ าเป็น 
 
≥50% ของเด็ก 6-12 ปี
ได้รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน 
 

ทพญ.พิชญ์สิน ี
ปัญจขันธ ์
094-7457024 



แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ที่ด ี
 

 
รวมเป็นเงิน 

9,630 
 

าล ทุกโรงเรียนมีการจดัสถานท่ี
ส าหรับแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน 
 

เพื่อส่งเสริมและปูองกันทันต
สุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอโนนศลิา 
 

5. กลุม่นักเรียนมัธยมศกึษา 
1) ตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียนช้ันม.1หรือเด็กอายุ 
12 ปี ตามโครงการฟัน
สะอาดเหงือกแข็งแรง และ 
OHI  
2) มีการบันทึกใบส่งตัวให้แก่ 
นักเรียนช้ันม.1 หรือเด็กอายุ 
12 ปีเข้ารับบริการทันตกรรม
ที่จ าเป็นท่ีโรงพยาบาล 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอโนน
ศิลา  
 
จ านวน2โรงเรียน 
 

ต.ค.63 -ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 

 

1.ค่าออกปฏิบัติงานเชิงรุก 
- จพ.ทส. 2คนx 240บาทx ครึ่ง
วัน 2ครั้ง 
- ทันตแพทย์ 
2คนx550บาทx ครึ่งวัน2 ครั้ง 
เป็นเงิน 3,160บาท 
 
2.ค่าวัสดุทันตกรรม 
- แปรงสีฟัน 
150 ด้ามx 12บาท 
- ยาสีฟัน 
150หลอด x10บาท 
 
รวมเป็นเงิน 

 
 
 

3,160 
 
 
 
 
 
 

3,300 
 
 

6,460 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

 

 
 
 
 
 
งบ PP 
 
 
 
 
 
 
 
เงินบ ารุง
โรงพยาบ
าล 

≥80% ของนักเรียนช้ันม.1 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและ OHIตามโครงการ
ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 
 
≥80% ของนักเรียนช้ันม.1 
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกการ
แปรงฟันด้วยการย้อมคราบ 
Plaque 
 
 

ทพญ.ศิรดา 
ออประยูร 
089-1876668 

รวมงบประมาณโครงการ    ๑๓,๖๕๕     บาท (บาทถ้วน) 

 
 


