
บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล อ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P)

แผนงานที ่1 การพัฒนา
คุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมารดาและทารก 2,000.00 พฒันศิริ/
อริศรา

2. โครงการคลอดปลอดภัยใส่ใจแม่ลูกและป้องกันการคลอด
ก่อนก าหนด

1,250.00
พณิรัตน์

3. โครงการดูแลสุขภาพสตรีวยัเจริญพันธุ์  6 โปรแกรมสร้าง
เด็กไทยคุณภาพ

3,000.00 60,200.00
พฒันศิริ

4. โครงการอบรมฟืน้ฟูทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6
 ปี ส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาล 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย

6,300.00
วีรพนัธ/์

ดาราวรรณ

5. โครงการคัดกรอง 4กลุ่มโรคหลัก สมาธส้ัิน ออทิสติก 
สติปัญญาบกพร่อง และการเรียนรู้บกพร่องในเด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ในเขตอ าเภอกงไกรลาศ

2,400.00
วีรพนัธ/์
อักษร

6. โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กใน
เด็กอายุ 6 เดือน – 5ปี

99,250.00
วัชราภรณ์

7. โครงการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้งานทูบีนัมเบอร์วนัใน
โรงเรียน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวดัสุโขทัย

48,110.00
วัชราภรณ์

8. โครงการคุณแม่ฟันดี ปี 2562 6,250.00 มลฤดี

9. โครงการเด็กน้อยฟันดี  ปี 2562 19,401.40 วิภาดา

10 โครงการ ศพด.และเด็กอนุบาลฟันดี  ปี 2562 18,251.40 พจนา

11. โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี  ปี 2562 38,010.00 พจนา

ผู้รบัผิดชอบ

สรุปแผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ



12. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  ปี 2562

8,800.00
มลฤดี

13. โครงการชี้แจงงานทันตกรรม ปี 2562 1,260.00 วิภาดา

14. โครงการชี้แจงการด าเนินโครงการทันตกรรมแก่คณะครู
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2562

8,825.00
วิภาดา

15. โครงการเพิม่พูนความรู้วชิาการทางทันตกรรม และการ
ดูแลผู้ป่วยทีม่ีโรคทางระบบและติดตามงานตัวชี้วดัปีงบ 2562

4,000.00
วิภาดา

16. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care)

1,250.00
สุชญา

17. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
โรงพยาบาลกงไกรลาศ

2,450.00
วัชราภรณ์

18. โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 3,700.00 วัชราภรณ์

19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน 9,000.00 อริศรา

20. โครงการการตรวจสมรรถภาพเจ้าหน้าทีเ่ครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปี 2562

20,000.00
อนันต์

แผนงานที ่2 การพัฒนา
คุณภาพชีวติระดับอ าเภอ

21. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.) 45,000.00
บุญสืบ

แผนงานที ่3 การป้องกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียง
ด้านสุขภาพ

22. โครงการการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน และการใช้เคร่ือง
กระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

4,675.00
นิตยา

23. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2562 3,000.00 นิรุช

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี
 2562

11,180.00
แสงเดือน

25. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
 ปี 2562

28,930.72 71,067.36
ทองพรม

26. โครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัยอ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวดัสุโขทัย ปีงบ 2562

0.00 อริศรา/
วราภรณ์



27. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการ ปี 2562

0.00 สุวิทย/์
อนันต์

28. โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร (No
 Foam For Food)

2,925.00 อนันต์/
วราภรณ์

29. โครงการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาด
และโรคอุบัติใหม่ ป2ี562

4,500.00 อริศรา/
วราภรณ์

30. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SRRT ระดับต าบล /
อ าเภอ ป2ี562

1,500.00 อนันต์/
วราภรณ์

31. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเครือข่าย
อ าเภอกงไกรลาศ ปี 2562 (โซนเหนือ,โซนใต้)

98,000*2 อนันต์/
วราภรณ์

32. โครงการอบรมการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคระบาดน า
โดยแมลง ส าหรับบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

8,100.00 อนันต์/
วราภรณ์

33. โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่กลุ่มเส่ียง 
ประจ าปี  2562

12,480.00
อริศรา

34. โครงการด าเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) การ
ป้องกันเด็กจมน้ า  อ.กงไกรลาศ   จ.สุโขทัย

4,050.00
อริศรา

35. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาล
กงไกรลาศ ประจ าปี 2562

30,575.00 อนันต์/
วนิดา

36. โครงการการอบรมและฟิน้ฟูความรู้การควบคุมและ
ป้องกันการติดเชื้อ IC cup กงไกรลาศ

1,000.00
ศิกานต์

37. โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ใน
ระดับ รพ.สต. อ าเภอกงไกรลาศ ปีงบประมาณ 2562

2,170.00 ณัฐฎ์
กานดา

38. โครงการการตรวจสอบมาตรฐานวศิวกรรมความปลอดภัย
 ประจ าปี 2562

7,240.00
อนันต์

39. โครงการการสอบเทียบเคร่ืองมือประจ าปี 2562 20,000.00 รจนา

แผนงานที ่4 การบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม

40. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท างาน Green & 
Clean ระดับต าบลและอ าเภอ

2,860.00
อนันต์



41. โครงการการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย
ทีอ่าจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

6,480.00 อริศรา/
วราภรณ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence)

แผนงานที ่5 การพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

 -  -  -  -  -  -  -

แผนงานที ่6 การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ

42. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ปี 2562

5,000.00
ระพพีรรณ

43. โครงการค้นหา ป้องกัน และควบคุมวณัโรคเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย ปี 2562

69,600.00
จันทนา

44. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 
(Intermediate care) โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย

4,500.00
อรชลิดา

45. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 85,600.00 กัญชลี

46. โครงการเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ของ อสม. ระดับ อ าเภอ 
ประจ าปี 2562

0.00
บุญสืบ

47. โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

9,200.00
รุ่งศิริ

48. โครงการมหกรรมตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ปี  2562

16,200.00
รุ่งศิริ

49. โครงการพัฒนาทักษะการหยุดเสพสารเสพติดและ
พัฒนาการประกอบอาชีพให้กับผู้ใช้สารเสพติด

5,850.00
วีรพนัธ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence)

แผนงานที ่10 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ

50. โครงการสานสัมพันธค์วามรักความสามัคคี ปี 2562 6,100.00
หทัยนุช

51. โครงการปลอดหนี้นอกระบบ 0.00 หทัยนุช

52. โครงการศึกษาดูงานทันตกรรมโรงพยาบาลสวนปรุง 
จังหวดัเชียงใหม่

13,800.00
นภา



ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมภิบาล (Governance 
Excellence)

53. โครงการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2561 และจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

9,000.00
สุธาสินี

54. โครงการการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ของ 
คปสอ.กงไกรลาศ ประจ าปีงบประมาณ 2562

6,300.00 บุญสืบ/
วนิดา

55. โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.เพือ่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว

7,850.00
บุญสืบ

56. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ

6,900.00
นิสา

57. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 14,400.00 นิสา

58. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety Goals 2,500.00 อักษร

59. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น าเครือข่าย
บริการอนามัยแม่และเด็กรองรับกลไกการจ่ายแบบเน้น
คุณค่าและการใช้โปรแกรม MCH folder

10,736.00 วิวรรธน/์
อนันต์

60. โครงการพัฒนาและตรวจสอบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เชิง
ปฏิบัติการ

40,820.00 วิวรรธน/์
อนันต์

รวม 555,769.52 200,867.36 189,160.00












