
แผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล 

ปีงบประมาณ 2565 



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล (3)

งบ สสจ. 

(4)

งบกลำง 

จังหวัด (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……...

(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนโครงกำรเพ่ือมุ่งสู่

ผลสัมฤทธ์ิ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอรำษีไศล 

ปีงบประมำณ 2565

/ 8,450      8,450               นำงสำวนิภำ อินทนิล          

0956208065

2 โครงกำรประชุมคปสอ.รำษีไศล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน

ตำมตัวช้ีวัดส ำคัญด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 2565

/ 12,600     12,600              นำยพนิช โชคอนุวัฒน์

3 โครงกำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำร

พัฒนำระบบสุขภำพ คปสอ.รำษีไศล ปีงบประมำณ ๒๕๖๕

/ 32,000     32,000              นำยพนิช โชคอนุวัฒน์

4 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม

ตัวช้ีวัดด้ำนสำธำรณสุขปีงบประมำณ 2565 และจัดท ำ

แผนปฏิบัติรำชกำรกำรพัฒนำระบบสุขภำพ คปสอ.รำษีไศล 

ปีงบประมำณ 2565

/ 332,580   332,580            นำงสำวนิภำ อินทนิล          

0956208065

รวมงบประมาณ (บาท) -                -                385,630  -         -         -         -         385,630          

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท) ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

เงินบ ำรุง (1)

........................................................ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

...................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านบริหารงานท่ัวไปและพัฒนาบุคลากร  

PP (2)
งบกองทุน

ต ำบล (3)

งบ สสจ. 

(4)

งบกลำง 

จังหวัด (5)
อ่ืนๆ 

ระบุ……...(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน

กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ และกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 

ควำมโปร่งใส กำรบริหำรควำมเส่ียง  เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ

อ ำเภอรำษีไศล ปีงบประมำณ 2565

/ 10,800         10,800             น.ส.นิภำ อินทนิล            

  โทร. 0956208065

2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน

และกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ 

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอรำษีไศล ปีงบประมำณ 2565

/ 17,420         17,420             น.ส.นิภำ อินทนิล            

 โทร. 0956208065

3 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 

(Training need)  ปีงบประมำณ 2565

/ 192,000       192,000           นำงกำญจนำ พงศ์

พฤทธิวัฒน์

4 โครงกำรพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมสุข  เครือข่ำย

บริกำรสุขภำพอ ำเภอรำษีไศล ปีงบประมำณ 2565

/

(ไม่ใช้งบประมำณ)

น.ส.นิภำ อินทนิล            

 โทร. 0956208065

รวมงบประมาณ (บาท) -           -            220,220      -             -             -             -             220,220          

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท) ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

เงินบ ำรุง (1)

........................................................ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

...................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

PP (2)
งบกองทุน

ต ำบล (3)

งบ สสจ. 

(4)

งบกลำง 

จังหวัด (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……...

(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ด้ำนกำรรักษำ โรคท่ีเป็น

ปัญหำส ำคัญในพ้ืนท่ี

/ 13,100         13,100         นำงณัฐธิดำรัตน์ สิงหกุล

2 โครงกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ และ

ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นในโรคท่ีเป็นภำวะฉุกเฉิน

/ 69,700         69,700         นำงสำวสนอง ประนม

3 โครงกำรประชุมเชิงเชิงปฏิบัติกำร เร่ืองกำรช่วยท ำหัตถกำร

ทำงกำรแพทย์และกำรควบคุมกำรติดเช้ือ

/ 27,300         27,300         นำงพิสมัย ประสมศรี

4 โครงกำรมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนวิชำกำรและกำร

วิจัย(Km sharing: Creating Healthy Work  

Environments)

/ 49,300         49,300         นำยอนุศร กำระเกษ

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ่ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท) ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
เงินบ ำรุง (1)

................................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

PP (2)
งบกองทุน

ต ำบล (3)

งบ สสจ. 

(4)

งบกลำง 

จังหวัด (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……...

(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ่ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท) ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
เงินบ ำรุง (1)

5 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรตำม Service Planและโรคท่ี

เป็นปัญหำในพ้ืนที

/ 27,100         27,100         นำงสำวสนอง ประนม

6 โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว  

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอรำษีไศล

/ 73,500         73,500         นำงจันทร์จรัส แผนประไพ

7 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำ / 102,900        102,900       นำงจันทร์จรัส แผนประไพ

8 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพบุคลำกรเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ

อ ำเภอรำษีไศล

/ 13,700         13,700         นำงญำณี สีหบุตร

9 โครงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัว

และวำงแผนจัดรูปแบบกำรพัฒนำ

/ 15,600         15,600         นำงปพัชญำ ทองตัน

................................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

PP (2)
งบกองทุน

ต ำบล (3)

งบ สสจ. 

(4)

งบกลำง 

จังหวัด (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……...

(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ่ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท) ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
เงินบ ำรุง (1)

10 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนในคลินิกหมอ

ครอบครัว

/ 48,000         48,000         นำงปพัชญำ ทองตัน

11 โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยแบบ

ประคับประคอง

/ 10,400         10,400         นำงสิริลักษณ์  หลำวทอง

12 โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วย CAPD / 10,400         10,400         นำงสิริลักษณ์  หลำวทอง

13 โครงกำiพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ในประชำชนอำยุ 15

 ปีข้ึนไป

/ 9,250           9,250          นำงสำวเกษแก้ว สุบิน

14 โครงกำรส่งเสริมกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มประชำชน

 15 ปี ข้ึนไป

/ 9,250           9,250          นำงสำวเกษแก้ว  สุบิน

................................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

PP (2)
งบกองทุน

ต ำบล (3)

งบ สสจ. 

(4)

งบกลำง 

จังหวัด (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……...

(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ่ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท) ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์
เงินบ ำรุง (1)

15 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำนักเรียน สู่โรงเรียนสุข

บัญญัติแห่งชำติ

/ 6,200           6,200          นำงสำวเกษแก้ว สุบิน

16 โครงกำรเย่ียมเสริมพลังเครือข่ำยงำนสุขศึกษำในชุมชน / 29,300         29,300         นำงสำวเกษแก้ว สุบิน

รวมงบประมาณ (บาท) -           -            515,000       -          -          -          -          515,000      

................................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

 อ ำเภอรำษีไศล

/ 283,700   283,700            นำงณัฐธิดำรัตน์ สิงหกุล

2 โครงกำรประชุมพัฒนำศักยภำพทีมสหวิชำชีพในกำรดูแล

ผู้ป่วยโรคเบำหวำนโรคควำมดันโลหิตสูง

/ 6,400      6,400               นำงณัฐธิดำรัตน์ สิงหกุล

3 โครงกำรเฝ้ำระวังภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบำหวำนและ

โรคควำมดันโลหิตสูง  อ ำเภอรำษีไศล

/ 14,000     14,000              นำงณัฐธิดำรัตน์ สิงหกุล

รวมงบประมาณ (บาท) -                -              -         -       -       -       -       
-                

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

...................................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ)์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

....................................................ผูเ้สนอแผนปฏบิัติราชการ
(นางณัฐธิดารัตน์ สิงหกุล)

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

 อ ำเภอรำษีไศล

/ 283,700   283,700            นำงณัฐธิดำรัตน์ สิงหกุล

2 โครงกำรประชุมพัฒนำศักยภำพทีมสหวิชำชีพในกำรดูแล

ผู้ป่วยโรคเบำหวำนโรคควำมดันโลหิตสูง

/ 6,400      6,400               นำงณัฐธิดำรัตน์ สิงหกุล

3 โครงกำรเฝ้ำระวังภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบำหวำนและ

โรคควำมดันโลหิตสูง  อ ำเภอรำษีไศล

/ 14,000     14,000              นำงณัฐธิดำรัตน์ สิงหกุล

รวมงบประมาณ (บาท) -                -              -         -       -       -       -       
-                

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

...................................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ)์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

....................................................ผูเ้สนอแผนปฏบิัติราชการ
(นางณัฐธิดารัตน์ สิงหกุล)

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ



ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพแบบองค์รวมตำมกลุ่มวัย

 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์/เด็กปฐมวัย

/ 137,940   137,940            นำงนีรนุช   จิรำนันท์สิริ

2 โครงกำรพัฒนำกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพแบบองค์รวมใน

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

/ 65,200     65,200              นำงนีรนุช   จิรำนันท์สิริ

3 โครงกำรพัฒนำกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม.ใน

กลุ่มวัยท ำงำน

74,000     74,000              นำงนีรนุช   จิรำนันท์สิริ

4 โครงกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรม

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ใน 

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน

49,400     49,400              นำงนีรนุช   จิรำนันท์สิริ

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

........................................................ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

....................................................ผูเ้สนอแผนปฏบิัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้จัดกำรระบบดูแลผู้สูงอำยุ(Care 

Manager) และนักบริบำลผู้สูงอำยุ(Care Giver : CG) ปี 2565

108,800   108,800            นำงญำณี สีหบุตร

6 โครงกำรพัฒนำระบบดูแลระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุ และ

บุคคลอ่ืนท่ีมีภำวะพ่ึงพิง ปี 2565

77,900     77,900              นำงญำณี สีหบุตร

7 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรทำงด้ำนอุปกรณ์กำรแพทย์

เพ่ือให้กำรดูแลผู้สูงอำยุ

/  นำงญำณี สีหบุตร

รวมงบประมาณ (บาท) -                -              -         -       -       -       -       -                

........................................................ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ)์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

....................................................ผูเ้สนอแผนปฏบิัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรกำรเฝ้ำระวังตำมเกณฑ์มำตรฐำนในสถำน

ประกอบกำรด้ำนบริกำรสุขภำพในพ้ืนท่ีประจ ำปี 2565

/  ภญ.ศศิกำนต์ บุญพิมล

2 โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในอำหำรสด ในร้ำนอำหำร /  ภญ.ทักษิณีย์ ศรีพล

3 โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพคุณภำพน้ ำด่ืมประชำรัฐและและตู้

น้ ำด่ืมหยอดเหรียญ

 ภญ.ศศิกำนต์  บุญพิมล

4 โครงกำรตรวจมำตรฐำนสถำนท่ีผลิตน้ ำด่ืมน้ ำแข็งท่ีได้รับกำร

รับรองตำมมำตรฐำน GMP

  ภญ.ศศิกำนต์  บุญพิมล

5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดบริกำรเภสัชกรรมงำนเภสัช

กรรมปฐมภูมิและระบบกำรติดตำมกำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์

สุขภำพปลอดภัยและมีควำมสมเหตุ

 ภญ.ภัควริทร์  พัฒนะพรวัฒน์

6 โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรสดยำ น้ ำด่ืม  ใน

ชุมชน และและโรงครัวโรงพยำบำล

31,903     31,903              ภญ.ทักษิณีย์ ศรีพล

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

7 โครงกำรเฝ้ำระวังโฆษณำด้ำนสุขภำพท่ีผิดกฎหมำยทำง

คล่ืนวิทยุชุมชน

4,000      4,000               ภญ.อรัญญำ จึงรักษ์พงษ์

8 โครงกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้เร่ืองกัญชำทำงกำรแพทย์ให้แก่

เจ้ำหท่ี รพ.สต. และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน

9,800      9,800               ภญ.สุดำทิพย์ สกุนินนท์

9 โครงกำรเย่ียมบ้ำนผู้ป่วยคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์

โรงพยำบำลรำษีไศล

500         500                  ภญ.สุดำทิพย์ สกุนินนท์

10 โครงกำรประชุมช้ีแจงเพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเครือข่ำย

คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือส่งเสริมกำรใช้ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ

อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสมเหตุผล

16,200     16,200              ภญ.ภัควรินทร์ พัฒนะพรวัฒน์

11 โครงกำรอบรมเพือพัฒนำศักยภำพองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค

ในชุมชนสู่กำรเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระดับคุณภำพ

22,700     22,700              ภญ.อรัญญำ จึงรักษ์พงษ์



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

12 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรอำหำร เพ่ือ

ด ำเนินกำรให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ GMP & Primary GMP

10,000     10,000              ภญ.ศศิกำนต์  บุญพิมล

13 โครงกำรจัดซ้ือจัดหำอุปกรณ์เพ่ือควบคุมกำรจัดเก็บยำ

เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยำ และวัคซีนให้ได้มำตรฐำนตำมแนว

ทำงกำรพัฒนำโรงพยำบำลโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

145,000   145,000            ภญ.ภัควรินทร์ พัฒนะพรวัฒน์

รวมงบประมาณ (บาท) -                -              -         -       -       -       -       -                

........................................................ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ)์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

....................................................ผูเ้สนอแผนปฏบิัติราชการ
(นางอรัญญา จึงรักษ์พงษ์
เภสัชกรช านาญการพิเศษ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญำหมอพ้ืนบ้ำนอ ำเภอรำษีไศล / 16,500     16,500              นำงมะลิวัลย์ แก้วประดับ

2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรแพทย์แผนไทยตำมเกณฑ์กำร

ประเมิน รพ.สต.ติดดำว 

/ 5,760      5,760               นำยอิทธิพล ตำอุด

3 โครงกำรประยุกต์ยำสมุนไพรเพ่ือกำรดูแลผู้ป่วยNCD / 16,500     16,500              นำงสำววิภำพร สุภำพ

4 โครงกำรพัฒนำกำรเข้ำถึงทับหม้อเกลือในมำรดำหลังคลอด 

อ ำเภอรำษีไศล

/ 28,600     28,600              นำงสำววิภำพร สุภำพ

5 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วยระยะกลำง(IMC ) 

อ ำเภอรำษีไศล

/ 9,800      9,800               นำงสำวศุภรัตน์ ชำลี

6 โครงกำรพัฒนำระบบกำรเข้ำถึงบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ

ทำงกำรแพทย์

/ 17,500     17,500              ณิรดำ  เอ่ียมสง่ำ

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ……..

.(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

รวมงบประมาณ (บาท) -                -              -         -       -       -       -       94,660           

........................................................ ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

.......................................................ผู้อนุมัตแิผนปฏบิัติราชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ)์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

....................................................ผูเ้สนอแผนปฏบิัติราชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ…….

..(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิต

ในหญิงต้ังครรภ์

/  นำงนงครำญ สมยืน

2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูก. กำรพัฒนำเด็กไทยคิดเป็น

 คิดดี คิดให้ ด้วยสำยใยพันผูก(Creation,  

positive,Respone to society: CPR)

/ 10,750     10,750            นำงญำณี สีหบุตร

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพจิต 

ส ำหรับผู้ดูแลในครอบครัว

19,500     19,500            นำงนงครำญ สมยืน

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรคัดกรองโรค

ออทิสติคในเด็ก 2-5 ปี  (บูรณำกำรกับโครงกำรคัดกรอง

จิตเวชในชุมชน)

 นำงญำณี สีหบุตร

5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรดูแลช่วยเหลือ

เด็ก 4 โรคหลักจิตเวชเด็กในกลุ่มอำยุ 6-15ปีในชุมชน

35,970     35,970            นำงนงครำญ สมยืน

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ…….

..(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

6 โครงกำรเฝ้ำระวังวัยรุ่นท่ีมีภำวะซึมเศร้ำในวัยรุ่นกลุ่มเส่ียง

 อำยุ 13-15 ปี

19,650     19,650            นำงญำณี สีหบุตร

7 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพ

เจ้ำหน้ำท่ีเครือข่ำยในกำรดูแลผู้ป่วยท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

สูงก้ำวร้ำวรุนแรง

17,680     17,680            นำงทองพูน สมคะเนย์

8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเครือข่ำยในกำร

ดูแลประชำชนกลุ่มเส่ียงปัญหำสุขภำพจิตในสถำนกำรณ์

โควิด-2019ปีงบประมำณ 2565

49,400     49,400            นำงทองพูน สมคะเนย์

9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพทีมสหวิชำชีพในกำรช่วยเหลือ

เยียวยำจิตใจผู้ประสบภำวะวิกฤติ (Mcatt)

10,480     10,480            นำงญำณี สีหบุตร

10 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรศูนย์พ่ึงได้อ ำเภอรำษีไศล 12,240     12,240            นำงทองพูน สมคะเนย์



1. แผนเชิงยุทธศาสตร์ คณะท างานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด

PP (2)

งบ

กองทุน

ต ำบล 

(3)

งบ 

สสจ. 

(4)

งบกลำง

 จังหวัด

 (5)

อ่ืนๆ 

ระบุ…….

..(6)
อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

ไม่อยู่ในแผนรับ

จ่ำยเงินบ ำรุง

สรุปแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงาน คปสอ. ราษีไศล

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/ แผนงำน

แหล่งงบประมาณ (บาท)

รวม (บำท)

ผู้รับผิดชอบ/ โทรศัพท์

เงินบ ำรุง (1)

11 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE 

NUMBER ONE ประจ ำปี2565

77,500     77,500            นำงทองพูน สมคะเนย์

12 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด 7,000      7,000              นำงวิมลฤดี  ไฮค ำ

13 โครงกำรควบคุมบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ / 20,900     20,900            นำงญำณี สีหบุตร

รวมงบประมาณ (บาท) -            -              -         -      -      -      -      -               

...................................................... ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
(สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ )

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราษีไศล

...................................................ผูอ้นุมัติแผนปฏิบัตริาชการ
(นายทนง วีระแสงพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

................................................ผูเ้สนอแผนปฏิบัตริาชการ
(นางสาวนิภา อินทนิล)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ


