
บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ส่งเสรมิ
สุขภาพ ปอ้งกันโรคและ
คุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ 
(PP&P)

แผนงานที่ 1 : การพฒันา
คุณภาพชีวติคนไทยทกุ
กลุ่มวยั(ด้านสุขภาพ

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
หญิงต้ังครรภแ์ละทารกใน
ครรภต์ามแนวทางการ
ด าเนินงาน 6 โปรแกรม
สร้างเด็กไทยคุณภาพ 
ป ี2563

3,000.00 54,180.00 พณิรัตน์ พวั
งามประเสริฐ

P P

2. โครงการอบรมเชิงปฎบิติั
การ Executive functions
 และ Emotion Quotient
 ส าหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอ
กงไกรลาศ จังหวดัสุโขทยั

4,500.00 วรีพนัธ ์มี
หนู  /
อริศรา สังคต

P P

3. โครงการกระตุ้นการใช้
เคร่ืองมือ DSPM/DAIM  
ส าหรับผู้ปกครอง

0.00 วรีพนัธ ์มี
หนู  /
อริศรา สังคต

P

4. โครงการ กระตุ้น 
ติดตามผลการด าเนินทมี
ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)
 ประจ าปงีบประมาณ 2563

250.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา /
จ าลอง ทอง
ทุ่ง

P P

ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

สรปุแผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณเครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

5. โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก 0 - 5 ป ีสูง
ดีสมส่วน

6,190.00 บพุเพ อยู่
แย้ม

P P

6. โครงการวยัเรียน สูงดี 
สมส่วน

1,440.00 วชัราภรณ์ 
โวหาร

P P

7. โครงการประชุมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่
โรงเรียนสง เสริมพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบญัญัติแห
งชาติ ประจ าป ี2563

11,831.00 วชัราภรณ์ 
โวหาร , 
จันทรรัตน์ 
เอิบสภาพ

P

8. โครงการวยัรุ่นยุคใหม่ คิด
ได้ คิดเปน็

2,500.00 วชัราภรณ์ 
โวหาร / วรี
พนัธ ์มีหนู  
 / ศิรินภา 
ขอนทอง

9. โครงการคุณแม่ฟนัดี ป ี
2563

7,370.00 มลฤดี อยู่
บญุ/
สุภชัชา 
จรัสตระกูล
 /จีรวรรณ 
ดอยลอม

P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

10. โครงการเด็กน้อยฟนัดี 
ป ี2563

15,010.00 มลฤดี อยู่
บญุ/
สุภชัชา 
จรัสตระกูล
 /จีรวรรณ 
ดอยลอม

P

11. โครงการ ศพด.และเด็ก
อนุบาลฟนัดี ป ี2563

15,010.00 พจนา ช่วย
เจริญ/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P

12. โครงการยิ้มสดใส
เด็กไทยฟนัดี ป ี2563

38,050.00 พจนา ช่วย
เจริญ/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

13. โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ
 ป ี2563

0.00 มลฤดี อยู่
บญุ/วภิาดา
 สีขาว/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P

14. โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปากในผู้ปว่ย
โรคเบาหวาน ป ี2563

0.00 วภิาดา สี
ขาว/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P

15. โครงการชี้แจงงานทนั
ตกรรม ป ี2563

2,530.00 วภิาดา สี
ขาว/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

16. โครงการเพิ่มพนูความรู้
วชิาการทางทนัตกรรม และ
ติดตามงานตัวชี้วดั ป ี2563

2,530.00 วภิาดา สี
ขาว/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P

17. โครงการชี้แจงตัวชี้วดั
งานทนัตกรรมและแจ้ง 
แนวทางการด าเนินงานทาง
ทนัตกรรมของ คปสอ.กง
ไกรลาศ ป ี2563

3,520.00 วภิาดา สี
ขาว/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P

18. โครงการติดตามงานทนั
ตกรรมของ คปสอ.กงไกร
ลาศ ป ี2563

3,520.00 วภิาดา สี
ขาว/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

19. โครงการชี้แจงการ
ด าเนินโครงการทนัตกรรม
แก่คณะครูโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ป ี2563

3,125.00 วภิาดา สี
ขาว/ 
สุภชัชา 
จรัสตระกูล/
 จีรวรรณ 
ดอยลอม

P

20. โครงการพฒันาระบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term 
Care) อ าเภอกงไกรลาศ 
ประจ าป ี2563

2,250.00 จันทรรัตน์ 
เอิบสภาพ /
 อริศรา
สังคต

P

21. โครงการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 
อ าเภอกงไกรลาศ

8,625.00 จันทรรัตน์ 
เอิบสภาพ /
 อริศรา
สังคต

P

22. โครงการอบรมเชิง
ปฎบิติัการ เร่ืองสมาธบิ าบดั
แบบ SKT เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 
อ าเภอกงไกรลาศ

5,460.00 จันทรรัตน์ 
เอิบสภาพ /
 อริศรา
สังคต



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานที่ 2 : การพฒันา
คุณภาพชีวติระดับอ าเภอ

23. โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ป ี2563

25,100.00 บญุสืบ 
เปรมศรี / 
หทยันุช ภู่
เพง็

แผนงานที่ 3 : การ
ปอ้งกันควบคุมโรคและ
ลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

24. โครงการพฒันา
คุณภาพคลินิคบริการโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง ในเครือข่าย
บริการสุขภาพ

0.00 ณภทัร 
อภยัจิตร

25. โครงการประชุมพฒันา
ศักยภาพคณะกรรมการโรค
เร้ือรังระดับอ าเภอ

3,000.00 ณภทัร 
อภยัจิตร

26. โครงการเฝ้าระวงั
สารพษิตกค้างในกระแส
เลือดเกษตรกร โรงพยาบาล
กงไกรลาศ ประจ าป ี2563

2,500.00 ศิราภรณ์ 
ต๊ะวนั

P P

27. โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภยั

0.00 ณัฐกานต์ 
อินยัง / ชัย
ณรงค์ ทศันา

P P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

28. โครงการพฒันา
มาตรฐานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ ประจ าปี
 2563

6,250.00 วชัราภรณ์ 
โวหาร/ 
อักษร ผ่า
มะนาว / ศิ
รินภา ขอน
ทอง

P P

29. โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3 อ.
 2 ส ในประชาชน กลุ่ม
ปกติและกลุ่มเส่ียง

1,250.00 วชัราภรณ์ 
โวหาร

P P

30. โครงการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน
 ที่มีภาวะอ้วนหรือภาวะลง
พงุ

2,450.00 วชัราภรณ์ 
โวหาร

P P

31. โครงการรณรงค์ฉีด
วคัซีนปอ้งกันไข้หวดัใหญ่
กลุ่มเส่ียง ประจ าป ี2563

12,480.00 อริศรา 
สังคต/ ศิรา
ภรณ์ ต๊ะวนั

P P

32. โครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการซ้อมแผนรองรับ
สถานการณ์การเกิดโรค
ระบาดและโรคอุบติัใหม่ 
ประจ าปงีบประมาณ 2563

4,500.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา/  
วราภรณ์ 
เอี่ยมมะ

P P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

33. โครงการพฒันา
ศักยภาพเครือข่าย SRRT 
ระดับต าบล /อ าเภอ 
ประจ าปงีบประมาณ 2563

1,500.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา

P P

34. โครงการควบคุมและ
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออกโซน
ใต้ อ าเภอกงไกรลาศ 
ประจ าปงีบประมาณ 2563

98,000.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา/  
วราภรณ์ 
เอี่ยมมะ

P P

35. โครงการควบคุมและ
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออกโซน
เหนือ อ าเภอกงไกรลาศ 
ประจ าปงีบประมาณ 2563

98,000.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา/  
วราภรณ์ 
เอี่ยมมะ

P P

36. โครงการต าบลสะอาด
ปราศจากไข้เลือดออก 
อ าเภอกงไกรลาศ ป ี2563

7,300.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา

P P

37. โครงการส่งเสริมพฒันา
มาตรฐานระบบสนับสนุน
บริการสุขภาพด้าน
วศิวกรรมการแพทย์  
ประจ าปงีบประมาณ 2563

16,766.00 ศุภชัย บญุ
ผสม

P

38. โครงการ การอบรม
และฟื้นฟคูวามรู้การควบคุม
และปอ้งกันการติดเชื้อ IC 
Cup กงไกรลาศ ป ี2563

2,250.00 ศิกานต์ 
ขาวนวล

P P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

39. โครงการตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กง
ไกรลาศ ประจ าป ี2563

65,970.00 ศิกานต์ 
ขาวนวล

P

40. โครงการตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการ
สุขภาพกงไกรลาศ ประจ าปี
 2563

35,400.00 จ าลอง ทอง
ทุ่ง

P

41. โครงการพฒันา
คุณภาพหอ้งปฏบิติัการทาง
การแพทย์ในระดับ รพ.สต. 
อ าเภอกงไกรลาศ 
ปงีบประมาณ 2563

2,880.00 ณัฏฐ์กานดา
 แปน้โพธิ์
กลาง /
ทพิย์กมล 
ทองทุ่ง

P P

42. โครงการตรวจ
สมรรถภาพเจ้าหน้าที่
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกง
ไกรลาศและตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมการท างาน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
ประจ าป ี2563

20,500.00 ศิราภรณ์ 
ต๊ะวนั  / 
จ าลอง ทอง
ทุ่ง

P P

43. โครงการส่งเสริมและ
ฟื้นฟคุูณภาพชีวติผู้พกิารใน
เขตศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ

3,100.00 ศิรินภา 
ขอนทอง / 
ชัยณรงค์ 
ทศันา

P P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

44. โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพในชุมชน

5,500.00 วชัราภรณ์ 
โวหาร/   
ชัยณรงค์ 
ทศันา

P

45. โครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการ การซ้อมแผน
ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
ประจ าป ี2563

13,674.00 ศุภชัย บญุ
ผสม

P

แผนงานที่ 4 : การ
บริหารจัดการส่ิงแวด ล้อม

46. โครงการพฒันา
ศักยภาพเครือข่ายการ
ท างาน Green & Clean 
ระดับต าบลและอ าเภอ 
ประจ าปงีบประมาณ 2563

875.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา

P P

47. โครงการสร้างโลกสวย
ด้วยการเติมพื้นที่สีเขียว 
ประจ าปงีบประมาณ 2563

0.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา

P P

48. โครงการ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
GREEN & CLEAN 
Hospital ในรพ.สต.อ าเภอ
กงไกรลาศ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

0.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา /
อนันต์ มิตค า

P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

49. โครงการการปอ้งกัน
และระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

4,680.00 ชัยณรงค์ 
ทศันา/วรา
ภรณ์ เอี่ยม
มะ

P P

50. โครงการส่งเสริมการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมส่ิงแวดล้อม 
อ าเภอกงไกรลาศ ประจ าป ี
2563

2,300.00 ศิราภรณ์ 
ต๊ะวนั

P P

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 บรกิารเปน็
เลิศ (Service 
Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพฒันา
ระบบการแพทย์ปฐมภมูิ

51. โครงการพฒันาระบบ
การแพทย์ปฐมภมูิ (PCC) 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดั
สุโขทยั ป ี2563

4,500.00 ศตวรรษ 
บวัจร , 
หทยันุช ภู่
เพง็,บญุสืบ 
เปรมศรี

52. โครงการพฒันา
ศักยภาพ อสม. เพื่อ
ยกระดับเปน็หมอประจ าบา้น

29,430.00 บญุสืบ 
เปรมศรี ,
สุธาสินี 
ทรัพย์สังข์



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานที่ 6 : การพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
(service plan)

53. โครงการคัดกรอง
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหติสูง ป ี2563

52,452.40 ทองพรม 
ตราชื่นต้อง/
 ณภทัร 
อภยัจิตร/ 
บญุสืบ 
เปรมศรี

P P P

54. โครงการค้นหา ปอ้งกัน
 และควบคุมวณัโรค
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดั
สุโขทยั  ป ี 2563

84,000.00 จันทนา 
เชื้อผู้ดี

P P P

55. โครงการดูแลมารดา
หลังคลอดแบบผดุงครรภ์
ไทย (ทบัหม้อเกลือ)

99,850.00 รัชฎาภรณ์ 
หน้าไม้ /
ศรัณยพงศ์ 
คร้ามมี

P P

56. โครงการประชุมพฒันา
เครือข่ายงานสุขภาพจิต 
อ าเภอกงไกรลาศ ประจ าป ี
2563

3,000.00 อักษร ผ่า
มะนาว, 
จันทรรัตน์ 
เอิบสภาพ

P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

57. โครงการประชุม
คณะกรรมการ Service 
Plan มะเร็ง  เครือข่าย
สุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ประจ าป ี2563

54,655.00 ปทัมาวรรณ
 ชูเที่ยง /
จันทรรัตน์ 
เอิบสภาพ

P

58. โครงการตรวจคัดกรอง
โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ
ประจ าปงีบประมาณ 256

7,400.00 รุ่งศิริ โตย
บตุร์

P P P

59. โครงการคัดกรอง 
โรคเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตาในกลุ่มผู้ปว่ย
เบาหวาน ป ี 2563

17,280.00 รุ่งศิริ โตย
บตุร์

P P P

60. โครงการส่งเสริมการลด
 ละ เลิก บหุร่ี สุรา และยา
เสพติดศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ

3,750.00 ศิรินภา / 
วรีพนัธ์

P P

61. โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การดูแลผู้ปว่ยระยะ
กลาง (Intermediate care)
 โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
จังหวดัสุโขทยั

4,500.00 อรชลิดา 
พรหมปั้น, 
ธนัชพร ฝ้ัน
สกุล

P P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานที่ 7 : การพฒันา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ

62. โครงการพฒันาระบบ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 ป ี2563

3,000.00 ระพพีรรณ 
เสลาฤทธิ์

P P

63. โครงการการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้
เคร่ืองกระตุกไฟฟา้ชนิด
อัตโนมัติ ( AED ) ป ี2563

2,000.00 ศิริวรรณ อิส
โร

P P

64. โครงการการซ้อมแผน
อุบติัเหตุหมู่โรงพยาบาลกง
ไกรลาศ ประจ าป ี2563

15,425.00 นิสา ส าเภา
เงิน

P P

แผนงานที่ 8 : การพฒันา
ตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและพื้นที่เฉพาะ

-

แผนงานที่ 9 :
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ครบวงจร การ
ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผน
ไทย

-

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บคุลากร
เปน็เลิศ (People 
Excellence)

แผนงานที่ 10 : การ
พฒันาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ

65. โครงการบริหารการเงิน
อย่างมีความสุข (Happy  
Money for Happy 
Organization)

5,600.00 บญุสืบ 
เปรมศรี /
หทยันุช  ภู่
เพง็

P P



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

66. โครงการองค์กรดีมี
ความสุข

5,000.00 บญุสืบ 
เปรมศรี /
หทยันุช  ภู่
เพง็

P P

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บรหิารเปน็
เลิศด้วยธรรมาภบิาล 
(Governance 
Excellence)

แผนงานที่ 11 : การ
พฒันาระบบธรรมาภบิาล
และองค์กรคุณภาพ

67. โครงการอบรมการ
ปฏบิติังานอย่างมีธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ 
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศ 
ปงีบประมาณ 2563

3,367.00 ศุภชัย บญุ
ผสม/  บญุ
สืบ เปรมศรี

P P P

68. การพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการ ภาครัฐ
(PMQA) ของส่วนราชการใน
 สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ กงไกร
ลาศ

9,200.00 บญุสืบ 
เปรมศรี

69. โครงการประชุม
วชิาการสาธารณสุข 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกง
ไกรลาศ ป ี 2563

29,800.00 นิสา ส าเภา
เงิน

P P P

70. โครงการพฒันา
คุณภาพติดตาม 2P Safety
 Goals (ระบบNRLS)

3,300.00 อักษร ผ่า
มะนาว



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

71. โครงการพฒันาคุณภาพ
 รพ.สต.เพื่อผ่านเกณฑ์
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ป ี
2563

2,025.00 บญุสืบ 
เปรมศรี /
วชัราภรณ์  
โวหาร /
ทองพรม 
ตราชื่นต้อง

P

แผนงานที่ 12 : การ
พฒันาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ

72. โครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการพฒันาและ
ตรวจสอบฐาน ข้อมูล 43 
แฟม้

42,200.00 ภศัณเรศ 
เดชทรัพย,์ 
จ าเนียร  
แปดสี

P P

แผนงานที่ 13 : การ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ

73. โครงการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในของ 
คปสอ.กงไกรลาศ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

0.00 ศุภชัย บญุ
ผสม/  บญุ
สืบ เปรมศรี

P P

74. โครงการประเมินผล
การด าเนินงานสาธารณสุข
ประจ าป ี2562 และจัดท า
แผนปฏบิติังาน
เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอ
กงไกรลาศ ประจ าป ี2563

9,000.00 สุธาสินี 
ทรัพย์สังข์

P P P

แผนงานที่ 14 : การ
พฒันางานวจิัยและ
นวตักรรมด้านสุขภาพ

-



บ ารงุ PPA QOF กองทนุ
ต าบล

อ่ืนๆ
ส่งโครงการ สสจ. อนุมัติ ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

แผนงานที่ 15 : การปรับ
โครงการและการพฒันา
กฎหมายด้านสุขภาพ

-

862,533.00 190,632.40 0.00 0.00 64,685.00

โครงการทั้งส้ิน  65  โครงการ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 41 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 55.41
โครงการที่ด าเนินการแล้ว 7 โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 9.46

รวม
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