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บทที ่1 
ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป CUP บัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่   เป็นอ าเภอท่ีมีประวัติศาสตร์

อันยาวนาน จากการส ารวจหลักฐานทางด้านโบราณคดี 
พบว่ามีการต้ังถ่ินฐานมาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร ์มี
ชุมชนเกิดขึ้นเป็นเวลานาน  ไม่น้อยกว่า 4,000 ปี  

อ าเภอบัวใหญ่   เดิมมีฐานะเป็นด่าน ท า
หน้าท่ีดูแลในเขตชายแดนเรยีกว่า “ด่านนอก” ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวรชักาลท่ี 3 แห่ง
กรุงรตันโกสินทร ์ ขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา  ต่อมา
ยกฐานะเป็น “แขวงด่านนอก”  เปลี่ยนเป็น “อ าเภอ
นอก”  และ “อ าเภอบัวใหญ่” ตามล าดับ พื้นท่ีมีลักษณะเป็นท่ีราบสูง ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด
นครราชสีมา อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา เป็นระยะทาง 102 กิโลเมตร    

ลักษณะประชากร : ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสาน อพยพมาจาก อีสานตอนกลาง เช่น 
รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม ภาษาท่ีพูดส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน บางส่วนพูดไทยโคราช 

1.1.2 ตามรอยเสด็จ 
 ระหว่างวันท่ี 2-20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2498  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช
และสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ  พระบรมราชนีินาถ  เสด็จพระราชด าเนินทรงเย่ียมพสกนิกรในจงัหวัดต่างๆ ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสด็จประทับ ณ พลับพลา  หน้าสถานีรถไฟบัวใหญ่  ทรงโปรดให้พสกนิกรชาว
อ าเภอบัวใหญ่และอ าเภอใกลเ้คียงเขา้เฝ้ารบัเสด็จ  เมื่อวันท่ี 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2498  และทรงประทับรถไฟ
พระท่ีน่ัง  เสด็จพระราชด าเนินต่อไปยังจงัหวัดขอนแก่น 

พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงเสด็จยกชอ่ฟ้าและตัดลูกนิมิต  พระอุโบสถ วัดบัว
ใหญ่  ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จงัหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันท่ี  19  มีนาคม  พ.ศ. 2528 
           สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพระราชพิธี
วางศิลาฤกษ์  และเปิดอาคารศาลจงัหวัด บัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จงัหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันท่ี 12  มิถุนายน  
พ.ศ. 2540 

1.1.3 เสนาบดีและบุคคลส าคัญเยือนบัวใหญ่ 
 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเยือนอีสาน ปี 2449 
 พลต ารวจเอกเผ่า  ศรยีานนท์ เยี่ยมบัวใหญ ่ปี 2499 
 พลเอกถนอม   กิติขจร เปิดชุมทางรถไฟบัวใหญ่ ปี 2510 
 พลตร ีมรว.คึกฤทธิ ์  ปราโมช นายกรฐัมนตร ีปี 2518  
 รฐัมนตร ีใหญ่   ศวิตชาติ เปดิศาลจงัหวัดเคลื่อนท่ี ปี 2518 
 รฐัมนตรฯีพลตรสีน่ัน   ขจรประศาสตร ์วางศิลาฤกษ์ท่ีว่าการอ าเภอบัวใหญ่  
 นายพิชยั   รตักลุ รองนายกรฐัมนตร ีเปิดป้าย สปอ.บัวใหญ่ ปี 2528 
 
 



1.1.4 ค าขวัญอ าเภอบัวใหญ่ 
 นามเดิมด่านนอก เมืองดอกบัวไหม ชุมทางรถไฟ บึงใหญง่ดงาม ลือนามโต๊ะจนี ถ่ินหลานย่าโม 

1.1.5 อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ        อ าเภอบัวลาย 
ทิศใต้    ติดต่อกับ อ าเภอคง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอบ้านเหลื่อม 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ าเภอสีดา 

1.1.6 การเมืองการปกครอง 
อ าเภอบัวใหญ่แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 122 หมู่บ้าน 24 ชุมชน, อบต. 9 แห่ง, 

เทศบาล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และ เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด 

1.1.7 การคมนาคม   
ประชาชนนิยมการเดินทางท้ังทางรถไฟและรถยนต์  โดยอ าเภอบัวใหญ่เป็นชุมทางรถไฟท่ีส าคัญ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเดินทางโดยรถยนต์ มีถนนทางหลวงแผ่นเดินหมายเลข 202 พาดผ่าน
สามารถเดินทางไปภาคเหนือผ่านทางจังหวัดชัยภูมิ  และเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
กรุงเทพมหานคร ใชเ้ส้นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) 

1.1.8 ด้านเศรษฐกิจ 
 ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมและรบัจ้าง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว      
มันส าปะหลัง อ้อย ทอผ้าไหม จกัสาน รบัจา้งท่ัวไป และไปท างานต่างประเทศ  มีโรงงานมันส าปะหลัง โรงสี
ข้าวตงฮั้ว  ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ต้ังในเขตอ าเภอบัวใหญ่ มีธนาคารจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงศร ีและ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

 1.1.9 ด้านสังคม ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง / รฐัวิสาหกิจ  
  1) ท่ีว่าการอ าเภอบัวใหญ ่

2) ศาลจงัหวัดบัวใหญ่                    
  3) ส านักงานอัยการประจ าศาลจงัหวัดบัวใหญ่         
  4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6    
  5) ส านักงานขนส่งจงัหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่  
  6) ส านักงานท่ีดินจงัหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่  
  7) ส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่  
  8) เรอืนจ าอ าเภอบัวใหญ ่
  9) สถานีต ารวจภูธรบัวใหญ ่
  10) ส านักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
  11) สถานีชุมทางบัวใหญ ่
  12) สภาวัฒนธรรมอ าเภอบัวใหญ ่
  13) ศูนย์ประสานงาน อบจ.จงัหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอบัวใหญ่ 
 



1.1.10 สถานศึกษา          
  1) โรงเรยีนประถม    จ านวน 40 แห่ง     
  2) โรงเรยีนมัธยม    จ านวน 4 แห่ง       
  3) โรงเรยีนขยายโอกาส       จ านวน 19 แห่ง 
  4) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก               จ านวน 31 แห่ง 

สถาบันการศึกษา : ระดับอาชวีศึกษา 
1) วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ ่

     2) โรงเรยีนบัวใหญ่เทคโนโลยีพาณิชยการ    

1.1.11 สถานท่ีท่องเที่ยว/งานประเพณีท่ีส าคัญ อ าเภอบัวใหญ่มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคัญ ได้แก่ 
          1) โบราณสถานปรางค์กู่ บ้านกู่ ต าบลดอนตะหนิน  

2) สวนสาธารณะบึงบัวใหญ่ เทศบาลบัวใหญ ่
3) วัดดอนหันกุดจอก ต าบลกุดจอก 
4) แหลง่ผลิตเกลือเสรมิไอโอดีน บ้านโนนทองหลาง ต าบลโนนทองหลาง 
5) ป่าชุมชนบ้านหนองแวง ต าบลโนนทองหลาง 
6) แหลง่อนุรกัษ์พันธุสั์ตว์น้าห้วยน้าเค็ม ต าบลหนองแจง้ใหญ่ 
7)ศูนย์เรยีนรูก้ารพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างพอเพียง (ศรพ.) บ้านหนองเม็ก ต าบลด่านชา้ง 
8) งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ระหว่างวันท่ี 4 – 10 มีนาคม ของทุกป ี

1.1.12 หน่วยงานเอกชน / จติอาสา 
  1) สโมสรโรตารี ่
  2) มูลนิธคุิณธรรมการกุศลบัวใหญ่ (เต็กก่า จหีลกัเกาะ) 
  3) มลูนิธบัิวใหญส่งเคราะห์ (กู้ภัย ฮกุ 31) อ าเภอบัวใหญ่ 

1.1.13 สถานบรกิารสาธารณสุข 
การสาธารณสุข : อ าเภอบัวใหญ่ มีสถานบรกิารด้านสาธารณสุข แบ่งออกได้ดังน้ี 
โรงพยาบาลชุมชน    จ านวน    1 แห่ง  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน    1 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  จ านวน  12 แห่ง  
ศูนย์บรกิารสาธารณสุข     จ านวน   1 แห่ง 
PCU โรงพยาบาลบัวใหญ ่   จ านวน   1 แห่ง  
สถานพยาบาลเรอืนจ าอ าเภอบัวใหญ ่ จ านวน   1 แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน คลินิกแพทย ์ จ านวน   12 แห่ง 
คลินิกทันตกรรม    จ านวน   3 แห่ง 

 
 
 
 
 
 



1.1.14 พ้ืนท่ีการปกครองแสดงจ านวน เทศบาล อบต. ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรอืน ประชากร 
 

ท่ี
ท่ี 

อ าเภอ 
เขตปกครอง จน.หมู่บ้าน/

ชุมชน 
จน.หลังคาเรอืน จ านวนประชากร

(คน) เทศบาล อบต. 
1. อ าเภอบัวใหญ ่ 2 9 147 19,168 82,394 

CUP บัวใหญ่ 2 9 147 19,168 82,394 
   ข้อมูลประชากรจาก สปสช ประมวลผลวันท่ี 1 เมษายน  2564 

1.1.15 ทรพัยากร แสดงจ านวน รพ.สต./PCU สถานพยาบาลรฐั/เอกชน รา้นขายยา โรงเรยีน วัด/ 
ศาสนสถาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. กสค. 

ท่ี อ าเภอ 

  จ านวนสถานบรกิาร จ านวนสถานศึกษา 

รพ.
สต. 

PCU 
ศูนย์ 
บรกิาร
สุขภาพ 

รพ.
รฐั 

รพ.
เอก 
ชน 

คลินิก
แพทย์ 

คลินิก 
ทันต 
กรรม 

รา้น 
ขาย
ยา 

ประถม+
ขยาย 
โอกาส 

สาย
อาชพี 

มัธยม 
ศึกษา 

1. 
บัว
ใหญ ่

12 1 1 1 1 12 3 11 59 2 4 

CUP บัว
ใหญ่ 

12 1 1 1 1 12 3 11 59 2 4 

1.1.16 ทรพัยากร แสดงจ านวน วัด/ ศาสนสถาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. กสค. 

 
1.1.17 จ านวนผู้ป่วยนอกเข้ารบับรกิาร  ปีงบประมาณ 2560 – 2564                                                                                            

แหล่งข้อมูล : HDC  https://bit.ly/3nEfLin   ณ 23 ธ.ค. 64 
 

 
 
 

ท่ี อ าเภอ วัด ส านักสงฆ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จน.อสม. จน.กสค. โบสถ์ครสิต์ 

1 บัวใหญ ่ 96 9 31 1,622 19,168 2 
CUP บัวใหญ่ 96 9 31 1,622 19,168 2 

ท่ี หน่วยงาน 2560 (ครัง้) 2561 (ครัง้) 2562 (ครัง้) 2563 (ครัง้) 2564 (ครัง้) 
1 โรงพยาบาลบัวใหญ ่ 204,563 221,867 236,987 191,859 226,230 
2 PCU อ าเภอบัวใหญ่ 

(14 แห่ง) 
246,394 228,204 218,475 193,340 184,438 

 
รวมท้ังหมด 450,957 450,071 455,462 385,199 410,668 



1.2 ข้อมูลสถานะสุขภาพ CUP บัวใหญ่ 
 1.2.1 โครงสรา้งพีรามิดประชากรทางอายุและเพศ ของ CUP บัวใหญ่ ปี 2564 

 
      ปีรามิดรูปเจดีย์ฐานกว้าง ประชากรอ าเภอบัวใหญ่ มีประชากร กลุ่มอายุ 0-4 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 5 
ประชากร กลุ่มอายุ 5-14 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 7 ประชากรกลุ่มอายุ 15-19 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 8 ประชากรกลุ่ม
อายุ 20-59 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 55 ประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 25 พบว่าอ าเภอบัวใหญ่เป็น
สังคม วัยท างาน  

1.2.2 สรุปปัญหาสุขภาพตามกลุ่มอายุ CUP บัวใหญ่ ปี 2564 
1) สถานะสุขภาพกลุ่มอายุ 0-5 ปี    

ท่ี ปัญหา เป้าหมาย จ านวน (ราย) รอ้ยละ 
1 ภาวะโภชนาการ      
    - อ้วน 3,386 381 11.25 
   - ผอม 3,386 157 4.64 
   - เต้ีย 3,386 439 12.97 
2 พัฒนาการ    

    - ปกติ 2,185 1,655 61.32 
    - พฒันาการล่าชา้ 2,185 529 24.21 
3 การเสียชวีิตจากการจมน้า 10,631 0 0 
4 ปัญหาอ่ืน ๆ    
    - น้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรมั 264 15 5.68 
    - ทารกเป็นธาลัสซเีมีย 162 0 0 
    - กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน 254 188 74.02 
    - อัตราตายทารกแรกเกิด (ก่อน 28 วัน)  990 0 0 

 
 
 



2) สถานะสุขภาพกลุ่มอายุ 6-14 ปี   
ท่ี ปัญหา เป้าหมาย จ านวน (ราย) รอ้ยละ 
1 ภาวะโภชนาการ      
  - สูงดีสมส่วน 10,120 4,849 47.92 
  - ผอม 10,120 400 3.95 
 -อ้วนและเริม่อ้วน 10,120 1,672 16.72 
 -เต้ีย 10,120 1,727 17.07 
2 การเสียชวีิตจากการจมน้า 10,631 0 0 
3 ปัญหาอ่ืน ๆ    

    - ได้รบัยาเม็ดเสรมิธาตุเหลก็ 12,658 6 0.04 
 

3) สถานะสุขภาพกลุ่มอายุ 15-19 ปี  
ท่ี ปัญหา เป้าหมาย จ านวน (ราย) รอ้ยละ 
1 กลุ่มเส่ียง      
    - สุรา 14,977 1,183 7.90 
    - บุหรี ่ 11,020 865 7.85 
    - อ้วน 3,653 176 4.82 
2 ปัญหาอ่ืน ๆ    
    - ต้ังครรภ์ในวัยรุน่ (อยู่จรงิตาม HDC) 1,844 30 16.27 
    - ต้ังครรภ์ซ้า ในปีเดียวกัน (อยู่จรงิตาม HDC) 107 12 11.21 

 
4) สถานะสุขภาพกลุ่มอายุ 20-59 ปี  

ท่ี ปัญหา เป้าหมาย จ านวน (ราย) รอ้ยละ 
1 กลุ่มเส่ียงท่ีได้รบัคัดกรอง      
    - คัดกรองภาวะอ้วน BMI เกิน 17,363 9,578 55.16 
    - เบาหวาน 23,890 3,340 13.98 
   - ความดันโลหิตสูง 25,352 2,264 8.93 
   - มะเรง็ปากมดลกู 11,069 3,666 33.12 
    - เต้านมเต้านม 14,616 13,605 93.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) สถานะสุขภาพกลุ่มอายุ 60 ปี ข้ึนไป โดยการคัดกรองสุขภาพ 10 ด้าน 
 

                                         แหล่งข้อมูล : กลุม่งานบรกิารปฐมภูมแิละองค์รวม รพ.บัวใหญ่ ณ 30 พ.ย. 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ปัญหา เป้าหมาย จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

1 
เส่ียงโรคความดันโลหิต
สูง 8,478 

1,258 14.84 

2 เส่ียงโรคเบาหวาน 9,630 982 10.20 

3 เส่ียงโรคหลอดเลือด
สมอง 

3,922 2,659 67.80 

4 สุขภาพชอ่งปากผิดปกติ 13,184 12,757 96.76  

5 สมองเส่ือม AMT 13,184 12,755 96.75  

6 ซมึเศรา้ 2Q 13,184 12,788 97.00  

7 ข้อเข่าผิดปกติ 12,753 396 3.11  

8 เส่ียงต่อภาวะหกล้ม 12,757 344 2.70 

9 คัดกรองการใชกิ้จวัตรประจ าวัน ADL 

 -ติดสังคม 12,755 12,452 97.62 

 -ติดบ้าน 12,755 228 1.79 

 -ติดเตียง 12755 75 0.59 

10 ค่า BMI เกิน 12,869 3,684 28.63 



  1.2.2 สถานการณ์ทางระบาดวิทยา โรคท่ีเปน็ปัญหาสุขภาพอ าเภอบัวใหญ่ 
1) อัตราป่วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยา ท่ีส าคัญและเป็นปัญหาของพ้ืนท่ี ปี 2564 (อัตราต่อ

ประชากรแสนคน) 
 
 

แหล่งท่ีมา : ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลบวัใหญ่  (ข้อมลู ณ วันท่ี 1 ม.ค. 64 -31 ต.ค. 64 

562.84

205.09

79.24 66.42 43.12 27.97 16.31 15.15 8.16 3.50 3.5 1.17 1.17 1.17
0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

อัตราปว่ย/ประชากรแสนคน

ล าดับ โรค ปี 2564 
1 Diarrhoea 562.84 
2 Pneumonia 205.09 
3 H.conjunctivtis 79.24 
4 Pyrexia 66.42 
5 Food Poisoning 43.12 
6 S.T.D.,total 27.97 
7 Influenza 16.31 
8 Chickenpox 15.15 
9 D.H.F,Total 8.16 
10 Hand,food and mouth disease 3.50 
11 streptocccus suis 3.50 
12 Mumps 1.17 
13 melioidosis 1.17 
14 Scrub typhus 1.17 

กราฟที ่1 อัตราป่วยโรคติดต่อทางระบาดวิทยา ที่ส าคัญและเป็นปัญหาของพื้นที ่ปี 2564 (อัตราต่อประชากรแสนคน) 



อัตราป่วยโรคทางระบาดวิทยา อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 -     
31 ตุลาคม 2564 พบโรคท่ีมีอัตราป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคอุจจาระรว่ง (Dirrhoea) คิดเป็นอัตรา
ป่วย 562.84 ต่อประชากรแสนคน รอลงมาคือ โรคปอดบวม (Pneumonia) คิดเป็นอัตราป่วย 205.09 ต่อ
ประชากรแสนคน  โรคตาแดง (H.conjunctivtis) คิดเป็นอัตราป่วย 79.24 ต่อประชากรแสนคน โรคไข้หวัด
(Pyrexia) คิดเป็นอัตราป่วย 66.42 ต่อประชากรแสนคน และโรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) คิด
เป็นอัตราป่วย 43.12 ต่อประชากรแสนคน 

 
2) โรคระบาดท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของพ้ืนท่ี 

ตารางเปรยีบเทียบ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่  มือเท้าปาก เปรยีบเทียบปี 2559 - 2564 
 

  พ.ศ. 
    ไข้เลือดออก     ไข้หวดัใหญ่     มือเท้าปาก 
จ านวน 
(ราย) 

อัตรา
ป่วย 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย จ านวน 
(ราย) 

อัตราป่วย 

ปี 2559 201 234.22 926 1,079.07 190 221.41 
ปี 2560 140 168.81 328 395.81 67 80.85 
ปี 2561 142 170.81 968 1,128.01 71 85.41 
ปี 2562 273 318.13 1,245 1,450.80 107 124.69 
ปี 2563 197 229.56 445 518.56 87 101.38 
ปี 2564 7 8.16 14 16.31 3 3.50 

แหล่งท่ีมา : ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลบวัใหญ่  (ข้อมลู ณ วันท่ี 1 ม.ค. 64 – 31 ต.ค. 64) 
 

(ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 64 – 31 ต.ค. 64) 

        
    แหล่งท่ีมา : ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลบัวใหญ่ (ข้อมลู ณ วันท่ี 1 ม.ค. 64 – 31 ต.ค. 64  

จากสถานการณ์พบว่าอัตราป่วยโรคระบาดท่ีส าคัญของอ าเภอบัวใหญ่ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก, โรค
ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก มีอัตราป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ 8.16, 16.31 และ 3.5 ตามล าดับ ซึ่ง
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ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเทา้ปาก

กราฟที ่2 แสดงเปรยีบเทยีบสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก เปรยีบเทียบปี 2559 - 2564 (อัตรา
ต่อประชากรแสนคน) 



สถานการณ์การระบาดปี 2564 มีการระบาดลดลงจาก 4 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควิด-19 ท าให้มีรฐับาลมีนโยบายท่ีให้จดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์และมีมาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนไม่ไปพื้นท่ีเส่ียง ลดการอยู่สถานท่ีแออัดท าให้สถานการณ์การระบาดของโรคเหล่าน้ีลดลง 

1.2.3 สรุปจ านวนผู้ป่วยโรคเรือ้รงัท่ีส าคัญ อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา ปี 2560 - 
2564 

โรคเรือ้รงั 
                     จ านวนผู้ป่วย (ราย) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
โรคเบาหวาน 3,157 4,402 4,698 4,635 4,838 
โรคความดันโลหิตสูง 4,109 6,219 6,494 6,896 7,514 
โรคหลอดเลือดสมอง 243 362 656 496 497 

 
 แหล่งข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ 23 ธ.ค. 64   
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เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง

กราฟที่ 3 แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง อ าเภอบัวใหญ่ ปี 2560 - 2564 จ านวน
ผู้ป่วยจากประชากรผู้มีสิทธิห์ลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในอ าเภอบัวใหญ่ 



1.2.4 อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ CUP บัวใหญ่ 
      ตารางแสดงข้อมูลผู้ท่ีฆ่าตัวตายส าเรจ็ อ าเภอบัวใหญ่ ปี 2560 - 2564 

ปีงบประมาณ เป้าหมาย 
จ านวนผู้ท่ีฆ่าตัวตายส าเรจ็ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวน (ราย) 

≤8 
6 6 6 6 7 

อัตรา:
100,000 คน 

7.24 11.84 8.80 8.80 8.47 

 

 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานสุขภาพจติและยาเสพติด โรงพยาบาลบัวใหญ่ วันท่ี 23 ธ.ค. 64  

 
จากรายงานจ านวนผู้เสียชีวิตจากฆ่าตัวตายส าเรจ็ 5 ปีย้อนหลัง อ าเภอบัวใหญ่  ต้ังแต่ปี 2560 – 

2564 โดยปีท่ีมีจ านวนการฆ่าตัวตายส าเรจ็มากท่ีสุดคือปี 2561 คิดเป็น 11.84 คนต่อแสนประชากร และผล
การด าเนินงานในปี 2564 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ จ านวน 7 ราย คิดเป็น 8.47 คนต่อแสนประชากร ซึง่
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดต้องมีอัตราการฆ่าตัวตายน้อยกว่า 8 ต่อแสน
ประชากร จงึต้องมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานสุขภาพจติในพื้นท่ีอ าเภอบัวใหญ่เพื่อควบคุม
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
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กราฟที ่4 แสดงจ านวนผู้ทีฆ่่าตัวตายส าเรจ็ อ าเภอบัวใหญ่  ปี 2560 - 2564  (อัตราต่อประชากรแสนคน) 



1.3 การจดัล าดับความส าคัญของปัญหา 
 CUP บัวใหญ่ ได้วิเคราะห์ปัญหา ส่วนขาดการพัฒนาโยการส่วนร่วม ใช้เครื่องมือตาม 6’s 
Building block เป็นตัวก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์เพื่อจัดท าล า ดับความส าคัญของปัญหาตาม
ยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์และได้น ามาเป็นจุดเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพ CUP บัวใหญ่ ปี 2565 ดังน้ี 
 
ล าดับ ยุทธศาสตร ์ จุดเน้นการพัฒนา 
1 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกัน

โรคและคุ้มครองผู้บรโิภคท่ีเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence)  

1) เด็ก 0-5 ปี ได้รบัการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัย
ล่าชา้ได้รบัการติดตาม  
2) ความครอบคลุมการได้รบัวัคซนีในเด็ก 0-12 ปี ตาม
เกณฑ ์ 

2 ยุทธศาสตรท่ี์ 2ด้านการบรกิารท่ีเป็นเลิศ 
(Service Excellence)   

1) การป้องกันการฆ่าตัวตายส าเรจ็  
2) การรบับรกิารแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(กัญชาทางการแพทย์)  
3) โรคไม่ติดต่อ (NCD) 

3 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) 

1) บุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) ความสุขของบุคลากร 

4 ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ด้านบรหิารเป็นเลิศด้วยธรร-
มาภิบาล (Governance Excellence) 

1) การพฒันาระบบจดัเก็บรายได้คุณภาพและบรหิาร
เจา้หน้ี ระดับดีและดีมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1.4 ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT ANALYSIS) CUP บัวใหญ่ ปงีบประมาณ 2565 

ปัจจยัภายใน (Strength : จุดแข็ง) 
 1. การก าหนดการแผนงาน ทศิทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับจงัหวัด ระดับอ าเภอมี
ความชดัเจน ด้วยตัวชีว้ัดส าหรบัการประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
 2. มีโครงสรา้งคณะท างานในระบบ CUP ท่ีครอบคลุมทุกสาขา สามารถเชือ่มโยงการเปน็ไปตาม
มาตรฐานวิชาชพีก าหนด 
 3. โรงพยาบาลบัวใหญไ่ด้ถูกก าหนดให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย พฒันาศักยภาพการดูแลรกัษาโรคท่ี
สูงขึ้น 

 4. การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิชพีก าหนด 
 5. มีเครือ่งมือแพทย์ท่ีทันสมัย พรอ้มให้บรกิารรกัษาโรค 

 6. มีระบบการส่งต่อเพื่อการรกัษา การประสานงานระหว่างวิชาชพี การให้ค าปรกึษาในโรงพยาบาล
เชือ่มต่อ รพ.สต. อย่างเป็นระบบ รวมถึงระบบการเชีย่มบ้านของสหสาขาวชิาชพีท่ีชดัเจน  

 7. มีแพทย์เฉพาะทางเชีย่วชาญเฉพาะด้านตามสาขา บุคลากรมีความช านาญ/เชีย่วชาญ สามารถให้
ค าปรกึษาได้ 

 8. ผู้น ามีวิสัยทัศน์และประสานงานกับชุมชนได้ 
 9. บุคลากรมีค่านิยมในการท างานรว่มกันขององค์กร มีความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี  
 
ปัจจยัภายใน (Weakness : จุดอ่อน) 
 1. รพ.สต.ขาดการวางแผนการเงินการคลังอย่างถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อรายรบัไม่สอดคล้องกับ
รายจา่ย  
 2. อัตราก าลงัไมเ่พียงพอมี work load สูง 
 3. ขาดการสะท้อนข้อมลูสู่ผู้บรหิาร ส่งผลให้ขาดการติดตามผลการด าเนินงานท่ีต่อเน่ือง 

 4. การปรบัฐานข้อมลูประชากร และข้อมูลด้านบรกิารท่ียังไม่เป็นปัจจุบัน ซึง่ไมม่ีผู้รบัผิดชอบและ
ขาดผู้ก ากับติดตามท่ีชดัเจน ส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารรกัษาผู้ป่วยไม่ต่อเน่ือง 

 5. รพ.สต. ไม่มีพนักงานรกัษาความปลอดภัย ประจ า รพ.สต.  
 6. บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นลูกจา้ง ส่งผลกระทบในการใชง้บประมาณส าหรบัการจา้งท่ีค่อนข้างสูงต่อปี 
ซึง่ไมส่อดคล้องกับรายได้ของ รพ.สต.ท่ีได้รบั 

 7. การมอบหมายการปฏิบัติงานไม่ตรงกับต าแหน่งส่งผลให้งานขาดประสิทธภิาพ 
 8. บุคลากรขาดความรูค้วามเข้าในการให้บรกิารแพทยแ์ผนไทยใน รพ.สต.  
 9. บคลากรขาดความสุขในการท างาน 
 10. ภาวะสุขภาพของบุคลากรมีความเส่ียงโรคไม่ติดต่อเพิม่สูงขึ้น 
 
 
  
 

 
 
 



ปัจจยัภายนอก (Opportunity : โอกาส) 
 1. นายอ าเภอบัวใหญ่ให้ความส าคัญกับงานด้านสาธารณสุข 

 2. อปท.ให้ความรว่มมือเป็นอย่างดี ทั้งด้านการควบคุมโรค และ EMS เป็นบางแห่ง 
 3. มีการก าหนดยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เอือ้ต่อการพัฒนางานด้าน

สาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. มแีหลง่ทุนท่ีจะน ามาใชใ้นการดูแล พัฒนา ส่งเสรมิสุภาพประชาชนให้มีสุขภาพรา่งกายท่ีดี เชน่ 
กองทุนต าบล, อบจ., สสส., กองทุนโรคเรือ้รงั เป็นต้น 

 5. มีภาคีเครอืข่ายเข้มแข็งและท างานเป็นเครอืข่าย 
 6. มีชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลายและรวมเรว็ 
 7. การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเรว็  

 
ปัจจยัภายนอก (Threat : ภาวะคุกคาม) 
 1. มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รา้นสะดวกซือ้ รา้นค้าออนไลน์ บรกิารส่ังซือ้อาหารแบบเดลิเวอรี ่ที่

สะดวกและเข้าถึงง่าย ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้น 
 2. ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าท่ีรวดเรว็ ท าให้เกิดโรคติดต่อระบาดขึ้นในพื้นท่ีได้ง่ายขึ้น 
 3. มีแรงงานย้ายถ่ินฐานในพืน้ท่ี 

 4. การเข้าถึงส่ือได้ง่าย เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบของกลุ่มวัยรุน่ ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุน่และการฆ่าตัวตาย 

 5. มีโฆษณาชวนเชือ่เก่ียวกับยาสมุนไพร  ยาลูกกลอน ยาชุด ยาหม้อ ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงยากลุ่ม
ดังกล่าวได้ง่ายและสะดวก  

 6. มาตรการกฎหมายการขายบุหรี ่สุรา ยังไม่เข้มงวด เชน่ มีการขายให้ในเด็กต่ากว่า 18 ปี 
 7. สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก าหนดส่งผลให้เกิดการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อได้

ง่ายและรวดเรว็ 
 8. พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ท าให้มกีารใชส้ารเคมีในการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น  
 9. เกิดมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากโรงงาน ท าให้เกิดโรคจากควันและฝุ่น 
 10. ประชาชนไม่ได้มกีารคัดแยกและก าจดัขยะอย่างถูกวิธ ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 โครงสรา้งการบรหิาร CUP บัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 



 
 

 

 



1.6 กระบวนการจดัท าแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพของ CUP บัวใหญ่ 
1) ก าหนดข้ันตอนการท าแผนปฏิบัติการ ระดับ CUP บัวใหญ่  ปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รบัผิดชอบ  

1 ประชุมเตรยีมการท าแผน CUP 16 ตุลาคม 2564 คณะท างานแผน 
CUP 

2 ประชุมชีแ้จงให้  รพ.สต. จดัท า แผนประมาณการรายรบั-รายจา่ย   สิงหาคม – กันยายน 
2564 

รพ.สต/ คณะท างาน  
CFO  CUP 

3 ส่งแผนประมาณรายรบั-รายจา่ย  รพ.สต.ให้กับส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา  

สิงหาคม – กันยายน 
2564 

คณะท างาน  CFO  
CUP 

4 รบัรองแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ ระดับจงัหวัด  21-23 ตุลาคม 2564 สสอ./ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

5 ประชุมรบัรองแผนยุทธศาสตรร์ะดับ จงัหวัด  ผ่านหัวหน้าฝ่าย
แผนของ สสอ./รพ. 

28 ตุลาคม 2564 หัวหน้าฝ่ายแผน รพ./
สสอ. 

6 สสจ.นม จดัประชุมชีแ้จง แผนประมาณการรายรบั-รายจา่ย  
ระดับ CUP  ( Plan fin ) 

กันยายน - ตุลาคม 
2564 

คณะท างาน  CFO  
CUP 

7 ชีแ้จงแผนระดับจงัหวัด แผนระดับกระทรวงพรอ้มกับมอบตัวชีว้ัด 19 พฤศจกิายน 
2564 

คณะท างานแผน 
CUP 

8 ให้แต่ละอ าเภอ/รพ./คณะท างาน ไปจดัท าแผนปฏิบัติการ พฤศจกิายน – 
ธนัวาคม 2564 

สสอ./รพ.สต./รพ. 

   9 น าเสนอแผนปฏิบัติการและพิจารณาอนุมัติงบประมาณของแต่
ละอ าเภอ/รพ./คทง.(รพ.บัวใหญ่) 

14  ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการ CUP 

  10 รวบรวมแผนทุกประเภท เสนอ ประธาน CUP เพื่อลงนามอนุมัติ  18 ธนัวาคม 2564 คณะท างานแผน 
CUP 

  11 ส่งแผนปฏิบัติการระดับ  CUP  ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด
นครราชสีมา 

27 ธนัวาคม 2564 คณะท างานแผน 
CUP 

  12 นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา ลงนามอนุมัติแผน 4 – 19 มกราคม 
2565 

คณะท างานแผน 
CUP/สสจ.นม 

  13 ติดตามผลการด าเนินแผนงานโครงการ และ ตัวชีว้ัด  ระดับ  
CUP  ครัง้ท่ี 1 

เมษายน 2565 คณะท างานแผน 
CUP 

14 ติดตามผลการด าเนินแผนงานโครงการ และ ตัวชีว้ัด  ระดับ  
CUP  ครัง้ท่ี 2 

ตุลาคม 2565 คณะท างานแผน 
CUP 

15  สรุปตัวชีว้ัดและแผนงานโครงการ เพื่อจดัท าผลงานประจ าปี ตุลาคม 2565 คณะท างานแผน 
CUP 

 
 
 
 



2) ข้ันตอนการท าแผน CUP บัวใหญ่ 

1. ประชุมเตรยีมการท าแผน ปรบัแผนยุทธศาสตร ์และ KPI ของ CUP 
2. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยการประชุมเชงิปฏิบัติ โดย SWOT Analysis  ตามพันธกิจ   
3. ปรบัปรุง/แก้ไขตัวชีว้ัด  ก าหนด KPI ระดับ CUP และก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) ตามแบบฟอรม์ท่ี
ก าหนด 
4. ให้แต่ละอ าเภอ/รพ./คทง.ไปจดัท าแผนปฏิบัติการ 
5. น าเสนอแผนปฏิบัติการ ระดับ CUP บัวใหญ ่
6. ส่งแผนปฏิบัติการท่ีผ่านการอนุมัติให้ฝ่ายแผนโรงพยาบาลรวบรวมส่งส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด
นครราชสีมา 
7. ฝ่ายแผนงานถ่ายส าเนาเอกสารท่ีผ่านการอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมาแล้วแจก
ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 3) กระบวนการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ CUP บัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 
แผนยุทธศาสตร ์CUP บัวใหญ่ 

 
2.1 วิสัยทัศน์ CUP บัวใหญ่ 

“ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครอืข่ายเขม้แขง็ ” 

2.2 พันธกิจ CUP บัวใหญ่ 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสาน การป้องกันภัยสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค             
ด้านสุขภาพ ให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
3. ส่งเสรมิความรว่มมือระหวา่งภาคีเครอืข่ายสุขภาพและบูรณาการงานทุกภาคส่วน 
4.พัฒนาระบบบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลและการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์

2.3 ค่านิยม CUP บัวใหญ่ 
“ BY MOPH ”  

B = Believe & Balance ศรทัธาเชือ่มั่นในตนเองผู้บรหิารองค์กรและการใชช้วีิตอย่างสมดุล 
Y = Yield ท างานมุ่งเน้นผลงาน 
M = Mastery เป็นนายตนเอง 
O = Originality เรง่สรา้งส่ิงใหม ่
P = People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

user
Textbox
แผนยุทธศาสตร์ CUP บัวใหญ่



2.4 แผนท่ียุทธศาสตร ์CUP บัวใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.
ประชาชน/
ผู้ป่วย 

3.ชุมชนและ
ภาคีเครอืข่าย 

2. 
กระบวนการ
ภายใน 

1.องค์กรและ
การเรยีนรู ้ 

G15.บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีสุขภาพดี G14.ส่งเสรมิให้หน่วยงานมีงานวิจยันวัตกรรม 

G9.พัฒนาสถานบรกิารให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

G13.ภาคีเครอืข่ายมีส่วนรว่มในการลดอัตราวัยรุน่ต้ังครรภ์ 

G12.ภาคีเครอืข่ายมีส่วนรว่มในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD G7.ภาคีเครอืข่ายมีส่วนรว่มในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

G11.มีการจดัการทีม่ีประสิทธภิาพโปรง่ใสตรวจสอบได้ 

G10.มีระบบการดูแลต่อเนื่องทีบ่้านทีม่ีประสิทธภิาพ 

G2.ลดอัตราการเกิดโรคระบาด ภัยสุขภาพและภัยฉกุเฉิน G1.ประชาชนได้รบัการส่งเสรมิสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

G3.ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ G4.ลดอัตราตายและพิการจากกลุ่มโรคส าคัญ 

G5.ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ(เรือ้รงั) 

G6.พัฒนาศักยภาพและเพิม่หน่วยบรกิารการแพทยฉ์กุเฉิน  ให้
ครอบคลุมทกุต าบล 



2.5 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดปี 2564 
 
ล าดับ
ที่ ตัวชีว้ัด เปา้หมาย เปา้หมาย ผลงาน รอ้ยละ ผล 

1 
รอ้ยละของหญงิต้ังครรภ์ได้รบัการตรวจ
ฟันฝึกทักษะการแปรงฟันและขูดหิน
น้าลาย  

≥ รอ้ยละ 80 182 123 67.58 X 

2 รอ้ยละของเด็ก 4- 12 ปี ได้รบับรกิาร
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์ ≥ รอ้ยละ 50  6,681 4,973 74.43 / 

3 
รอ้ยละของเด็ก 6-12 ปีได้รบับรกิาร
เคลือบหลุมรอ่งฟันในฟันกรามถาวร ≥ รอ้ยละ 50 5,425 1,286 23.71 X 

4 

รพ.สต.มีการจดับรกิารสุขภาพชอ่งปาก
แบบคุณภาพคลอบคลุมครบ 7 
กลุ่มเป้าหมายด าเนินการครบ 15 
กิจกรรม 

≥ รอ้ยละ 60 14 11 78.57 / 

5 รอ้ยละของหน่วยบรกิารปฐมภูมิส่งเสรมิ
การใชย้าปฏิชวีนะอย่างรบัผิดชอบ 

≥ รอ้ยละ 80 13 13 100.00 / 

6 รอ้ยละโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจ
ส่วนบน(RUI)  

≤ รอ้ยละ 30 4,786 2,108 44.05 X 

7 รอ้ยละโรคอุจจาระรว่งเฉียบพลัน ≤ รอ้ยละ 20 1,008 2,108 34.52 X 
8 รอ้ยละแผลสดอุบัติเหตุ ≤ รอ้ยละ 50 3,737 1,975 52.85 X 

9 รอ้ยละสตรคีลอดปกติครบก าหนด
คลอดทางชอ่งคลอด 

≤ รอ้ยละ 15 477 27 5.66 / 

10 
รอ้ยละผู้ป่วยนอกใชย้า Metformin 
ชนิดเดียวหรอืรว่มกับยาอื่นโดยไม่มีข้อ
ห้ามใช ้

≥ รอ้ยละ 80 3,130 2,939 93.90 / 

11 รอ้ยละผู้ป่วยนอกโรคหืด ICS ≥ รอ้ยละ 80 652 529 81.13 / 

12 
รอ้ยละของจ านวนผู้ป่วยนอกได้รบั
บรกิารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตราฐาน 

  ≥ รอ้ยละ 
12.5 

124,498 9,497 7.63 X 

13 
รอ้ยละหญิงต้ังครรภ์ได้รบัยาเม็ดเสรมิ
ไอโอดีน ธาตุเหลก็ และกรดโฟลิก ≥ รอ้ยละ 80 121 112 92.56 X 

14 
รอ้ยละหญิงต้ังครรภ์ได้รบัการฝากครรภ์
คุณภาพครบ 5 ครัง้  ≥ รอ้ยละ 80 202 124 61.39 X 



ล าดับ
ที่ 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย เปา้หมาย ผลงาน รอ้ยละ ผล 

15 รอ้ยละอัตราทารกแรกเกิดน้าหนักน้อย
กว่า 2,500 กรมั 

≤ รอ้ยละ 7 217 11 5.07 / 

16 รอ้ยละเด็ก 0-5 ปี(9,18,30,42 และ60 
เดือน)ได้รบัการคัดกรองพัฒนาการ 

≥ รอ้ยละ 90 2,685 1,969 73.33 X 

17 
รอ้ยละเด็ก 0-5 ปี(9,18,30,42 และ60 
เดือน)ได้รบัการคัดกรองพัฒนาการ พบ
สงสัยล่าชา้ 

≥ รอ้ยละ 20 1,969 474 24.07 / 

18 
รอ้ยละเด็ก 0-5 ปี(9,18,30,42 และ60 
เดือน)ได้รบัการคัดกรองพัฒนาการ พบ
สงสัยล่าชา้ได้รบัการติดตาม 

≥ รอ้ยละ 90 474 376 79.32 X 

19 
รอ้ยละของเด็กพัฒนาการล่าชา้ได้รบั
การกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I ≥ รอ้ยละ 70 3 2 66.67 X 

20 
รอ้ยละเด็ก 0 - 5 ปี(9,18,30,42 และ
60 เดือน)มีพัฒนาการสมวัย ≥ รอ้ยละ 85 2,035 1,933 94.99 / 

21 รอ้ยละ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน ≥ รอ้ยละ 67 10,120 4,849 47.92 X 
22 รอ้ยละผู้สุงอายุได้รบัการคัดกรองADL ≥ รอ้ยละ 95 13,324 12,932 97.06 / 

23 
รอ้ยละผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีสุขภาพดี 
(คิดเฉพาะผลงานไตรมาส 3-4) ≥ รอ้ยละ 98 492 488 99.19 / 

24 
รอ้ยละการตรวจติดตามผู้สงสัยผู้ป่วย 
(DM,HT)  ≥ รอ้ยละ 80 26,865 25,630 95.40 / 

25 อัตราการเกิดผู้ป่วย DM รายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียง 

 ไม่เกินรอ้ยละ 
1.8 

81,165 431 0.53 / 

26 รอ้ยละการเกิดผู้ป่วย HT รายใหม่ จาก
กลุ่มเส่ียง 

 ไม่เกิน รอ้ย
ละ 3.0 

81,165 1,174 1.45 / 

27 รอ้ยละอัตราการคุมน้าตาล (A1C) ของ
ผู้ป่วย DM 

 ≥ รอ้ยละ 40 4,840 1,688 34.88 X 

28 รอ้ยละภาวะแทรกซอ้นทางเท้า  ≥ รอ้ยละ 60 4,840 2,969 60.20 / 
29 รอ้ยละภาวะแทรกซอ้นทางตา  ≥ รอ้ยละ 60 4,840 2,963 61.22 / 

30 
รอ้ยละของผู้ป่วยCKD ท่ีมีอัตราการ
ลดลงของeGFR < 5 
ml/min/1.73m2/yr. 

≥ รอ้ยละ 66 1,164 767 65.89 X 

31 รอ้ยละของการคัดกรองมะเรง็เต้านม   ≥ รอ้ยละ 90 14,609 13,710 93.85 / 



ล าดับ
ที่ 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย เปา้หมาย ผลงาน รอ้ยละ ผล 

32 รอ้ยละของการคัดกรองมะเรง็ปาก
มดลูก 

 ≥ รอ้ยละ 20 11,054 3,667 33.17 / 

33 รอ้ยละของการคัดกรองมะเรง็ล าไส้
ใหญ/่ไส้ตรง  

 ≥ รอ้ยละ 10 16,453 1,738 10.56 / 

34 อัตราการคลอดตลอดชพีในหญิงอาย ุ
15-19 ปี  

ไม่เกิน32ต่อ
พัน ปชก. 

1,870 24 12.83 / 

35 อัตราความส าเรจ็การรกัษาผูป่้วยวัณ
โรครายใหม ่

≥ รอ้ยละ 87 5 5 100.00 / 

36 รอ้ยละของเด็กอายุ 1 ป ี ท่ีได้รบัวัคซนี 
MMR1  ≥ รอ้ยละ 95  474 447 94.30 X 

37 รอ้ยละของเด็กอายุ 1 ป ี ท่ีได้รบัวัคซนี
ทุกประเภทครบตามเกณฑ ์  ≥ รอ้ยละ 90 474 377 79.54 X 

38 
รอ้ยละของเด็กอายุ 2 ป ี ท่ีได้รบัวัคซนี 
MMR2  ≥ รอ้ยละ 95 543 496 91.34 X 

39 
รอ้ยละของเด็กอายุ 2 ป ี ท่ีได้รบัวัคซนี
ทุกประเภทครบตามเกณฑ ์  ≥ รอ้ยละ 90 482 333 69.09 X 

40 
รอ้ยละของเด็กอายุ 3 ปี  ท่ีได้รบัวัคซนี
LAJE2  ≥ รอ้ยละ 90 543 453 83.43 X 

41 
รอ้ยละของเด็กอายุ 5 ปีได้รบัวัคซนีทุก
ประเภทครบตามเกณฑ ์  ≥ รอ้ยละ 90 635 427 67.24 X 

42 รอ้ยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี(ป.1)  ท่ี
ได้รบัวัคซนี 

 ≥ รอ้ยละ 90 694 452 65.13 X 

43 
รอ้ยละของเด็กอายุ 6 – 12 ปี (ป.6) ปี 
ได้รบัวัคซนี dTs ท้ังชายและหญงิ 
(ไม่มขี้อมูลนักเรยีนใน43แฟ้ม) 

 ≥ รอ้ยละ 90 0 897 0.00 X 

44 
รอ้ยละของผู้สูงอายุภาวะพึง่พิงและ
บุคคลอื่นท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Long term 
care)ได้รบัการดูแลตาม Care plan 

 ≥ รอ้ยละ 85 578 554 95.85 / 

45 
อัตราผู้ป่วยติดเชือ้ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง community acquired ≤ รอ้ยละ 28 86 14 16.28 / 

สรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุข CUP บัวใหญ่ ปี 2564  รวมท้ังส้ิน 45 ตัวชีว้ัด 
- ผ่าน จ านวน 23 ตัวชีว้ัด คิดเป็นรอ้ยละ 51.11 
- ไม่ผ่าน จ านวน 22 ตัวชีว้ัด คิดเป็นรอ้ยละ 48.89 



บทที ่3  
แผนการเงนิ 

3.1 สถานการณ์ทางการเงนิโรงพยาบาลบัวใหญ่ ปี 2564 
 

 
ท่ีมา : hfo65.cfo.in.th/ 

ตารางท่ี 3.1 สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลบัวใหญ ่ปี 2564 (ณ 30 กันยายน 2564) 

 ผลงานการด าเนินงานด้านวิกฤตทางการเงิน โรงพยาบาลบัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (ผลงาน ตุลาคม 
2563 - กันยายน 2564) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ration) เท่ากับ 1.77 
(เกณฑ์มากกว่า 1.5) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเรว็ (Quick Ratio) เท่ากับ 1.32 (เกณฑ์มากกว่า 1) และอัตราส่วน
เงินสด (Cash Ratio) เท่ากับ 0.54 (เกณฑ์มากกว่า 0.8) เงินทุนส ารองสุทธ ิ(NWC) ณ 30 กันยายน 2564 = 
44,871,094.01 บาท เงินบ ารุง (หลังหักหน้ีแล้ว) ณ 30 กันยายน 2564 = -26,554,356.70 บาท ส่งผลให้
ตัวชีว้ัดทางการเงินไม่ผ่าน จ านวน 1 ตัวชีว้ัด มีค่าวิกฤติทางการเงิน ระดับ 1  
 การวัดประสิทธภิาพการบรหิารการเงิน (7  Plus Efficiency  Score)  ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาล
บัวใหญ่ (ผลงาน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีประสทธภิาพในการด าเนินงาน 
(Operating  Margin) เท่ากับ 0 อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(Return  on  Asset) เท่ากับ 0 ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการช าระหน้ีการค้ากลุ่มบรกิาร (Average Payment Period) ระยะเวลา 92 วัน (เป้าหมายไม่เกิน 180 
วัน) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรยีกเก็บหน้ีสิทธ ิUC  (Average Collection Period-UC) ด าเนินการเรยีกเก็บ
ได้ในระยะเวลา 36 วัน (เป้าหมาย 60 วัน) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรยีกเก็บหน้ีสิทธิข้าราชการ (Average 
Collection  Period-CSMBS) ด าเนินการเรยีกเก็บได้ในระยะเวลา 65 วัน (เป้าหมาย 60 วัน) ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการเรยีกเก็บหน้ีสิทธิประกันสังคม (Average Collection  Period-SSS) ด าเนินการเรยีกเก็บได้ใน

1.77
1.32

0.54
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อัตราส่วนทนุหมุนเวียน (Current 
ratio)

อัตราส่วนทนุหมุนเวียนเรว็ (Quick 
ratio)

อัตราส่วนเงนิสด (Cash ratio)

สภาพคล่องทางการเงนิ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2564
ณ 30 กันยายน 2564

เป้าหมาย 
CR > 1.5 เป้าหมาย 

QR > 1
เป้าหมาย 
Cash>0.8

Risk Score = 1



ระยะเวลา 293 วัน (เป้าหมาย 90 วัน) และการบรหิารสินค้าคงคลัง  (Inventory  Management) มีคงคลัง
คงเหลือเฉลี่ยจ านวน 69 วัน (เป้าหมาย 60 วัน) โดยสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบรหิารการเงิน 
โรงพยาบาลบัวใหญ่ ผ่านจ านวน 2 ข้อ (เกณฑ์ประเมินท้ังส้ิน 7 ข้อ) คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 ผลการประเมินเท่ากับ 
C- ดังตารางท่ี 3.2 
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ตุลาคม 2563 0 0 1(106วัน) 1(43วัน) 0(76วัน) 0(119วัน) 0(66วัน) D 2D 

พฤศจกิายน 2563 0 0 0(109วัน) 1(38วัน) 0(74วัน) 0(113วัน) 0(65วัน) D 0D 

ธนัวาคม 2563 1 1 0(99วัน) 1(39วัน) 0(75วัน) 0(109วัน) 1(59วัน) C 0C 

มกราคม 2564 1 1 0(95วัน) 1(41วัน) 0(78วัน) 0(125วัน) 0(69วัน) C- 0C- 

กุมภาพันธ ์2564 1 1 0(103วัน) 1(41วัน) 0(70วัน) 0(121วัน) 0(64วัน) C- 0C- 

มีนาคม 2564 0 1 0(99วัน) 1(43วัน) 0(78วัน) 0(122วัน) 0(68วัน) C- 0C- 

เมษายน 2564 0 0 1(98วัน) 1(43วัน) 0(85วัน) 0(135วัน) 0(65วัน) C- 1C- 
พฤษภาคม 2564 0 0 1(102วัน) 1(45วัน) 0(73วัน) 0(132วัน) 0(73วัน) C- 1C- 

มิถุนายน 2564 0 0 1(86วัน) 1(43วัน) 0(73วัน) 0(134วัน) 0(77วัน) C- 1C- 

กรกฎาคม 2564 0 0 1(96วัน) 1(49วัน) 0(71วัน) 0(122วัน) 0(78วัน) C- 1C- 

สิงหาคม 2564 0 0 1(102วัน) 1(45วัน) 0(71วัน) 0(123วัน) 0(84วัน) C- 1C- 

กันยายน 2564 0 0 1(92วัน) 1(36วัน) 0(65น) 0(293วัน) 0(69วัน) C- 1C- 
ท่ีมา : hfo65.cfo.in.th/ 

ตารางท่ี 3.2 การวัดประสิทธภิาพการบรหิารการเงิน (7  Plus Efficiency  Score)  ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 สรุปแผนรายรบั - รายจา่ยเงินบ ารุง โรงพยาบาลบัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 
 

รายการ ค่าใชจ้า่ยจรงิ ประมาณการ  
ปีงบประมาณ 

2565 

รอ้ยละเพ่ิมขึ้น/
ลดลง จากปีงบฯ 

2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เงินบ ารุงคงเหลือณ30 กันยายน
2564  รวมทัง้ส้ินจ านวนเงิน 
31,596,703.74 บาท 

48,945,869.88 35,616,393.96 31,596,703.74 31,596,703.74 
 

รายรบั 
     

1. รายรบั UC 136,017,000.55 157,472,800.64 178,657,030.31 162,454,008.12 -9.07 

    1.1 เหมาจา่ยรายหัว UC 91,509,579.90 99,006,052.65 102,448,648.38 110,448,648.38 7.81 

    1.2 ค่าบรกิารทางการแพทย์ 16,018,789.27 23,286,196.84 26,933,625.81 26,933,625.81 0.00 

    1.3 งบส่งเสรมิสุขภาพป้องกัน
โรค PP 

13,326,320.75 10,662,134.43 11,752,613.64 11,254,277.64 -4.24 

    1.4 งบสนับสนุน CF/FF 1,312,000.00 9,424,483.51 21,636,029.47 - -100.00 

    1.5 งบลงทุน UC 11,805,229.65 12,515,741.28 10,689,161.75 11,182,278.51 4.61 

    1.6 งบสนับสนุนอ่ืน 2,045,080.98 2,578,191.93 5,196,951.26 2,635,177.78 -49.29 

2. ค่ารกัษาสิทธ ิขา้ราชการ 42,820,138.96 26,170,442.42 30,515,759.97 31,515,759.97 3.28 

3. ค่ารกัษาสิทธเิบิกต้นสังกัด/
รฐัวิสาหกิจ 

11,264,065.77 8,442,698.30 9,509,284.48 9,509,284.48 0.00 

4. รายได้กองทุนประกันสังคม 8,808,386.23 6,727,717.61 10,644,244.83 11,002,985.83 3.37 

5. รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว 114,437.39 102,157.90 69,580.65 69,580.65 0.00 

6. ค่ารกัษาสิทธ ิพรบ. 2,665,332.09 3,550,240.00 2,379,517.17 2,379,517.17 0.00 

7. ค่ารกัษาผู้ป่วยช าระเงินเอง 5,654,750.00 6,607,540.00 18,780,167.98 21,780,167.98 15.97 

8. รายได้อ่ืน ๆ 39,684,322.67 37,108,559.58 11,978,924.31 15,650,183.31 30.65 

รวมรายรบั (1) 247,028,433.66 246,182,156.45 262,534,509.70 254,361,487.51 -3.11 

รายจา่ย 
     

1. ค่าใชจ้า่ยบุคลากร 83,576,932.84 78,532,521.24 86,705,401.60 87,701,395.03 1.15 

   1.1 ค่าจา้งชัว่คราว 29,780,380.85 25,699,632.83 26,668,468.04 27,735,206.76 4.00 

   1.2 ค่าตอบแทน 52,290,583.99 50,608,811.41 58,779,848.83 58,542,292.27 -0.40 

      1.2.1 ค่าตอบแทนไม่ท าเวช
ปฏิบัติฯ 

2,015,000.00 2,160,000.00 2,590,000.00 3,000,000.00 15.83 

      1.2.2 ค่าตอบแทน จนท.ที่
ปฏิบัติงานให้หน่วยบรกิาร (ฉ.5) 

35,373,305.05 33,531,465.27 38,609,919.52 39,533,943.27 2.39 



รายการ ค่าใชจ้า่ยจรงิ ประมาณการ  
ปีงบประมาณ 

2565 

รอ้ยละเพ่ิมขึ้น/
ลดลง จากปีงบฯ 

2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

      1.2.3 ค่าตอบแทน พ.ต.ส 983,118.94 616,226.14 306,809.31 1,072,900.00 249.70 

      1.2.4 ค่าตอบแทนพยาบาลเวร
บ่าย - ดึก 

3,237,960.00 3,535,020.00 3,606,320.00 3,606,320.00 0.00 

      1.2.5 ค่าตอบแทนก าลงัคนด้าน
สาธารณสุข (ฉ.11 ฉ.12) 

10,681,200.00 10,766,100.00 13,666,800.00 11,329,129.00 -17.10 

   1.3 เงินสมทบประกันสังคมส่วน
นายจา้ง 

1,450,968.00 1,078,330.00 689,950.75 1,348,296.00 95.42 

   1.4 ค่าใชจ้า่ยด้านบุคลากรอ่ืน 55,000.00 1,145,747.00 567,133.98 75,600.00 -86.67 

2. ค่าใชจ้ากการด าเนินงาน 148,871,196.03 154,652,142.45 164,633,587.39 142,805,835.96 -13.26 

   2.1 ค่าใชส้อย 19,240,508.59 17,418,414.26 7,523,437.43 8,105,039.11 7.73 

      2.1.1 ค่าพัฒนาบุคคลากร 1,580,460.82 1,395,215.00 317,642.00 800,000.00 151.86 

      2.1.2 ค่าใชจ้า่ยตามแผนงาน-
โครงการ 

1,078,025.00 3,302,493.00 2,303,920.00 2,364,533.68 2.63 

      2.1.3 ค่าซอ่มบ ารุง 4,648,617.62 2,494,579.84 3,940,505.43 3,940,505.43 0.00 

      2.1.4 ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ ์
 

9,630.00 961,370.00 1,000,000.00 4.02 

      2.1.5 ค่าจา้งเหมาบรกิาร 11,933,405.15 0,216,496.42 24,346,673.71 24,346,673.71 0.00 

          1) ค่าจา้งยามรกัษาความ
ปลอดภัย 

- - - - 0.00 

          2) ค่าจา้งท าความสะอาด 1,725,459.00 2,067,690.00 2,654,892.50 2,931,030.00 10.40 

          3) ค่าจา้งเหมาบรกิารอ่ืน ๆ 10,207,946.15 8,148,806.42 21,691,781.21 21,415,643.71 -1.27 

   2.2 ค่าวัสด ุ 85,103,906.28 89,758,975.11 94,793,972.62 94,793,972.62 0.00 

     2.2.1 ค่ายา 35,599,702.52 39,599,606.16 33,930,509.63 33,930,509.63 0.00 

     2.2.2 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์มิใชย่า 8,758,569.90 8,234,643.40 9,375,027.31 9,375,027.31 -0.00 

     2.2.3 ค่าวัสดุการแพทย์ 10,324,133.46 11,236,640.47 13,395,163.21 13,395,163.21 0.00 

     2.2.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

18,599,231.60 17,743,890.00 22,533,781.80 22,533,781.80 0.00 

     2.2.5 วัสดุอ่ืนๆ 11,822,268.80 12,944,195.08 15,559,490.67 15,559,490.67 0.00 

   2.3 ค่าสาธารณูปโภค 11,276,026.76 12,589,788.70 10,553,891.23 11,641,704.00 10.31 

     2.3.1 ค่าไฟฟ้า 9,377,543.81 10,983,968.02 8,663,426.92 9,600,000.00 10.81 

     2.3.2 ค่าน้าประปา 1,494,509.49 1,198,449.06 1,522,004.84 1,600,000.00 5.12 

     2.3.3 ค่าโทรศัพท์ 108,951.66 120,660.97 121,444.57 160,000.00 31.75 



รายการ ค่าใชจ้า่ยจรงิ ประมาณการ  
ปีงบประมาณ 

2565 

รอ้ยละเพ่ิมขึ้น/
ลดลง จากปีงบฯ 

2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

     2.3.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 35,932.00 246,210.85 208,082.90 40,000.00 -80.78 

     2.3.5 ค่าบรกิารอินเตอรเ์น็ต 259,089.80 40,499.80 38,932.00 241,704.00 520.84 

  2.4  ค่ารกัษาพยาบาลตามจา่ย 1,916,960.30 506,391.40 929,428.80 1,928,068.80 107.45 

     2.4.1 UC นอก CUP ในจงัหวัด 1,873,766.30 506,391.40 928,068.80 1,928,068.80 107.75 

     2.4.2 UC นอก CUP 
ต่างจงัหวัด 

43,194.00 - 1,360.00 - -100.00 

  2.5 รายจา่ยด าเนินการอ่ืน (ระบุ
ประเภท) 

31,333,794.10 34,378,572.98 26,486,183.60 1,990,377.72 -92.49 

     2.5.1 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนและรบัฝาก
อ่ืน 

31,333,794.10 33,907,715.04 26,486,183.60 1,990,377.72 -92.49 

     2.5.2 ค่าที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง - 470,857.94 - - 0.00 

3. สนับสนุน สสอ./ศศช./รพ.สต. ใน
เครอืข่าย 

11,052,184.40 10,575,618.68 13,341,208.03 13,341,208.03 0.00 

4. งบลงทุน 7,121,890.00 15,751,350.00 10,510,226.00 10,510,226.00 0.00 

    4.1 งบลงทุน UC 7,121,890.00 15,751,350.00 10,510,226.00 10,510,226.00 0.00 

    4.2 งบลงทุนเงินบ ารงุ - - - - 0.00 

รวมรายจา่ย (2) 250,622,203.27 259,511,632.37 275,190,423.02 254,358,665.02 -7.57 

   งบลงทุน UC (ปีก่อน) 
     

สรุปรายรบั สูง(ตา่) กว่ารายจา่ย  
(1)-(2) 

- 3,593,769.61 - 13,329,475.92 - 12,655,913.32 2,822.49 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      สมบัติ วัฒนะ  ผู้เสนอ 
(นายสมบัติ วัฒนะ) 

นายแพทย์เชีย่วชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบวัใหญ ่

                      นรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร ์   อนุมัติแผน 
(นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร)์ 

นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา 



3.3 แผนประมาณการรายได้ - รายจา่ย (Planfin) รพ.บัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 
 
รหัส
รายการ 

 รายการ ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปี 2564 

 ประมาณการ 
ปี 2565  

เป้าหมายการ
เพ่ิม-ลดรายได้
และค่าใชจ้า่ย  
(%) 

P04 รายได้ UC 136,984,571.39  154,345,018.96  150,461,487.07  -2.52  
P05 รายได้จาก  EMS 427,400.00  356,050.00  356,050.00  0.00  
P06 รายได้ค่ารกัษาเบกิต้นสังกัด 746,525.57  643,735.07  643,735.07  0.00  
P61 รายได้ค่ารกัษา อปท. 8,689,519.07  9,961,766.10  10,111,405.86  1.50  
P07 รายได้ค่ารกัษาเบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง 29,257,074.71  30,441,345.48  32,925,234.70  8.16  
P08 รายได้ประกันสังคม 9,464,148.33  23,608,919.78  11,390,523.62  -51.75  
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 117,337.84  130,132.11  130,132.11  0.00  
P10 รายได้ค่ารกัษาและบรกิารอ่ืน ๆ 23,824,106.48  38,917,344.91  46,005,650.31  18.21  
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 82,330,473.44  87,844,926.42  92,841,964.14  5.69  
P12 รายได้อ่ืน 28,721,298.58  68,462,380.73  32,629,730.48  -52.34  
P121 รายได้อ่ืน (ระบบบัญชบีันทึกอัตโนมติั) 0.00  0.00  0.00  0.00  
P13 รายได้งบลงทุน 12,515,741.28  23,656,661.75  11,182,278.51  -52.73  
P13S รวมรายได้ 333,078,196.69  438,368,281.31  388,678,191.87  -11.34  
P14 ต้นทุนยา 40,080,942.86  65,163,536.90  49,243,219.68  -24.43  
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใชย่าและวัสดุการแพทย์ 17,333,403.99  19,946,318.15  19,652,782.84  -1.47  
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 1,027,878.11  756,862.12  778,514.84  2.86  
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 26,554,621.10  26,862,153.85  26,840,501.13  -0.08  
P17 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 82,330,473.44  87,844,926.42  92,841,964.14  5.69  
P18 ค่าจา้งชัว่คราว/พกส./ค่าจา้งเหมาบคุลากรอ่ืน 29,319,383.03  26,281,990.99  27,149,414.21  3.30  
P19 ค่าตอบแทน 60,371,844.64  68,851,195.58  68,846,195.58  -0.01  
P20 ค่าใชจ้า่ยบุคลากรอ่ืน  5,457,851.91  8,123,497.81  9,416,814.81  15.92  
P21 ค่าใชส้อย 18,400,199.72  30,047,967.50  33,493,620.35  11.47  
P22 ค่าสาธารณูปโภค  11,306,677.88  12,046,969.51  12,046,969.51  0.00  
P23 วัสดุใชไ้ป  13,981,191.31  17,298,128.98  14,240,554.11  -17.68  
P24 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 40,999,177.66  39,996,634.16  39,996,634.16  0.00  
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 728,953.32  56,213.72  56,213.72  0.00  
P25 ค่าใชจ้า่ยอ่ืน 11,561,708.54  8,517,930.12  13,037,930.12  53.06  
P251 ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ระบบบัญชบีันทึกอัตโนมัติ) 0.00  0.00  0.00  0.00  
P26S รวมค่าใชจ้า่ย 359,454,307.51  411,794,325.81  407,641,329.20  -1.01  
P27S รายได้สูง (ตา่) กว่าค่าใชจ้า่ยสุทธ ิ -26,376,110.82  26,573,955.50  -18,963,137.33  

 

  รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้อ่ืน(ระบบบัญชอัีตโนมัติ)
และรายได้งบลงทุน) 

320,562,455.41  414,711,619.56  377,495,913.36  
 

  รวมค่าใชจ้า่ย (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายและค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ระบบบญัชบีันทึก
อัตโนมัติ) 

318,455,129.85  371,797,691.65  367,644,695.04  
 



   EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวม
ค่าใชจ้า่ย (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 

2,107,325.56  42,913,927.91  9,851,218.32  
 

P28 สรุปแผนประมาณการ เกินดุล เกินดุล เกินดุล 
 

  ข้อมูลคาดการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการจดัท า
แผน  

      
 

P29 วงเงินที่ลงทุนด้วยเงินบ ารุงได้ (รอ้ยละ 20%ของ 
EBITDA)  

421,465.11  8,582,785.58  1,970,243.66  
 

  การงบลงทุน (เงินบ ารุง) เปรยีบเทียบกับ EBITDA 
>20% 

    ไม่เกิน 
 

P40 ทุนส ารองสุทธ ิ(Net working Capital) 30 ก.ย. 24,702,608.38  44,871,094.01  
  

P50 เงินบ ารุงคงเหลือ 30 ก.ย. 28,141,478.47  31,596,703.74  
  

P60 หนี้สินและภาระผูกพัน  30 ก.ย. -49,302,397.00  -58,151,060.44  
  

 
2.แผนจดัซือ้ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย ์วัสดุ
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืข่าย) - 41,893,668.04 41,893,668.04 
วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืข่าย) - 774,861.70 774,861.70 
วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืข่าย) - 17,593,536.00 17,593,536.00 
วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใน
เครอืข่าย) 

- 31,317,668.50 31,317,668.50 

วัสดุเอกซเรย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืข่าย) - - - 
วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืข่าย) - 1,140,697.65 1,140,697.65 
รวม - 92,720,431.89 92,720,431.89 

 
3 .แผนจดัซือ้วัสดุอ่ืน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
วัสดุส านักงาน - 2,067,931.04 2,067,931.04 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 106,250.00 106,250.00 
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น - 1,579,236.36 1,579,236.36 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - 1,198,901.46 1,198,901.46 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - - - 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 337,174.00 337,174.00 
วัสดุงานบ้านงานครวั - 2,118,178.30 2,118,178.30 
วัสดุบรโิภค - 3,125,658.00 3,125,658.00 
วัสดุเครือ่งแต่งกาย - 737,190.00 737,190.00 
วัสดุก่อสรา้ง - 1,466,742.88 1,466,742.88 
วัสดุอ่ืน - 322,641.82 322,641.82 
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ากวา่เกณฑ ์ - 1,180,650.25 1,180,650.25 
รวม - 14,240,554.11 14,240,554.11 

 
 



4. แผนบรหิารจดัการเจา้หน้ีการค้า 
  ประมาณการจา่ยช าระหน้ีปี 2565 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
AP01 เจา้หนี้การค้ายา - 41,893,668.04 41,893,668.04 
AP02 เจา้หนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม - 774,861.70 774,861.70 
AP03 เจา้หนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป - 16,903,750.95 16,903,750.95 
AP04 เจา้หนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ - 31,317,668.50 31,317,668.50 
AP05 เจา้หนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์ - - - 
AP06 เจา้หนี้การค้าวัสดุทันตกรรม - 1,361,706.05 1,361,706.05 
AP07 เจา้หนี้ตามจา่ย - 3,279,340.25 3,279,340.25 
AP08 ค่าจา้งชัว่คราว/พกส./ค่าจา้งเหมาบคุลากรอ่ืนค้าง

จา่ย 
- 620,848.00 620,848.00 

AP09 ค่าตอบแทนค้างจา่ย - 56,411,057.27 56,411,057.27 
AP10 ค่าใชจ้า่ยบุคลากรอ่ืนค้างจา่ย - 779,875.56 779,875.56 
AP11 เจา้หนี้ค่าแรงอ่ืนค้างจา่ย - 3,152,525.70 3,152,525.70 
AP12 ค่าสาธารณูปโภคค้างจา่ย - 12,635,798.23 12,635,798.23 
AP13 เจา้หนี้ค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสรา้งฯ - 13,079,778.51 13,079,778.51 
AP14 เจา้หนี้การค้าวัสดุอ่ืน - 12,066,373.07 12,066,373.07 
AP15 เจา้หนี้อ่ืน - 31,444,770.44 31,444,770.44 
  รวม - 225,722,022.27 225,722,022.27 

 
5. แผนบรหิารจดัการลูกหน้ี 
ประมาณการลูกหน้ีที่เรยีกเก็บได้ปี 2565 จ านวนเงิน 
ลูกหน้ี UC 150,461,487.07 
ลูกหน้ี เบิกต้นสังกัด 643,735.07 
ลูกหน้ี อปท 10,111,405.86 
ลูกหน้ี กรมบัญชกีลาง 32,925,234.70 
ลูกหน้ี ประกันสังคม 11,390,523.62 
ลูกหน้ี แรงงานต่างด้าว 130,132.11 
ลูกหน้ี อ่ืน ๆ 46,005,650.31 
รวม 251,668,168.74 

 
6. แผนการลงทุนเพ่ิม จ านวนเงิน 
จดัซือ้ จดัหาด้วยเงินบ ารุงของ รพ. ปี 2565 1,897,500.00 
จดัซือ้ ด้วยงบค่าบรกิารฯเบิกจา่ยลักษณะงบลงทุน ปี 2565 11,182,278.51 
จดัซือ้ จดัหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565 - 
จดัซือ้ จดัหาด้วยเงินบรจิาค ของ รพ. ปี 2565 - 
จดัซือ้ จดัหาด้วยเงินบรจิาค ของ รพ.ก่อนปี 2565 - 
รวม 13,079,778.51 

 
 
 



7. แผนสนับสนุน รพ.สต. จ านวนเงิน 
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) 10,295,309.95 
รายการอ่ืน 461,239.37 
ยา 9,918,204.89 
วัสดุเภสัชกรรม 122,467.00 
วัสดุการแพทย์ทั่วไป  668,219.90 
วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 93,651.80 
วัสดุเอกซเรย์ - 
วัสดุทันตกรรม 170,436.50 
วัสดุอ่ืน - 
งบค่าเส่ือม UC 1,360,000.00 
รวม 23,089,529.41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 แผนบรหิารเจา้หน้ี 
 
รายการ หน้ีสินค้างช าระ  

ณ 30  กันยายน  
2564 

ประมาณการหน้ีสินปี 2565 รวมภาระหน้ีสินปี 
2565 

แผนการจา่ยช าระปี 2565 (น าไปกรอกใน Planfin2565) 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ รวม เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

เจา้หนี้การค้ายา 16,157,282.39 - 41,893,668.04 41,893,668.04 58,050,950.43 
 

41,893,668.04 41,893,668.04 
เจา้หนี้การค้าวัสดุเภสัชกรรม 378,778.40 - 774,861.70 774,861.70 1,153,640.10 

 
774,861.70 774,861.70 

เจา้หนี้การค้าวัสดุการแพทย์ทั่วไป 6,279,781.59 - 17,593,536.00 17,593,536.00 23,873,317.59 
 

16,903,750.95 16,903,750.95 
เจา้หนี้การค้าวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละ
การแพทย์ 

3,743,087.50 - 31,317,668.50 31,317,668.50 35,060,756.00 
 

31,317,668.50 31,317,668.50 

เจา้หนี้การค้าวัสดุเอกซเรย์ - - - - - 
  

- 
เจา้หนี้การค้าวัสดุทันตกรรม 221,008.40 - 1,140,697.65 1,140,697.65 1,361,706.05 

 
1,361,706.05 1,361,706.05 

เจา้หนี้ตามจา่ย 1,089,569.60 
 

2,189,770.65 2,189,770.65 3,279,340.25 
 

3,279,340.25 3,279,340.25 
ค่าจา้งชัว่คราว/พกส./ค่าจา้งเหมา
บุคลากรอ่ืนค้างจา่ย 

122,420.00 
 

498,428.00 498,428.00 620,848.00 
 

620,848.00 620,848.00 

ค่าตอบแทนค้างจา่ย 11,747,983.00 
 

56,411,057.27 56,411,057.27 68,159,040.27 
 

56,411,057.27 56,411,057.27 
ค่าใชจ้า่ยบุคลากรอ่ืนค้างจา่ย 112,863.00 

 
779,875.56 779,875.56 892,738.56 

 
779,875.56 779,875.56 

เจา้หนี้ค่าแรงอ่ืนค้างจา่ย 193,820.00 
 

3,152,525.70 3,152,525.70 3,346,345.70 
 

3,152,525.70 3,152,525.70 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจา่ย 3,229,213.90 

 
12,635,798.23 12,635,798.23 15,865,012.13 

 
12,635,798.23 12,635,798.23 

เจา้หนี้ค่าครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสรา้งฯ 4,171,750.00 - 13,079,778.51 13,079,778.51 17,251,528.51 
 

13,079,778.51 13,079,778.51 
เจา้หนี้การค้าวัสดุอ่ืน 3,176,286.60 - 12,066,373.07 12,066,373.07 15,242,659.67 

 
12,066,373.07 12,066,373.07 

เจา้หนี้อ่ืน 10,060,860.06 
 

31,444,770.44 31,444,770.44 41,505,630.50 
 

31,444,770.44 31,444,770.44 
 รวม 60,684,704.44 - 224,978,809.32 224,978,809.32 285,663,513.76 - 225,722,022.27 225,722,022.27 

 
 
 



3.4 แผนการจา่ยเจา้หน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 แผนบรหิารลูกหน้ี 
 

รายการ ลูกหน้ีค่า
รกัษาพยาบาล-สุทธ ิ
ค้างช าระ ณ 30 ก.ย.  

2564 

ประมาณการ
ลูกหน้ีค่า

รกัษาพยาบาล ปี 
2565 (ตามราคา 

Charge) 

รวมลูกหน้ีค่า
รกัษาพยาบาลปี 

2565 

ประมาณการ
ลูกหน้ีค่า

รกัษาพยาบาลท่ี
เรยีกเก็บได้ใน ปี 

2565 น าไป
กรอกใน 
planfin 

ส่วนต่างท่ีตา่ (สูง)
กว่าค่า

รกัษาพยาบาล 

ประมา
ณการ
ตัดหน้ี
สูญ 

ลูกหน้ีคงเหลือยกไปปี 
2566 

ลูกหน้ี UC 8,628,885.50 240,740,529.57 249,369,415.07 150,461,487.07 -90,279,042.50 
 

8,628,885.50 
ลูกหน้ี เบิกต้นสังกัด 216,084.00 643,735.07 859,819.07 643,735.07 

  
216,084.00 

ลูกหน้ี อปท 2,398,025.49 10,111,405.86 12,509,431.35 10,111,405.86 0.00 
 

2,398,025.49 

ลูกหน้ี กรมบัญชกีลาง 4,195,388.60 36,063,332.16 40,258,720.76 32,925,234.70 -3,138,097.46 
 

4,195,388.60 

ลูกหน้ี ประกันสังคม 16,745,084.20 15,542,580.11 32,287,664.31 11,390,523.62 -4,152,056.49 
 

16,745,084.20 

ลูกหน้ี แรงงานต่างด้าว 116,705.10 83,316.46 200,021.56 130,132.11 46,815.65 
 

116,705.10 

ลูกหน้ี อื่น ๆ 10,731,692.22 46,005,650.31 56,737,342.53 46,005,650.31 
  

10,731,692.22 

รวม 43,031,865.11 349,190,549.54 392,222,414.65 251,668,168.74 -97,522,380.80 0.00 43,031,865.11 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6 แผนจดัซือ้วัสดุส านักงาน 
 

รายการ มูลค่าการจดัซือ้ มูลค่าการใชใ้น 
รพ.  

ปี 2564 

รวมมูลค่าการ
ใช ้

ทั้งปี 2565 

มูลค่าการ
สนับสนุน 
รพ.สต.ปี 
2565 

มูลค่าการ
ให้

หน่วยงาน
อ่ืน ปี 
2565 

สินค้าคงคลัง 
ปี 2564  

(30 
กันยายน 
2564) 

สินค้าคงคลัง  
ณ 30  

กันยายน  
2565 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

วัสดุส านักงาน 1,629,069.22 1,564,269.72 2,386,241.00 2,271,608.80 2,067,931.04 - - 323,252.00 323,252.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 141,984.00 179,340.00 102,220.00 107,127.27 106,250.00 - - - 0.00 
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 1,624,287.42 1,495,331.23 2,320,120.24 2,320,120.24 1,579,236.36 - - - 0.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 713,210.62 873,833.28 1,396,145.50 1,396,145.50 1,198,901.46 - - - 0.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 2,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 401,598.00 289,161.60 418,583.00 421,588.00 337,174.00 - - 8,180.00 8,180.00 
วัสดุงานบ้านงานครวั 2,781,564.72 2,888,996.28 3,562,569.05 3,554,007.05 2,118,178.30 - - 188,927.50 188,927.50 
วัสดุบรโิภค 2,408,905.20 2,572,590.00 3,314,578.00 3,314,578.00 3,125,658.00 - - - 0.00 
วัสดุเครือ่งแต่งกาย 382,824.00 689,112.00 737,190.00 737,190.00 737,190.00 - - - 0.00 
วัสดุก่อสรา้ง 1,002,867.59 1,215,098.30 1,666,083.14 1,666,083.14 1,466,742.88 - - - 0.00 
วัสดุอ่ืน 469,040.40 804,612.00 333,938.00 194,465.00 322,641.82 - - - 0.00 
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ากวา่เกณฑ ์

 
1,162,120.95 1,180,650.25 1,180,650.25 1,180,650.25 - - - 0.00 

รวม 11,557,379.16 13,734,465.36 17,418,318.18 17,163,563.25 14,240,554.11 - - 520,359.50 520,359.50 
 
 
 
 
 



3.6 แผนจดัซือ้วัสดุส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7 แผนสนับสนุน รพ.สต. ป ี2565 
 

ล าดับ ชือ่ รพ.สต Fixed Cost 
ตามประกาศ 

(สธ
0204/22819 
ลว.15 กค.59) 

รายการอ่ืน ยา วัสดุเภสัช
กรรม 

วัสดุ
การแพทย์
ทั่วไป 

วัสดุ
วิทยาศาสตร์

และ
การแพทย ์

วัสดุ
เอกซเรย ์

วัสดุทันตก
รรม 

วัสดุ
อ่ืน 

งบค่าเส่ือม UC มูลค่ารวม 

1 รพ.สต.ดงบัง  983,426.51 54,343.61 1,097,518.02 8,272.00 65,439.50 15,996.00 - 22,034.16 
 

300,000.00 2,547,029.80 
2 รพ.สต.หนองแจง้น้อย  904,442.70 35,333.21 950,918.47 13,340.00 94,932.60 2,780.00 - 11,659.08 

 
460,000.00 2,473,406.06 

3 รพ.สต.ทองหลางน้อย 740,222.63 32,658.93 627,181.49 7,970.00 26,812.60 8,623.00 - 13,497.00 
 

80,000.00 1,536,965.65 
4 รพ.สต.หนองพลวง 730,574.23 27,916.55 560,492.61 7,916.00 36,715.40 6,392.00 - 9,465.00 

 
80,000.00 1,459,471.80 

5 รพ.สต.คูขาด 760,493.71 32,231.53 691,243.17 5,928.00 64,971.10 - - 17,464.08 
 

- 1,572,331.59 
6 รพ.สต.โนนทองหลาง  836,945.05 36,896.17 834,002.94 7,705.00 50,497.60 6,140.00 - 8,260.00 

 
- 1,780,446.76 

7 รพ.สต.ดอนชุมชา้ง 804,158.41 29,562.72 592,623.57 5,281.00 26,622.90 - - 8,623.30 
 

- 1,466,871.89 
8 รพ.สต.หนองเซยีงโข่  867,991.22 45,446.95 917,693.69 8,767.00 43,145.40 12,355.80 - 12,117.00 

 
- 1,907,517.07 

9 รพ.สต.โคกสะอาด  1,086,338.80 50,201.70 1,222,281.77 21,345.00 95,310.10 24,358.00 - 18,526.78 
 

- 2,518,362.15 
10 รพ.สต.โคกสี 854,806.79 30,228.79 652,576.30 8,519.00 35,084.40 3,085.00 - 16,665.08 

 
70,000.00 1,670,965.36 

11 รพ.สต.ดอนคนทา 848,350.02 32,950.37 728,830.92 17,158.00 57,400.50 5,560.00 - 16,935.94 
 

300,000.00 2,007,185.76 
12 รพ.สต.หนองแจง้ใหญ่ 877,559.89 53,468.82 1,042,841.94 10,266.00 71,287.80 8,362.00 - 15,189.08 

 
70,000.00 2,148,975.52 

รวม 10,295,309.95 461,239.37 9,918,204.89 122,467.00 668,219.90 93,651.80 - 170,436.50 - 1,360,000.00 23,089,529.41 
 

















แผนยุทธศาสตรก์ระทรวง ที่ 2 การบรกิารสู่ความเปน็เลิศ  

แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

โครงการกระทรวง โครงการดูแลตาแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ปว่ยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4

1.ให้ความรูก้าร
ดูแลผู้ปว่ย PC 
และการใชกั้ญชา
ทางการแพทย์ใน
PC

1.ค่าอาหารว่าง 30 25 1 4 3,000 3,000

2.สอนสาธติการใช้
อุปกรณืเครือ่งมือ
ทางการแพทย์ใน 
PC

3.ค่าจดัท า
เอกสาร
ประกอบการอบรม

60 20 1,200 1,200

10,200

6,000

โครงการอบรม
พัฒนาเครอืข่าย 
Palliative care 

CUP บัวหญ่

3.แลกเปล่ียน
เรยีนรู ้

ประสบการณ์ดูแล
ผู้ปว่ย PC เรือ่งเล่า

2 ครัง้ รุน่ละ 30 คน พยาบาลใน
โรงพยาบาลบัว

ใหญ่และ
พยาบาล

ผู้รบัผิดชอบงาน
 PC ใน รพสต.

 60 คน CUP บัวใหญ่

บาท วัน ครัง้

30 100 1 2

แผนปฎิบัติการสาธารณสุข CUP บัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน Palliative care โรงพยาบาลบัวใหญ่

1. ชือ่แผนงาน/
โครงการ

12.กลุ่มงาน2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

2.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

⸍

10.รวมทั้ง
โครงการ

8.รายละเอียด
งบประมาณ

9.จ านวน
เงิน (บาท)

6. พ้ืนที่
ด าเนินการ

คน ชม. 11.แหล่ง
งบประมาณ

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

6,000

CUP บัวใหญ่ การพยาบาล รุง่ฤดี นาราษฎร์

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ (ครัง้)

5.จ านวน(คน)4. กลุ่ม
เป้าหมาย(ใคร)

7.ระยะเวลาด าเนินการ 13.ผู้รบัผิดชอบ

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(นางรุง่ฤดี นารษฎร)์

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่



แผนยุทธศาสตรก์ระทรวง ที่ 2 การบรกิารสู่ความเปน็เลิศ  

แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

โครงการกระทรวง โครงการดูแลตาแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ปว่ยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4

โครงการจดัท า
คู่มือส าหรบัผู้ปว่ย
Palliative care 
CUP บัวหญ่ ปี

2565

จดัท าคู่มือสมุดเบา
กายเบาใจ คลินิก

บุญรกัษา

1 ผู้ปว่ยPC CUP 
บัวใหญ่

300 เล่ม CUP บัวใหญ่ ⸍ 1. ค่าจดัท าคู่มือ 300 20 6,000 6,000 CUP บัวใหญ่ การพยาบาล รุง่ฤดี นาราษฎร์

6,000

9.จ ำนวน
เงิน (บำท)

10.รวมทั้ง
โครงกำร

11.แหล่ง
งบประมำณ

12.กลุ่มงำน

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

8.รำยละเอียด
งบประมำณ

คน บำท วัน ครัง้ ชม.

แผนปฎิบัติการสาธารณสุข CUP บัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน Palliative care โรงพยาบาลบัวใหญ่

1. ชือ่แผนงำน/
โครงกำร

2.รำยละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้ำหมำย
ด ำเนินกำร (ครัง้)

4. กลุ่ม
เป้ำหมำย(ใคร)

5.จ ำนวน(คน) 6. พ้ืนที่
ด ำเนินกำร

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 13.ผู้รบัผิดชอบ

ผู้รบัผิดชอบโครงกำร
(นำงรุง่ฤดี นำรษฎร)์

ต ำแหนง่ พยำบำลวิชำชพีช ำนำญกำรญ

ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยนรนิทรร์ชัต์  พิชญคำมินทร)์

นำยแพทยส์ำธำรณสุขจงัหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดนครรำชสีมำ

ผู้เสนอโครงกำร
( นำยสมบัติ  วัฒนะ )

ต ำแหนง่ ประธำน คปสอ. บัวใหญ่



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตร ์ด้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Pian)
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

35 100 1 1 _ 3,500 3,500

 2.ค่าอาหารว่าง 35 25 1 2 _ 1,750 1,750

5,250

นางลัดมะณี ศรชีาCUP บัวใหญ่ การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ชือ่แผนงาน/โครงการ 2.รายละเอียดกิจกรรมหลัก
3.เป้าหมาย

ด าเนินการ (ครัง้)
4.กลุ่มเป้าหมาย (ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้) 8.รายละเอียด

งบประมาณ
8.1 รายละเอียดค่าใชจ้่าย

อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน 13.ผู้รบัผิดชอบ

โครงการอบรมพัฒนางาน
แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก CUP บัวใหญ่ ป ี
2565

9.
จ านวน
เงนิ 

(บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

พยาบาล นวก. จพ. ที่
ผ่านการอบรมผู้ส่ังใช้
และผู้ชว่ยแพทย์แผน
ไทย CUP บัวใหญ่

35 คน1. จดัอบรมการจา่ยยา
สมุนไพรทดแทนยาแผน
ปจัจุบันและการบันทกึข้อมูล
กับผู้ส่ังใช ้และทบทวนการ
รกัษาทางการแพทย์แผนไทย
กับผู้ชว่ยแพทย์แผนไทย

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน

1 ครัง้ ห้องประชุมบัว
หลวง1

โรงพยาบาลบัวใหญ่

/

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(นางลัดมะณี ศรชีา)

ต าแหนง่ แพทยแ์ผนไทยปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตร ์ด้านบรกิารเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Pian)
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
/ 1. ค่าจา้งเหมาท าป้าย

ประชาสัมพันธ์
การแพทย์แผนไทย 
ขนาด 150x50

13 
แห่ง

400 1 1 5,200 5,200 CUP บัว
ใหญ่

การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

น.ส.สุนิษา ชู
แสง

2. ค่าจา้งเหมาจดัท า
บัญชรีายการยา
สมุนไพร

26
แผ่น

120  1 1 3,120 3,120

3.ประชาสัมพันธแ์ละ
ให้ความรูป้ระโยชน์
ของการทับหม้อ
เกลือกับหญิง
ต้ังครรภ์ไตรมาสที3่ 
ที่ANC และหญิง
หลังคลอด

/ / /

8,320

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.
เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.
กลุ่มเป้าหมาย 

(ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

13.ผู้รบัผิดชอบ
8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย
9.

จ านวน
เงิน 

(บาท)

10.
รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่ง
งบ 

ประมาณ
12.กลุ่มงาน

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

โครงการ
ประชาสัมพันธก์าร
บรกิารแพทย์แผน
ไทยแลกัญชาทาง
การแพทย์ ปี 2565

1.จดัท าป้าย
ประชาสัมพันธค์ลินิก
กัญชาทางการแพทย์ 
               2.จดัท า
แคตตาล็อกและป้าย
ส่งเสรมิการใชย้า
สมุนไพร

1 ครัง้ รพ.สต. 12 แห่ง
 และ ศูนย์
สุขภาพชุมชน
เทศบาลเมือง
บัวใหญ่

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุนิษา ชูแสง)

ต าแหนง่ แพทยแ์ผนไทย

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี ่3 บุคลากรเปน็เลิศ (People Excellence)  
แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบบรหิารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

50 100 1 2  10,000  10,000

2.อาหารว่าง 50 25 1 4  5,000  5,000

3.วิทยากร
เอกชน

1  1,200 1 2 6  14,400  14,400

4.ค่าทีพั่ก
วิทยากร

1  500 1 2  1,000  1,000

5.ค่าเดินทาง
วิทยากร

1  4,000 2  8,000  8,000

6.เอกสาร
ประกอบการ
อบรม

50 20 1 2  2,000  2,000

 40,400รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

โครงการอบรม
เชงิปฏิบัติการ
เสรมิพลังด้าน
การเงิน รูแ้ล้ว
รวย

CUP     
บัวใหญ่

HRD น.ส.เยาวมาลย์
 แย้มสูงเนิน

เสรมิสรา้งแรงจูงใจและ
ปรบัทศันคติในการ
บรหิารด้านการเงิน         
 - ปรบัความคิดการ
บรหิารด้านการเงินที่
เหมาสมกับตนเอง          
 - การสะสมและการ
เพ่ิมพูนทรพัย์สิน
 - การท าบัญชรีายรบั
รายจา่ยรวมทัง้การออม
 - การใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม
อย่างมีเหตุมีผล
 - การบรหิารภาษี
 - การปอ้งกันการโกง
 - เศรษฐกิจพอเพียง

2 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 

คน

รพ.80 คน
รพ.สต.20คน

100 คน

12.กลุ่ม
งาน

รพ.บัว
ใหญ่

13.ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียดกิจกรรม
หลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.
กลุ่มเป้าหมา
ย (ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.
พ้ืนที่
ด าเนิน
การ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้) 8.รายละเอียด

งบประมาณ
8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่ง
งบ 

ประมาณ

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(นางสาวเยาวมาลย ์แยม้สูงเนิน)

ต าแหนง่ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา

/



แผนงานกระทรวง การปอ้งกันควบคุมดรคและลดปจัจยัเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉินและภัยสุขภาพ

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.

1.ประชุม
คณะท างาน 2
 ครัง้

2 1.จนท.ER 
2.หน่วยกู้ชพี

30 อ าเภอบัว
ใหญ่

/ 1.ค่าอาหารว่าง 30 25 1 2 1,500 1,500

1. ค่าอาหาร
ว่าง

80 25 1 1 2,000 2,000

2.ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ

80 100 1 1 8,000 8,000

11,500

ผู้รบัผิดชอบโครงการ................................ ผู้เสนอโครงการ.............................................. ผู้อนุมัติโครงการ ...................................................................

                     (นางสาวประพัสสร แย้มโกสุม)        ( นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร ์)

            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านาญการ   ต าแหน่ง   ประธาน คปสอ. บัวใหญ่ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน

           ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา 

CUP
 บัวใหญ่

กลุ่มงาน
การ

พยาบาล

นส. ประพัส
สร แย้มโกสุม

1.จนท.ER 
2.หน่วยกู้ชพี

1

โครงการ
ประชุม
ทบทวนการ
ชว่ยฟ้ืนคืน
ชพีและแผน
อุบัติเหตุหมู่

5.
จ านวน
(คน) 8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

9.จ านวน
เงิน (บาท)

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

/80 อ าเภอบัว
ใหญ่

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

               (นายสมบัติ วัฒนะ )

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

CUP บัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1 .ชือ่
แผนงาน/
โครงการ

12.กลุ่ม
งาน

2.
รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

11.แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ด้านการส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&Excellence)

13.
ผู้รบัผิดชอบ

10.รวมทั้ง
โครงการ

4. กลุ่ม
เป้าหมาย

(ใคร)

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

6. พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ

2.ประชุมทมี
เตรยีมความ
พรอ้มในการ
จ าลอง
สถานการณ์
ซอ้มแผน
อุบัติเหตุหมู่



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&Excellence)

แผนงานกระทรวง การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉินและภัยสุขภาพ

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.

1.จ าลอง
สถานการณ์
และซอ้มแผน 

1. ค่าอาหารวา่ง 200 25 1 1 5,000 5,000

2.ประเมินผล  2.ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ใน
การซอ้มแผน

20 50 1 1 1,000 1,000

6,000

ผู้รบัผิดชอบโครงการ................................ ผู้เสนอโครงการ.............................................. ผู้อนุมัติโครงการ ...................................................................

                     (นางสาวประพัสสร แยม้โกสุม)        ( นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร ์)

            ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ   ต าแหน่ง   ประธาน คปสอ. บัวใหญ่ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั ปฏิบัติราชการแทน

           ผู้วา่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 

/

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

               (นายสมบัติ วฒันะ )

โครงการ
ประชุม
ฝึกซอ้มแผน
อุบัติเหตุหมู่

1 1.จนท.รพ.บัว
ใหญ่100คน/2.
จนท.สสอ.บัว
ใหญ่30 คน/3.
 หน่วยกู้ชพีขั้น
พ้ืนฐาน50  คน
 4. หน่วยงาน
ภายนอก เชน่ 
ต ารวจ อบต.
ดับเพลิง การ
ไฟฟ้า 20 คน

200
คน

อ าเภอบัว
ใหญ่

CUP
 บัวใหญ่

กลุ่มงาน
การ

พยาบาล

นส. ประพัสสร
 แยม้โกสุม

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่ง
งบประมาณ

12.กลุ่ม
งาน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

CUP บัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1 .ชือ่
แผนงาน/
โครงการ

2.
รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4. กลุ่ม
เป้าหมาย(ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6. พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ 13.
ผู้รบัผิดชอบ



CUP บัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครรำชสีมำ
ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรบรหิำรจดักำรที่เปน็เลิศด้วยธรรมำภิบำล
แผนงำนกระทรวง กำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิกำรคลังสุขภำพ
โครงกำรกระทรวง โครงกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรเงนิกำรคลัง

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บำท วัน ครัง้ ชม.
20 คน / 1.ค่ำอำหำรไม่ครบม้ือ 20 100 1 1 _ 2,000 2,000

2. อำหำรว่ำง 20 25 1 2 _ 1,000 1,000

15คน รพ.สต. 12 
แห่ง PCU 2 

/ 1.ค่ำอำหำรไม่ครบม้ือ 15 100 1 5 _ 7,500 7,500

2. อำหำรว่ำง 15 25 1 10 _ 3,750 3,750
3.ค่ำเอกสำร 14 

แห่ง
50 _ 700 700

14,950

9.
จ ำนวน
เงนิ 

(บำท)

10.
รวมทั้ง
โครงกำร

11.แหล่งงบ 
ประมำณ

12.กลุ่มงำน

CUP บัวใหญ่ กลุ่มงำน
บรหิำรงำน
ทั่วไป

รวมเปน็เงนิทั้งส้ิน

โครงกำรประชุมชีแ้จง
กำรตรวจสอบภำยใน
และพัฒนำระบบกำร
ควบคุมภำยในและ
กำรบรหิำรควำมเส่ียง

1. จดัประชุมชีแ้จง้
เชงิแนวทำงกำร
ตรวจสอบภำยใน
และพัฒนำระบบ
กำรควบคุม
ภำยในและกำร
บรหิำรควำมเส่ียง

ห้องประชุม 
โรงพยำบำล
บัวใหญ่

 2. จดัประชุมกำร
ออกติดตำม/
ประเมินผลกำร
ตรวจสอบภำยใน
ตำมตัวชีว้ัดและ
ผ่ำนกำรประเมิน

1 ครัง้

5 ครัง้

บุคลำกร รพ.บัว
ใหญ่ และ บุคลำกร 
รพ.สต.

บุคลำกร รพ.บัว
ใหญ่ และ บุคลำกร 
รพ.สต.

แผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

1.ชือ่แผนงำน/โครงกำร 2.รำยละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เปำ้หมำย
ด ำเนินกำร 

(ครัง้)

4.กลุ่มเปำ้หมำย 
(ใคร)

5.
จ ำนวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด ำเนินกำร

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร
(ครัง้)

8.รำยละเอียด
งบประมำณ

8.1 รำยละเอียดค่ำใชจ้ำ่ย

นำยส ำเนียง  
พรมมำนอก

13.ผู้รบัผิดชอบ

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายส าเนียง  พรมมานอก )

ต าแหนง่  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย
โครงการกระทรวง ที่ 1 โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยทกุกลุ่มวัย

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.จา้งเหมาจดัท า
กระเปา๋กระตุ้น
พัฒนาการ

1 / 1.ค่าจา้งเหมา
จดัท ากระเปา่
หนุท าได้

 14
 ชุด

1,000 1   14,000   14,000    

 2.จดัท าปา้ย
ประชาสัมพันธก์าร
ส่งเสรมิพัฒนาการ
เด็ก

1 / 2.ค่าปา้ยไวนิล 
ขนาด 2×3.3 
เมตร

 14
 ชุด

800    1   11,200    11,200     

25,200   

12.กลุ่ม
งาน

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย 9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.
กลุ่มเป้าหมาย 

(ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

13.
ผู้รบัผิดชอบ

11.แหล่งงบ
 ประมาณ

CUP บัวใหญ่ บรกิาร
ด้านปฐม
ภมิูและ
องค์รวม

นางสาว
กรรณิการ ์
อู๋สูงเนิน

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

โครงการจดัซือ้
อุปกรณ์ตรวจกระตุ้น
พัฒนาการในเด็ก 
CUP บัวใหญ่

รพ.สต. 14 แห่ง อ าเภอบัว
ใหญ่

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ ์อู๋สูงเนิน)

ต าแหนง่ หัวหน้ากลุ่มงานบรกิารด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ผู้เสนอโครงการ
(นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตร ์4. ด้านบรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง 9 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง 1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรง่ใส

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1. ค่าอาหาร
วา่ง

60 25 1 2 3,000 3,000

2. ค่าอาหาร
กลางวนั

60 80 1 1 4,800 4,800

3. ค่าวสัดุ
ส านักงาน

60 1,500 1,500

4. ค่าจา้ง
เหมาท าไวนิล

1,000 1,000

1. ค่าทีพั่ก 50 820 1 1 41,000 41,000
2. ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ

50 250 1 1
12,500 12,500

3. ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ

50 250 1 1
12,500 12,500

4. ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ

50 250 1 1
12,500 12,500

5. ค่าอาหาร
วา่ง

50 50 2 4
10,000 10,000

6. ค่าจา้ง
เหมารถยนต์

8,500 2
17,000 17,000

115,800

13.
ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.
เปา้หมาย
ด าเนินการ

 (ครัง้)

4.
กลุ่มเปา้หมาย

 (ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

นายอธวิฒัน์
 ประภา

60บุคลากร 
CUP บัวใหญ่

1 ✓

รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน

CUP บัว
ใหญ่

12.กลุ่มงาน

CUP บัว
ใหญ่

9.
จ านวน
เงิน 

(บาท)

10.รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่ง
งบ 

ประมาณ

นายอธวิฒัน์
 ประภา

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์
และ
สารสนเทศ
ทาง
การแพทย์

CUP บัว
ใหญ่

โครงการประชุม
จดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านสุขภาพ
 CUP บัวใหญ่ 
ปงีบประมาณ 2565

✓โรงแรมเขา
ใหญ่ คีรี
ธารทพิย์ ร ี
สอรท์ อ.
ปากชอ่ง 
จ.
นครราชสีม
า

50บุคลากร 
CUP บัวใหญ่

12. น าเสนอผล
การวเิคราะห์
ปญัหาด้าน
สุขภาพและ
น าเสนอ
แผนปฏิบัติ
ราชการด้าน
สุขภาพ 
ปงีบประมาณ 
2565

1. ประชุม
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์
CUP บัวใหญ่ 
วเิคราะห์
สถานะสุขภาพ
และปญัหาด้าน
สุขภาพ

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์
และ
สารสนเทศ
ทาง
การแพทย์

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายอธวัิฒน์ ประภา )

ต าแหนง่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง การบรหิารด้านการเงนิและการคลังสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลัง

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.

/ 1.ปริน้เตอร์
เทอรม์อล

3 8,000 1 24,000 24,000

/ 2.ติดต้ังระบบ
โปรแกรมคิว

3 5,000 1 15,000 15,000

39,000

9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่
แผนงาน/
โครงการ

2.
รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.
เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.
กลุ่มเป้าหมาย 

(ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

รวมทั้งส้ิน

13.
ผู้รบัผิดชอบ

โครงการ
ติดต้ังระบบ
เรยีกคิวใน 
รพ.สต.

1. ติดต้ัง 
ระบบคิวและ
โปรแกรม
ตรวจสอบสิทธิ์

1 ครัง้ รพ.สต. น ารอ่ง 
3 แห่ง ได้แก่ 
ศูนยบ์รกิาร
สาธารณสุข 2 
ทม.บัวใหญ่, 
รพ.สต.ดอน
คนทา, รพ.สต.
โคกสะอาด

3 แห่ง CUP บัว
ใหญ่

 CUP บัวใหญ่ กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

นายไพวลัย ์
ประดิษฐ์

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายไพวัลย ์ประดิษฐ ์)

ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
( นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร ์)

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย
โครงการกระทรวง ที ่1 โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทยทกุกลุ่มวัย

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

35    100         1    1     3,500      
3,500    

2.ค่าอาหารว่าง 35    25           1    2    1,750       
1,750     

3.ค่าวัสดุ 35    25           1    1     875         875        
4.ค่าวิทยากร 1       600        1    1     6    3,600     3,600    

9,725     

9.จ านวน
เงนิ (บาท)

10.รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่ม
งาน

CUP บัวใหญ่ บรกิาร
ด้าน

ปฐมภมิู
และองค์
รวม

35 / /CUP บัว
ใหญ่

รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เปา้หมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.กลุ่มเปา้หมาย
 (ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

นางสาว
กรรณิการ ์อู๋
สูงเนิน

13.
ผู้รบัผิดชอบ

1.เจา้หน้าที่
สาธารณสุข รพ.
สต. 14 แห่ง 
แห่งละ 2 คน 
รวมเปน็ 28 คน
 2.เจา้หน้าที่
คลินิกส่งเสรมิ 5
 คน 3.เจา้หน้าที่
 สสอ.บัวใหญ่ 2
 คน รวม 35 คน

1โครงประชุมเชงิ
ปฏิบัติการการฝกึ
ทกัษะการตรวจ/
กระตุ้นพัฒนาการ
เด็กในบุคลากร 
CUP บัวใหญ่

1)อบรมฝกึทกัษะ
การใชอุ้ปกรณ์ตรวจ
พัฒนาการ 2)
ทบทวน Line การ
ส่ือสารอ าเภอ 3)
จดัท าส่ือ/กระดาษ
แปะเพ่ิมหน้าสมุด 
เพ่ือเน้นผู้ปกครอง 
4)เจา้หน้าทีติ่ดตาม
ใน HDC/HosXp 
คัดกรองทกุวันพุธที ่
1,3 (ประสาน IT) 5)
ตรวจสอบข้อมูลทกุ 
3 เดือน 6)
แลกเปล่ียน
นวัตกรรมกระเปา๋ยืม
 (จาก รพ.สต.ดอน
คนทา)

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(นางสาวกรรณิการ ์อู๋สูงเนิน)

ต าแหนง่ หัวหน้ากลุ่มงานบรกิารด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ผู้เสนอโครงการ
(นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง การบรหิารด้านการเงนิและการคลังสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลัง

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
/ 1. ค่าอาหารไม่

ครบม้ือ
40 100 1 1 4,000 4,000

2. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง

40 25 1 2 2,000 2,000

6,000

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.
รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.กลุ่มเป้าหมาย
 (ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

13.
ผู้รบัผิดชอบ

โครงการอบรม
บันทึกขอ้มูล  
K@mac,Hosxp
 XE,ระบบคิว

จดัอบรมเชงิ
ปฎิบัติการ 
บันทึกขอ้มูล  
K@mac,Hos
xp XE,ระบบ

คิว

1 ครัง้ รพ.สต. 24 คน ,
 บุคลากร รพ.บัว
ใหญ่ 11 คน

40 รพ.บัวใหญ่  Cup บัวใหญ่ กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

นายไพวลัย์ 
ประดิษฐ์

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย
9.

จ านวน
เงิน 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(  นายไพวัลย ์ประดิษฐ ์)

ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหน่ง ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง การบรหิารด้านการเงนิและการคลังสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลัง

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

40 100 1 1 4,000 4,000

2.ค่าอาหารว่าง 40 25 1 2 2,000 2,000
3.ค่าวิทยากร 2 600 1 1 6 7,200 7,200
4.ค่าเดินทาง
วิทยากร

2 500 1
1,000 1,000

5.ค่าเอกสาร 40 25 1 1,000 1,000
15,200

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ (ครัง้)

4.
กลุ่มเป้าหมาย 

(ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

13.
ผู้รบัผิดชอบ

โครงการอบรม
การบันทกึ
ขอ้มูลด้าน
อนามัยแม่และ
เด็ก

จดัอบรมให้
ความรูก้ารบันทกึ
ขอ้มูลที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
อนามัยแม่และเด็ก

1 ครัง้ ตัวแทน รพ.สต.
 24 คน, ตัว, 
งานส่งเสรมิ
สุขภาพ 6 คน,
 บุคลากร รพ.
บัวใหญ่ 10 คน

40 คน รพ.บัวใหญ่ /

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย 9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่ม
งาน

 CUP บัวใหญ่ กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

นายกนกรชัต์
 บุญยงั

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายกนกรชัต์ บุญยัง )

ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง การบรหิารด้านการเงนิและการคลังสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลัง

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 40 100 1 1 4,000 4,000
2.ค่าอาหารว่าง 40 25 1 2 2,000 2,000
3.ค่าวิทยากร 2 600 1 1 6 7,200 7,200
4.ค่าเดินทางวิทยากร 2 500 1 1,000 1,000
5.ค่าเอกสาร 40 25 1 1,000 1,000

15,200

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.
เป้าหมาย
ด าเนินการ 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินกา

ร

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้) 13.ผู้รบัผิดชอบ

โครงการอบรมการ
บันทกึขอ้มูลด้าน
ความครอบคลุม
ด้านวัคซนี

จดัอบรมให้
ความรูก้ารบันทกึ
ขอ้มูลที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน แก่
ผู้ปฏิบัติงานวัคซนี

1 ครัง้ ตัวแทน รพ.สต. 
24 คน, ตัว, งาน
ส่งเสรมิสุขภาพ 6
 คน, บุคลากร 
รพ.บัวใหญ่ 10 คน

40 คน รพ.บัว
ใหญ่

/

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย 9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน

 CUP บัวใหญ่ กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

นายกฤตภพ 
โพธริกัษ์กุล

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายกฤตภพ โพธริกัษ์กลุ )

ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง การบรหิารด้านการเงนิและการคลังสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลัง

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

40 100 1 1 4,000 4,000

2.ค่าอาหารว่าง 40 25 1 2 2,000 2,000

3.ค่าวิทยากร 2 600 1 1 6 7,200 7,200
4.ค่าเดินทาง
วิทยากร

2 500 1
1,000 1,000

5.ค่าเอกสาร 40 25 1 1,000 1,000
15,200

 CUP บัวใหญ่ กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

นายไพวัลย์ 
ประดิษฐ์

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน

รพ.บัวใหญ่ /

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

โครงการอบรม
การบันทึก
ข้อมูลด้านโรค
ไม่ติดต่อ (NCD)

จดัอบรมให้
ความรูก้ารบันทึก
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนด้านโรค
ไม่ติดต่อ แก่
ผู้ปฏิบัติงานโรค
ไม่ติดต่อ

1 ครัง้ ตัวแทน รพ.สต.
 24 คน, ตัว, 
งานส่งเสรมิ

สุขภาพ 6 คน, 
บุคลากร รพ.บัว
ใหญ่ 10 คน

40 คน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.กลุ่มเป้าหมาย
 (ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

13.
ผู้รบัผิดชอบ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย 9.จ านวน
เงนิ (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่ม
งาน

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายไพวัลย ์ประดิษฐ)์

ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)...
แผนงานกระทรวง การบรหิารด้านการเงนิและการคลังสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลัง

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.

1.ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ

40 100 1 1 4,000 4,000

2.ค่าอาหาร
ว่าง

40 25 1 2 2,000 2,000

3.ค่าวิทยากร 2 600 1 1 6
7,200 7,200

4.ค่าเดินทาง
วิทยากร

2 500 1
1,000 1,000

5.ค่าเอกสาร 40 25 1 1,000 1,000
15,200

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.กลุ่มเป้าหมาย
 (ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

13.ผู้รบัผิดชอบ

โครงการอบรม
การบันทึกขอ้มูล
ด้านการบรกิาร
ทันตกรรม

จดัอบรมให้
ความรูก้าร
บันทึกขอ้มูลที่
ถกูต้อง 
ครบถ้วนด้านทัน
ตกรรม แก่
ผู้ปฏิบัติงานทัน
ตกรรม

1 ครัง้ ตัวแทน รพ.สต. 
24 คน, ตัว, งาน
ส่งเสรมิสุขภาพ 
6 คน, บุคลากร 
รพ.บัวใหญ่ 10 

คน

40 คน รพ.บัวใหญ่ /

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย
9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่ม
งาน

 CUP บัวใหญ่ กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

นายกนกรชัต์
 บุญยัง

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายกนกรชัต์ บุญยัง )

ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ด้ำนกำรส่งเสรมิสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&Excellence)
แผนงำนกระทรวง กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้ำนสุขภำพ
โครงกำรกระทรวง โครงกำรคุ้มครองผู้บรโิภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและบรกิำรสุขภำพ

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4
1.อำหำรไม่
ครบม้ือ

40 100 1 1 4,000 4,000

2.อำหำรว่ำง 40 25 1 2 2,000 2,000

2. ออกนิเทศ
ติดตำมผลออก
ตรวจรำ้นช ำใน
พ้ืนที่โดย จนท.
รพ.สต.

1 วัน รำ้นช ำในแต่
ละแห่ง

/ ไม่ใช้
งบประมำณ

0 0

6,000

โครงกำรประชุม
อบรมรำ้นช ำปลอด
ยำอันตรำย CUP บัว
ใหญ่ ปีงบประมำณ 
2565

CUPบัว
ใหญ่

กลุ่มงำน
เภสัชกรรม
และคุ้มครอง
ผู้บรโิภค

นำยพีรยุทธ 
เครอืบุญ

1. ประชุม
แลกเปล่ียน
เรยีนรู ้

1 วัน ต ำบลละ 2 คน,
 จนท.รพสต.ละ 
1 คน รวม 40 

คน

40 ห้องประชุม
บัวหลวง1  
รพ.บัวใหญ่

4. กลุ่ม
เป้ำหมำย(ใคร)

11.แหล่ง
งบประมำณ

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร

แผนปฎิบัติกำรสำธำรณสุข CUP บัวใหญ่ จงัหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565

1. ชือ่แผนงำน/
โครงกำร

12.กลุ่มงำน2.รำยละเอียด
กิจกรรมหลัก

จงัหวัดนครรำชสีมำ

10.รวมทั้ง
โครงกำร

8.รำยละเอียด
งบประมำณ

9.จ ำนวนเงิน 
(บำท)

6. พ้ืนที่
ด ำเนินกำร

13.ผู้รบัผิดชอบ

/

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

คน ชม.บำท วัน ครัง้3.เป้ำหมำย
ด ำเนินกำร (ครัง้)

5.จ ำนวน
(คน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายพีรยุทธ เครือบุญ)

ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตร ์ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคทีเ่ปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง 1.การพัฒนาคุณภาพชวีติคนไทยทกุกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทย ทกุกลุ่มวยั

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.

 1. การ ให้ความรู ้เร ือ่งโรค  ความรุนแรง 
โอกาสอันตราย  และการดูแลรกัษา ฟ้ืนฟู

1.ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ

60 100 1 12 72,000 72,000

2.ให้ความรูเ้ร ือ่งโรคภาวะแทรกซอ้นเน้น
ภาวะแทรกซอ้นจากโรค CVD ด้วยหลัก 3
 อ.2 ส.

2.ค่าอาหาร
วา่ง

60 25 1 24 36000 36,000

  3. เข้ากลุ่มแลกเปล่ียนเรยีนรูโ้ดยใชก้าร
ท ากลุ่มแบบ Health Litteracy
  4. ท ากลุ่มสัปดาห์ละ1ครัง้ติดต่อกัน 12 
ครัง้เพ่ือชว่ยกันเสนอแนวทางการ
แก้ปญัหาในรายทีย่ังปฏิบัติตัวได้ไม่ดี
  5. เจาะเลือดและบอกผลเลือด เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติตัวของผู้ปว่ยและ
ผู้ปว่ยจะได้ประเมินตนเอง
6. เปดิให้กลุ่มเสนอแนะเพ่ือแก้ไขในกลุ่ม
ต่อไป

114,000

9.
จ านวน
เงิน 

(บาท)

10.รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่ง
งบ 

ประมาณ

12.กลุ่ม
งาน

Cup บัวใหญ่ / / / /

3.ค่ากระเปา๋
เอกสาร

60 1100 1

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

1.ชือ่
แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียดกิจกรรมหลัก

3.
เปา้หมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.
กลุ่มเปา้หมาย 

(ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

งบ
กองทนุ
โรคเรือ้รงั

การ
พยาบาล

13.ผู้รบัผิดชอบ

นางธวลัรตัน์
จรสระน้อย

รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน

6012โครงการ
ประชุมอบรม
 โรงเรยีน
เบาหวาน

6,000  6,000     

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นางธวัลรตัน์ จรสระน้อย )

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตร ์ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคที่เปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง 1.การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทย ทกุกลุ่มวัย

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1. การ ให้ความรู ้เร ือ่งโรค  ความ
รุนแรงของโรค   และ
ภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน
 ความดันโลหิตสูง

1.ค่าอาหาร
กลางวัน

50 100 1 2 10,000 10,000

2. การรบัประทานอาหาร
เฉพาะโรค

2.ค่าอาหารว่าง 50 25 1 4 5000 5,000

3. การรบัประทานยาและการรบั
การรกัษาที่ต่อเน่ือง

4. การออกก าลังกายที่
เหมาะสม
5. การดูแลตัวเองในภาวะ
ฉกุเฉิน MI Stroke ของ
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

25,000

9.
จ านวน
เงิน 

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน

/

3.ค่ากระเปา๋
เอกสาร

50 100 1 2 10000 10,000

งานโรคไม่
ติดต่อ

13.ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียดกิจกรรมหลัก
3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.
กลุ่มเป้าหมาย 

(ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

นางธวัลรตัน์ 
จรสระน้อย

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

2 50 Cup บัว
ใหญ่

/โครงการประชุม
อบรมโรงเรยีน
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงรายใหม่

ผู้ปว่ยเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงที่มา
ขึ้นทะเบียนราย
ใหม่ที่รพ.บัวใหญ่

งบกองทนุ
โรคเรือ้รงั

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(  นางธวัลรตัน์ จรสระน้อย )

ต าแหนง่ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่

ยุทธศาสตร ์2. ด้านการบรกิารทีเ่ปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาสุขภาพจติและจติเวช

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.ส ารวจความชุกโรคซมึเศรา้และ
ความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

1 ครัง้ นักเรยีน 2,100 โรงเรยีนบัว
ใหญ่

/  -  -  -  -  -  -  -  -  -
จติเวชและ
ยาเสพติด

นายวันธชิยั  สีใส

2.ให้ความรูก้ลุ่มเส่ียงทีมี่ภาวะ
ซมึเศรา้และเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

4 ครัง้ นักเรยีนทีป่ระเมิน
ซมึเศรา้ผล+Ve และนัก 
เรยีนทีมี่ความเส่ียงต่อ
การฆ่าตัวตาย

100 โรงเรยีน.บัว
ใหญ่ /  -  -  -  -  -  -  -  -  -

จติเวชและ
ยาเสพติด

1.นางสุวณีย์ โรจนา
นนท ์   2.น.ส.ปยิะมาศ
  สวาสด์ินา

1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

50 100 1 1  - 5,000 5,000

2.ค่าอาหารว่าง 50 25 1 2  - 2,500 2,500
4.นักจติวิทยาให้ค าปรกึษาใน
โรงเรยีน

สัปดาห์ละ  1 
ครัง้

นักเรยีนทีมี่ปญัหา
สุขภาพจติ

 - โรงเรยีนบัว
ใหญ่ / /  -  -  -  -  -  -  -  -  -

จติเวชและ
ยาเสพติด

1.นายวันธชิยั    สีใส   
 2. นางบุญยืน  
ประดิษฐ

5.เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายทาง FB 
ศูนย์เพ่ือนใจวัย รุน่โรงพยาบาล 
บัวใหญ่

 - นักเรยีนทีมี่ความเส่ียง
ต่อการฆ่าตัวตาย

 -  - / / / /
 -  -  -  -  -  -  -  -  -

จติเวชและ
ยาเสพติด

1.นายวันธชิยั      สีใส

1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

15 100 1 1  - 1,500 1,500

2.ค่าอาหารว่าง 15 25 1 2  - 750 750

15,750

3.ค่าจา้งเหมา
ท าปา้ยไวนิล
ขนาด 1*2 ม.

25แผ่น

รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน

โครงการประชุม
อบรมปอ้งกันการฆ่า
ตัวตาย CUP บัวใหญ่
    ป ี2565

7.จดัท าปา้ยไวนิลสัญญาณเตือน
การฆ่าตัวตาย

 1 ครัง้ /

240  - 1

รพ.สต. ,PCU และใน
ชุมชน

160 
แผ่น

 CUP บัว
ใหญ่

จติเวชและ
ยาเสพติด

1.นางสุวณีย์ โรจนา
นนท์ - 6,000 6,000

งบ CUP 
บัวใหญ่

งบ CUP 
บัวใหญ่

จติเวชและ
ยาเสพติด

1.นางสุวณีย์ โรจนา
นนท ์   2.น.ส.ปยิะมาศ
  สวาสด์ินา

 CUP บัว
ใหญ่

/6.พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายรพ.
สต.ในพ้ืนที่

 1 ครัง้ จนท.ผู้รบัผิดชอบงาน
สุขภาพจติของรพ.สต.

15 คน

3.ท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู ้
กับผู้ปกครองเด็กทีมี่ความเส่ียง
ต่อการฆ่าตัวตาย

 1 ครัง้ ผู้ปกครองนักเรยีนกลุ่ม
เส่ียง

50 คน  CUP บัว
ใหญ่ /

1.นางสุวณีย์ โรจนา
นนท ์   2.น.ส.ปยิะมาศ
  สวาสด์ินา

9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่งงบ
 ประมาณ

12.กลุ่มงาน 13.ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียดกิจกรรมหลัก
3.เปา้หมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)
4.กลุ่มเปา้หมาย (ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

งบ CUP 
บัวใหญ่

จติเวชและ
ยาเสพติด

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นางสุวณีย ์ โรจนานนท ์)                              

ต าแหนง่   พยาบาลวิชาชพีช านาญการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่     ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

ต าแหนง่   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่

ยุทธศาสตร ์2. ด้านการบรกิารที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาสุขภาพจติและจติเวช

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.

ค่าอาหารว่าง 50 25 1 2 _ 2,500
2,500

ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

50 100 1 1 _ 5,000

5,000

7,500

CUP บัวใหญ่ จติเวชและ
ยาเสพติด

1.นายวันธชิยั   
 สีใส    

 2. นางบุญยืน 
 ประดิษฐ

/

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.
กลุ่มเป้าหมาย 

(ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้) 13.ผู้รบัผิดชอบ

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน
8.

รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย
9.จ านวน
เงิน (บาท)

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

โครงการ
ประชุมพัฒนา
วัยเด็กวัย
มหัศจรรย์

ครูพ่ีเล้ียงใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อ าเภอบัวใหญ่

50 คน cup บัวใหญ่1 ครัง้ -อบรมให้ความรู ้
  จติวิทยาเด็ก    
 -การท ากิจกรรม
     ส่งเสรมิ
ทักษะต่างๆ

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายวันธชิยั  สีใส)                                  

ต าแหนง่  นักจติวิทยาปฎิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่     ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

ต าแหน่ง   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา



ยุทธศาสตร ์ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคทีเ่ปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง 1.การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทย ทกุกลุ่มวัย

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
ประชุมเพ่ิมการเข้าถึง
บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ
ชอ่งปาก กลุ่มอายุ 
0-12 ป ีCUP บัวใหญ่

1.ให้บรกิารตรวจ
สุขภาพชอ่งปาก  
กลุ่มอายุ 0-12 ป ี
2.ให้บรกิาร
เคลือบฟลูออไรด์
ปอ้งกันฟันผุ กลุ่ม
อายุ 4-12 ป ี 
3.ให้บรกิาร
เคลือบหลุมรอ่ง
ฟันกลุ่มอายุ 6-12
 ปี

 เด็กอายุ 0-12 ปใีน
อ าเภอบัวใหญ่
50%  

50%

30 %

1.เด็กกลุ่มอายุ 
0-12 ป ีในเขต 
อ. บัวใหญ่       
    2.เด็กกลุ่ม
อายุ 4-12 ป ีใน
เขต อ.บัวใหญ่ 
3.เด็กกลุ่มอายุ 
6-12 ปใีนเขต 
อ. บัวใหญ่

 8,134  

6,428  

5,225

อ.บัวใหญ่ / / / / _ _ _ _ _ _ 0 0 CUP บัว
ใหญ่

กลุ่มงาน
ทนัตกรรม

น.ส.สายฝน 
ประจง

0.00

13.ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   โรงพยาบาลบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ชือ่แผนงาน/โครงการ
2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เปา้หมาย
ด าเนินการ (ครัง้)

4.
กลุ่มเปา้หมาย 

(ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

CUP บัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน

9.
จ านวน
เงนิ 

10.
รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่ง
งบ 

ประมาณ
12.กลุ่มงาน

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
(  นางสาวสายฝน   ประจง )

ต าแหนง่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่



ยุทธศาสตร ์ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคทีเ่ปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง 1.การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาและสรา้งศักยภาพคนไทย ทกุกลุ่มวัย

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
ประชุมเพ่ิมการเข้าถึง
บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ
ชอ่งปาก กลุ่มผู้สูงอายุ 
 และผู้สูงอายุ  ติดบ้าน
 ติดเตียง CUP บัวใหญ่

1.ให้บรกิารตรวจ
สุขภาพชอ่งปาก  
กลุ่มผู้สูงอายุ ใน
เขคอ.บัวใหญ่   

 2.ให้บรกิารตรวจ
สุขภาพชอ่งปาก  
ผู้สูงอายุ  ติดบ้าน 
ติดเตียง  รว่มกับ
ทมีเยี่ยมบ้าน LTC 
   ในเขตอ.บัวใหญ่

ผู้สูงอายุ  ติด
บ้าน ติดเตียง
 CUP บัวใหญ่
50% 

40%

1.ผู้สูงอายุ เขต .
 บัวใหญ่    

2. ผู้สูงอายุ ติด
บ้าน ติดเตียง 
อ.บัวใหญ่

13,886 
คน

อ.บัวใหญ่ / / / / _ _ _ _ _ _ 0 0 CUP บัวใหญ่ กลุ่มงาน
ทนัตกรรม

นางกาญจนา
 สุวรรณ
พิทกัษ์

0.00

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน
13.

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   โรงพยาบาลบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
CUP บัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/โครงการ
2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.
กลุ่มเป้าหมาย 

(ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินกา

ร

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.
รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย 9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

รวมเปน็เงินทัง้ส้ิน

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นางกาญจนา  สุวรรณพิทักษ์)                        

ต าแหนง่ เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่ ประธาน คปสอ. บัวใหญ่



ยุทธศาสตรท์ี ่2 ด้านการส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภค (PP&Excellence)

แผนงานกระทรวง การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจยัเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการกระทรวง โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉินและภัยสุขภาพ

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.

1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

26 100 1 2 5,200 5,200

2.ค่าอาหารว่าง 26 25 1 4 2,600 2,600

3.วัสดุอุปกรณ์ 26 25 1 2 1,300 1,300

9,100

ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นางสาวประพัสสร แย้มโกสุม)        ( นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร ์)

            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านาญการ   ต าแหน่ง   ประธาน คปสอ. บัวใหญ่ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน

           ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา 

รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน

               (นายสมบัติ วัฒนะ )

//อ าเภอบัว
ใหญ่

52พยาบาลวิชาชพี 
นักวิชาการ
สาธารณสุข เจา้
พนักงาน
สาธารณสุขจ านวน
2รุน่ๆละ26คน

1 นางปญัจนีย์ 
ทองโปรง่

กลุ่มงาน
การ

พยาบาล

CUP
 บัวใหญ่

1.อบรมวิชาการ
ฟ้ืนฟูองค์ความรู ้
ด้านเวชปฏิบัติ
ให้กับบุคลากร

โครงการประชุม
อบรมการพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร รพ.สต.
ด้านการตรวจ
รกัษา

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย 9.จ านวน
เงนิ (บาท)

10.รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่ง
งบประมาณ

12.กลุ่ม
งาน

13.
ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

CUP บัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1 .ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เปา้หมาย
ด าเนินการ (ครัง้)

4. กลุ่ม
เปา้หมาย(ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6. พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ 8.
รายละเอียด
งบประมาณ



ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4

1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

155 100 1 2         31,000        31,000 CUPบัวใหญ่ สสอ.บัวใหญ่ น.ส.พุดตาล  
เชือ่มแก้ว

2.ค่าอาหารว่าง 155 25 1 4          15,500        15,500

      46,500

ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผู้เสนอโครงการ  ผู้อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับ CUP บัวใหญ่  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบัวใหญ่

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียดกิจกรรม
หลัก

3.เปา้หมาย
ด าเนินการ

(ครัง้)

4. กลุ่ม
เปา้หมาย (ใคร)

5.จ านวน(คน) 6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
8.รายละเอียด
งบประมาณ

10.รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่ง
งบประมาณ

12.กลุ่มงาน 13.
ผู้รบัผิดชอบ

ชม.

9.จ านวนเงนิ
(บาท)

คน บาท วัน ครัง้

  2 รุน่    รุน่ละ
 155 คน

เขตอ าเภอ
บัวใหญ่

/ /310310 คน
แบ่งเปน็ 
เจา้หน้าที ่18 
คน  ตัวแทน
หมู่บ้าน 146 
หมู่บ้านละ 2คน
 จ านวน 292 
คน

โครงการประชุม
รณรงค์เฝ้าระวัง
ปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาโรคมะเรง็
ล าไส้ใหญ่และคัด
กรองมะเรง็ล าไส้
ใหญ่ด้วยวิธFีIT 
test อ าเภอบัว
ใหญ่ จงัหวัด
นครราชสีมา 
ปงีบประมาณ 
2565

รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน

ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมาประธานคปสอ.บัวใหญ่
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

                                          ( นางสาวพุดตาล  เชือ่มแก้ว )              (นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ)        (นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร)์
                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน

 - รณรงค์ให้ความรู ้
เก่ียวกับโรคมะเรง็ล าไส้
ใหญ่ แก่กลุ่มเปา้หมาย    
 -คัดกรองประชาชนกลุ่ม
เส่ียงด้วยวิธ ีFIT test      
 - ส่งต่อกลุ่มเส่ียงทีมี่ผล
ตรวจคัดกรองเปน็
(Positive) เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยเพ่ิมเติม (รพท)
นัดส่องกล้องเพ่ือท าการ
รกัษาต่อไป
  - บันทกึข้อมูลตาม
แนวทางของเขตสุขภาพ 
และบันทกึเพ่ือส่งผ่าน 43
 แฟ้ม มายังHDC อย่าง
ถูกต้อง



ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4

1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

130 100 1 1 _      13,000      13,000

2.ค่าอาหารว่าง 130 25 1 2 _        6,500       6,500

    19,500

ผู้รบัผิดชอบโครงการ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ.............................................

                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

โครงการประชุม
อบรมเชงิ
ปฏิบัติการเสรมิ
ความรูภ้าวะขาด
ธาตุเหล็กเพ่ือ
เด็กไทยสุขภาพดี
 อ าเภอบัวใหญ่ 
จงัหวัด
นครราชสีมา 
ปงีบประมาณ 
2565

รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน

วัน ครัง้ ชม.
9.จ านวน
เงนิ(บาท)

 1.ประชุมให้
ความรูเ้ก่ียวกับ
ภาวะการขาดธาตุ
เหล็กในเด็กและ
การให้ยาเสรมิ
ธาตุเหล็กในเด็ก

/เขตอ าเภอ
บัวใหญ่

130ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง

1 รุน่

ประธานคปสอ.บัวใหญ่ ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา

                 ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................

/

   (นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ) (นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร)์
                  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                          ( นายเตชติ  ย ายวน )

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับ CUP บัวใหญ่  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบัวใหญ่

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เปา้หมาย
ด าเนินการ

(ครัง้)

4. กลุ่ม
เปา้หมาย (ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ 8.รายละเอียด
งบประมาณ

10.รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่งงบ
ประ
มาณ

12.กลุ่มงาน 13.ผู้รบัผิดชอบ
คน บาท

CUPบัวใหญ่ สสอ.บัวใหญ่ นาย เตชติ  ย า
ยวน



ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4

1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

60 100 1 4      24,000       24,000

2.ค่าอาหารว่าง 60 25 1 8      12,000        12,000

     36,000

ผู้รบัผิดชอบโครงการ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ.............................................

                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

นาย เตชติ ย า
ยวน

สสอ.บัวใหญ่

ประธานคปสอ.บัวใหญ่ ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา

                 ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................

รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน

CUP บัวใหญ่โครงการออบรม
เพ่ือสรา้งเสรมิ
พัฒนาการในเด็ก
 0-5 ป ีให้มี
พัฒนาการสมวัย 
 อ าเภอบัวใหญ่ 
จงัหวัด
นครราชสีมา 
ปงีบประมาณ 
2565

 - ให้ความรูแ้ก่
ผู้ปกครองเด็ก

เก่ียวกับพัฒนาการ
ในเด็กอายุ 0-5 ป ี

การกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 
การดูแลเพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาการที่

สมวัย

4 รุน่ๆ ละ 60 
คน

ผู้ปกครองเด็ก 
อ าเภอบัวใหญ่
ปงีบประมาณ 

2565

240

                                          ( นายเตชติ  ย ายวน )    (นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ) (นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร)์
                  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน

วัน ครัง้ ชม.
9.จ านวน
เงนิ(บาท)

อ าเภอบัว
ใหญ่

/ /

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับ CUP บัวใหญ่  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบัวใหญ่

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เปา้หมาย
ด าเนินการ(ครัง้)

4. กลุ่ม
เปา้หมาย (ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ 8.รายละเอียด
งบประมาณ

10.รวมทัง้
โครงการ

11.แหล่ง
งบประมาณ

12.กลุ่มงาน 13.ผู้รบัผิดชอบ
คน บาท



ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4

1.ค่าอาหาร
ไม่ครบม้ือ

79 100 1 4 _       31,600         31,600

2.ค่าอาหาร
ว่าง

79 25 1 8 _       15,800         15,800

      47,400

ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ

     นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน

โครงการประชุม
อบรมเพ่ือเด็กไทย
อายุ 6-14 ป ีสูงดี
สมส่วน  อ าเภอบัว
ใหญ่ จงัหวัด
นครราชสีมา 
ปงีบประมาณ 
2565

316 อ าเภอบัว
ใหญ่

/ / - ให้ความรูเ้ก่ียวกับ
ภาวะอ้วนและผอมใน
เด็ก และให้ความรูใ้น
การปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมในเด็ก แก่
กลุ่มเปา้หมาย         
   -แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 
20 คน เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขให้
สอดคล้องกับบรบิท
ของพ้ืนที่       
 - สรุปแนวทางการ
แก้ไขและตกลงการ
ด าเนินงานรว่มกัน
 - ประเมินผลการ
ด าเนินงานหลังจาก
ปฏิบัติตามแนว
ทางการแก้ไข

4 รุน่ๆละ 79 คน ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 6-14 ปี

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

ประธานคปสอ.บัวใหญ่

                 ผู้อนุมัติโครงการ
                                          ( นายเตชติ  ย ายวน )    (นายแพทยส์มบัติ วัฒนะ)       (นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร)์

                  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา

12.กลุ่มงาน
13.

ผู้รบัผิดชอบ
คน บาท วัน ครัง้ ชม.

CUPบัวใหญ่ สสอ.บัวใหญ่ นาย เตชติ   
ย ายวน

9.จ านวน
เงิน(บาท)

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับ CUP บัวใหญ่  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบัวใหญ่

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ(ครัง้)

4. กลุ่ม
เป้าหมาย (ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ 8.
รายละเอียด
งบประมาณ

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่ง
งบประมาณ



ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.อบรมครูอนามัย
โรงเรยีน อย.น้อย 
ในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอ
บัวใหญ่

1 รุน่

 1.ครูอนามัย
โรงเรยีน อย.น้อย
ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอบัวใหญ่ 
แห่งละ 1 คน (72
 คน)

100

อ าเภอบัว
ใหญ่

/ 1.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

100 100 1 1 10,000      10,000 สสอ.บัว
ใหญ่

2.อบรมเจา้หน้าที ่
รพ.สต.และ
บุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง

 2.ผู้รบัผิดชอบ
งานคุ้มครอง 
ผู้บรโิภค รพ.สต.
ละ  1 คน(14  คน)

2.ค่าอาหารว่าง 100 25 1 2 5,000        5,000

3.ด าเนินงาน
กิจกรรม อย.น้อยใน
โรงเรยีน

 3.ประธานอสม
ระดับต าบล.หรอื
ตัวแทน รพ.สต.ละ
 1  คน (14 คน)

2 600 1 1 3

4.ชีแ้จงแนวทาง
การด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บรโิภคป ี
2565

18,600

                  (นางสาวจรรยาวรรณ  จนัภิรมย์)                           

                             ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา

ผู้รบัผิดชอบโครงการ      
            (นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ)                               (นายนรนิทรร์ชัต์ พิชญคามินทร)์

       ประธานคปสอ.บัวใหญ่                                  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน              นักวิชาการสาธารณสุข

 ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขระดับ CUP บัวใหญ่  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบัวใหญ่

1.ชือ่แผนงาน/
โครงการ

2.กิจกรรมหลัก
3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย 9.จ านวนเงิน
 (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน

3,6003,600        

13.ผู้รบัผิดชอบ

โครงการประชุม
พัฒนาศักยภาพ
ครูอนามัย
โรงเรยีนอย.น้อย 
 อ าเภอบัวใหญ่  
จงัหวัด
นครราชสีมา
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

3.ค่าวิทยากร

น.ส.จรรยา
วรรณ จนัภิรมย์

CUPบัวใหญ่



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบรหิารเป้นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนางานวิจยั/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1. ค่าอาหารว่าง
 

100 25 1 2  - 5,000 5,000

2.ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

100 100 1 1 10,000 10,000

3. ค่าวัสดุ 100 30 1 1 3,000 3,000
18,000

บุคลากร CUP 
บัวใหญ่

1 ครัง้ 1 วัน  1.น าเสนอผลงาน
วิชาการ
2.แลกเปล่ียน
เรยีนรู ้ผลงาน
3.การรณรงค์
ประเด็นคุณภาพ
ของทีมบนเวที
การแสดง

 มหกรรมคุณภาพ 
CUP บัวใหญ่ 
ปีงบประมาณ 2565

นพ.ไกรสร อุธาดรส านัก
พัฒนา
คุณภาพ

CUP 
บัวใหญ่

13.ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ชือ่แผนงาน/โครงการ
2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ 

(ครัง้)

4.กลุ่มเป้าหมาย
 (ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

 รวมเป็นเงินทังส้ิน

9.จ านวนเงิน 
(บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน

 /รพ.บัวใหญ่100

ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายไกรสร  อุธาดร )

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหน่ง     ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์)

ต าแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี ่4 ด้านบรหิารเปน้เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง โครงการพัฒนางานวิจยั/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1.ค่าวิทยากร 1 600 1 3 6 10,800 10,800

2. ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

15 100 1 3 4,500 4,500

3. ค่าอาหารว่าง 15 25 1 6 2,250 2,250

4. ค่าเดินทาง
วิทยากร

1 1500 1 3 4,500 4,500

5. ค่าเอกสาร 15 50 1 1 750 750

22,800

นพ.ไกรสร 
อุธาดร

ส านัก
พัฒนา
คุณภาพ

CUP บัวใหญ่

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/โครงการ
2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.เป้าหมาย
ด าเนินการ (ครัง้)

4.กลุ่มเป้าหมาย 
(ใคร)

5.จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้) 13.ผู้รบัผิดชอบ

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่งงบ 
ประมาณ

12.กลุ่มงาน
8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย 9.จ านวนเงนิ
 (บาท)

 รวมเป็นเงนิทังส้ิน

//รพ.บัวใหญ่15บุคลากร CUP บัว
ใหญ่

  3 ครัง้ อบรมและให้ความรู้

เก่ียวกับการท าวิจัย 

(R2R) และผลิต

ผลงาน

 การพัฒนางานประจ าสู่

งานวิจัย (Routine to 

Research : R2R) CUP

 บัวใหญ่

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายไกรสร  อุธาดร )

ต าแหนง่ นายแพทยช์ านาญการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหนง่     ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

ต าแหนง่   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา



CUP บัวใหญ่
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านบรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง การบรหิารด้านการเงนิและการคลังสุขภาพ
โครงการกระทรวง โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลัง

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 คน บาท วัน ครัง้ ชม.
1. ค่าอาหารไม่
ครบม้ือ

40 100 1 1 4,000 4,000

2. ค่าอาหารว่าง 40 25 1 2 2,000 2,000
3. ค่าวิทยากร 2 1,200 1 1 2,400 2,400
4. ค่าเดินทาง
วิทยากร

1 1,000 1,000 1,000

3.ค่าเอกสาร 40 25 1 1,000 1,000
10,400

นายอธวิัฒน์ 
ประภา

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

 CUP บัว
ใหญ่

9.จ านวน
เงิน (บาท)

10.รวมทั้ง
โครงการ

11.แหล่ง
งบ 

ประมาณ
12.กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา

1.ชือ่แผนงาน/โครงการ
2.รายละเอียด
กิจกรรมหลัก

3.
เป้าหมาย
ด าเนินการ 

4.กลุ่มเป้าหมาย
 (ใคร)

5.
จ านวน
(คน)

6.พ้ืนที่
ด าเนินการ

7.ระยะเวลาด าเนินการ
(ครัง้)

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

13.ผู้รบัผิดชอบ

โครงการพัฒนาการ
ระบบการเรยีกเก็บ
ชดเชยค่า
รกัษาพยาบาล

อบรมให้ความรู ้
แก่บุคลากร 
Cup buayai
ในการเรยีกเก็บ
ค่ารกัษาพยาบาล

1 บุคลากร รพ.
สต.24 คน, 

บุคลากร รพ.บัว
ใหญ่ 16 คน

40 รพ.บัวใหญ่ /

8.รายละเอียด
งบประมาณ

8.1 รายละเอียดค่าใชจ้า่ย

ผู้รบัผิดชอบโครงการ
( นายอธวัิฒน์ ประภา )

ต าแหนง่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสมบัติ  วัฒนะ )

ต าแหน่ง ประธาน คปสอ. บัวใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนรนิทรร์ชัต์  พิชญคามินทร)์

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา



PP
1 90,350                  90,350                 
2 2 312,000                312,000                
3 . . 197,850                 -                       58,450                 139,400                -                       
4 . . 224,400                -                       89,400                 115,000                20,000                 
5 . . 148,200                -                       49,600                 78,600                 20,000                 
6 . . 135,600                -                       59,250                  76,350                  -                       
7 . . 170,250                 -                       27,500                  142,750                -                       
8 . . 130,000                -                       40,000                 90,000                 -                       
9 . . 181,730                 -                       96,650                 85,080                 -                       
10 . . 156,300                -                       78,750                  77,550                  -                       
11 . . 119,550                 -                       64,000                 55,550                 -                       
12 . . 110,625                 -                       57,000                 53,625                  -                       
13 . . 417,050                -                       93,500                 323,550                
14 . . 476,500                -                       -                       196,500                280,000               

2,870,405           -                     714,100              1,836,305           320,000             

 
 
 

 
 

/ 2565



PP
1 30,000     30,000     . .
2 29,250      29,250      . .
3 46,650     46,650       . .
4 7,200        7,200          . .
5 22,500      22,500       . .

135,600   -   59,250     76,350      -         

 

5 

/ . .  2565
. .



PP
1 2019 39,000     39,000   

2 18,000      18,000    . .

3 13,500      13,500    . .
4 19,375       19,375     . .
5 20,750      20,750    

110,625    -   57,000  53,625   -    5 

/ . .  2565



PP

1 27,500      27,500       

2 27,500      27,500      

3
CVD Stroke

40,250     40,250       
4 25,000     25,000       

5
(LTC)

50,000     
50,000       

170,250   -   27,500     142,750     -             5 

/ . .  2565
. .

)



PP
1 -19 19,100    19,100       .
2 26,600   26,600       .
3 18,600    18,600      
4 18,600    18,600        
5 26,300   26,300      
6 -         -          
7 -         -             .
8 2565 10,350    10,350        .

119,550  -   64,000    55,550      -          

 

8 
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PP
1 10,700      10,700     

2
2019

14,500      14,500     

3 2019 15,250      15,250      
4 2019  6,200        6,200       
5 12,020      12,020      
6 20,100      20,100     
7 13,420      13,420      
8 20,820      20,820     
9 8,820        8,820       

10       (Happy Workplace) 50,000     50,000    
11 . 9,900       9,900       

181,730    -      96,650    85,080   -      10 

/ . .  2565
. .

(



PP

1
( -19)

40,800 40,800

2 34,800 34,800
3 17,900 17,900
4 1000 30,850 30,850

5 CVD Stroke 40,250 40,250
6 19,450 19,450

7
" "

33,000 33,000

8
(LTC)

200,000 200,000

8  417,050 93,500 323,550

  

/
. . 2565



PP
1 40,000     40,000       
2 HPA-DNA Test 30-60 10,000     10,000      
3 30,000     30,000     
4 50,000     50,000       

130,000  -   40,000    90,000     -           

 

4 

/ . .  2565
. .

)



PP
1 41,250      41,250       .
2 -19 37,500      37,500      
3 26,600     26,600       .

4 20,750      20,750       .

5 30,200     30,200       .

156,300   -       78,750     77,550      -          

 

5 

/ . .  2565
. .

(



PP
1 1,000 49,600      49,600    
2 17,200       17,200     
3 58,000     58,000    

4
HPA-DNA Test 

30-60 
8,800        8,800      

5 5,800        5,800      
6 2019 ( -19) 58,450      58,450      

-           
-           

197,850   -    58,450     139,400  -              
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PP
1 NCDs 2565 27,000        27,000      -               
2 2565 23,100         3,100        20,000         

3
2565

23,000        23,000      
4 40,000        40,000   
5 2565 18,900         18,900      -          . .
6 2565 20,000        20,000    
7 2565 25,000        -           25,000    . .
8 2565 30,000        30,000    
9 2565 17,400         17,400      -          

224,400      -    89,400     115,000   20,000         

 

9   

/ . .  2565
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PP
1 1000 20,000           20,000     
2 30,000          30,000     

3 20,600           600           20,000        
4 -19 30,000          30,000      
5 15,000           15,000      
6 13,600            13,600      
7 2565 19,000           19,000      

148,200        -    49,600    78,600    20,000       
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http://www.korathealth.com/korathis/


http://nispa.nccd.go.th/2013
http://www.korathealth.com/bse/
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