
แผนการใชง้บประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมลูฐาน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น



แผนงานยุทธศาสตร์



รวมงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ 680,000.00     

กิจกรรม งบประมาณ
ส่ือสาร ร่วมสร้าง และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนพ้ืนท่ีต้นแบบชุมชนสร้างสุข "ต าบลวิถีชีวิต
ใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด 19" 50,000.00       

สนับสนุนจังหวัดเป้าหมายสร้างพ้ืนท่ีต้นแบบ (Sand box) อสม.ร่วมกับ อสค. ดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลไก 3 หมอ 400,000.00     

สร้างพ้ืนท่ีต้นแบบ (Sand box) อสม.ร่วมกับ อสค. ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลไก 3 
หมอ 100,000.00     

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงาน สมาร์ท อสม.และพ้ืนท่ีต้นแบบ
100,000.00     

ส่ือสาร ร่วมสร้าง และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พ้ืนท่ีต้นแบบชุมชนสร้างสุข "ต าบลวิถีชีวิต
ใหม่ ปลอดภัยโควิด 19) 30,000.00       

แผนการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน …..................ยุทธศาสตร์….......................



แผนงานพื้นฐาน



รวมงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐาน 320,000.00     

กิจกรรม งบประมาณ
คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับ ภาค 200,000.00     
ค่าเดินทางของ อสม.ดีเด่น เข้าร่วมคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับ เขต/ภาค ท่ี สสจ. (12 สาขา)

120,000.00     

แผนการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน …..................พ้ืนฐาน….......................



แผนงานบูรณาการ



รวมงบประมาณ แผนงานบูรณาการ 428,540.00     

กิจกรรม งบประมาณ
ส่งเสริมสนับสนุน อสม.บัดด้ีร่วมปฏิบัติงานกับชุมชนติดตามผู้ป่วยยาเสพติดหลังการ
บ าบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 150,000.00     

ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายชุมชนในการ่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเส่ียงใน
ผู้สูงอายุ ภาคละ 4 พ้ืนท่ี 100,000.00     

สนับสนุน อสม.บัดด้ีและภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานติดตามผู้ป่วยยาเสพติดหลังการ
บ าบัดรักษา โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในพ้ืนท่ีต้นแบบ 75,000.00        

ฟ้ืนฟูศักยภาพและประเมินผล อสม.บัดด้ีในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการ
บ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 53,540.00        

สนับสนุนพ้ืนท่ีในการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 50,000.00        

แผนการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน …..................บูรณาการ….......................



รายละเอยีดการใชง้บประมาณ
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษา 
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 

หลักการและเหตุผล 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศที่ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวัง ป้องกัน เนื่องจาก
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรงในหลายด้าน ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จากการ
ปราบปรามการแพร่ระบาดก็มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคม โดย
กำหนดให้หน่วยงานที่ที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติโดยการประสานงานแบบบูรณาการร่วมมือกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชน 

การบำบัดโดยมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการรักษาในเชิงบูรณาการการดูแลผู้ใช้
ยาเสพติดในชุมชนเพื่อให้เกิดการรักษาและบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้าน หรือชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นการรักษา
ระยะเริ่มต้น มีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บำบัดฟื้นฟู การลดอันตรายจากยาเสพติด และการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือทางสังคม  เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยและเกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการร่วมกัน 

           ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่เป็น
ศูนย์วิชาการด้านสาธารณสุขมูลฐานในส่วนภูมิภาค  มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้น เพื่อให้ อสม.ในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแนวทาง/หลักสูตรการดำเนินยาเสพติดในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถร่วมปฏิบัติงานกับทีม
ปฏิบัติการระดับตำบล ในการติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ
บำบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และฟ้ืนฟูศักยภาพ อสม.บัดดี้ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 
1. เป้าหมายการอบรมพัฒนาศักยภาพปี 2565  จำนวน 300 คน  ประกอบด้วย 

1.1 อสม.พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด    จำนวน  107   คน 
1.2 อสม.พ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร  จำนวน   66    คน 
1.3 อสม.พ้ืนที่จังหวัดนครพนม   จำนวน   90    คน 
1.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ทีมปฏิบัติการระดับตำบล และภาคีเครือข่าย รวม  37 คน  

2. เป้าหมายการอบรมฟื้นฟู อสม.บัดดี้เดิม จำนวน 5,354 คน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการและจัดการประชุม จำนวน  12 คน 

 
ระยะเวลา…/ 
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ระยะเวลาดำเนินการ 

    เดือนมกราคม -กันยายน ๒๕๖5 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

๑. จำนวน อสม.บัดดี้ในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 3 พ้ืนที่ 
๒. อสม.บัดดี้ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด

อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ร้อยละ 50 
 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเครือข่าย 

    
งบประมาณ 

ดำเนินการโดยใช้งบประมาณปี 2565 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จำนวน  278,54๐ บาท  
(สองแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันห้าร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ทุกรายการสามารถเบิกจ่ายถัวคละกันได้ทั้งหมด   
ตามรายละเอียด ดังนี้     

กิจกรรมที่ 1  การประชุมชี้แจงพื้นที่เป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 

๑. ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 12 คน x 12๐ บาท x 1 วัน   =   1,44๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 12 คน x 35 บาท x 2  มื้อ    =     840 บาท 

      รวมเป็น 2,280 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
กิจกรรมที่ 2  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  อสม. บัดดี้และทีมปฏิบัติการระดับตำบล ปี 2565   
                 จำนวน 3 พื้นที่   

๑. ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 300 คน x 12๐ บาท x 1 วัน   =   36,00๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 300 คน x 35 บาท x 2  มื้อ    =     21,0๐๐ บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง   จำนวน 30 คน x 240 บาท   =     7,2๐๐ บาท 
4. ค่าท่ีพัก   จำนวน 20 คน x 800 บาท  =     16,000  บาท 
5. ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่  จำนวน 30 คน x 1,000 บาท  =     30,00๐ บาท 
6. ค่าพาหนะ อสม.ในพื้นที่ จำนวน 263 คน x 100 บาท     =     26,30๐ บาท 
7. ค่าตอบแทนวิทยากร    จำนวน 18 ชัว่โมง x 600 บาท     =     10,8๐๐ บาท 
9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ประมาณการจำนวน   =       4,000 บาท 
10. ค่าวัสด ุ   จำนวน     =       2,440   บาท 

        รวมเป็น      153,74๐  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 
 

กิจกรรมที่ 3.../ 
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กิจกรรมที่ 3 การติดตามสนับสนุน อสม.บัดดี้ และภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติงานติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพ 
                ติดหลังการบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในพื้นที่ต้นแบบ 3 แห่ง 

1. ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 162 คน x 12๐ บาท x 1 วัน   =   19,440 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 162 คน x 35 บาท x 2  มื้อ    =    11,34๐ บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง   จำนวน 15 คน x 240 บาท   =     3,6๐๐ บาท 
4. ค่าท่ีพัก   จำนวน 15 คน x 800 บาท  =     12,000   บาท 
5. ค่าพาหนะ    จำนวน 142 คน x 100 บาท  =     14,20๐ บาท 
6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน      =       8,400 บาท 

   รวมเป็น      68,980 บาท (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

กิจกรรมที่ 4 การฟื้นฟูศักยภาพ อสม.บัดดี้  
1. ค่าจ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร  จำนวน 5,354 คน x 10 บาท    =   53,54๐ บาท 

    รวมเป็น        53,54๐   บาท  (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

            รวมงบประมาณทั้งสิ้น  278,540 บาท 
               (สองแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มพัฒนาภาคเีครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม  ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 
 

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
๑. กลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ , กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน ศูนย์พัฒนาการ

สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 
๒. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 , ๘ , 9 และ 10 
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.   อสม.บัดดี้ในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้และศักยภาพในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติด  ที่ผ่านการ

บำบัดในระบบสมัครบำบัดใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมมากข้ึน 
2.   อสม.บัดดี ้ มีการร่วมทีมปฏิบัติการระดับตำบล ในการติดตามดูแลผู ้ป่วยยาเสพติดในระบบ  

  สมัครใจบำบัดอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์  
 

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง  

๑. มีความเสี่ยงภายใน ด้านการปฏิบัติการ ในประเด็น 
๑.๑  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่ครบ 
๑.๒  เก็บข้อมูลได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 

2.แนวทางใน.../ 
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๒. แนวทางในการลดความเสี่ยงประกอบด้วย 
๒.๑  การประสานล่วงหน้าและการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และการตอบ 
       รับที่สะดวกรวดเร็ว 
๒.๒  ประชุมผู้เกี่ยวข้องในสำนักงาน เพื่อทบทวน  ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการและ 
       ออกแบบการเก็บข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ลงชื่อ.................................................. ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวนิติญา  คุ้มไพร) 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายมงคล  ปิยปัญญา) 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

ลงชื่อ………………………………….…..     ผู้อนุมัตโิครงการ 



แผนการด าเนินงาน












