




















ยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุ

คปสอ.วานรนวิาส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แผนงาน  
5. การพฒันาระบบการแพทย์

ปฐมภมู ิ
6. การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 

(Service Plan)
7. การพฒันาระบบบรกิาร

การแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจรและ
ระบบการสง่ตอ่

8. การพฒันาตามโครงการ
พระราชด ารโิครงการเฉลมิพระ
เกยีรต ิและพืน้ทีเ่ฉพาะ

9. อตุสาหกรรมการแพทยค์รบ
วงจรการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ
ความงามและแพทยแ์ผนไทย

แผนงาน 
10. การพฒันาระบบบรหิาร

จดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ

แผนงาน 
11.การพฒันาระบบธรรมา      

ภบิาลและองคก์รคณุภาพ
12.การพฒันาระบบขอ้มลู

สารสนเทศดา้นสขุภาพ
13.การบรหิารจดัการดา้น

การเงนิการคลงัสขุภาพ
14.การพฒันางานวจิยัและ

นวตักรรมดา้นสขุภาพ

แผนงาน

แผนปฏบิตัริาชการ
คปสอ.วานรนวิาส ปี 2565

ยทุธศาสตรท์ี ่1
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคและ

คุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ 
(PP &P Excellence)

ยทุธศาสตรท์ี ่2
ดา้นบรกิารเป็นเลศิ  

(Service  Excellence)

ยทุธศาสตรท์ี ่4
ดา้นบรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล
(Governance  Excellence)

ยทุธศาสตรท์ี ่3
ดา้นบคุลากรเป็นเลศิ 
(People Excellence)

พนัธกจิ พฒันาและอภบิาลระบบสขุภาพ  อยา่งมสีว่นรว่มและย ัง่ยนื

“วานรนวิาสนา่อยู ่ ผูค้นสขุภาพด ีภาคเีขม้แข็ง  เมอืงแหง่พฤกษเวช”

แผนยทุธศาสตร ์คปสอ.วานรนวิาส ปีงบประมาณ 2565

วสิยัทศัน์

ประชาชนสขุภาพด ี เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ  ระบบสขุภาพย ัง่ยนืเป้าหมาย

คา่นยิม

แผนงาน 
1. การพฒันาคณุภาพชวีติคนไทย

ทกุกลุม่วยั (ดา้นสขุภาพ)
2. การพฒันาคณุภาพชวีติระดบั

อ าเภอ
3. การป้องกนัควบคมุโรคและลด

ปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 
4. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 



แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

4 Excellence  14 แผนงาน     63 โครงการ

ยทุธศาสตร ์ที ่1 
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ 

(PP&P Excellence)

แผนงานที ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั  (ดา้นสขุภาพ)

1. โครงการลกูเกดิรอด แมป่ลอดภยั พฒันาการสมวยั รา่งกายแข็งแรง เกง่ ด ีมสีขุ  อ าเภอวานรนวิาส  
ปีงบประมาณ 2565

2. โครงการยกระดบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบ อ าเภอวานรนวิาส ประจ าปี 2565
3. โครงการสง่เสรมิสขุภาพเด็กวยัเรยีน และลดการต ัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค ์อ าเภอวานรนวิาส 

ปีงบประมาณ 2565
4. โครงการพฒันาโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ อ าเภอวานรนวิาส ปีงบประมาณ 2565
5. โครงการรณรงคต์รวจคดักรองมะเร็งเตา้นมกบัมนูธิกิาญจนบารม ีอ าเภอวานรนวิาสและอ าเภอ

ขา้งเคยีง ปีงบประมาณ 2565
6. โครงการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายดุว้ยชมรมผูส้งูอายคุณุภาพ อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565
7. โครงการพฒันาคลนิกิผูส้งูอายใุนโรงพยาบาลเชือ่มตอ่ระบบการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนอยา่งตอ่เนือ่ง อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

แผนงานที ่ 2  การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ

1. โครงการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอวานรนวิาส  ปีงบประมาณ 2565

แผนงานที ่ 3  การป้องกนัควบคมุโรคและลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 

1. โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิและภยัสขุภาพ อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2565

2. โครงการป้องกนัควบคมุโรคและลดปจัจยัเสีย่งภยัสขุภาพ  อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  
ปีงบประมาณ 2565

3. โครงการซอ้มแผนโรคอบุตัใิหม ่อบุตัซิ า้ อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565
4. โครงการตดิตามการด าเนนิงานตามมาตรฐาน SAT & JIT อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565
5. โครงการเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิการด าเนนิงาน RTI อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565
6. โครงการรณรงคใ์หก้ลุม่ประชากรหลกัไดเ้ขา้ถงึบรกิารป้องกนัโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ 

อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2565
7. โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพและบรกิารสขุภาพ  อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดั

สกลนคร  ปีงบประมาณ 2565
8. โครงการยกระดบั thai stop covid plus ในสถานประกอบการ อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565

ยทุธศาสตร ์ที ่1 
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ 

(PP&P Excellence)

แผนงานที ่ 4 การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

1. โครงการบรกิารจดัการสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นรว่ม อ าเภอวานรนวิาส ปีงบประมาณ 2565
2. โครงการพฒันาคลนิกิโรคจากการท างาน โรงพยาบาลวานรนวิาส ปีงบประมาณ 2565

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ดา้นบรกิารเป็นเลศิ  (Service  Excellence)

แผนงานที ่ : 5  การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ

1. โครงการเตรยีมความพรอ้มรบัการนเิทศงานคปสอ.วานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส    
จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

2. โครงการคดัเลอืก อสม.ดเีดน่ ระดบัอ าเภออ าเภอวานรนวิาสจงัหวดัสกลนคร
ปีงบประมาณ 2565

3. โครงการวนัอาสาสมคัรสาธารณสขุแหง่ชาตอิ าเภอวานรนวิาสจงัหวดัสกลนคร
ปีงบประมาณ 2565

4. โครงการพฒันา อสม.หมอประจ าบา้น และ อสค. อ าเภอวานรนวิาสจงัหวดั
สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

5. โครงการพฒันาต าบลจดัการคณุภาพชวีติอ าเภอวานรนวิาสจงัหวดัสกลนคร
ปีงบประมาณ 2565

6. โครงการพฒันามาตรฐานสขุศกึษาในโรงพยาบาล และ รพ.สต.  อ าเภอวานร
นวิาส จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

7. โครงการเตรยีมรบัประเมนิหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพและโรงเรยีนสขุ
บญัญตัแิหง่ชาตอิ าเภอวานรนวิาสจงัหวดัสกลนครปีงบประมาณ 2565



แผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ยทุธศาสตรท์ี ่2
ดา้นบรกิารเป็นเลศิ  (Service  Excellence) (ตอ่)

แผนงานที ่6 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan)

1. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั
2. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพโรคหลอดเลอืดสมองSTROKE
3. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคไต
4. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาสขุภาพชอ่งปาก
5. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาโรคหวัใจ
6. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขามะเร็ง
7. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาศลัยกรรม
8. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาออรโ์ธปิดกิส์

9. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาโรคตดิเชือ้ (Sepsis)
10. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาจกัษุ
11. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาสตูกิรรม
12. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาการดแูลตอ่เนือ่ง
13. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาการดแูลแบบประคบัประคอง (Palliative care)
14. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาปลกูถา่ยอวยัวะ
15. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาทารกแรกเกดิ
16. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาสขุภาพจติและจติเวช
17. โครงการพฒันาระบบบรกิารบ าบดัรกัษาผูป่้วยยาเสพตดิ
18. โครงการพฒันาระบบบรกิารเภสชักรรม โรงพยาบาลวานรนวิาส สง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล 

(Rational Drug Use in Wanornniwat Hospital)
19. โครงการป้องกนัและควบคมุการดือ้ยาตา้นจลุชพี (AMR) โรงพยาบาลวานรนวิาส
20. โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาการบรบิาลระยะกลาง Intermediate Care
21. โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้โรคโควดิ-19
22. โครงการพฒันาระบบบรกิารงานกายภาพบ าบดั โรงพยาบาลวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2565
23. โครงการเยีย่มส ารวจเพือ่รบัรองระบบคณุภาพหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานงานเทคนคิการแพทย ์

2560 ประจ าปีงบประมาณ 2565
24. โครงการพฒันาเมอืงสมนุไพรและพฒันาคลนิกิกญัชาทางการแพทย์
25. โครงการพฒันามาตรฐานสถานบรกิารแพทยแ์ผนไทยของรฐั

แผนงานที ่7 การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจรและระบบการสง่ตอ่

1. โครงการพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจรและระบบสง่ตอ่ ปีงบประมาณ  2565

แผนงานที ่ 8  การพฒันาตามโครงการพระราชด ารโิครงการเฉลมิพระเกยีรต ิและพืน้ทีเ่ฉพาะ

1. โครงการออกหนว่ยเคลือ่นที ่พอสว.อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ  2565 

แผนงานที ่ 9  อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจรการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงามและแพทยแ์ผนไทย

ยทุธศาสตรท์ี ่  4  ดา้นบรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล 
(Governance  Excellence)

แผนงานที ่ 11  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ
1. โครงการเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิ Re-accreditation 4 โรงพยาบาลวานรนวิาส  

ปีงบประมาณ 2565
2. โครงการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ตดิดาว (5 ดาว5ด)ี อ าเภอวานรนวิาส 

จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ  2565
3. โครงการพฒันาองคก์รคณุภาพ (PMQA) อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร  

ปีงบประมาณ 2565
4. โครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรง่ใส (ITA )  อ าเภอวานรนวิาส จงัหวดั

สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

แผนงานที ่ 12  การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ

1. โครงการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ คปสอ.วานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  
ปีงบประมาณ 2565

แผนงานที ่ 13 การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงัสขุภาพ

1. โครงการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุดา้นการเงนิและการบญัช ี
(ผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัช)ี  อ าเภอวานรนวิาส  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. โครงการนเิทศตดิตามและประเมนิคณุภาพระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)  ของ  หนว่ย
บรกิารสาธารณสขุ  อ าเภอวานรนวิาส  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

แผนงานที ่ 14  การพฒันางานวจิยัและนวตักรรมดา้นสขุภาพ

1. โครงการการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการพยาบาลโดยการใชเ้ครือ่งมอื
พฒันาความรู ้9 ชิน้ ในการพฒันาคณุภาพระบบบรกิาร กลุม่การพยาบาล 
โรงพยาบาลวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

2. โครงการพฒันาทกัษะการเขยีนงานวจิยั (R2R) ใหส้ าเร็จเพือ่พฒันา ความเป็น
เลศิทางการวจิยั  คปสอ.วานรนวิาส ปีงบประมาณ 2565

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  ดา้นบคุลากรเป็นเลศิ 
(People Excellence)

แผนงานที ่ 10  :  แผนงานการพฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัดา้นสขุภาพ

1. โครงการบรหิารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ คปสอ.วานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2565

2. โครงการ Happy MOPH คปสอ.วานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2565



สรปุแหลง่งบประมาณทีใ่ชใ้นการ
จดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส 

อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดบั ยทุธศาสตร์
จ านวน
โครงการ

แหลง่งบประมาณ

เงนิบ ารงุ 
รพ.

สปสช.
งบคลนิกิโรค
จากการ
ท างานฯ

เงนิบ ารงุ   
รพ.สต.

งบกองทนุ
หลกัประกนั
สขุภาพต าบล

งบประมาณ 
(บาท)

1. แผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุ 
คปสอ.วานรนวิาส  ปีงบประมาณ 2565

ยทุธศาสตร ์ที ่1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ 
ป้องกนัโรคและคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ 
(PP & Excellence)

18 75,100 49,800 122,425 - 10,000 257,325

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 ดา้นบรกิารเป็นเลศิ
(Service  Excellence)

34 145,300 - - - - 145,300

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 3  ดา้นบคุลากรเป็นเลศิ 
(People Excellence)

2 - - - - -

ยทุธศาสตรท์ ี ่  4  ดา้นบรหิารเป็นเลศิ
ดว้ยธรรมาภบิาล (Governance  
Excellence)

9 116,000 - - - - 116,000

2. แผนงาน/โครงการ กองทนุหลกัประกนั
สขุภาพต าบล  อ าเภอวานรนวิาส 
ปีงบประมาณ 2565

163 - 125,000 - 75,000 3,453,284 3,653,284

รวมท ัง้หมด 226 336,400 174,800 122,425 75,000 3,463,284 4,171,909



แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส 
อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดบั แผนงาน/โครงการ ผูร้บัผดิชอบ

แหลง่งบประมาณ

ไมใ่ช ้

งบประมาณ
เงนิบ ารงุ 
รพ.

สปสช.
งบคลนิกิโรค
จากการท างาน

ฯ

เงนิบ ารงุ   รพ.
สต.

งบกองทนุ
หลักประกนั
สขุภาพต าบล

งบประมาณ 
(บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่   :  1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคและ
คุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ (Promotion Prevention 
&Protection Excellence)

แผนงานที ่ 1 การพฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั    
(ดา้นสขุภาพ)

1
โครงการลกูเกดิรอด แมป่ลอดภยั พัฒนาการสมวัย รา่งกาย
แข็งแรง เกง่ ด ีมสีขุ  อ าเภอวานรนวิาส  ปีงบประมาณ 2565

MCH Board / 19,500

2
โครงการยกระดับศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กตน้แบบ อ าเภอวานรนวิาส 
ประจ าปี 2565

สสอ.วานรนวิาส / 10,000

3
โครงการสง่เสรมิสขุภาพเด็กวัยเรยีน และลดการตัง้ครรภไ์มพ่งึ
ประสงค ์อ าเภอวานรนวิาส ปีงบประมาณ 2565

กลุม่งานจติเวช/ 
สสอ.วานรนวิาส

/ 40,600

4
โครงการพัฒนาโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ อ าเภอวานรนวิาส 
ปีงบประมาณ 2565

สสอ.วานรนวิาส /

5
โครงการรณรงคต์รวจคัดกรองมะเร็งเตา้นมกบัมนูธิกิาญจนบารม ี
อ าเภอวานรนวิาสและอ าเภอขา้งเคยีง ปีงบประมาณ 2565

นางชลธดิา  แดงสะอาด /

6
โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายดุว้ยชมรมผูส้งูอายคุณุภาพ 
อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางชลธดิา  แดงสะอาด /

7
โครงการพัฒนาคลนิกิผูส้งูอายใุนโรงพยาบาลเชือ่มตอ่ระบบการ
ดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term Care) ในชมุชนอยา่ง
ตอ่เนือ่ง อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางชลธดิา  แดงสะอาด /

แผนงานที ่ 2 การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ

8
โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอวานร
นวิาส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช  ณ นครพนม / 7,500



แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส 
อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดบั แผนงาน/โครงการ ผูร้บัผดิชอบ

แหลง่งบประมาณ

ไมใ่ช ้

งบประมาณ
เงนิบ ารงุ 
รพ.

สปสช.
งบคลนิกิโรค
จากการท างาน

ฯ

เงนิบ ารงุ   รพ.
สต.

งบกองทนุ
หลักประกนั
สขุภาพต าบล

งบประมาณ 
(บาท)

แผนงานที ่ 3 การป้องกนัควบคมุโรคและลดปจัจยัเสีย่ง
ดา้นสขุภาพ 

9
โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิและภยัสขุภาพ 
อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จฑุาทพิย ์ไพเรอืงโสม/
นายกรรชยั สารโพคา

/

10
โครงการป้องกนัควบคมุโรคและลดปัจจัยเสีย่งภยัสขุภาพ  
อ าเภอวานรนวิาส  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จฑุาทพิย ์ไพเรอืงโสม/
นายกรรชยั สารโพคา

/

11
โครงการซอ้มแผนโรคอบุตัใิหม ่อบุตัซิ ้า อ าเภอวานรนวิาส  
จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จฑุาทพิย ์ไพเรอืงโสม/
นายกรรชยั สารโพคา

/ 5,000

12
โครงการตดิตามการด าเนนิงานตามมาตรฐาน SAT & JIT 
อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จฑุาทพิย ์ไพเรอืงโสม/
นายกรรชยั สารโพคา

/ 5,000

13
โครงการเตรยีมความพรอ้มรับการประเมนิการด าเนนิงาน RTI 
อ าเภอวานรนวิาส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จฑุาทพิย ์ไพเรอืงโสม/
นายกรรชยั สารโพคา

/ 5,000

14
โครงการรณรงคใ์หก้ลุม่ประชากรหลกัไดเ้ขา้ถงึบรกิารป้องกนัโรค
เอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ อ าเภอวานรนวิาส  จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จรีะพร  ตรงศริ/ิ
น.ส.สโรชา แผน่ค า

/ 42,300

15
โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑส์ขุภาพและบรกิาร
สขุภาพ  อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

กลุม่งานเภสชักรรม /

16
โครงการยกระดับ thai stop covid plus ในสถานประกอบการ 
อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช ณ นครพนม/
นายสทิธพิงษ์   กนกหงษ์

/

แผนงานที ่ 4 การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

17
โครงการบรกิารจัดการสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นรว่ม อ าเภอวานร
นวิาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

นายศักดพัิฒน ์ปัญญาพวน/
นางวภิารัตน ์แงม่สรุาช

/

18
โครงการพัฒนาคลนิกิโรคจากการท างาน โรงพยาบาลวานรนวิาส 
จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

น.ส.วรรณพร  สขุวงษ์/  
น.ส.ภทัรภรณ์  อบัภยัชา

/ 122,425



แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส 
อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดบั แผนงาน/โครงการ ผูร้บัผดิชอบ

แหลง่งบประมาณ

ไมใ่ช ้

งบประมาณ
เงนิบ ารงุ 
รพ.

สปสช.
งบคลนิกิโรค
จากการท างาน

ฯ

เงนิบ ารงุ   รพ.
สต.

งบกองทนุ
หลักประกนั
สขุภาพต าบล

งบประมาณ 
(บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่: 2 ดา้นบรกิารเป็นเลศิ (Service 
Excellence)

แผนงานที ่ : 5 การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ

19
โครงการเตรยีมความพรอ้มรับการนเิทศงานคปสอ.วานรนวิาส 
อ าเภอวานรนวิาส    จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางจริาภรณ์  ศรเีวยีงธวัช/
น.ส.จฬุารัตน ์ พลิาบตุร

/ 26,000

20
โครงการคัดเลอืก อสม.ดเีดน่ ระดับอ าเภออ าเภอวานรนวิาส
จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช  ณ นครพนม / 5,000

21
โครงการวันอาสาสมคัรสาธารณสขุแหง่ชาตอิ าเภอวานรนวิาส
จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช  ณ นครพนม / 32,000

22
โครงการพัฒนา อสม.หมอประจ าบา้น และ อสค. อ าเภอวานร
นวิาสจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช  ณ นครพนม /

23
โครงการพัฒนาต าบลจัดการคณุภาพชวีติอ าเภอวานรนวิาส
จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช  ณ นครพนม /

24
โครงการพัฒนามาตรฐานสขุศกึษาในโรงพยาบาล และ รพ.สต.  
อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.จรีะพร  ตรงศริ/ิ     
นางศรินุิช  ณ นครพนม

/

25
โครงการเตรยีมรับประเมนิหมูบ่า้นปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ
และโรงเรยีนสขุบญัญตัแิหง่ชาตอิ าเภอวานรนวิาสจังหวดั
สกลนครปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช  ณ นครพนม / 8,000



แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส 
อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดบั แผนงาน/โครงการ ผูร้บัผดิชอบ

แหลง่งบประมาณ

ไมใ่ช ้

งบประมาณ
เงนิบ ารงุ 
รพ.

สปสช.
งบคลนิกิโรค
จากการท างาน

ฯ

เงนิบ ารงุ   รพ.
สต.

งบกองทนุ
หลักประกนั
สขุภาพต าบล

งบประมาณ 
(บาท)

2.2 แผนงานที ่6 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service 
Plan)

26 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง นางชไมรัตน ์ ดลุบดี /

27 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพโรคหลอดเลอืดสมอง
STROKE

น.ส.หนึง่นุช   บตุรวัง /

28 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคไต นางมงคล วารยี์ /

29 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพสาขาสขุภาพชอ่งปาก น.ส.กทัล ี อนิทรสทิธิ์ /

30 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพสาขาโรคหวัใจ นางรจุเิรข  สวุรรณชยัรบ /

31 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขามะเร็ง นางพชรพร  ค าภษูา /

32 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพสาขาศลัยกรรม นางลัดดาวัลย ์ พลวเิศษ /

33 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพสาขาออรโ์ธปิดกิส์ นางลัดดาวัลย ์ พลวเิศษ /

34 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพสาขาโรคตดิเชือ้ (Sepsis) น.ส.ธรีวด ีปคูะสนิธุ์ /

35 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพสาขาจักษุ นางรัตตยิา  แสดคง /

36 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพสาขาสตูกิรรม น.ส.พรทพิย ์ ก า่สี /

37 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาการดแูลตอ่เนือ่ง น.ส.กนกวรรณ แกว้จอหอ /

38 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาการดแูลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care)

น.ส.วรรณภิา พมิพา /

39 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาปลกูถา่ยอวัยวะ นางนภาลัย แสงโพธิ์ /

40 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาทารกแรกเกดิ นางวนิดิา   กาสรุยิ์ /

41 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาสขุภาพจติและจติเวช นายกายสทิธิ ์จันทะบาล /

42 โครงการพัฒนาระบบบรกิารบ าบดัรักษาผูป่้วยยาเสพตดิ นางปรยีา  สนิธรุะวทิย/์   
นายวษิณุ เมอืงบาล

/ 10,000

43 โครงการพัฒนาระบบบรกิารเภสชักรรม โรงพยาบาลวานรนวิาส 
สง่เสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use in 
Wanornniwat Hospital)

กลุม่งานเภสชกัรรม /

44 โครงการป้องกนัและควบคมุการดือ้ยาตา้นจลุชพี (AMR) 
โรงพยาบาลวานรนวิาส

กลุม่งานเภสชกัรรม /



แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส 
อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดบั แผนงาน/โครงการ ผูร้บัผดิชอบ

แหลง่งบประมาณ

ไมใ่ช ้

งบประมาณ
เงนิบ ารงุ 
รพ.

สปสช.
งบคลนิกิโรค
จากการท างาน

ฯ

เงนิบ ารงุ   รพ.
สต.

งบกองทนุ
หลักประกนั
สขุภาพต าบล

งบประมาณ 
(บาท)

2.2 แผนงานที ่6 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service 
Plan)  (ตอ่)

45 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาการบรบิาลระยะกลาง 
Intermediate Care

น.ส.อมรรัตน ์ ปังอทุา / 6,700

46 โครงการพัฒนาระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้โรคโค
วดิ-19

นางจันทรเ์พ็ญ  ประวะโพ
ตะโก/นางจรีนัน พมิพการ

/

47 โครงการพัฒนาระบบบรกิารงานกายภาพบ าบดั โรงพยาบาล
วานรนวิาส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

น.ส.พชิชาพร  พลทะสอน /

48 โครงการเยีย่มส ารวจเพือ่รับรองระบบคณุภาพหอ้งปฏบิตักิารตาม
มาตรฐานงานเทคนคิการแพทย ์2560 ประจ าปีงบประมาณ 2565

น.ส.วันรัก  ค าภาศรี / 35,600

49 โครงการพัฒนาเมอืงสมนุไพรและพัฒนาคลนิกิกญัชาทาง
การแพทย์

นางสกุญัญา สอนสงิหไ์ชย
/

50 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานบรกิารแพทยแ์ผนไทยของรัฐ นางสกุญัญา สอนสงิหไ์ชย / 10,000

แผนงานที ่ 7 การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ
ครบวงจรและระบบการสง่ตอ่

51 โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจรและระบบ
สง่ตอ่ ปีงบประมาณ  2565

นางจริารัตน ์ ตรงดี /

แผนงานที ่ 8 การพฒันาตามโครงการพระราชด าร ิ
โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิและพืน้ทีเ่ฉพาะ

52 โครงการออกหน่วยเคลือ่นที ่พอสว.อ าเภอวานรนวิาส จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ  2565

นางออ้ยทพิย ์ อนโนมา/ 
น.ส.กทัล ี  อนิทรสทิธิ์

/ 12,000

แผนงานที ่ 9 อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจรการ
ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงามและแพทยแ์ผนไทย



แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส 
อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดบั แผนงาน/โครงการ ผูร้บัผดิชอบ

แหลง่งบประมาณ

ไมใ่ช ้

งบประมาณ
เงนิบ ารงุ 
รพ.

สปสช.
งบคลนิกิโรค
จากการท างาน

ฯ

เงนิบ ารงุ   รพ.
สต.

งบกองทนุ
หลักประกนั
สขุภาพต าบล

งบประมาณ 
(บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  ดา้นบคุลากรเป็นเลศิ (People 
Excellence)

แผนงานที ่ 10 :  แผนงานการพฒันาระบบบรหิารจดัการ
ก าลงัดา้นสขุภาพ

53 โครงการบรหิารจัดการก าลังคนดา้นสขุภาพ คปสอ.วานรนวิาส  
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

นางอรอนงค ์ อดุามาลย/์
น.ส.นรศิรา  ศรกีลุวงศ ์

/

54 โครงการ Happy MOPH คปสอ.วานรนวิาส  จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2565

น.ส.อรญา อโนมา /



แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการดา้นสาธารณสขุ คปสอ.วานรนวิาส 
อ าเภอวานรนวิาส  จงัหวดัสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2565

ล าดบั แผนงาน/โครงการ ผูร้บัผดิชอบ

แหลง่งบประมาณ

ไมใ่ช ้

งบประมาณ
เงนิบ ารุง รพ. สปสช.

งบคลนิกิโรคจาก
การท างานฯ

เงนิบ ารุง   รพ.
สต.

งบกองทนุ
หลกัประกนั
สขุภาพต าบล

งบประมาณ 
(บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่  4  ดา้นบรหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล 
(Governance  Excellence)

แผนงานที ่ 11 การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ

55 โครงการเตรยีมความพรอ้มรับการประเมนิ Re-accreditation 4 
โรงพยาบาลวานรนวิาส  ปีงบประมาณ 2565

นางนรัินดร  เทยีนรังษี /

56 โครงการพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ตดิดาว (5 ดาว5ด)ี 
อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ  2565

นางจริาภรณ์  ศรเีวยีงธวชั/
น.ส.จฬุารัตน ์ พลิาบตุร

/ 80,000

57 โครงการพัฒนาองคก์รคณุภาพ (PMQA) อ าเภอวานรนวิาส จังหวดั
สกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช ณ นครพนม /

58 โครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใส (ITA )  อ าเภอ
วานรนวิาส จังหวดัสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

กลุม่งานบรหิาร/
สสอ. วานรนวิาส

/

แผนงานที ่ 12 การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสขุภาพ

59 โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ คปสอ.วานรนวิาส  
จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

กลุม่งานสารสนเทศทาง
การแพทย์

/

แผนงานที ่ 13 การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงัสขุภาพ

60 โครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุดา้นการเงนิ
และการบญัช ี(ผูป้ฏบิตังิานการเงนิและบญัช)ี  อ าเภอวานรนวิาส  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายวษิณุ   เมอืงบาล/    
น.ส.จติรลดา  อปุพงษ์/
น.ส.ณเบญจกาญจน ์ ฝงูที

/

61 โครงการนเิทศตดิตามและประเมนิคณุภาพระบบบรหิารการเงนิการคลงั
ภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System : 
GFMIS)  ของ  หน่วยบรกิารสาธารณสขุ  อ าเภอวานรนวิาส  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

นายวษิณุ   เมอืงบาล/    
น.ส.จติรลดา  อปุพงษ์/
น.ส.ณเบญจกาญจน ์ ฝงูที

/ 36,000

แผนงานที ่ 14 การพฒันางานวจิยัและนวตักรรมดา้นสขุภาพ

62 โครงการการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทางการพยาบาลโดยการใช ้

เครือ่งมอืพัฒนาความรู ้9 ชิน้ ในการพัฒนาคณุภาพระบบบรกิาร กลุม่
การพยาบาล โรงพยาบาลวานรนวิาส  จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ 
2565

น.ส.นรศิรา  ศรกีลุวงค์ /

63 โครงการพัฒนาทกัษะการเขยีนงานวจิัย (R2R) ใหส้ าเร็จเพือ่พัฒนา 
ความเป็นเลศิทางการวจิัย  คปสอ.วานรนวิาส ปีงบประมาณ 2565

นางศรินุิช  ณ นครพนม /

หมายเหต ุ: จ านวน 63 โครงการ
1.โครงการใชง้บประมาณ จ านวน 20 โครงการ
2.โครงการไมใ่ชง้บประมาณ จ านวน 43 โครงการ






