




บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกัน
โรคและคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P)

แผนงานที ่1 : การ
พฒันาคุณภาพชีวิตคน
ไทยทกุกลุ่มวัย(ด้าน
สุขภาพ

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภแ์ละทารกในครรภ์
ตามแนวทางการด าเนินงาน 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ 
ป ี2563

3,000.00 54,180.00 พิณรัตน์ พัว
งามประเสริฐ

2. โครงการอบรมเชิงปฎบิติัการ Executive functions และ 
Emotion Quotient ส าหรับเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและ
เจ้าหน้าทีศู่นย์พฒันาเด็กเล็ก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั

4,500.00 วีรพันธ์ มีหนู 
 /อริศรา สังคต

3. โครงการกระตุ้นการใช้เคร่ืองมือ DSPM/DAIM  ส าหรับ
ผู้ปกครอง

0.00 วีรพันธ์ มีหนู 
 /อริศรา สังคต

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

250.00 ชัยณรงค์ ทัศนา
 /จ าลอง ทองทุ่ง

5. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 0 - 5 ป ีสูงดีสมส่วน 6,190.00 บุพเพ อยู่แย้ม

6. โครงการวัยเรียน สูงดี สมส่วน 1,440.00 วัชราภรณ์ 
โวหาร

7. โครงการประชุมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่โรงเรียนสง 
เสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบญัญัติแหงชาติ ประจ าป ี2563

11,831.00 วัชราภรณ์ 
โวหาร , จันทร
รัตน์ เอิบสภาพ

8. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ คิดได้ คิดเปน็ 2,500.00 วัชราภรณ์ 
โวหาร / วีร
พันธ์ มีหนู   / 
ศิรินภา ขอน
ทอง

9. โครงการคุณแม่ฟนัดี ป ี2563 7,370.00 มลฤดี อยู่บุญ/
สุภัชชา จรัส
ตระกูล /จีรวร
รณ ดอยลอม

ผู้รับผิดชอบ

สรปุแผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ

10. โครงการเด็กน้อยฟนัดี ป ี2563 15,010.00 มลฤดี อยู่บุญ/
สุภัชชา จรัส
ตระกูล /จีรวร
รณ ดอยลอม

11. โครงการ ศพด.และเด็กอนุบาลฟนัดี ป ี2563 15,010.00 พจนา ช่วย
เจริญ/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม

12. โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนัดี ป ี2563 38,050.00 พจนา ช่วย
เจริญ/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม

13. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ป ี
2563

0.00 มลฤดี อยู่บุญ/
วิภาดา สีขาว/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม

14. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ปว่ย
โรคเบาหวาน ป ี2563

0.00 วิภาดา สีขาว/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม

15. โครงการชี้แจงงานทนัตกรรม ป ี2563 2,530.00 วิภาดา สีขาว/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม

16. โครงการเพิม่พนูความรู้วิชาการทางทนัตกรรม และ
ติดตามงานตัวชี้วัด ป ี2563

2,530.00 วิภาดา สีขาว/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ

17. โครงการชี้แจงตัวชี้วัดงานทนัตกรรมและแจ้ง แนว
ทางการด าเนินงานทางทนัตกรรมของ คปสอ.กงไกรลาศ ป ี
2563

3,520.00 วิภาดา สีขาว/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม

18. โครงการติดตามงานทนัตกรรมของ คปสอ .กงไกรลาศ ป ี
2563

3,520.00 วิภาดา สีขาว/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม

19. โครงการชี้แจงการด าเนินโครงการทนัตกรรมแก่คณะครู
โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ป ี2563

3,125.00 วิภาดา สีขาว/ 
สุภัชชา จรัส
ตระกูล/ จีรวร
รณ ดอยลอม

20. โครงการพฒันาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) อ าเภอกงไกรลาศ ประจ าป ี2563

2,250.00 จันทรรัตน์ เอิบ
สภาพ / อริศรา
สังคต

21. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอกงไกร
ลาศ

8,625.00 จันทรรัตน์ เอิบ
สภาพ / อริศรา
สังคต

22. โครงการอบรมเชิงปฎบิติัการ เร่ืองสมาธิบ าบดัแบบ SKT 
เพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอกงไกรลาศ

5,460.00 จันทรรัตน์ เอิบ
สภาพ / อริศรา
สังคต

แผนงานที ่2 : การ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

23. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ป ี2563 25,100.00 บุญสืบ เปรมศรี
 / หทัยนุช ภู่เพ็ง

แผนงานที ่3 : การ
ปอ้งกันควบคุมโรค
และลดปจัจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพ

24. โครงการพฒันาคุณภาพคลินิคบริการโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
ในเครือข่ายบริการสุขภาพ

0.00 ณภัทร อภัยจิตร



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ

25. โครงการประชุมพฒันาศักยภาพคณะกรรมการโรคเร้ือรัง
ระดับอ าเภอ

3,000.00 ณภัทร อภัยจิตร

26. โครงการเฝ้าระวังสารพษิตกค้างในกระแสเลือดเกษตรกร 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจ าป ี2563

2,500.00 ศิราภรณ์ ต๊ะวัน

27. โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั 0.00 ณัฐกานต์ อินยัง
 / ชัยณรงค์ 
ทัศนา

28. โครงการพฒันามาตรฐานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
 ประจ าป ี2563

6,250.00 วัชราภรณ์ 
โวหาร/ อักษร 
ผ่ามะนาว / ศิริ
นภา ขอนทอง

29. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3 อ. 2 ส ใน
ประชาชน กลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง

1,250.00 วัชราภรณ์ 
โวหาร

30. โครงการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ทีม่ีภาวะ
อ้วนหรือภาวะลงพงุ

2,450.00 วัชราภรณ์ 
โวหาร

31. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปอ้งกันไข้หวัดใหญ่กลุ่มเส่ียง 
ประจ าป ี2563

12,480.00 อริศรา สังคต/ 
ศิราภรณ์ ต๊ะวัน

32. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการซ้อมแผนรองรับ
สถานการณ์การเกิดโรคระบาดและโรคอุบติัใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

4,500.00 ชัยณรงค์ 
ทัศนา/  วรา
ภรณ์ เอี่ยมมะ

33. โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย SRRT ระดับต าบล /
อ าเภอ ประจ าปงีบประมาณ 2563

1,500.00 ชัยณรงค์ ทัศนา

34. โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออกโซนใต้ 
อ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปงีบประมาณ 2563

98,000.00 ชัยณรงค์ 
ทัศนา/  วรา
ภรณ์ เอี่ยมมะ

35. โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออกโซนเหนือ 
อ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปงีบประมาณ 2563

98,000.00 ชัยณรงค์ 
ทัศนา/  วรา
ภรณ์ เอี่ยมมะ



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ

36. โครงการต าบลสะอาดปราศจากไข้เลือดออก อ าเภอกง
ไกรลาศ ป ี2563

7,300.00 ชัยณรงค์ ทัศนา

37. โครงการส่งเสริมพฒันามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการ
สุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์  ประจ าปงีบประมาณ 2563

16,766.00 ศุภชัย บุญผสม

38. โครงการ การอบรมและฟืน้ฟคูวามรู้การควบคุมและ
ปอ้งกันการติดเชื้อ IC Cup กงไกรลาศ ป ี2563

2,250.00 ศิกานต์ ขาวนวล

39. โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล กงไกรลาศ 
ประจ าป ี2563

65,970.00 ศิกานต์ ขาวนวล

40. โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที ่เครือข่ายบริการสุขภาพ
กงไกรลาศ ประจ าป ี2563

35,400.00 จ าลอง ทองทุ่ง

41. โครงการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์ใน
ระดับ รพ.สต. อ าเภอกงไกรลาศ ปงีบประมาณ 2563

2,880.00 ณัฏฐ์กานดา 
แป้นโพธิก์ลาง
 /ทิพย์กมล 
ทองทุ่ง

42. โครงการตรวจสมรรถภาพเจ้าหน้าทีเ่ครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศและตรวจประเมินสภาพแวดล้อมการท างาน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจ าป ี2563

20,500.00 ศิราภรณ์ ต๊ะวัน
  / จ าลอง 
ทองทุ่ง

43. โครงการส่งเสริมและฟืน้ฟคุูณภาพชีวิตผู้พกิารในเขตศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ

3,100.00 ศิรินภา ขอน
ทอง / ชัยณรงค์
 ทัศนา

44. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพในชุมชน 5,500.00 วัชราภรณ์ 
โวหาร/   ชัย
ณรงค์ ทัศนา

45. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ การซ้อมแผนปอ้งกันและ
ระงับอัคคีภยั โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจ าป ี2563

13,674.00 ศุภชัย บุญผสม

แผนงานที ่4 : การ
บริหารจัดการส่ิงแวด 
ล้อม

46. โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายการท างาน Green & 
Clean ระดับต าบลและอ าเภอ ประจ าปงีบประมาณ 2563

875.00 ชัยณรงค์ ทัศนา



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ

47. โครงการสร้างโลกสวยด้วยการเติมพืน้ทีสี่เขียว ประจ าปี
งบประมาณ 2563

0.00 ชัยณรงค์ ทัศนา

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

0.00 ชัยณรงค์ ทัศนา
 /อนันต์ มิตค า

49. โครงการการปอ้งกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ประจ าปงีบประมาณ 2563

4,680.00 ชัยณรงค์ 
ทัศนา/วราภรณ์
 เอี่ยมมะ

50. โครงการส่งเสริมการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม อ าเภอกงไกรลาศ ประจ าป ี2563

2,300.00 ศิราภรณ์ ต๊ะวัน

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริการเปน็เลิศ (Service
 Excellence)

แผนงานที ่5 : การ
พฒันาระบบ
การแพทย์ปฐมภมูิ

51. โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ (PCC) อ าเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั ป ี2563

4,500.00 ศตวรรษ บัวจร
 , หทัยนุช ภู่
เพ็ง,บุญสืบ 
เปรมศรี

52. โครงการพฒันาศักยภาพ อสม. เพือ่ยกระดับเปน็หมอ
ประจ าบา้น

29,430.00 บุญสืบ เปรมศรี
 ,สุธาสินี 
ทรัพย์สังข์

แผนงานที ่6 : การ
พฒันาระบบบริการ
สุขภาพ (service plan)

53. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหติสูง
 ป ี2563

52,452.40 ทองพรม ตรา
ชื่นต้อง/ ณภัทร
 อภัยจิตร/ บุญ
สืบ เปรมศรี

54. โครงการค้นหา ปอ้งกัน และควบคุมวัณโรคเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั  ป ี 2563

84,000.00 จันทนา เชื้อผู้ดี

55. โครงการดูแลมารดาหลังคลอดแบบผดุงครรภไ์ทย (ทบั
หม้อเกลือ)

99,850.00 รัชฎาภรณ์ หน้า
ไม้ /ศรัณยพงศ์
 คร้ามมี



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ

56. โครงการประชุมพฒันาเครือข่ายงานสุขภาพจิต อ าเภอกง
ไกรลาศ ประจ าป ี2563

3,000.00 อักษร ผ่า
มะนาว, จันทร
รัตน์ เอิบสภาพ

57. โครงการประชุมคณะกรรมการ Service Plan มะเร็ง  
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ ประจ าป ี2563

54,655.00 ปัทมาวรรณ ชู
เที่ยง /จันทร
รัตน์ เอิบสภาพ

58. โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ 256

7,400.00 รุ่งศิริ โตยบุตร์

59. โครงการคัดกรอง โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาในกลุ่ม
ผู้ปว่ยเบาหวาน ป ี 2563

17,280.00 รุ่งศิริ โตยบุตร์

60. โครงการส่งเสริมการลด ละ เลิก บหุร่ี สุรา และยาเสพ
ติดศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ

3,750.00 ศิรินภา / วีร
พันธ์

61. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การดูแลผู้ปว่ยระยะกลาง 
(Intermediate care) โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั

4,500.00 รชลิดา พรหม
ปั้น, ธนัชพร 
ฝ้ันสกุล

แผนงานที ่7 : การ
พฒันาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่ง
ต่อ

62. โครงการพฒันาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ป ี
2563

3,000.00 ระพีพรรณ 
เสลาฤทธิ์

63. โครงการการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐานและการใช้เคร่ือง
กระตุกไฟฟา้ชนิดอัตโนมัติ ( AED ) ป ี2563

2,000.00 ศิริวรรณ อิสโร

64. โครงการการซ้อมแผนอุบติัเหตุหมูโ่รงพยาบาลกงไกรลาศ
 ประจ าป ี2563

15,425.00 นิสา ส าเภาเงิน

แผนงานที ่8 : การ
พฒันาตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
พืน้ทีเ่ฉพาะ

-



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ

แผนงานที ่9 :
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ครบวงจร 
การทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

-

ยุทธศาสตร์ที ่3 บคุลากรเปน็เลิศ 
(People Excellence)

แผนงานที ่10 : การ
พฒันาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ

65. โครงการบริหารการเงินอย่างมีความสุข (Happy  Money
 for Happy Organization)

5,600.00 บุญสืบ เปรมศรี
 /หทัยนุช  ภู่เพ็ง

66. โครงการองค์กรดีมีความสุข 5,000.00 บุญสืบ เปรมศรี
 /หทัยนุช  ภู่เพ็ง

ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเปน็เลิศด้วยธรร
มาภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที ่11 : การ
พฒันาระบบธรรมาภิ
บาลและองค์กรคุณภาพ

67. โครงการอบรมการปฏบิติังานอย่างมีธรรมาภบิาลของ
หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ปงีบประมาณ 2563

3,367.00 ศุภชัย บุญ
ผสม/  บุญสืบ 
เปรมศรี

68. การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ(PMQA) 
ของส่วนราชการใน สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ กงไกร
ลาศ

9,200.00 บุญสืบ เปรมศรี

69. โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศ ป ี 2563

29,800.00 นิสา ส าเภาเงิน

70. โครงการพฒันาคุณภาพติดตาม 2P Safety Goals 
(ระบบNRLS)

3,300.00 อักษร ผ่ามะนาว

71. โครงการพฒันาคุณภาพ รพ.สต.เพือ่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว ป ี2563

2,025.00 บุญสืบ เปรมศรี
 /วัชราภรณ์  
โวหาร /ทอง
พรม ตราชื่นต้อง





ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)
กลยุทธ์  มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานสตรีและเด็กเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  
ผลลัพธ์  มารดาตั้งครรภ์และคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต  อัตรการเสียชีวิตของมารดา  ไม่เกินร้อยละ 17

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ค้นหาภาวะเส่ียงในหญิงต้ังครรภ์และ
ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพในขณะ
ต้ังครรภ์ให้มีคุณภาพและปูองกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน

อ าเภอกงไกรลาศ/ หญิง
ต้ังครรภ์ และสามีจ านวน
 180 คู่

งบ PPA 1. ค่ายา Triferdine กระปุกละ 25
 บาท คนละ 10 กระปุก จ านวน 
180 คน  ใช้งบ PPA รวมเป็นเงิน 
45,000 บาท
2. ค่ายาแคลเซียมเม็ดละ 0.17บาท
 คนละ 300 เม็ด จ านวน 180 คน 
 ใช้งบ PPA รวมเป็นเงิน 9,180 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,180 บาท

54
,18

0 พิณรัตน์ พัวงาม
ประเสริฐ

2. ติดตามผลลัพธ์การดูแลสุขภาพหญิง
ต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ตามตัวชี้วัด 
ทุก 3 เดือน

ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็ก รพ. และ 
รพ.สต

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 √ √ √ √

3. ประชุมติดตามตัวชี้วัดและร่วมกัน
ค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็กรพ. และ รพ.
สต จ านวน 30 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน 
จ านวน 30 คน 4 คร้ัง ใช้งบเงิน
บ ารุง รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

75
0

75
0

75
0

75
0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 4ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพหญิงต้ังครรภ์
และทารกในครรภ์
ตามแนวทางการ
ด าเนินงาน 6 
โปรแกรมสร้าง
เด็กไทยคุณภาพ 
ปี 2563

รวม 57,180 บาท



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรูเ้พ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานพัฒนาการเด็กเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  เด็กมีพัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรูต้ามช่วงวัย
ผลผลิต  ร้อยละ 85 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ

การ Executive functions
 และ Emotion Quotient
 ส าหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

1. ชี้แจงหลักการตรวจ
ประเมินพัฒนาการทั้ง 5 
ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42, 
60 เดือน
2. จัดอบรมการฝึก
ปฎิบัติการตรวจประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้าน

 - เจ้าหน้าที่ รพสต 15 แห่ง
 ครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 34 แห่ง และ
 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง ในเขตอ าเภอกง
ไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
รวมจ านวน 50 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 50 คน จ านวน 2 มื้อ 
มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500
 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
50 คน x 40 บาท จ านวน 1 
มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

4,5
00

กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม/วีร
พันธ์ มีหนู /
อริศรา สังคต

รวมทั้งสิ้น 4,500 บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระบุ จ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับที่

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท



ประเดน็ทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานพัฒนาการเดก็เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  เดก็มีพัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ตามชว่งวัย
ผลผลิต  ร้อยละ 85 เดก็อายุ 0-5 ป ีมีพัฒนาการสมวัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการกระตุ้นการใช้

เคร่ืองมือ DSPM/DAIM  
ส าหรับผู้ปกครอง

สอนการใช้คู่มือ
พฒันาการเด็กและการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์
ส่งเสริมพฒันาการที่บ้าน
ด้วยตัวเอง

ผู้ปกครองที่คลอดใน
ปีงบประมาณ 2563

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภมูิและ
องค์รวม/วีร
พนัธ์ มีหนู /
อริศรา สังคต

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 0 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท



ประเด็นทางสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรค

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์  สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานป้องกันควบคุมโรคเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  ร้อยละ 100 มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลผลิต  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการ กระตุ้น 
ติดตามผลการด าเนินทีม
ผู้ก่อการดี (MERIT 
MAKER) ประจ าปี
งบประมาณ 2563

1. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินทีมผู้ก่อการดี (MERIT
 MAKER แก่เจ้าหน้าที่รับผิด
งานเด็กจมน้ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาล ที่ยัง
ไม่ผ่านประเมินทีมผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER)

พ้ืนที่เป้าหมาย         
องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ในเขต
อ าเภอกงไกรลาศที่ยังไม่
ผ่านการประเมินทีม
ผู้ก่อการดี(MERIT 
MAKER) จ านวน 8 แห่ง

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมการ
ประชุมและวิทยากร   จ านวน
 10 คน x 25 บาท         
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250 บาท

/ ชัยณรงค์ 
ทัศนา /จ าลอง

 ทองทุ่ง

2. ติดตามองค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ในการส่งใบ
สมัครทีมก่อการดี(MERIT 
MAKER)

กลุ่มเป้าหมาย         
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานเด็กจมน้ า ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล แห่งละ 1
 คน จ านวนทั้งหมด 8 คน

/ /

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3. ติดตามประเมินผลและสรุป
การด าเนินงาน

/ / / / / / /

รวมทั้งสิ้น 250 บาท



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานสตรีและเด็กเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ผลลัพธ์   ร้อยละ 54 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ผลผลิต  ร้อยละ 54 ของประเด็นปัญหาที่ได้จากการติดตาม ได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก 0 - 5 
ปี สูงดีสมส่วน

1. ฟื้นฟูความรู้เร่ืองวิธีการชั่งน้ าหนักและ
วัดส่วนสูงที่ถูกต้องให้กับอสม. ในวาระ
การประชุมประจ าเดือน

อสม.ในเขต 
รับผิดชอบของรพ. 
จ านวน 133 คน

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

2. ออกชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงร่วมกับอ
สม.ให้กับเด็ก0-5ปี  (นัดเด็กมารวมกัน)

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบจ านวน 11
 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 3
วัน

เงินบ ารุง 1)  เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจิตอลความละเอียด0.1kg 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 1,000 บาท
2)  ที่วัดส่วนสูงชนิดพกพา จ านวน 1 อัน  ราคา 490
 บาท รวมทั้งสิ้น 1,490 บาท

5

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

6,1
90

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ   
ประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/  
ผู้รับผิด 
ชอบหลัก

ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลุ่มงาน
บริการ ด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม/
นางบุพเพ 
อยู่แย้ม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ   
ประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/  
ผู้รับผิด 
ชอบหลัก

ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3.ให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะ
ผอม/เต้ีย/อ้วน เร่ืองอาหาร และ
โภชนาการ

ผู้ปกครองเด็ก 0-5ปี 
 จ านวน 40 คน

เงินบ ารุง 1)  ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ คนละ 25 บาท จ านวน 40 
คน เป็นเงิน 1,000 บาท
2)  ค่าวิทยากร 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็น
เงิน 1,200 บาท
3)  ค่าจัดท ากราฟโภชนาการพร้อมติดฟิวเจอร์บอร์ด
ขนาด 65x61 เซนติเมตรแผ่นละ 60 บาทจ านวน 40
 แผ่น เป็นเงิน 2,400 บาท
4)  ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมชุดละ  2.5 
บาทจ านวน 40 ชุด เป็นเงิน 100 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,700 บาท

5

6,1
90

รวมทั้งสิ้น 6,190 บาท

กลุ่มงาน
บริการ ด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม/
นางบุพเพ 
อยู่แย้ม



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานสตรีและเด็กเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ผลลัพธ์   ร้อยละ 54 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ผลผลิต  ร้อยละ 54 ของประเด็นปัญหาที่ได้จากการติดตาม ได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการวัยเรียน สูงดี 
สมส่วน

1. ให้ความรู้ผู้ปกครอง เร่ืองการ
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสม
ส่วน ด้วยโภชนาการ กิจกรรม
ทางกาย และการนอน 
2. จัดกิจกรรมทางกายโชปูา 
แอนด์ ชายด์ปูา ในโรงเรียน

1. ผู้ปกครองนักเรียนที่
มีปัญหาภาวะ 
โภชนาการอ้วน ผอม 
เต้ีย จ านวน 30 คน
2. ครู และนักเรียน 
จ านวน 30 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่าง จ านวน 50 คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ 
เป็นเงิน 750  บาท
2. ค่าวิทยากรเร่ืองโภชนาการ จ านวน 1 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารที่ใช้ในการอบรม 60 ชุดๆละ 1.5  
บาท เป็นเงิน 90 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,440 บาท

1,4
40 กลุ่มงาน

บริการ ด้าน
ปฐมภูมิ 
และองค์
รวม/ วัชรา
ภรณ์ โวหาร

1,440 บาทรวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ   
ประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/  
ผู้รับผิด 
ชอบหลัก

ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์   สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานสตรีและเด็กเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์   รอยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน
ผลผลิต   เด็กอายุ 6-14 ปีมีองคกรรอบรูสุขภาพ ดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการประชุมสร้าง

ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพสู่โรงเรียนสง 
เสริมพฤติกรรม
สุขภาพตามสุข
บัญญัติแหงชาติ 
ประจ าปี 2563

1. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายงานอนามัยโรงเรียน
 ปีละ 2 คร้ัง

1.คณะกรรมการเครือข่าย
งานอนามัยโรงเรียนรพ.สต. 
15  แห่งๆละ 1 คน
PCU 1 คน  สสอ. 1 คน
ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษา 3 คน 
มัธยมศึกษา 1 คน 
รวม 21  คน

เงินบ ารุง 1) ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 21 คน x 2  มื้อ x
 25 บาท เป็นเงิน 1,050 
บาท

52
5

52
5 นางวัชราภรณ์ 

โวหาร, จันทร
รัตน์ เอิบสภาพ

2. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวทางการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพสู่โรงเรียนส่งเสริม
 สุขภาพตามสุขบัญญัติแห
งชาติ โดยโรงเรียนต้นแบบ
ส่งเสริม สุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับจังหวัด

2. ครูอนามัยโรงเรียน 51 คน เงินบ ารุง 1) ค่าอาหารกลางวัน 51 
คน x 1 มื้อ x 40 บาท เป็น
เงิน 2,040 บาท
2) ค่าวิทยากร 600 บาท x
 2 คน X 2 ชั่วโมง เป็นเงิน
 2,400 บาท

4,4
40

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม

3) ค่าวัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรม เป็นเงิน 500  
บาท

50
0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ 
ประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ 
ประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4. โรงเรียนประเมินตนเอง
ตามแบบการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแหงชาติ

4) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
4.1 ค่าแบบประเมินความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพพของ
นักเรียน ส าหรับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ในต าบลจัดการคุณภาพชีวิต
 1,530 ชุด X 3 บาท เป็น
เงิน 4,590
4.2 แบบประเมินการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมสุขบัญญัติ
แหงชาติ 51 ชุด X1 บาท 
เป็นเงิน 51 บาท
4.3 แบบกิจกรรมฐาน
เรียนรู้ตามแนวทางสุข
บัญญัติแห่งชาติ
600 ชุด X 2 บาท
เป็นเงิน 1,200  บาท

5,8
41

5.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

1. ประเมินความรอบรูดา
นสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ในกลุ่มเปูาหมาย



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ 
ประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2. จัดกิจกรรมการสรางเสริม
และปลูกฝงพฤติกรรมตามสุข
บัญญัติแหงชาติตามกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือชวงเวลา
ลดเวลา เรียน  เพิ่มเวลารู

3. มีการจัดสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนที่เอื้อตอการสราง
เสริมและปลูกฝงพฤติกรรม
ตามสุขบัญญัติแหงชาติ

4. แกนน านักเรียนจัด
กิจกรรมการด าเนินงานสุข
บัญญัติทั้ง 10 ประการ และมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
กับกลุ่มสมาชิกในชมรม

5. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
นักเรียนตามหลักสุขบัญญัติ
 10 ประการ  ในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ส าหรับนักเรียนชั้นป 5-6  
โดยคณะกรรมการเครือข่าย
งานอนามัยโรงเรียนตามกลุ่ม
โรงเรียน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ 
ประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

6. ติดตามประเมินผลโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

7.สรุปผลการด าเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 11,831 บาท



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์   สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานสตรีและเด็กเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ผลลัพธ์   รอยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน

ผลผลิต   เด็กอายุ 6-14 ปีมีองคกรรอบรูสุขภาพ ดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการวัยรุ่นยุค
ใหม่ คิดได้ คิดเป็น

1. ให้ความรู้เร่ือง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ส าหรับวัยรุ่น แบ่งเป็น 2
 รุ่น ๆละ 50 คน

1. วัยรุ่นอายุ12-18 ปี
 ในเขต รับผิดชอบ
ของรพ. จ านวน 100 
คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100   
คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,500  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,500 บาท

2,5
00

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม/วัช
ราภรณ์ / วีรพันธ์  / ศิริ
นภา

2,500 บาทรวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/  ผู้รับผิด 
ชอบหลักระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563



ประเดน็ทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  หญงิตั้งครรภม์ีสุขภาพชอ่งปากที่ด ี 
ผลผลิต  ร้อยละ  60 หญงิตั้งครรภร์ับบริการทันตกรรม

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย. พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย.

9 โครงการคุณแม่ฟนัดี ปี 
2563

1. ตรวจสุขภาพช่องปากให้หญงิ
ต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทุกราย  
2. สอนทักษะการแปรงฟันแก่
หญงิต้ังครรภ์ทุกรายแบบลงมือ
ปฏิบัติ     
3. ให้บริการตามความจ าเป็นแก่
หญงิต้ังครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4-6 
เดือน 
4. เยี่ยมหญงิหลังคลอดที่คลอด
ในโรงพยาบาล

1. จ านวนหญงิมีครรภใ์น
อ าเภอกงไกรลาศ 195 คน 
(อ้างอิงจากปีงบประมาณ 
2562)
2. หญงิหลังคลอดใน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 76 คน
(อ้างอิงจากปีงบประมาณ 
2562)

เงินบ ารุง 1. วสัดุอุดสีเหมือนฟัน หลอดละ 
800 บาท จ านวน 6 หลอด เป็น
เงิน 4,800 บาท 
2. Etching  แพ็คละ 390 บาท 
จ านวน 3 แพ็ค เป็นเงิน 1,170 
บาท
3. Bonding  ขวดละ 700บาท 
จ านวน 2 ขวด เป็นเงิน 1,400 
บาท
รวมเป็นเงิน 7,370 บาท

7,3
70

มลฤดี/
สุภชัชา/จีรวร

รณ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

 7,370 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดบั แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/กลุ่มเปา้หมาย
แหล่ง

งบประมาณ



ประเดน็ทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  เดก็ 0-2 ป ีมีสุขภาพชอ่งปากที่ด ี 
ผลผลิต  ร้อยละ  30  เดก็ 0-2 ป ี ไดร้ับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการเด็กน้อยฟนัดี ปี
 2563

1. เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจฟนัและ
ทาฟลูออไรด์วานิช
2. เด็ก 0-2 ปี ได้รับการประเมินความ
เส่ียงต่อการเกิดฟนัผุและนัดมาดูแล
ต่อเนื่อง
3. ผู้ปกครองเด็ก0-2 ปีได้รับการสอน
ท าความสะอาดช่องปาก
4. เด็ก 0-2 ปี ได้รับบริการพื้นฐาน
ทาง   ทันตกรรมที่จ าเป็น

เด็ก 0-2 ปีในเขตอ าเภอกง
ไกรลาศจ านวน 1,403 คน
(อ้างอิงจากHDC)

เงินบ ารุง ฟลูออไรด์วานิชแพค็ละ 
1,501 บาท จ านวน 10 
แพค็ เป็นเงิน 15,010 บาท 
รวมเปน็เงิน 15,010 บาท

15
,01

0

มลฤดี/
สุภชัชา/
จีรวรรณ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดบั แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/กลุ่มเปา้หมาย แหล่ง
งบประมาณ

15,010 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  เด็ก 3-5 ปี มีสุขภาพช่องปากที่ดี  
ผลผลิต  ร้อยละ  40  เด็ก 3-5 ปี  ได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการ ศพด.และเด็ก
อนุบาลฟันดี ปี 2563

1. เด็ก 3-5 ปีได้รับการตรวจ
ฟันและทาฟลูออไรด์วานิช
2. เด็ก 3-5 ปีได้รับการ
ประเมินความเส่ียงต่อการเกิด
ฟันผุและนัดมาดูแลต่อเนื่อง
3.เด็ก 3-5 ปีได้รับการบริการ
พื้นฐานทาง   ทันตกรรมที่
จ าเป็น

เด็ก 3-5 ปีในเขตอ าเภอกง
ไกรลาศ จ านวน 1,485 คน
ในศพด. จ านวน 37 ศูนย์ และ
โรงเรียนที่มีชั้นอนุบาลในเขต
อ าเภอกงไกรลาศ
(อ้างอิงจากHDC)

เงินบ ารุง ฟลูออไรด์วานิชแพ็คละ 1,501
 บาท จ านวน 10 แพ็ค เป็น
เงิน 15,010 บาท 
รวมเป็นเงิน 15,010 บาท

15
,01

0

พจนา/ 
สุภัชชา/ 
จีรวรรณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

15,010 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  เด็ก 6-12 ปี มีสุขภาพช่องปากที่ดี  
ผลผลิต  ร้อยละ  25  เด็ก 6-12 ปี  ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการยิ้มสดใส
เด็กไทยฟันดี ปี 
2563

1. เด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการตรวจฟันและ
ลงบันทึกข้อมูล 
2. เด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟัน
3. เด็กอายุ 6- 12 ปีได้รับบริการทันตกรรม
ที่จ าเป็น
4. จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโรงเรียนน า
ร่อง 4 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
ดูแลสุขภาพช่องปากและการแปรงฟันแห้ง

เด็กอายุ 6-12 ปี
 จ านวน 4,400 
คน
(อ้างอิงจากHDC)

เงินบ ารุง 1. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ขวดละ 850 บาท จ านวน10 ขวด
เป็นเงิน 8,500 บาท
2. วัสดุอดุสีเหมอืนฟัน หลอดละ 800 บาท จ านวน 15 หลอด
เป็นเงิน 12,000 บาท 
3. วัสดุอดุสีเหมอืนฟันชนิดเหลวแพ็คละ 1,050 บาท จ านวน 5 
แพ็คเป็นเงิน 5,250
4. Etching แพ็คละ380 บาท จ านวน 10  แพ็ค    เป็นเงิน 
3,800 บาท
5. Bonding  ขวดละ700บาท จ านวน 5 ขวดเป็นเงิน3,500 บาท
6. ค่าเอกสารการอบรม 2,000 บาท
7. ค่าวัสดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการอบรม 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 38,050 บาท

38
,05

0

พจนา/ 
สุภัชชา/
 จีรวรรณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

38,050 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่ม
งาน/

ผู้รับผิดช
อบหลัก

ระบุ จ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)
กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  
ผลลัพธ์  ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี  
ผลผลิต  ร้อยละ 30 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากใน
ผู้สูงอายุ ปี 2563

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพช่อง
ปากให้กับผู้สูงอายุที่มาตรวจ
รักษาในโรงพยาบาล
2.ให้ช่องทางนัดรับบริการทาง
ทันตกรรมตามความจ าเป็น 
3.ให้ทันตสุขศึกษา สอนการ
ดูแลความสะอาดช่องปาก
และการดูแลฟันปลอม

ผู้สูงอายุในอ าเภอกงไกรลาศ 
3,200 ราย(อ้างอิงจากHDC)

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 มลฤดี/
วิภาดา/ 
สุภัชชา/ 
จีรวรรณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ
 รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

0 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)
กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  
ผลลัพธ์  ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีสุขภาพช่องปากที่ดี  
ผลผลิต  ร้อยละ 30ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการตรวจคัดกรอง

สุขภาพช่องปากในผู้ปุวย
โรคเบาหวาน ปี 2563

1.ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
ให้กับผู้ปุวยโรคเร้ือรังที่นัดมาตรวจ
รักษาในโรงพยาบาล
2.ให้ช่องทางนัดรับบริการทางทันตก
รรมตามความจ าเป็น 
3.ให้ทันตสุขศึกษา สอนการดูแล
ความสะอาดช่องปากและการดูแลฟัน
ปลอม

ผู้ปุวยโรคเบาหวานในอ าเภอ
กงไกรลาศ 3,547 ราย(อ้างอิง
จากHDC)

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 มลฤดี/
วิภาดา/ 
สุภัชชา/ 
จีรวรรณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น 0 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  ผู้ปว่ยโรคเบาหวานมีสุขภาพชอ่งปากที่ด ี 
ผลผลิต  ร้อยละ 30 ผู้ปว่ยโรคเบาหวานไดร้ับการตรวจคัดกรองสุขภาพชอ่งปาก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการชี้แจงงาน

ทันตกรรม ปี 2563
1. ประชุมชี้แจงการ ด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดงานทันตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563
2. ชี้แจงเกี่ยวกับการลงข้อมูล 43 
แฟมู งาน dental 
3.อภปิรายปัญหาและอุปสรรคของ
การด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพฒันา
งานโครงการในปีงบประมาณ 2563

1. เจ้าหน้าที่
ฝุายทันตก
รรมจ านวน 12
 คน
2. ทันตาภบิาล
 ประจ ารพ.สต.
 5 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
มื้อละ 40 บาท จ านวน 17 
คน เป็นเงิน 680 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ
 25 บาท จ านวน 17 คน 
เป็นเงิน 850 บาท
3.วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ใน
การอบรม 1,000 บาท
รวมเปน็เงิน 2,530 บาท

2,5
30

วิภาดา/ 
สุภชัชา/
 จีรวรรณ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น 2,530 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ กลุ่ม
งาน/

ผู้รับผิดช
อบหลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดดา้นทันตกรรม
ผลผลิต  ร้อยละ 100 บคุลากรมีความรู้วิชาการทางทันตกรรมเพ่ิมขึ้น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการเพิ่มพนู
ความรู้วิชาการทาง
ทันตกรรม และ
ติดตามงานตัวชี้วัด ปี
 2563

1. ประชุมน าเสนอความรู้ทางวิชาการ
ใหม่ๆในทางทันตกรรม
2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้การใช้ยา
และขนาดที่ใช้ให้เหมาะสมกับผู้ปุวย
3. สร้างระบบส่งต่อผู้ปุวยที่มีปัญหา
สุขภาพช่องปากจากรพ.สต.มาโรงพยาบาล
4. น าเสนอและอภปิรายผลงานตาม
ตัวชี้วัดปี 63เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัว
และให้มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดี  

1. เจ้าหน้าที่
ฝุายทันตก
รรมจ านวน 
12 คน
2. ทันตาภิ
บาล ประจ า
รพ.สต. 5 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 40 
บาท จ านวน 17 คน เป็นเงิน 680 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 25 บาท จ านวน 17 คน เป็นเงิน
 850 บาท
3. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการอบรม 
1,000 บาท
รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 2,530 บาท

2,5
30

วิภาดา/
สุภชัชา/
จีรวรรณ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น   2,530 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  ร้อยละ 80  ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ข้อมูล 
ผลผลิต  ร้อยละ 80 ของประเด็นปัญหาที่ได้รับจากการติดตาม ตรวจสอบ ได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการชี้แจงตัวชี้วัดงาน
ทันตกรรมและแจ้ง แนว
ทางการด าเนินงานทาง
ทันตกรรมของ คปสอ.กง
ไกรลาศ ปี 2563

1. ประชุมชี้แจงการ ด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดงานทันตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563
2. ชี้แจงเกี่ยวกับการลงข้อมูล 43 แฟูม 
งาน dental 
3.อภิปรายปัญหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2562 
เพื่อพัฒนางานโครงการในปีงบประมาณ 
2563

1. เจ้าหน้าที่ฝุายทัน
ตกรรมจ านวน 12 คน
2. ทันตาภิบาล 
ประจ ารพ.สต. 5 คน
3.เจ้าหน้าที่ดูแลงาน
ทันตกรรมประจ ารพ.
สต. 11 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
มื้อละ 40 บาท จ านวน 28 
คน เป็นเงิน 1,120 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 
25 บาท จ านวน 28 คน เป็น
เงิน 1,400 บาท
3.วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการ
อบรม 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,520 
บาท

3,5
20

วิภาดา/
สุภัชชา/จีรวร

รณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น 3,520 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  ร้อยละ 80  ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ขอ้มูล 
ผลผลิต  ร้อยละ 80 ของประเดน็ปญัหาที่ไดร้ับจากการตดิตาม ตรวจสอบ ไดร้ับการตอบสนองและแก้ไขปญัหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการติดตามงานทัน
ตกรรมของ คปสอ.กงไกร
ลาศ ปี 2563

1. ประชุมติดตามการ 
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดงาน
ทันตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563
2. อภปิรายปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนิน
โครงการในปีงบประมาณ 
2563

1. เจ้าหน้าที่ฝุายทันตก
รรมจ านวน 12 คน
2. ทันตาภบิาล ประจ า
รพ.สต. 5 คน
3.เจ้าหน้าที่ดูแลงานทันตก
รรมประจ ารพ.สต. 11 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 มื้อละ 40 บาท จ านวน 
28 คน เป็นเงิน 1,120 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อ
ละ 25 บาท จ านวน 28 
คน เป็นเงิน 1,400 บาท
3.วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ใน
การอบรม 1,000 บาท
รวมเปน็เงิน 3,520 บาท

3,5
20

วิภาดา/
สุภชัชา/จีรวร

รณ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น  3,520 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P  Excellence)

กลยุทธ์  มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย สร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานทันตกรรมเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ผลลัพธ์  เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
ผลผลิต ร้อยละ 100  บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการตรวจสุขภาพช่องปากและการดูแลเบื้องต้น

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย. พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย.

19 โครงการชี้แจงการด าเนิน
โครงการทันตกรรมแก่
คณะครูโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2563

1. จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมในปีงบ 2563 
แก่คณะครูโรงเรียนและผู้ดูแล ศพด.
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและการดูแลเบื้องต้น
3. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูก
วิธีร่วมกับการใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ใน
ปริมาณที่เหมาะสม
4.กระตุ้นให้มีการจัดการแปรงแห้งใน
โรงเรียนและศพด.

1. ครูอนามัย จ านวน 40 คน 
2. ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก
จ านวน 40 คน
3. ตัวแทนจาก อบต. 11 คน
4.เจ้าหน้าที่ฝุายทันตกรรม 12
 คน
5. ทันตาภิบาลที่ประจ า รพ.
สต. 5 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ(เช้า) มื้อละ 
25 บาท จ านวน 57 คน เป็นเงิน 
1,425 บาท     
2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ(บ่าย) มื้อละ 
25 บาท จ านวน 68 คน เป็นเงิน 
1,700 บาท

รวมเป็นเงิน 3,125 บาท

3,1
25

วิภาดา/
สุภัชชา/จีรวร

รณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น 3,125 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์   สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานผู้สูงอายุ
ระยะยาวเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ผลลัพธ์   รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค

ผลผลิต  ผู้สูงอายุเกิดความสุขทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ตามเทคโนโลยีการจัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ 

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย. พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย.

20 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long 
Term Care)
อ าเภอกงไกรลาศ 
ประจ าปี 2563

1.ประชุมชี้แจง้แนวทางการ(คร้ังที1่) ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care)  
     1.1 มขีอ้มลูผู้สูงอายตุามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกจิวัตรประจ าวัน ( Barthel 
Activities of Daily Living : ADL)
     1.2 มชีมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์
     1.3 มผู้ีจดัการการดูแลผู้สูงอาย ุ(Care Manager), ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ(Caregiver)
     1.4. มบีริการดูแลผู้สูงอายทุีบ่้านคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชน โดย
บุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ
     1.5 มบีริการส่งเสริมปูองกนัทันตสุขภาพในระดับต าบล
     1.6 มรีะบบการดูแลผู้สูงอาย ุกลุ่ม ติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิน่ชุมชน มส่ีวนร่วมและมแีผนการ 
ดูแลผู้สูงอายรุายบุคคล (Care Plan )
     1.7 มคีณะกรรมการบริหาร จดัการดูแลผู้สูงอายทุีม่ภีาวะพึง่พิง Long Term Care
     1.8 มพีืน้ทีต้่นแบบในการด าเนินงาน Long Term Care ทีเ่ป็นแบบอยา่งงานวิจยั R2R/นวัตกรรม/ วิธี
ปฏบิัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices)
2. ติดตามงาน ตัวชี้วัด LTC (คร้ังที2่)
     2.1 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
     2.2 ด าเนินการชี้แจงจะคัดเลือกต้นแบบการด า เนินงานในแต่ละตัวชี้วัด
3. สรุปผลการด าเนินงาน LTC (คร้ังที ่3)
     3.1 ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลตาม Care plan ร้อยละ 80 
     3.2 ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 100

 - ผู้รับผิดชอบ
งาน LTC รพ.สต.
 15 แห่งๆละ 1 
คน
 - PCU 1 คน 
อปท. 11 แห่งๆ
ละ 1 คน
 - สสอ. 2 คน
 - ท้องถิ่นอ าเภอ 
1 คน
รวมทั้งหมด 30  
คน

LTC 1) ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม
30 คน x 1 มื้อ 
x 25* 3 คร้ัง 
บาท
รวมทั้งส้ิน 
2,250 บาท

75
0

75
0

75
0

จันทรรัตน์
เอิบสภาพ
/ อริศรา
สังคต

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

งบประมาณ 
รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

2,250  บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์   สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานผู้สูงอายุ
ระยะยาวเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ผลลัพธ์   รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ผลผลิต  ผู้สูงอายุเกิดความสุขทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ตามเทคโนโลยีการจัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ 

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย. พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย.
21 โครงการส่งเสริม

พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ อ าเภอ
กงไกรลาศ

1.ประชุมชี้แจง้แนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
 -เกณฑ์คัดเลือกผู้สูงอายตุ้นแบบสุขภาพดี ชีวีมสุีข ดีเด่น
 -เกณฑ์คัดเลือกชมรมผู้สูงอายรุะดับดีเด่น
 -เกณฑ์คัดเลือกการคัดเลือกผู้จดัการการดูแลผู้สูงอาย ุ(Care 
Manager)
 -เกณฑ์คัดเลือกผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ(Caregiver)
 -เกณฑ์คัดเลือกนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ
ดีเด่น
2.กจิกรรมการคัดเลือก ผู้สูงอายตุามแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
 -คัดเลือกผู้สูงอายตุ้นแบบสุขภาพดี ชีวีมสุีข ดีเด่น
 -คัดเลือกชมรมผู้สูงอายรุะดับดีเด่น
 -คัดเลือกการคัดเลือกผู้จดัการการดูแลผู้สูงอาย ุ(Care Manager)
 -คัดเลือกผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ(Caregiver)
 -คัดเลือกนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุดีเด่น

1. ผู้รับผิดชอบงาน ผู้สูงอายุ
รพ.สต. 15 แห่ง, PCU 1 แห่ง, สสอ. 1 
คน, ประธานชมรม ผู้สูงอาย ุ16 แห่ง
รวมทัง้สิ้น 33 คน
1. ผู้รับผิดชอบงาน ผู้สูงอายุ
รพ.สต. 15 คน, PCU 1 คน, 
สสอ. 2 คน  รวม 18 คน
2. ผู้สูงอายทุี่ไดรับการคัดเลือก 16 
แห่งๆละ 1 คน
3. ชมรมผู้สูงอายทุี่ได้รับการ
คัดเลือก 11 แห่งๆละ 1 คน
4. CM ที่ปฏิบัติงาน 12แห่งๆละ 1คน
5. CG  ที่ปฏิบัติงาน 12แห่งๆละ 1 คน
6. ต าบลที่มีนวตักรรม 11 ต าบลๆ ละ 1
 คน
รวมทัง้สิ้น 80 คน

LTC 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
33 คน x 1 มือ้ x 25 บาท
เป็นเงิน 825 บาท

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
80 คน x 2 มือ้ x 25 บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 1 มือ้ๆ
ละ  40 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
2. ค่าเอกสารจดัท าใบประกาศ เป็นเงิน 
100 บาท
3. ค่ากรอบใส่ใบประกาศ จ านวน
5 กรอบ x 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท
  รวมทัง้สิน้ 8,625 บาท 

82
5

8,6
25

จันทรรัตน์
เอิบสภาพ
/ อริศรา
สังคต

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

งบประมาณรวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

8,625 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1.ด้านสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ผลลัพธ์    รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ผลผลิต   ผู้สูงอายุเกิดความสุขทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ตามเทคโนโลยีการจัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 โครงการอบรมเชิง

ปฎิบัติการเร่ือง
สมาธิบ าบัดแบบ 
SKT เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ อ าเภอกง
ไกรลาศ

1.ประชุมชึ้แจงโครงการคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
และผุ้มีภาวะพึงพิงระยะยาวเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
2. จดัเตรียมวสัดุ  เอกสารอบรม
3. อบรมเชิงปฎิบัติการเร่ือง  “สมาธบิ าบัดแบบ SKT”
 แก่เจา้หน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลกงไกรลาศ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
4. การให้ความรู้ด้านสุขภาพด้วยการใช้สมาธบิ าบัด
แบบ SKT  แก่ผู้สูงอาย ุในซูนยพ์ัฒนาและฟืน้ฟู
คุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุและ
ผู้มีภาวะพึง่พิง  สถานบริการสาธารณสุข  และใน
ชุมชนโดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข 
5.ติดตามหลังการฝึกสมาธบิ าบัดแบบ SKT ในกล่ม
ผู้สูงอายทุี่ปุวยเป็นโรคเร้ือรัง
 - ระดับเบาหวาน  
 - ระดับความดันโลหิต 
 - ภาวะซึมเศร้า
6.สรุปผลการด าเนินงาน

1.ผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ
รพ.สต. 15 คน
PCU  1 คน
สสอ. 1 คน
รวม 17 คน

LTC 1) ค่าอาหารกลางวัน 17 คน
 x 2 มื้อ x 40 บาท  เป็นเงิน
 1,360 บาท
2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
17 คน x 4 มื้อ x 25 บาท
เป็นเงิน 1,700 บาท

3) ค่าวิทยากร 600 บาท X 
4 ชั่วโมง  เป็นเงิน 2,400 
บาท

รวมทั้งสิ้น 5,460 บาท

5,4
60

นางจันทรรัตน์ 
เอิบสภาพ,  
นางอริศรา 
สังคต

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 5,460 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ 
ประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ



ประเดน็ทางสุขภาพ  การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์ มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ปฐมภมูิ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานพัฒนาคุณภาพชวีิตระดบัอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์  พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น
ผลผลิต ประเดน็ปญัหาในพ้ืนที่ไดร้ับการตดิตาม ตรวจสอบ ตอบสนองและแก้ไข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ 

1.จัดประชุม คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชีวิต และ
ระบบสุขภาพอ าเภอ 4 คร้ัง/ปี

คณะกรรมการ จ านวน 21 คน เงินบ ารุง 1.ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 21 
คน X 4 คร้ัง 
 เปน็เงิน 2,100  บาท

52
5

52
5

52
5

52
5

บุญสืบ เปรม
ศรี/ หทัยนุช 
ภู่เพง็

2.จดัประชุม คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติและระบบ
สุขภาพอ าเภอ คณะฯ ละ 2 
คร้ัง/ปี

 - อนุกรรมการ จ านวน 5 
คณะๆ ละ 20 คน รวม 100 
คน

เงินบ ารุง 1.ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 100
 คน X 2 คร้ัง  
เปน็เงิน 5,000  บาท 2,5

00

2,5
00

3.จดัเวที การคืนข้อมูลชุมชน 
และการจดัมหกรรมแสดงผลการ
ด าเนินงาน ของอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอ     กง
ไกรลาศ 1 คร้ัง

1.พชอ.ทั้ง 21 คน  
2.อนุกรรมการฯ 100 คน  
3.ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ 79 
คน  รวมทั้งหมด 200 คน

1.ค่าอาหารวา่ง 25 บาท X 200 คน
 X 2 มื้อ เป็นเงิน 10,000  บาท
2. ค่าอาหารกลางวนั 40 บาท X 
200 คน  เป็นเงิน 8,000  บาท
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท

18
,00

0

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

23

ล าดบั

25,100 บาทรวมทั้งสิ้น

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/กลุ่มเปา้หมาย แหล่ง
งบประมาณ



ประเดน็ทางสุขภาพ ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มปว่ยโรคเรื้อรังโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  โรคไม่ตดิตอ่เรื้อรังเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์  ผ่านเกณฑ์ NCD Clinic Plas
ผลผลิต มีระบบบริการคลินิก NCD ที่ไดม้าตราฐานเชื่อมโยงทั้งเครือขา่ย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 โครงการพฒันาคุณภาพ

คลินิคบริการโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง ในเครือข่าย
บริการสุขภาพ

1) ทีมสหวิชาชีพลงตรวจ
รักษาปรับพฤติกรรม
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
คร้ัง
2) ทบทวนกระบวนการ
การจัดบริการคลินิคและ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
3) สรุปผลประเมินผล

1) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 15 แห่ง 
pcu 1 แห่ง

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 ณภทัร อภยัจิตร

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 0 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ประเดน็ทางสุขภาพ ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์  สร้างระบบปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการร่วมกับภาคีเครือขา่ย
หน่วยงาน/คณะท างาน  โรคไม่ตดิตอ่เรื้อรังเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  มีมาตรฐานและแนวทางปฏบิตังิานโรคเรื้อรังระดบัอ าเภอ
ผลผลิต  คณะกรรมการไดร้ับทราบแนวทางปฏบิตัโิรคเรื้อรัง ร้อยละ 100

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการประชุมพฒันา

ศักยภาพคณะกรรมการ
โรคเร้ือรังระดับอ าเภอ

1.จัดประชุมชี้แจงการ
ก าหนด และส่ือสาร
ทิศทาง นโยบาย 
เปูาหมาย การ
ด าเนินงานและ
ประเมินผล  4 คร้ัง/ปี

คณะกรรมการจ านวน 
30 คน

เงินบ ารุง 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 30 คน X 25 บาท X 4
 คร้ัง 
 เปน็เงิน 3,000  บาท 75

0

75
0

75
0

75
0

ณภทัร อภยั
จิตร

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาท

ล าดบัที่

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ประเด็นทางสุขภาพ  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานอาชีวอนามัยโรงพยาบาลกงไกรลาศ

ผลลัพธ์   เกษตรกรปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต  ร้อยละ 80 เกษตรกรได้รับการคัดกรอง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 
การตรวจสารพิษตกค้างด้วยกระดาษโคลีนเอสเตอ
เรส
1. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวัน เวลา ลง
ปฏิบัติงาน และจัดท าทะเบียนเกษตรกร
2. คัดกรองกลุ่มเกษตรกร ด้วยแบบประเมินความเส่ียง
ในการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
3. คัดกรองกลุ่มเกษตรกร ด้วยแบบซักประวัติโรคจาก
การประกอบอาชีพเบื้องต้น
4. ตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มเส่ียงด้วยกระดาษโคลีนเอสเตอเรส
5.รายงานสถานการณ์การและจัดท าข้อมูลและ
สถานการณ์สุขภาวะ

กลุ่มเกษตรกร ผู้สัมผัส
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 11
 หมู่บ้าน เขตพื้นที่
โรงพยาบาลกงไกรลาศ

 ไม่ใช้
งบประมาณ

0 / กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิ/ 
งานอาชีวอ
นามัย/ 
นางสาว
ศิราภรณ์  
ต๊ะวัน

26 โครงการเฝูาระวัง
สารพิษตกค้างใน
กระแสเลือดเกษตรกร 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
 ประจ าปี 2563

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/
บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ระบุ จ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/
บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ
กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ระบุ จ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ลด ละ เลิก และใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
1. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มปกติ และ กลุ่มเส่ียง 
3. สรุปผลการด าเนินงาน

กลุ่มเกษตรกร ผู้สัมผัส
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 11
 หมู่บ้าน เขตพื้นที่
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
และได้รับการตรวจด้วย
กระดาษโคลีนเอสเตอเรส
 จ านวน 100 คน

เงินบ ารุง 1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม(เช้า) จ านวน
 1 มื้อๆละ 25 บาท 
จ านวน 50 คน(กลุ่ม
ปกติ)  เป็นเงิน 1,250
 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม(บ่าย) 
จ านวน 1 มื้อๆละ 25
 บาท จ านวน 50 คน 
(กลุ่มเส่ียง) เป็นเงิน 
1,250 บาท
รวมเป็นเงิน 2,500 
บาท

/  

กิจกรรมที่ 3
การติดตามสุขภาวะเกษตรกรสัมผัสสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช
1. เกษตรกรกลุ่มเส่ียงและไม่ปลอดภัย รับการดูแล
เบื้องต้นในการลดสารพิษในเลือดด้วยสมุนไพร
2. เจาะตรวจด้วยกระดาษโคลีนเอสเตอเรสซ้ า
3. ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพที่เหมาะสม
4. สรุปผลการด าเนินงาน

กลุ่มเกษตรกร ผู้สัมผัส
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 11
 หมู่บ้าน เขตพื้นที่
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
ที่มีผลการตรวจ เส่ียง
และไม่ปลอดภัย

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 /

26 โครงการเฝูาระวัง
สารพิษตกค้างใน
กระแสเลือดเกษตรกร 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
 ประจ าปี 2563

2,500  บาทรวมทั้งสิ้น



ประเด็นทางสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence


กลยุทธ์  สร้างความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

หน่วยงาน/คณะท างาน คุ้มครองผู้บริโภคเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ผลลัพธ์  โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์

ผลผลิต  พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และ GREEN & CLEAN Hospital Plus

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

1) การให้ความรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัส
อาหาร
2) การตรวจมาตรฐานโรงครัว และการตรวจตัวอย่าง
อาหาร
3) การตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร 
ตัวอย่างอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร

ผู้ประกอบอาหาร     
โรงครัว โรงพยาบาล
กงไกรลาศ

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 กลุ่มงานบริการ
ด้นปฐมภูมิและ
องค์รวม/ณัฐ
กานต์ / ชัย

ณรงค์

0 บาทรวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ 
รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



หน่วยงาน/คณะท างาน คณะกรรมการสุขศึกษาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการพัฒนา
มาตรฐานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 
ประจ าปี 2563

1.ประชุมคณะกรรมการงานสุข
ศึกษาฯ จ านวน 4 คร้ัง 
2.ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
งาน สุขศึกษาฯ

คณะกรรมการ ทีมสุข
ศึกษาและ พฤติกรรม
สุขภาพ จ านวน 15 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าร่วม ประชุม จ านวน 15
 คน คนละ 25 บาท เป็นเงิน 
375 บาทจ านวน 4 คร้ัง รวม
เป็นเงิน 1,500 บาท

37
5

37
5

37
5

37
5

งานสุข
ศึกษาฯ /
นางวัชรา

ภรณ์/ อักษร
 / ศิรินภา

3. จัดกิจกรรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

1.ประชาชน กลุ่มปกติ
จ านวน 50 คน
2.ประชาชน กลุ่มปุวย
จ านวน 50 คน

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ผลผลิต  ร้อยละ 80 ของประเด็นปัญหา ได้รับการติดตามและแก้ไข

ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดี



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4. รับการประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพประจ าปี 
2563

1.คณะเยี่ยมประเมิน 
และคณะท างานฯ
ทั้ง 7 ด้าน จ านวน 
50 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าร่วมรับการประเมิน
จ านวน 2 มื้อๆละ 25 บาท
จ านวน 50 คน เป็นเงิน  
2,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
50 คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน
 2,000 บาท
3. ค่าจัดเอกสารประกอบการ
ประเมินมาตรฐานสุขศึกษาฯ
จ านวน 5 เล่มๆ ละ 50บาท 
เป็นเงิน 250 บาท
รวมเป็นเงิน 4,750 บาท

4,7
50

6,250  บาทรวมทั้งสิ้น



หน่วยงาน/คณะท างาน คณะกรรมการสุขศึกษาเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3
 อ. 2 ส ในประชาชน 
กลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียง

1) จัดอบรมความรอบรู้และ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ ด้วย 3 อ. 2 ส.
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน 
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
3) ติดตาม สรุปประเมินผล

1) ประชาชนกลุ่ม
ปกติ และกลุ่มเส่ียง
ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ 2 ส  
จ านวน 50 คน

เงินบ ารุง 1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คนๆละ 25 บาท เปน็เงิน
 1,250 บาท

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 1,250 บาท

 1
,25

0

วัชราภรณ์  
โวหาร และ
คณะกรรม 

การสุขศึกษาฯ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 1,250 บาท

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

ประเดน็ทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)
กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ

ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดี
ผลผลิต  ร้อยละ 80 ของประเดน็ปญัหา ไดร้ับการตดิตามและแก้ไข

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  กลุ่มวัยท างานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ผลลัพธ์  ร้อยละ 100 ประชาชนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ ดว้ย 3 อ. 2 ส.

ผลผลิต  ร้อยละ 100 ประเดน็ที่เปน็ปญัหาไดร้ับการตดิตามและแก้ไข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน ที่มีภาวะอ้วน
หรือภาวะลงพงุ

1) จัดอบรมความรอบรู้
และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3
 อ. 2 ส.
2) ส่งเสริมกิจกรรมการ
ออกก าลังกายตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคล
3) ติดตาม สรุป
ประเมินผล

1) ประชาชนกลุ่มที่มี
ภาวะอ้วนหรือภาวะลง
พงุ ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
จ านวน 50 คน

เงินบ ารุง 1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คนๆละ 25 บาท เปน็เงิน
 1,250 บาท
2) ค่าวิทยากรในการให้ความรู้
ด้านพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน
 2 ชม.ๆละ 600 บาท 
เปน็เงิน  1,200 บาท
รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 2,450 บาท

 2
,45

0

วัชราภรณ์  
โวหาร และ
คณะกรรม 

การสุขศึกษาฯ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 2,450 บาท

ล าดบัที่

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานป้องกันควบคุมโรคเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีน

ผลผลิต  ร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีน

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย. พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย.

31 โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปูองกัน
ไข้หวัดใหญ่กลุ่ม
เส่ียง ประจ าปี  
2563

1.ประชุมชี้แจงนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
โรงพยาบาล
3. รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่กลุ่มเส่ียง 16 
วัน
4. เตรียมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล   รถกู้ชีพ   เตรียม
ความพร้อมเวชภัณฑ์ในการให้บริการในพื้นที่ 
5.สรุปผลการด าเนินงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีน
ในฐานข้อมูลของระบบบริการในพพื้นที่ 

ประชาชนกลุ่มเส่ียงในพื้นที่เปูาหมาย
 PCU รพ.กงไกรลาศ 1 แห่ง และ 
รพ.สต. ในเขตอ าเภอกงไกรลาศ  15
 แห่ง  รวม 16 แห่ง

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่
 จ านวน 16 วัน x 12 คน x 40
 บาท เป็นเงิน 7,680  บาท
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 16 วัน x 12 คน x  25
  บาท x 1  มื้อเป็นเงิน 4,800
 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,480 
บาท   

12
,48

0

อริศรา 
สังคต  / 
ศิราภรณ์ 

ต๊ะวัน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

งบประมาณรวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

12,480 บาท 

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ ปอ้งกันควบคุมโรค

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence


กลยุทธ์  สร้างระบบปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการร่วมกับภาคีเครือขา่ย

หน่วยงาน/คณะท างาน  ปอ้งกันควบคุมโรคเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 บคุลากรมีความพร้อมในการดแูลผู้ปว่ยและควบคุมโรคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต  บคุลากรทุกฝ่ายมีความพร้อมในการดแูลผู้ปว่ยและควบคุมโรคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32 โครงการประชุมเชิง

ปฏบิัติการซ้อมแผน
รองรับสถานการณ์การ
เกิดโรคระบาดและโรค
อุบัติใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

1. คณะท างานจัดประชุม
วางแผนการด าเนินงาน 
และเสนอโครงการเพือ่ขอ
อนุมัติ
2. ประสานการท างานกบั
ผู้เกี่ยวข้องกบัการซ้อมแผน
3. จัดประชุมชี้แจงให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอน
การคัดกรอง การควบคุม
โรค การเคล่ือนย้าย ผู้ปุวย
และการรายงานผล 
4. ด าเนินการซ้อมแผนรับ
การระบาดโรคไข้หวดันก 
พืน้ที่เปูาหมาย 1 ต าบล

1.จนท.รพ.กงไกรลาศ จ านวน 9 คน
2.จนท.รพ.สต. จ านวน 5 คน
3.จนท.อบต. 3 คน
4.จนท.สสอ. จ านวน 2คน
5.SRRTระดับอ าเภอ จ านวน 5 คน
6.จนท.ปศุสัตวอ์ าเภอ จ านวน 2 คน
7.ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่ๆละ 1 
คน รวม 12 คน
8.อสม.หมู่ละ 1 คน จ านวน 12 คน    
รวมทั้งหมด 50 คน  

เงินบ ารุง 1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน x
 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน
 2,500 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน 50คน
 x40 บาท เป็นเงิน 2,000
 บาท
รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 4,500
 บาท

4,5
00

ชัยณรงค์ 
ทัศนา/  
วราภรณ์ 
เอี่ยมมะ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 4,500 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอ

บหลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/กลุ่มเปา้หมาย
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมาณ รวม/บาท



หน่วยงาน/คณะท างาน ปอ้งกันควบคุมโรคเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 โครงการพฒันาศักยภาพ
เครือข่าย SRRT ระดับ
ต าบล /อ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ2563

1.คณะท างานจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ประสานทีมสอบสวนโรคที่เกี่ยวข้องและ จัดท า
แผนก าหนดการ
3.จัดกิจกรรมการโครงการรายไตรมาส ได้แก่ จัด
ประชุม/อบรม/ติดตามผลการ ด าเนินงาน ทีม
สอบสวนโรค รายงานสอบสวนโรค ระดับต าบล
ของ รพ.สต ทุกแห่ง

1.สมาชิกทีม SRRT 
ต าบล (รพ.สต.)     แห่ง
 ละ 1 คน รวม 15 คน  
             
2.คณะทีมท างานSRRT
ระดับอ าเภอ  5 คน 

รวมทั้งหมด 20 คน

เงินบ ารุง 1.ค่าอาหาร
ว่างผู้เข้าร่วม
การประชุม  3
 คร้ังx20 คน
x25 บาท       
  
รวมเปน็เงิน
ทั้งสิ้น 1,500 
บาท

50
0

50
0

50
0

ชัย
ณรงค์ 
ทัศนา

รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงา
น/

ผู้รับผิดช
อบหลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ 
รวม/บาท

ผลผลิต  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563
ประเดน็ทางสุขภาพ ปอ้งกันควบคุมโรค
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence
กลยุทธ์  สร้างระบบปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการร่วมกับภาคีเครือขา่ย

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 มีระบบการปอ้งกันและควบคุมโรคไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน



ประเด็นทางสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence

กลยุทธ์ สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

หน่วยงาน/คณะท างาน ป้องกันควบคุมโรคเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน5 ปีย้อนหลัง ลดลงร้อยละ 20

ผลผลิต อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
34 โครงการควบคุมและ

ปูองกันโรคไข้เลือดออก
โซนใต้ อ าเภอกงไกรลาศ
 ประจ าปีงบประมาณ 
2563

1.ประชุมเจา้หน้าที่สาธารณสุขเพือ่พิจารณา
แนวทางการด าเนินงานรณรงค์ไข้เลือดออกใน
แต่ละช่วง
2.จดัซ้ือทรายเคลือบสารทีมีฟอสและน้ ายาเคมี
สนับสนุนการรณรงค์ และใช้ในการควบคุมโรค
ในกรณีที่มีการระบาด
3.รณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก
4.ประเมินผลอัตราปุวยและ ค่า CI , HI ในแต่
ละต าบลในช่วงเดือน มกราคม ,มีนาคม ,
พฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน 2563

1.ชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบของเครือข่าย
อ าเภอกงไกรลาศ จ านวน
 7 ต าบลครอบคลุม 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 7 แห่ง 
และหน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 1
 แห่ง

เงินบ ารุง 1.ค่าทรายเทมีฟอส 500 ซองๆละ
  6 บาท x 16 แห่ง x  4 คร้ังเป็น
เงิน  96,000   บาท
2.ค่าสเปรย์พ่นยุงควบคุมโรค  ใน
พื้นที่ กระป๋องๆละ 80 บาท x 25
 กระป๋อง  เป็นเงิน 2,000  บาท  
     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท

32
,00

0

2,0
00

32
,00

0

32
,00

0

32
,00

0 ชัยณรงค์ 
ทัศนา/วรา

ภรณ์ เอี่ยมมะ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 98,000 บาท

งบประมาณ รวม/บาทล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ ปอ้งกันควบคุมโรค

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence

กลยุทธ์ สร้างระบบปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการร่วมกับภาคีเครือขา่ย

หน่วยงาน/คณะท างาน  ปอ้งกันควบคุมโรคเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ผลลัพธ์  อัตราปว่ยโรคไขเ้ลือดออกเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน5 ปยี้อนหลัง ลดลงร้อยละ 20

ผลผลิต  อัตราปว่ยโรคไขเ้ลือดออกลดลง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก
โซนเหนือ อ าเภอกงไกร
ลาศ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

1.ประชุมเจา้หน้าที่สาธารณสุขเพื่อ
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานรณรงค์
ไข้เลือดออกในแต่ละช่วง
2.จดัซ้ือทรายเคลือบสารทีมีฟอสและ
น้ ายาเคมีสนับสนุนการรณรงค์ และใช้ใน
การควบคุมโรคในกรณีที่มีการระบาด
3.รณรงค์ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก
4.ประเมินผลอัตราปุวยและ ค่า CI , HI 
ในแต่ละต าบลในช่วงเดือน มกราคม ,
มีนาคม ,พฤษภาคม
กรกฎาคม และกันยายน 2563

1.ชุมชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ
เครือข่ายอ าเภอกงไกร
ลาศ จ านวน 7 ต าบล
ครอบคลุม โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 8
 แห่ง

เงินบ ารุง 1.ค่าทรายเทมีฟอส 
500 ซองๆละ  6 
บาท x 16 แห่ง x  4
 คร้ังเป็นเงิน  96,000
   บาท
2.ค่าสเปรย์พ่นยุง
ควบคุมโรค  ในพื้นที่
 กระป๋องๆละ 80 
บาท x 25 กระป๋อง  
เป็นเงิน 2,000  บาท 
      รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 98,000 บาท

32
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32
,00
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32
,00

0

32
,00

0

ชัยณรงค์ 
ทัศนา/วรา

ภรณ์ เอี่ยมมะ

งบประมาณ รวม/
บาท

รวมทั้งสิ้น 98,000 บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  256๓

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ



หน่วยงาน/คณะท างาน ป้องกันควบคุมโรคเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 โครงการต าบลสะอาด
ปราศจากไข้เลือดออก 
อ าเภอกงไกรลาศ ปี 2563

1.ประชุมเจา้หน้าที่สาธารณสุขเพือ่พิจารณา
แนวทางการด าเนินงานรณรงค์ไข้เลือดออก
ในแต่ละช่วง
2. จดักิจกรรมการโครงการ  ประชุม/อบรม 
ฟืน้ฟูให้ความรู้ คณะกรรมการการควบคุม
และปูองกันโรคไข้เลือดออก(จนท.สสอ+รพ.
สต.+อสม.+อบต.)
3.กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรค
ไข้เลือดออก สุ่มไขวส้ายต าบล 3 คร้ัง
4.กิจกรรมมอบธงปราศจากไข้เลือดออก 
ให้กับต าบลที่ส ารวจไม่พบลูกน้ ายงุลาย
5.ประเมินผลอัตราปุวยและ ค่า CI , HI ในแต่
ละต าบลในช่วงเดือน มกราคม ,มีนาคม ,
พฤษภาคม  กรกฎาคม และกันยายน 2562

1.อสม. ผู้รับผิดชอบการควบคุม
และปูองกันโรคไข้เลือดออก ทั้ง 
11 ต าบลๆละ 4 คน รวม 44 คน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 15 แห่ง หน่วยบริการปฐม
ภูมิโรงพยาบาลกงไกรลาศ 1 
แห่งๆ ละ 1 คน รวม 16 คน
3. หน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 11 แห่งๆละ 1 คน รวม 
11 คน รวมทัง้สิ้น 73 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่าง 1 มือ้ๆละ 
25 บาท จ านวน 73 คน X 4 
คร้ัง เป็นเงิน 3,650 บาท 

 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7,300 
บาท 1,8

25

1,8
25

1,8
25

1,8
25

ทีม SRRT กงไกร
ลาศ/ชัยณรงค์ 

ทัศนา

รวมทัง้สิน้ 7,300 บาท

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนทีเ่ป้าหมาย/กลุม่เป้าหมาย แหลง่
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563
ประเด็นทางสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence
กลยุทธ์ สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผลลัพธ์ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน5 ปีย้อนหลัง ลดลงร้อยละ 20
ผลผลิต อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลกัระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  สนับสนุนบริการสุขภาพ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์  สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย  

หน่วยงาน/คณะท างาน  สนับสนุนบริการด้านโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประเมินจากส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต2 จังหวัดพิษณุโลก

ผลผลิต  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานเตรียมพร้อมรับการประเมินจากส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต2 จังหวัดพิษณุโลก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
37 โครงการส่งเสริม

พฒันามาตรฐานระบบ
สนับสนุนบริการ
สุขภาพด้านวิศวกรรม
การแพทย์  ประจ าปี
งบประมาณ 2563

การตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความ
ปลอดภัย
1 .จดัท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
 2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนบริการด้าน
โครงสร้างกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และความ
ปลอดภัย (Environment : ENV) 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
3. ประสานเจา้หน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
มาตรฐานวศิวกรรมความปลอดภัยจาก
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 
จงัหวดัพิษณุโลก 
4. ท าแผนการตรวจสอบ ประเมินมาตรฐาน
วศิวกรรมความปลอดภัย ตรวจสอบวศิวกรรม
ความปลอดภัย ระบบไฟฟูา  ระบบก๊าซทาง
การแพทย์  ระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ ระบบไอน้ า ระบบสุขาภิบาล 
ระบบอัคคีภัย
5. สรุปผลการตรวจตรวจสอบวศิวกรรมความ
ปลอดภัย ระบบไฟฟูา  ระบบก๊าซทาง
การแพทย์  ระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ ระบบไอน้ า ระบบสุขาภิบาล 
ระบบอัคคีภัย

โรงพยาบาลกง
ไกรลาศ

เงินบ ารุง การตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรม
ความปลอดภัย
 - ค่าเบี้ยเล้ียงผู้ตรวจสอบมาตรฐาน
วศิวกรรมความปลอดภัย จ านวน 7 
คนๆ ละ 240 บาท จ านวน 3 วนั เป็น
เงิน 5,040 บาท 
- ค่าที่พักผู้ตรวจสอบมาตรฐาน
วศิวกรรมความปลอดภัย 2 คืน คืนละ
 800 บาท 4 ห้อง เป็นเงิน 6,400 
บาท
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงวทิยากร 
กิโลเมตรละ 4 บาท ระยะทาง 184 
กิโลเมตร (ไป-กลับ) เป็นเงิน 736 
บาท
 -  ค่าอาหารกลางวนัส าหรับวทิยากร
และเจา้หน้าที่รับการตรวจสอบ 
จ านวน 3 มื้อๆ ละ 40 บาท x 17 คน 
เป็นเงิน 2,040 บาท
-  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
วทิยากรและเจา้หน้าที่รับการ
ตรวจสอบ จ านวน 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท x 3 วนั x 17 คน เป็นเงิน 
2,550 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,766 บาท

16
,76

6 ศุภชัย บุญ
ผสม และ 
คกก.ENV.

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

การทดสอบ/สอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์
1. สอบเทียบเคร่ืองมือทางการแพทย์

เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ใน
โรงพยาบาล
และ รพ.สต. 15
 แห่ง

เงินบ ารุง ทีม
เคร่ืองมือ 
รจนา น้อย
นวล/สสอ.
กงไกรลาศ

รวมทั้งสิ้น 16,766 บาท



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์   สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 บุคลากรเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ผลผลิต  ร้อยละ 100 มีความรู้ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกต้อง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

38 โครงการ การอบรม
และฟื้นฟูความรู้การ
ควบคุมและปูองกัน
การติดเชื้อ IC Cup 
กงไกรลาศ ปี 2563

จัดกิจกรรมการอบรม
ความรู้การควบคุม
ปูองกันการคิดเชื้อ IC 
ให้แก่ เจ้าหน้าที่

1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมและ
ปูองกันการติดเชื้อ IC รพ.สต. 15 แห่งๆ ละ 1
 คน รวมเป็น 15 คน
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมและ
ปูองกันการติดเชื้อ IC โรงพยาบาลกงไกรลาศ
 จ านวน 35 คน   
รวมทั้งสิ้น 50 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
จ านวน 50 คนๆละ 25 บาท 
รวม  เป็นเงิน 1,250 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม
 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250 บาท

ศิกานต์ ขาว
นวล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

2,250 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่  1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์   สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลกงไกรลาศ

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 บุคลากรโรงพยาบาลกงไกรลาศมีสุขภาพดี

ผลผลิต  ร้อยละ 100 ของประเด็นปัญหาที่ได้จากการติดตาม ได้รับการแก้ไขและปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กง
ไกรลาศประจ าปี 2563

ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กงไกรลาศเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกง
ไกรลาศ จ านวน 160 คน

เงินบ ารุง เบิกตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปี   รวม
เป็นเงิน   65,970 บาท

/ / ศิกานต์ ขาวนวล

65,970  บาทรวมทั้งสิ้น

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์   สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน กลุ่มวัยท างานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 บุคลากรเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศมีสุขภาพดี

ผลผลิต  ร้อยละ 100 ของประเด็นปัญหาที่ได้จากการติดตาม ได้รับการแก้ไขและปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40 โครงการตรวจสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ เครือข่าย
บริการสุขภาพกงไกรลาศ
 ประจ าปี 2563

 1.คณะท างานจัดประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน และเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
 2. ประสานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย 
รพ.กงไกรลาศ
 3. ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ 
เครือข่ายบริการสุขภาพกง
ไกรลาศ

เจ้าหน้าที่ สสอ และ 
รพ.สต 15 แห่ง

เงินงบประมาณ ข้าราชการ จ านวน  49 คน
-  อายุไม่เกิน 35 ปี จ านวน 6 คนๆละ 
310  บาท  รวมเป็นเงิน 1,860 บาท
-  อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 43 คนๆละ
 780  บาท  รวมเป็นเงิน 33,540 บาท 
รวมเป็นเงิน 35,400  บาท 35

,40
0

งานอาชีวอนา
มัย/สสอ.กง

ไกรลาศ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 35,400  บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท



หน่วยงาน/คณะท างาน  กลุม่งานแทคนิคการแพทย์ และ เครอืข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41 โครงการพัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในระดับ 
รพ.สต. อ าเภอกง
ไกรลาศ 
ปีงบประมาณ 2563

1. ประสานเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบงาน
ทางห้องปฏิบัติการของ รพ.สตและ
ผู้เกีย่วข้อง จัดท าแผนก าหนดการ
 2. จัดประชุม/อบรมทบทวนให้ความรู้
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ
3. นิเทศติดตามงานตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ของ รพ.สต ในเขต
รับผิดชอบโดยนักเทคนิคการแพทย์

 1. เจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ
รับผิดชอบงานทาง
ห้องปฏิบัติการของ   รพ.สต 
 แห่งละ 2 คน 
รวม 30 คน   
2. คณะทีมท างานคุณภาพ
ทางห้องปฏิบิติการของกลุ่ม
งานเทคนิคการแพทย์ 2 คน  
รวมทัง้หมด 32 คน

เงินบ ารุง 1.ค่าอาหารกลางวนัจ านวน 32 คนๆ ละ
 40 บาท 1 มือ้ เป็นเงิน 1,280 บาท    
              
2. ค่าอาหารวา่ง จ านวน 32 คนๆละ 25
 บาท 2 มือ้ เป็นเงิน1,600 บาท

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 2,880 บาท 28
80

ณัฏฐ์กานดา
 แปูนโพธิ์

กลาง/ทิพย์
กมล ทองทุง่

2,880 บาท

ผลผลิต    รอ้ยละ 100 ทีเ่ปน็ประเด็นปญัหาได้รบัการติดตามและตรวจสอบแก้ไข

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครอืข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563
ประเด็นทางสุขภาพ  ปอ้งกันและควบคุมโรค
ตอบสนองยุทธ์ศาสตรท์ี ่1 ส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)
กลยุทธ์  สรา้งระบบปอ้งกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบรูณาการรว่มกับภาคีเครอืข่าย

ผลลัพธ์ รอ้ยละ 100 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบตัิการ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รบัผิดชอบ

หลัก

ระบ ุจ านวนเงนิ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทัง้สิน้

ล าดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนทีเ่ปา้หมาย/
กลุม่เปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์ สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน กลุ่มวัยท างานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 

ผลลัพธ์   ร้อยละ 100 บุคลากรเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศมีสุขภาพดี

ผลผลิต   ร้อยละ 100 ของประเด็นปัญหาที่ได้จากการติดตาม ได้รับการแก้ไขและปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42 โครงการตรวจ
สมรรถภาพเจ้าหน้าที่
เครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศและ
ตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมการ
ท างานโรงพยาบาลกง
ไกรลาศ ประจ าปี 
2563

1. ประชุมวางแผน และเสนอโครงการ
เพือ่ขออนุมัติ
2. ประสานส านักงานปูองกันควบคุม
โรคที่ 2 จงัหวดัพิษณุโลก เพือ่
วางแผนด าเนินการ
3. ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมจาก
การท างานในโรงพยาบาล ด้วย
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์
4. ตรวจสมรรถภาพร่างกายบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท างานทั้ง 3 ด้าน 
5. สรุปผลการด าเนินงานและการ
จดัท ารายงาน

1. บุคลากร 
cup กงไกรลาศ
 จ านวน 80 คน 
2. พื้นที่ 15 
หน่วยงาน 
โรงพยาบาลกง
ไกรลาศ

เงินบ ารุง 1. ค่าเหมาตรวจสภาพแวดล้อมด้วย
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ เป็นเงิน 5,100
 บาท
2. ค่าเหมาตรวจสมรรถภาพร่างกาย
ในบุคลากร cup กงไกรลาศ เป็นเงิน
 13,600 บาท
3. ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 1 มื้อๆ
 ละ 40 บาท จ านวน 10 คน x 2 วนั 
เป็นเงิน 800 บาท
4. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมจ านวน
 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จ านวน 10 คน 
x 2 วนั เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 20,500 บาท

20
,50

0

งานอาชีวอนามัย /
 นางสาวศิราภรณ์ 
ต๊ะวัน / นาย
จ าลอง ทองทุ่ง

20,500 บาทรวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ผลลัพธ์  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น

ผลผลิต  ผู้พิการถูกคัดกรองและประเมินสภาวะสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลกงไกรลาศ

1.ส ารวจข้อมูลสุขภาพ และจัดท า
ทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพผู้
พิการ

ผู้พิการในเขต PCU 
จ านวน 399 ราย

/

2.การคัดกรอง ประเมินภาวะ
สุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง
โรคแทรกซ้อน และภาวะซึมเศร้า

ผู้พิการในเขต PCU 
จ านวน 300 ราย

เงินบ ารุง ค่าเอกสารในการคัด
กรอง ประเมิน จ านวน
300x2 เท่ากับ 600 บาท

60
0

3.การอบรมให้ความรู้/สิทธิ ส าหรับ
ผู้ดูแลผู้พิการ

ผู้พิการและผูดูแล ในเขต 
PCU จ านวน 100 ราย

เงินบ ารุง ค่าอาหารว่างจ านวน100
 คนๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 2500 บาท 2,5

00

4.การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพกาย
 และส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกาย
และใจ

กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม/ศิริ
นภา / ชัย

ณรงค์

3,100 บาทรวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานโรงพยาบาลกงไกรลาศ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



หน่วยงาน/คณะท างาน กลุ่มวัยท างานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

44 โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพในชุมชน

1) ออกประชาคมในหมู่บ้าน
 11 หมู่บ้าน 
2) ออกติดตามเยี่ยม และ
ประเมินความก้าวหน้า 
3) สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน

1) แกนน าประชาชน 
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลจ านวน 11
 หมู่บ้าน

เงินบ ารุง 1) ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ มื้อละ 
25 บาท จ านวน 11 หมู่บ้านๆ
 ละ 20 คน  

รวมเปน็เงิน 5,500บาท 5,5
00

กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภมูิและ

องค์รวม /     
  วัชราภรณ์ / 

  ชัยณรงค์

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2562

รวมทั้งสิ้น 5,500 บาท

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

ประเดน็ทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)
กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ

ผลลัพธ์   ร้อยละ 100 ชมุชนไดร้ับการคืนขอ้มูลสุขภาพ
ผลผลิต  ร้อยละ 100 ชมุชนไดร้ับการคืนขอ้มูลสุขภาพ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  ป้องกันและควบคุมโรค

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

กลยุทธ์   สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

หน่วยงาน/คณะท างาน   สนับสนุนบริการด้านโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
ผลลัพธ์  ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟและวิธีการดับเพลิงขั้นพ้ืนฐาน

ผลผลิต   ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟและวิธีการดับเพลิงขั้นพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
45 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การซ้อมแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
 โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ประจ าปี 2563

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ
2. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและวิทยากรในการ
ด าเนินงาน
3. ส ารวจอุปกรณ์
4. จัดฝึกอบรมวิชาการ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกง
ไกรลาศ 
5. ประชุมหารือผู้รับผิดชอบ
ก่อนการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
6. ซ้อมแผนอัคคีภัย
- ก าหนดจุดเกิดไฟไหม้
- ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยบนโต๊ะ
- สรุปการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลกง
ไกรลาศ จ านวน
 70 คน 

เงินบ ารุง 1. ค่าตอบแทนวทิยากรอบรมอัคคีภัย 6 ชม. x 600 บ. 
เป็นเงนิ 3,600 บาท  
2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท x 70 คน เป็นเงนิ 3,500 บาท
3. ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อๆละ 40 บาท X 70 คน 
เป็นเงนิ 2,800 บาท
3. ค่าพาหนะในการเดินทางของวทิยากรอบรมอัคคีภัย 
ระยะทางไปกลับ  76 กม.ๆ ละx 4 บาท เป็นเงนิ 304
 บาท
3. อุปกรณ์ประกอบการแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
เป็นเงนิ 3,470 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้     
- น้ ามันเบนซิน 10 ลิตรๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 350 
บาท
- น้ ามันดีเซล 10 ลิตรๆ ละ 30 บาท  เป็นเงิน 300 บาท
- แก๊ส 1 ถังๆ ละ 2,600 บาท   เป็นเงิน 2,600 บาท
- น้ ามันพืช 4 ขวดๆ ละ 55 บาท เป็นเงิน 220 บาท
รวมทัง้สิ้น 13,674 บาท

13
,67

4

ศุภชัย บุญ
ผสม 

และคกก. ENV

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 13,674 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ



หน่วยงาน/คณะท างาน สนับสนุนบริการโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
46 โครงการพัฒนาศักย

ภาพเครือข่ายการ
ท างาน Green & Clean 
ระดับต าบลและอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563

1. ประสานเจา้หน้าทีรั่บผิดชอบงานอนามยั
ส่ิงแวดล้อมประจ า รพ.สตและผู้เกีย่วขอ้ง จดัท าแผน
ก าหนดการ
2. จดักจิกรรมการโครงการ  ได้แก ่จดัประชุม/
อบรม/นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน Green & 
Clean ทุก 3 เดือน
3. ส่งเสริมการขายผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล
โดยการมส่ีวนร่วมของนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอกง
ไกรลาศ
4. ส่งเสริมการขายผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล
โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนในอ าเภอกงไกรลาศ

พืน้ทีเ่ปูาหมาย                 
รพ.สต.ทุกแหง่และ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ    
กลุ่มเปูาหมาย            
1. เจา้หน้าทีรั่บผิดชอบ
งานอนามยัส่ิงแวด้อม
ประจ า รพ.สต.  แหง่ละ 1 
คน รวม 15  คน   
2. คณะทีมท างาน  
Green & Clean 
ระดับอ าเภอ 20 คน
รวมทัง้หมด 35 คน

เงินบ ารุง 1.ค่าอาหารว่างผู้เขา้ร่วม
การประชุม 1 คร้ัง x 35 
คน x 25 บาท  รวม 875
 บาท           
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 875 
บาท

87
5

นิเ
ทศ

ติด
ตา

มง
าน

นิเ
ทศ

ติด
ตา

มง
าน

นิเ
ทศ

ติด
ตา

มง
าน

ชัยณรงค์ 
ทัศนา

ผลผลิต  พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563
ประเด็นทางสุขภาพ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
กลยุทธ์ สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผลลัพธ์  ร้อยละ 20 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

รวมทั้งสิ้น  875 บาท

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/
บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



หน่วยงาน/คณะท างาน สนับสนุนบริการโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47 โครงการสร้างโลก

สวยด้วยการเติมพื้นที่
สีเขียว ประจ าปี
งบประมาณ 2563

1. ประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ของโครงการ
2.ประสานงานศูนย์เพาะพันธุก์ล้าไม้ประจ าจงัหวดัสุโขทัย 
เพื่อขอพันธุก์ล้าไม้มาปลูกในพื้นที่เปูาหมาย
3. แจกพันธุก์ล้าไม้ให้เจา้หน้าที่ทุกเจา้หน้าที่ทุกท่านน าไป
ปลูกในพื้นที่บ้านตนเอง หรือพื้นที่สาธารณสุขประโยชน์ในวนั
ส าคัญต่างๆ เช่น วนัพ่อ วนัแม่ เป็นต้น พร้อมทั้งถ่ายรูป
แสดงหลักฐานการปลูกต้นไม้   
4.นับยอดต้นไม้ที่สามารถปลูกไม้และไม่ตายในระยะเวลา ๖ 
เดือนที่ท าการปลูก 
5. สรุปผลโครงการ

พื้นที่เปูาหมาย      
 -รพ.สต.ทุกแห่งในเขต
อ าเภอกงไกรลาศ    
 -โรงพยาบาลกงไกรลาศ
กลุ่มเปูาหมาย       
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทุกคนที่ท างานในรพ.
สต.และโรงพยาบาลใน
เขตอ าเภอกงไกรลาศ

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 ชัยณรงค์ 
ทัศนา

รวมทั้งสิ้น 0 บาท

ผลผลิต  พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดบัดมีาก 

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ
 รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ประเดน็ทางสุขภาพ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence)
กลยุทธ์ สร้างระบบปอ้งกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการร่วมกับภาคีเครือขา่ย

ผลลัพธ์  ร้อยละ 20 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563



หน่วยงาน/คณะท างาน สนับสนุนบริการโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
48 โครงการ ติดตาม ประเมินผล

การด าเนินงาน GREEN & 
CLEAN Hospital ในรพ.สต.
อ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

1.ประชุมคณะกรรมการGREEN & 
CLEAN ระดับอ าเภอเพื่อชี้แจง
เกณฑ์การประเมิน

พื้นที่เปูาหมาย           
รพ.สต.ในเขตอ าเภอกง
ไกรลาศ

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 / / ชัยณรงค์ 
ทัศนา /อนันต์
 มิตค า

2. ก าหนดตารางการตรวจประเมิน
การด าเนินงานGREEN & CLEANใน 
รพ.สต.

กลุ่มเปูาหมาย           
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใน
เขตอ าเภอกงไกรลาศ

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 /

3. คณะกรรมการGREEN & CLEAN
 ระดับอ าเภอ ออกเยี่ยมประเมิน 
รพ.สต.ในเขตอ าเภอกงไกรลาศ

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 / / / /

4. ติดตาม ประเมิน สรุปผลการ
ด าเนินงาน

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 / / /

รวมทั้งสิ้น 0 บาท

ผลผลิต  พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563
ประเด็นทางสุขภาพ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
กลยุทธ์ สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผลลัพธ์  ร้อยละ 20 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ



หน่วยงาน/คณะท างาน สนับสนุนบริการโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49 โครงการการปูองกัน
และระงับการแพร่เชื้อ
หรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชื้อ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563

 1. ประชมุชี้แจงนโยบายและ
กระบวนการด าเนินงานแกเ่จา้หน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอกงไกรลาศ
2. จดัท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งภายในโรงพยาบาล 
เจา้หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลทุกแห่ง และ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
กงไกรลาศ
4. จดัอบรมให้ความรู้กบั
กลุ่มเปูาหมาย
5. สรุปผลการอบรมและส่งขอ้มลู
กลับให้กบัรพ.สต.ทุกแห่ง และ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
กงไกรลาศ

 1. เจา้หน้าที่รับผิดชอบ
งานขยะติดเชื้อประจ า 
รพ.สต.  แห่งละ 1 คน 
รวม 15  คน 
2. เจา้หน้าที่รับผิดชอบ
งานขยะติดเชื้อองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 10 
แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม  10
 คน 
3. เจา้หน้าที่รับผิดชอบ
งานขยะติดเชื้อเทศบาล
ต าบลกงไกรลาศ 1 คน 
4. เจา้หน้าที่รับผิดชอบ
งานขยะติดเชื้อ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 6 
คน 
รวมทั้งหมด 32 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหาร
กลางวนั จ านวน 
32 คนๆ ละ 40 
บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
 1,280 บาท
2. ค่าอาหารวา่ง 
จ านวน 32 คนๆละ
 25 บาท 2 มื้อ 
เป็นเงิน 1,600 บาท
3. ค่าวทิยากรแบบ
บรรยาย ชม.600 
บาท จ านวน 3 ชม.
 1 คน เป็นเงิน 
1,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
 4,680 บาท

4,6
80

นายชัยณรงค์ 
ทัศนา/วราภรณ์

 เอี่ยมมะ

รวมทั้งสิ้น 4,680 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ 
รวม/บาท

ผลผลิต  พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563
ประเด็นทางสุขภาพ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)
กลยุทธ์ สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผลลัพธ์  ร้อยละ 20 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital



ประเด็นทางสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์   สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน กลุ่มวัยท างานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 บุคลากรเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศมีสุขภาพดี

ผลผลิต  ร้อยละ 100 ของประเด็นปัญหาที่ได้จากการติดตาม ได้รับการแก้ไขและปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50 โครงการส่งเสริมการ

จัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม อ าเภอกง
ไกรลาศ ประจ าปี 2563

 1. ประสานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานอาชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมประจ า รพ.สตและ
ผู้เกี่ยวข้อง จัดท าแผนก าหนดการ
2. จัดกิจกรรมการโครงการ  ได้แก่
 จัดประชุม/อบรม/นิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงาน อาชีวอนามัย
และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม
3. น าเสนอนวตกรรมอาชีวอนามัย
และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมทุก รพ.
สต.

เจ้าหน้าที่ cup 
กงไกรลาศ 20 คน

เงินบ ารุง 1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมการประชุม 1 
คร้ัง x 20 คน x 25 บาท  รวม 500 บาท
 (วันประชุม/อบรม)      
2. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมการน าเสนอ
ผลงาน 20 คน x 25 บาท X 2 มื้อ  รวม 
1,000 บาท
3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการประชุม
 20 คน x 40 บาท รวม 800 บาท
(วันสรุปผลงานและน าเสนอนวัตกรรม)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท

50
0

18
00

งานอาชีวอนา
มัย/ศิราภรณ์ 

ต๊ะวัน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 2,300 บาท

งบประมาณ รวม/บาทล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์  มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ปฐมภูมิ   
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานการแพทย์ปฐมภูมิ 
ผลลัพธ์  ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายไดรับบริการ โดยทีมสหวิชาชีพ  
ผลผลิต  หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เปิดด าเนินการในพ้ืนที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
51 โครงการพัฒนาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
 อ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย ปี 2563

1. จัดประชุมชี้แจงทีมสห
วิชาชีพ และเตรียมความ
พร้อมการด าเนินงาน
2. เปิด PCC ให้บริการในพื้นที่

 - PCC หนองตูม และทีมสห
วิชาชีพ 25 คน จ านวน 2 คร้ัง

 - PCC หนองตูม  ทีมสห
วิชาชีพ

เงินบ ารุง  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 25 คน X 25 บาท X 2
 มื้อ X 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน 
2,500 บาท
  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  
25 คน X 40 บาท X 1 มื้อ X 2
 คร้ัง รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

2,2
50

2,2
50

นพ.ศตวรรษ 
บัวจร , หทัย
นุช ภู่เพ็ง, 
บุญสืบ เปรม
ศรี

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

4,500 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาท



ประเดน็ทางสุขภาพ  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  2 บริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์  มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการและการแพทย์ปฐมภมูิ   
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานการแพทย์ปฐมภมูิ 
ผลลัพธ์  ผูปวยกลุ่มเปาหมายที่ไดรับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบาน มีคุณภาพชวีิตดี
ผลผลิต  ยกระดบั อสม. เปน อสม. หมอประจ าบาน ดแูลสุขภาพ คนในชมุชนใหมีคุณภาพชวีิตที่ดี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
52 โครงการพฒันาศักยภาพ 

อสม. เพื่อยกระดับเป็น
หมอประจ าบ้าน

1. จัดอบรม อสม. หมู่ละ 1 คน
ตามหลักสูตร พฒันาศักยภาพ
อสม. เป็นหมอประจ าบ้าน 
จ านวน 3 วัน

อสม. หมู่ละ 1 คน 
จ านวน 109 คน

เงินบ ารุง  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 109 คน X 25 บาท 
X  2 มื้อ X 3  วัน  รวมเป็น
เงิน 16,350 บาท
  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน
 109 คน X 40 บาท X 1 มื้อ
 X 3  วัน  รวมเป็นเงิน 
13,080 บาท
รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 29,430 
บาท

บุญสืบ เปรมศรี
 ,สุธาสินี ทรัพย์

สังข์

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

รวมทั้งสิ้น 29,430 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

29
,43

0



ประเด็นทางสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)


กลยุทธ์ สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

หน่วยงาน/คณะท างาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ผลลัพธ์ อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 2.4 และความดันโลหิตสูงรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 2.2 

ผลผลิต  ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันที่เป็นปัญหาได้รับการแก้ไขและตอบสนอง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
53 โครงการคัดกรอง

โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง ปี 
2563

1. คัดกรองความเส่ียง 
โรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง
2. บันทึกข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผล

อ าเภอกงไกรลาศ 
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
ในเขตอ าเภอกงไกรลาศ 
จ านวน 29,902  คน

งบ PPA ชุดตรวจน้ าตาลในเลือด ปลาย
นิ้วชุดละ 7.28 บาท
จัดซ้ือด้วยเงิน PPA 7,205 
ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
52,452.40 บาท

52
,45

2.4
0

ทองพรม 
ตราชื่น
ต้อง/ 
ณภัทร 
อภัยจิตร/ 
บุญสืบ 
เปรมศรี

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 52,452.40 บาท

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอ

บหลัก

ระบุ จ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ประเด็นทางสุขภาพ  ป้องกันและควบคุมโรค
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์  สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
หน่วยงาน/คณะท างาน งานวัณโรคเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ปองกัน ดูแลรักษาผูติดเชื้อวัณโรคและผูปวยวัณโรค
ผลผลิต  อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54 โครงการค้นหา ปูองกัน 

และควบคุมวัณโรค
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย  ปี  2563

1. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในโรงพยาบาล
และ ของ 15 รพ.สต.   ในเร่ืองรายละเอยีดวิธีการคัด
กรอง  การท าทะเบียนรายชื่อกลุ่มเส่ียงส าคัญทีจ่ะท า
การคัดกรองในทุกรพ.สต. , การเกบ็เสมหะส่งตรวจ , 
การส่งต่อผู้ปุวย   การเยีย่มบ้าน ความรู้เร่ืองวัณโรค  
การลงขอ้มลูระบบวัณโรคระดับชาติ : NTIP (Nationnal
 Tuberculosis Information Programme ) และรับ
การนิเทศงานเพือ่การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ปุวย
วัณโรค ปีงบประมาณ  2563
2. ด าเนินการคัดกรองตามมาตรการวัณโรคปี 2563   :  
 NTP  (Nationnal Tuberculosis Control 
Programme Guideline,Thailand 2018) การค้นหาผู้
ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยกลุ่มเส่ียง
3. คัดกรองด้วยการถา่ยภาพรังสีทรวงอก ในกลุ่มเส่ียง
4. ส่งผู้ทีม่ผีลตรวจรังสีทรวงอกทีผิ่ดปกติ เพือ่วินิจฉยัวัณ
โรคด้วยวิธีทีร่วดเร็ว ทันเวลา ด้วยวิธี  Genes Xpert 
Molecular testและ DST
5. ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคตามมาตรฐานการควบคุมวัณ
โรคของประเทศไทย
6. ปูองกนัการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล
และชุมชน
7. ด าเนินงานใหก้ารคัดกรองและรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ระยะแฝง LTBI : Latent TB inFection

กลุ่มเส่ียงในอ าเภอกงไกรลาศ
จ านวน 1,400 คน ประกอบด้วย
1. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ,ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ปุวย
วณัโรค ปี 2561-2562และ 2563   
2. ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วทีี่คงอยูใ่นทะเบียนปี
 2561 -2563           3. ผู้ปุวยเบาหวาน
ที่มีอาย ุ>  60 ปี ขึ้นไป ที่มีผลเลือด 
HbA1C≥ 7 หรือFBS >150
4. ผู้สูงอายทุี่มีอาย ุ>  60ปี ขึ้นไป  ที่มี
โรคร่วม ได้แก่ CA,DM,COPD,CKD 
stage3-5
5. ผู้สูงอาย ุ>  60ปี ขึ้นไป ไม่มีโรค
ประจ าตัวใดๆ  แต่มีคัดกรองวณัโรค
คะแนน > 3     
6. ผู้ปุวยติดสุรา ยาเสพติดและผู้ยากจนไร้
ที่พึง่ในชุมชน 
7. แรงงานต่างด้าวทุกรายที่มีอยูใ่นทะเบียน
8. บุคลากรสาธารณสุขในทุกสถานบริการ

งบ PPA ค่าจ้างรถ
เอ็กซเรย์
เคล่ือนที่ 
ระบบดิจิตอล
ถ่ายภาพรังสี
ปอด จ านวน 
1,400 คนๆละ
 60 บาท

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 84,000
 บาท

จันทนา 
เชื้อผู้ดี

หน่วยงาน
/

ผู้รับผิดชอ
บหลัก

ระบุ จ านวนเงิน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม 84,000 บาท

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

84,000

รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ 
รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ



ประเด็นทางสุขภาพ  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์  สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
หน่วยงาน/คณะท างาน งานวัณโรคเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  ประชาชนเขาถึงบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่มีคุณภาพ 
ผลผลิต   รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ร้อยละ 19.5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
55 โครงการดูแลมารดา

หลังคลอดแบบผดุง
ครรภ์ไทย (ทับหม้อ
เกลือ)

1. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
2. ประชุมชี้แจงให้
ความรู้เกี่ยวกับองค์
ความรู้เร่ืองการดูแล
สุขภาพหลังคลอด
แบบผดุงครรภ์ไทย
(ทับหม้อเกลือ) 
ให้กับมารดาหลัง
คลอด  
3. ทับหม้อเกลือ
ให้กับมารดาหลัง
คลอดในเขตอ าเภอ
กงไกรลาศ

มารดาหลัง
คลอดในเขต
อ าเภอกงไกร
ลาศ

เงินบ ารุง 1. ค่าสมุนไพรในการอบสมุนไพรและทับหม้อเกลือร้านหมอยา
ไทย
1.1 ผงอบคลายเส้น 40 โหล
1.2 ผงทับหม้อเกลือ 40 โหล
1.3 ผงอบหลังคลอด 40 โหล"
2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการทับหม้อเกลือ
2.1 ผ้าส่ีเหล่ียม ขนาด 50*50 ซ.ม. 50 ผืน
2.2 ถังแก๊สปิกนิก 2 ถัง
2.3 หม้อทะนน 
3. ค่าชุดคลุมส าหรับอบสมุนไพรและทับหม้อเกลือ 20 ชุด   
4. ค่าผ้าเช็ดตัวมารดาหลังคลอด 20 ผืน   
5. ผ้าปูที่นอน ขนาด 70x100 นิ้ว 30 ผืน
6. ปลอกหมอน ขนาด 20x30 นิ้ว 30 ผืน 
7. ผ้ารองหมอน ขนาด 22x32 นิ้ว 30 ผืน
8. ผ้าคาดเตียง ขนาด 44x90 นิ้ว

รัชฎาภรณ์ 
หน้าไม้ /

ศรัณยพงศ์ 
คร้ามมี

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 99,850 บาท

99,850

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาท



ประเด็นทางสุขภาพ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)


กลยุทธ์   พัฒนาเครือข่าย
งานสุขภาพจิต

ผลลัพธ์   1. มากกว่าหรือเท่ากับรอยละ 68 ของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 

             2. อัตราการฆาตัวตายส าเร็จ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อแสนประชากร

ผลผลิต   1. เพ่ิมอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราอยางเหมาะสมจากหนวยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 

             2. ลดอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56 โครงการประชุม
พัฒนาเครือข่าย
งานสุขภาพจิต
อ าเภอกงไกรลาศ
ประจ าปี 2563

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ
งานสุขภาพจติเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศ ปีละ 4 คร้ัง
คร้ังที่ 1 จดัท าแผนการปฎิบัติงานสุขภาพจติชุมชน
คร้ังที่ 2 จดัท าแนวทางเวชปฎิบัติงานสุขภาพจติ
ชุมชน
คร้ังที่ 3 ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมการดูแล
ผู้+C17 บกพร่องทางจติในชุมชนร่วมกับภาคี
เครือข่าย
คร้ังที่ 4 สรุปผลการปฎิบัติงานสุขภาพจติ ประจ าปี

1. คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการงานสุขภาพจิต
เครือข่ายสุขภาพ
รพ.สต. 15 แห่งๆละ
 1 คน
PCU 1 คน 
สสอ. 1 คน
รวมทั้งหมด 21  คน

เงินบ ารุง 1) ค่าอาหาร
ว่างและ
เคร่ืองด่ืม 21 
คน x 4  มื้อ x
 25 บาท รวม
เป็นเงิน 
2,100 บาท

52
5

52
5

52
5

52
5

น.ส.อักษร ผ่า
มะนาว, 
จันทรรัตน์ 
เอิบสภาพ

3.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภาคีเครือข่ายงานสุขภาพจิต
ในชุมชน อ าเภอกงไกรลาศ

คณะกรรมการชมรม
รุ่งอรุณแห่งความสุข
จ านวน 7 คน
รพ.สต. 15 แห่งๆละ
 1 คน PCU 1 คน 
สสอ. 1 คน อปท. 11 
 แห่งๆละ 1 คน
รพ 1 คน
รวม 36  คน

เงินบ ารุง 1) ค่าอาหาร
ว่างและ
เคร่ืองด่ืม 36 
คน x 1  มื้อ x
 25 บาท เป็น
เงิน 900 บาท 90

0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ 
ประมาณ

งบประมาณ 
รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ 
ประมาณ

งบประมาณ 
รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

4.ดูแลผู้บกพร่องทางจิตตามแนวทาง
เวชปฎิบัคิงานสุขภาพจิตชุมชน

/ / / / / / / / /

5.จดักิจกรรมดูแลผู้บกพร่องทางจติในชุมชน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
5.1 เยีย่มบ้านผู้บกพร่องทางจติโดยภาคีเครือข่าย
5.2 ประเมินคัดกรองสุขภาพโดยอสม. และ
เจา้หน้าที่สาธารณสุข
5.3 ประเมินภาวะสุขภาพจติโดยเจา้หน้าที่
สาธารณสุข
5.4 ติดตามการรักษาโดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายในชุมชน
5.5 ให้ความรู้เร่ืองสิทธต่ิางๆตามกฎหมาย ให้กับ
ผู้บกร่องทางจติ และผู้ดูแลในครอบครัว โดย
คณะกรรมการชมรมรุ่งอรุณแห่งความสุข
5.6 ประเมินสภาพปัญหาร่วมด้านอื่นๆ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพือ่ประสานงานความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

/ / / / / / / / /

6.ติดตามการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชน / / / /
7.สรุปผลการด าเนินงานสุขภาพจิตชุมชน /

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท



ประเด็นทางสุขภาพ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ผลลัพธ์   ร้อยละ 10 ประชากรกลุมเปาหมายไดรับการคัดกรองมะเร็งล าไสใหญและล าไสตรง ดวยวิธีFIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ)
ผลผลิต   พบผูปวยในระยะกอนเปนมะเร็งหรือมะเร็งล าไสใหญและไสตรงระยะตน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

57 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
Service Plan 
มะเร็ง  เครือข่าย
สุขภาพอ าเภอกง
ไกรลาศ 
ประจ าปี 2563

1.ประชุมคณะกรรมการService Plan มะเร็ง  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 3 
คร้ัง/ปี
2.จดัเตรียมอปุกรณ์การตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้
3.ประชาสัมพันธ์โครงการกลุ่มเปูาหมาย
4.ประเมนิความเส่ียงมะเร็งล าไส้กลุ่มเส่ียงสูง ในกลุ่มเปูาหมายอาย ุ50-70ปี
กลุ่ม 1 กลุ่มปกติ  ไมม่อีาการมะเร็งล าไส้ 9 ขอ้
กลุ่ม 2 ประชากรกลุ่มเปูาหมายทีคั่ดกรองแล้วปี 62 มผีลปกติ(ผลลบ) นัดตรวจ 1คร้ัง/2ปี
กลุ่ม 3 ประชากรกลุ่มเปูาหมายทีคั่ดกรองแล้วปี 62 มผีลผิดปกติ (ผลบวก) แต่ผลการส่อง
กล้องปกติ นัดตรวจ 1 คร้ัง 1 ปี
กลุ่ม 4 กลุ่มเส่ียงประเมนิความเส่ียง Service Plan มะเร็งเขตสุขภาพที ่2
การแปลผลคะแนน (ผลคะแนน 4-6 มคีวามเส่ียงสูง) ใหถ้ามต่อประเมนิความเส่ียงมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ C12 ถา้ได้คะแนนมากกว่า 2 ขอ้ ควรตรวจ FIT test  ถา้ทราบว่าใช่ในขอ้ 2 
ใหต้รวจ FIT test ในกรณีทีญ่าติสายตรงทีม่อีาย ุน้อยกว่า 10 ปีขึน้ไปมอีาการในขอ้ 3 
หรือขอ้ 4 
5.สรุปผลการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 50-70 ปี เพือ่เบิกชุดตรวจ
FIT test 
6.คัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ FIT test  และลงบันทึกขอ้มลูในโปรแกรม jhcis รพ.สต และ
โปรแกรม HOSxP รพ
7.ส่งกลุ่มเปูาหมายมผีลตรวจ  FIT test ผิดปกติ(ผลบวก) ส่องกล้องตรวจล าไส้
Coronoscope 
8.ติดตามผลการส่องกล้องตรวจล าไส้ Coronoscope เพือ่การติดตามการวินิจฉยัและการ
รักษาต่อเนือ่ง
9.สรุปผลการด าเนินงาน

1.ผู้รับผิดชอบ
งานมะเร็ง รพ.
สต. 15 แห่งๆละ
 1 คน PCU 1 
คน  รพ 1 คน
สสอ. 1 คน
2.ประชากรอายุ 
50-70 ปี
15,234 คน
3.ประชากรตรวจ
 FIT test 
1,523 คน

เงินบ ารุง 1) ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม 
18 คน x 3 มื้อ x
 25 บาท
รวมเป็นเงิน 
1,350 บาท
2. ค่าชุดตรวจ 
FIT test 
 (Fecal 
Immunochemi
cal Test)
จ านวน 1,523 
ชุด
ราคาชุดละ 35 
บาท
รวมเป็นเงนิ 
53,305 บาท
รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิ้น 54,655 
บาท

54
,65

5

นางสาว
ปัท
มาวรรณ
 ชูเที่ยง
 นาง
จันทร
รัตน์ 
เอิบ
สภาพ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น 54,655 บาท

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบ
 ประมาณ

งบประมาณ 
รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่ม
งาน/

ผู้รับผิดช
อบหลัก

ระบุ จ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  2 บริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานจักษุในกลุ่มผู้สูงอายุ
ผลลัพธ์  ผู้ปว่ยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน  ร้อยละ 85 
ผลผลิต  ผู้สูงอายุไดร้ับการตรวจคัดกรองโรคตอ้กระจก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 โครงการตรวจคัดกรอง

โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมชี้แจงนโยบายและ
กระบวนการด าเนินงานแก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล
2. ให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อ
กระจกในผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่ของ
 PCU รพ.กงไกรลาศและเจ้าหน้าที่
ของแต่ละรพ.สต. เพื่อเตรียม
กลุ่มเปูาหมาย
3. ด าเนินงานตรวจคัดกรองโดย
จักษุแพทย์
4. สรุปผลการตรวจคัดกรองและส่ง
ข้อมูลกลับให้กับรพ.สต.ทุกแห่ง

ผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนใน อ าเภอ
กงไกรลาศ 
ประมาณ 11,081 
คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ x
 30 คนๆ ละ 40 บาท เป็น
เงิน 2,400 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 
25 บาท x 30 คน เป็นเงิน 
3,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาเช่าเก้าอี้  ตัว
ละ 5  บาท X 200 ตัว  X 2 
วัน  เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 7,400 
บาท 

รุ่งศิริ โตยบุตร์

พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปงีบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 7,400 บาท

7,400

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม



ประเดน็ทางสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 บริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤตกิรรมสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานจักษุในกลุ่มผู้สูงอายุ
ผลลัพธ์   ผู้ปว่ยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน  ร้อยละ 85 
ผลผลิต   ผู้ปว่ยเบาหวานไดร้ับการคัดกรองโรคเบาหวานเขา้จอประสาทตา ไม่น้อยกว่าน้อยละ 65

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

59 โครงการคัดกรอง 
โรคเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตาในกลุ่ม
ผู้ปุวยเบาหวาน ปี  
2563

1. ประชุมชี้แจงนโยบายและกระบวนการด าเนินงานแก่เจา้หน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
2. จดัท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล
4. ก าหนดตารางระยะเวลาในการด าเนินงานคัดกรองภาวะ แทรก
ซ้อนทางตา เวยีนทั้งอ าเภอ  
5. เตรียมทีมเจา้หน้าที่ตรวจจอประสาทตา และ วดัความดันลูกตา
6. อ่านผลการตรวจคัดกรอง  
7. ส่งต่อผู้ปุวยเบาหวานที่ตรวจพบเบาหวานเข้าจอประสาทตาไปยัง 
รพ.สุโขทัย เพื่อตรวจยืนยันและรับการรักษาต่อเนื่อง 
8. สรุปผลการตรวจคัดกรองและส่งข้อมูลกลับให้กับรพ.สต.ทุกแห่ง

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ในเขตอ าเภอกงไกร
ลาศที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียน จ านวน 
2,354 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหาร
กลางวนั 16 มื้อๆ
ละ 40 บาท x 12
 คน เป็นเงิน 
7,680 บาท
2. ค่าอาหารวา่ง
32 มื้อๆละ 25 
บาท x 12 คน  x
เป็นเงิน 9,600 
บาท
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 17,280
บาท

รุ่งศิริ โตยบุตร์

พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ 
รวม/บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปงีบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 17,280 บาท

17,280

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม



หน่วยงาน/คณะท างาน  งานยาเสพติดเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 โครงการส่งเสริมการลด ละ 
เลิก บุหร่ี สุรา และยาเสพติด
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล
กงไกรลาศ

1. อบรมให้ความรู้ แก่นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ใน
โรงเรียนมัธยมอ าเภอกงไกรลาศ จ านวน 3 
โรงเรียน  (บูรณาการร่วมกับโครงการยาเสพติด)
2. คัดกรอง ผู้ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี และยาเสพติดใน
โรงเรียน

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ใน อ าเภอกงไกรลาศ 
จ านวน 3 โรงเรียนๆละ
 50 คน รวมทั้งหมด 
150 คน

งบยาเสพติด
 สสจ.สุโขทัย

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 150 
คน X  25 บาท X 1 มื้อ
 รวมเป็นเงิน 3,750 
บาท

3,7
50

กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม/ศิริ
นภา / วีร
พันธ์

3.รณรงค์การงดขายบุหร่ี สุราแก่ผู้อายุไม่ถึงกับ
ร้านค้าในชุมชน

ร้านค้าในเขต pcu ไม่ใช้
งบประมาณ

0

ไตรมาส 4

ประเด็นทางสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์  สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยมุ่งการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ผลลัพธ์  นักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง ผู้ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และยาเสพติด ได้รับการบ าบัด
ผลผลิต  นักเรียนได้รับการคัดกรอง ผู้ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และยาเสพติด

3,750  บาทรวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปีงบประมาณ  2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



ประเดน็ทางสุขภาพ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 บริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการดแูลผู้ปว่ยระยะกลาง (Intermediate care) 

หน่วยงาน/คณะท างาน  เวชกรรมฟ้ืนฟู และ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  ปอ้งกันและลดความพิการของผู้ปว่ย

ผลผลิต  พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดแูลผู้ปว่ยตอ่เน่ืองผู้ปว่ย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การดูแลผู้ปุวยระยะกลาง 
(Intermediate care) 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย

1. ประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง              
2. จัดท าโครงการและเสนออนุมัติโครงการ          
3. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    
4. จัดอบรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การดูแลผู้ปุวย
ระยะกลาง (Intermediate care) โรงพยาบาลกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทัย                
5. สรุปและการประเมินผลการด าเนินโครงการ

บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข     
  อ าเภอกงไกร
ลาศ จ านวน 50
 คน

เงินบ ารุง 1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 50 คน X 25 บาท X 2
 มื้อ =  2,500 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน
 จ านวน 50 คน X 40 บาท X 
1 มื้อ = 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,500 บาท

4,5
00

อรชลิดา พรหมปั้น,
 ธนัชพร ฝ้ันสกุล/
กลุ่มงานเวชกรรม

ฟื้นฟู

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ ประจ าปงีบประมาณ  2563

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่
เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

ล าดบัที่ งบประมาณ รวม/บาท

 4,500 บาทรวมทั้งสิ้น



ประเด็นทางสุขภาพ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์  สร้างระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินระดับเครือข่าย
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์  ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ  
ผลผลิต  ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน,การใช้เครื่อง AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62 โครงการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน ปี 2563

1 บรรยายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
แบ่งกลุ่มท า Work shop จ านวน 5 
ฐาน
 - การช่วยฟื้นคืนชีพ 
 - การใช้เคร่ือง AED
 - การคัดกรองผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหมู่
 - การเคล่ือนย้ายผู้ปุวย
 - สรุปปัญหาอุปสสรค
2. การแบ่งเขตการปฏิบัติการ

 - เทศบาลต าบลกงไกรลาศ จ านวน 5
 คน
 - องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอกงไกรลาศ จ านวน 45 คน
 - อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเทพ
นิมิตร กงไกรลาศ จ านวน 20 คน
 - คณะท างานจ านวน 10 คน
รวม 80  คน

เงินบ ารุง  - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 80  คน
 X 25 บาท X 1 มื้อ  รวม
เป็นเงิน 2,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
เอกสาร/อุปกรณ์  1,000 
 บาท 
รวมทั้งสิ้น  3,000 บาท

3,0
00

ระพีพรรณ 
เสลาฤทธิ์ /
งานการ
พยาบาล
ผู้ปุวย

อุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและ

นิติเวช

รวมทั้งสิ้น 3,000  บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท



ประเด็นทางสุขภาพ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)


กลยุทธ์  สร้างระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินระดับเครือข่าย

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์  ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ  

ผลผลิต  ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน,การใช้เครื่อง AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 โครงการการช่วยฟื้นคืน

ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้
เคร่ืองกระตุกไฟฟูาชนิด
อัตโนมัติ ( AED ) ปี 2563

1. บรรยายความรู้เร่ืองการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ(กลุ่มวิชาชีพ 
และกลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ)       
2. สาธิตการใช้เคร่ืองกระตุก
ไฟฟูาหวใจ การเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับResuscitation
3. ฝึกการท าทีมปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ

1. แพทย์/พยาบาลวิชาชีพ /พยาบาล
เทคนิค/เวชกิจฉุกเฉินโรงพยาบาลกงไกร
ลาศ 35 คน
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล 15 คน
3. เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ  15 คน
4. ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว/พนักงานขับ
รถ/ยาม 15 คน  
รวมทั้งสิ้น  80 คน

เงินบ ารุง ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆ ละ 25 
บาท จ านวน 80  คน รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,000 บาท

2,0
00 ศิริวรรณ อิส

โร /งานการ
พยาบาล
ผู้ปุวย

อุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและ

นิติเวช

รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาท

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ



ประเด็นทางสุขภาพ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์  สร้างระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินระดับเครือข่าย
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ 
ผลลัพธ์  ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ  
ผลผลิต  ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
64 โครงการการซ้อม

แผนอุบัติเหตุหมู่
โรงพยาบาล
กงไกรลาศ ประจ าปี
2563

1. บรรยายวชิาการ
2. ประชุมเตรียมความ
พร้อมทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
3. Table Top Exercise
4. การฝึกซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมู่
Field Training Exercise
5. อบรมเจา้หน้าที่ภายใน
โรงพยาบาล

1. เจา้หน้าที่โรงพยาบาล
กงไกรลาศ จ านวน 80   คน
2. ต ารวจ จ านวน 10 คน
3. เทศบาล จ านวน 5 คน
4. ที่วา่การอ าเภอจ านวน 5 คน
5. องค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 40  คน
6. เจา้หน้าที่กู้ภัยเทพนิมิตร
จ านวน 30 คน
7. จนท.ร่วมแสดงบทบาท
สมมติ 15 คน  
รวมทัง้หมด 185 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 120 คน X 25 บาท
 X 1 มื้อ  รวมเป็นเงนิ 3,000 บาท (Table Top 
Exercise)
2.  ค่าหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 185 คน X 25 
บาท X 1 มื้อ รวมเป็นเงนิ 4,625 บาท  (Field 
Training Exercise)
3.  ค่าหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คน X 25 บาท
 X 1มื้อ รวมเป็นเงนิ 2,000 บาท (ส าหรับเจา้หน้าที่
ภายในโรงพยาบาล)
4. ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 120 คน X 40 บาท X 1
มื้อ  รวมเป็นเงนิ 4,800 บาท
5. ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการซ้อม 1,000 บาท
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 15,425 บาท

15
,42

5 นิสา ส าเภา
เงิน

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น 15,425  บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอ

บหลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาทล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ประเด็นทางสุขภาพ  มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุข

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์  เสริมสร้างความสุขในการท างาน

หน่วยงาน/ คณะท างาน  สนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ผลลัพธ์  ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข  
ผลผลิต  ผลประเมิน Happinometer ตอบสนองและแก้ไขปัญหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

65 โครงการบริหาร
การเงินอย่างมีความสุข 
(Happy  Money for 
Happy Organization)

1. ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ
2. บรรยายให้ความรู้การวางแผน
การเงิน
 

บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศ จ านวน 80
 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 80 
คน x 25 บาท = 2,000
บาท
2. ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมง 
 x 1,200 บาท = 
3,600บาท
รวมทั้งหมด 5,600 บาท

/ นายบุญสืบ 
เปรมศรี
และนส.หทัย
นุช  ภู่เพ็ง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5,600 บาทรวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ รวม/บาท



ประเด็นทางสุขภาพ  มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุข

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์  เสริมสร้างความสุขในการท างาน

หน่วยงาน/ คณะท างาน  สนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ

ผลลัพธ์  ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข  
ผลผลิต  ผลประเมิน Happinometer ตอบสนองและแก้ไขปัญหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66 โครงการองค์กรดีมี
ความสุข

1. จัดกิจกรรมละลาย
พฤติกรรม
2. จัดกิจกรรมท างานเป็นทีม

1. เจ้าหน้าที่รพสต.และ
เจ้าหน้าที่สสอ.จ านวน 30 
คน
2. เจ้าหน้าที่รพ. 50 คน 
รวม 80 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 80 คน x 25บาท = 
2,000บาท
2. ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมง 1ท่าน  x 
600บาท (ภาคบรรยาย) ค่า
วิทยากร 2 ชั่วโมง 1 ท่าน x 600
บาท (ภาคปฏิบัติ) รวมค่าวิทยากร
 = 3,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

5,0
00

นายบุญสืบ 
เปรมศรี
และนส.หทัย
นุช  ภู่เพ็ง

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5,000 บาทรวมทั้งสิ้น

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ รวม/บาท



ประเดน็ทางสุขภาพ  พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์  เสริมสร้างการปฏบิตังิานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  โรงพยาบาลกงไกรลาศ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดบัคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence Base) 
ผลผลิต  โรงพยาบาลกงไกรลาศ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดบัคะแนนมากกว่า ร้อยละ 90

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
67 โครงการอบรมการ

ปฏบิัติงานอย่างมี
ธรรมาภบิาลของ
หน่วยงานภาครัฐ 
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอกงไกร
ลาศ ปีงบประมาณ 
2563

1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จดัเตรียมเอกสารความรู้ และ
ประสานวทิยากร
3. จดัประชุม/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตามตารางการอบรมของโครงการ
4. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
และการขยายเครือข่ายใน
หน่วยงาน
5. ประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามเกณฑ์
6. นิเทศติดตามการด าเนินงาน
ของหน่วยงานเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
7. สรุปผลการด าเนินงาน

เจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ จ านวน
 55 คน ประกอบด้วย 
1. เจา้หน้าที่แต่ละกลุ่มงานของ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ จ านวน 
35 คน
2. เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกง
ไกรลาศ จ านวน 5 คน
3. เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
 จ านวน 15 คน รวมทั้งหมด 55
 คน

เงินบ ารุง  - ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 3
 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 
1,800 บาท
 - ค่าพาหนะในการเดินทางของ
วทิยากร ระยะทางไป-กลับ 48 
กิโลเมตรๆละ 4 บาท เป็นเงิน 192
 บาท
- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เข้า
อบรม จ านวน 55 คนๆละ  มื้อๆ
ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,375 บาท

รวมเป็นเงิน 3,367 บาท

3,3
67

ศุภชัย บุญ
ผสม, บุญ
สืบ เปรม
ศรี 
เครือข่าย
สุขภาพ
อ าเภอกง
ไกรลาศ

รวมทั้งสิ้น 3,367  บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/กลุ่มเปา้หมาย แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท



หน่วยงาน/คณะท างาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

68 การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ ภาครัฐ
(PMQA) ของส่วน
ราชการใน สังกัด
ส านักงาน สาธารณสุข
อ าเภอ กงไกรลาศ

1. ทบทวนประเด็นหมวด P,1,2 4 และ 5
1.1 ประชุมเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเพือ่ทบทวน
ประเด็น และวางแผนขับเคล่ือนประเด็นที่ 3 
และ 6 
2.ขับเคล่ือนประเด็นที่ 3  
2.1 ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
2.1.1จดัท าฐานข้อมูลผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
2.1.2ก าหนดแบบประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
ในด้านการประเมินความพึงพอใจและความไม่
พึงพอใจ
2.1.3ประชาสัมพันธส์ร้างความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม

สสอ. 1 แห่ง
รพ.สต. 15 แห่ง
จนท. 20 คน

งบ
ประมาณ

สสอ.

1. ค่าอาหารวา่ง จ านวน 2 
มื้อๆ ละ 25 บาท จ านวน 
20 คน X 4 คร้ัง เป็นเงนิ 
4,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวนั 1 
มื้อๆละ 40 บาท จ านวน 20
 คน X 4 คร้ัง เป็นเงนิ 
3,200 บาท
3. ค่าวสัดุ 2,000 บาท
รวมทัง้สิ้น  9,200 บาท

3,8
00

1,8
00

1,8
00

1,8
00

บุญสืบ เปรม
ศรี

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นทางสุขภาพ  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ผลลัพธ์   ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ ที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

ผลผลิต   ร้อยละ 80 ชองการประเมินผ่านตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาทล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ รวม/บาทล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมาณ

2.2 สร้างระบบการประเมินความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.2.1ประชุมเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในด้านการประเมิน
2.2.2ด าเนินการประเมินผลกิจกรรม
2.2.3สรุปผลการด าเนินงาน
2.3 การจดัการระบบสนองตอบความต้องการ
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. ขับเคล่ือนประเด็นที่ 6
3.1 ทบทวนกระบวนการการท างาน
3.2 วเิคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างาน
3.3 ประเมินผลการท างาน

รวมทั้งสิ้น 9,200 บาท



ประเดน็ทางสุขภาพ  พัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการดา้นสุขภาพ
หน่วยงาน/คณะท างาน  งานประสานงานคุณภาพ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  องค์กรแห่งการเรียนรู
้
ผลผลิต  ผลงานวิชาการสาธารณสุขระดบัอ าเภอ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
69 โครงการประชุม

วิชาการสาธารณสุข 
เครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอกงไกรลาศ ปี 
 2563

1.  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินการจัดประชุมวิชาการ
เครือข่ายสุขภาพสาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ
2. ส่งผลงานวิชาการประเภทต่างๆ และ
คัดเลือกผลงานวิชาการ
3. การจัดประชุมวิชาการ ประกอบด้วย
     - การบรรยายพเิศษ โดยวิทยากร
     - การน าเสนอผลงานวิชาการ ประเภท
บรรยาย(Oral Presentation) และประเภท
โปสเตอร์(Poster presentation)
     - ชนิดของผลงาน ประกอบด้วย 1. 
ผลงานวิจัย 2. R2R   3. CQI  4. นวัตกรรม
     - การประกวดผลงานวิชาการทั้ง 2 ประเภท
 มอบประกาศนียบัตร
4. ประเมินผลโครงการวิชาการ และสรุปผลการ
ใช้งบประมาณ

เจ้าหน้าที่
เครือข่ายสุขภาพ
สาธารณสุข
อ าเภอกงไกรลาศ
 จ านวน 120 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารวา่ง มื้อละ 25 บาท 
2 มื้อ จ านวน 120 คน รวมเป็น
เงนิ 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 40 
บาท 1 มื้อ จ านวน 120 คน รวม
เป็นเงนิ 4,800 บาท 
3. ค่าใบประกาศนียบัตรพร้อม
กรอบ (30 หน่วยงาน) เป็นเงนิ 
3,000 บาท
4. ค่าตอบแทนวทิยากร 4 คน 
ชม.ละ 1,200 บาท (ตามชนิด
ผลงาน) จ านวน 3 ชม./วนั รวม
เป็นเงนิ 14,400 บาท
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงวทิยากร 
กโิลเมตรละ 4 บาท ระยะทาง 50
 กโิลเมตร X2 (ไป-กลับ) * 4 คน 
เป็นเงนิ 1,600 บาท
รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  29,800 บาท
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,80

0

นิสา 
ส าเภาเงิน

29,800 บาทรวมทั้งสิ้น

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน
/

ผู้รับผิดชอ
บหลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ  พัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์  เสริมสร้างระบบบ่ริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานบริหารความเสี่ยง

ผลลัพธ์  ร้อยละ 100  หน่วยงานตดิตามและพัฒนาระบบความเสี่ยง

ผลผลิต  ร้อยละ 100 ของประเดน็ปญัหาที่ไดจ้ากการตดิตาม ตรวจสอบ ไดร้ับการตอบสนองและแก้ไขปญัหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70 โครงการพฒันา

คุณภาพติดตาม 2P 
Safety Goals 
(ระบบNRLS)

1. จัดประชุมคณะกรรมการทีม
บริหารความเส่ียง ติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลความเส่ียง 
จ านวน 6 คร้ัง

คณะกรรมการ
ทีมบริหารความ
เส่ียงที่
รับผิดชอบ
จ านวน 12  คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 
12  คน X  25 บาท X 1 มื้อ X 6 คร้ัง 
เป็นเงิน 1,800 บาท
2. ค่าจัดท าเอกสารคู่มือ 2P Safety  
(บัญชีอุบัติการณ์ความเส่ียงในระบบ 
HRNS & NRLS on cloud) เล่มละ 50
 บาทจ านวน  30 เล่มคิดเป็นเงิน  
1,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,300 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,300 บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

งบประมาณ รวม/บาท

ล าดบัที่

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเด็นทางสุขภาพ  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์  เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
หน่วยงาน/คณะท างาน  เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีคุณภาพ
ผลผลิต  ร้อยละ 100 รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

71 โครงการพัฒนาคุณภาพ
 รพ.สต.เพื่อผ่านเกณฑ์
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
 ปี 2563

1.จัดประชุม คณะกรรมการประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว เพื่อท างานร่วมกัน
และด าเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่
รับผิดชอบ  และสรุปผลการ
ประเมิน/คืนข้อมูลให้ รพ.สต. 
น าเสนอ ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของ รพ.สต.

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
รพ.สต.ติดดาว แห่งละ 1 
คน และผู้ประเมิน รพ.สต.
ติดดาว จ านวน 12 คน 
รวมทั้งหมด  27 คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 1 มื้อ x 25 
บาท  x 27 คน X 3 คร้ัง
 เป็นเงิน 2,025 บาท

รวมเป็นเงิน  2,025 
บาท

2,0
25

บุญสืบ เปรม
ศรี/วัชราภรณ์
  โวหาร,ทอง
พรม ตราชื่น

ต้อง

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ รวม/บาท



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ รวม/บาท

2.ติดตามเยี่ยมการด าเนินงานเพื่อให้
ก าลังใจ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและมีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง

(8 แห่ง ปี 62 และ 7 แห่ง 
ปี 63)

ไม่ใช้งบประมาณ 0 /

รวมทั้งสิ้น   2,025 บาท



ประเด็นทางสุขภาพ  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่  4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์  เสริมสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ 

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลลัพธ์ ร้อยละ 95 ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ข้อมูล 

ผลผลิต  ร้อยละ 95 ของประเด็นปัญหาที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
72 โครงการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและ
ตรวจสอบ
ฐานข้อมูล 43 
แฟ้ม

1.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาฐานข้อมูล 
ระบบสุขภาพ 43 
แฟ้ม
2.ประชุมติดตาม
การจัดท าและ
ตรวจสอบข้อมูล 43
 แฟ้ม 3 ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบงาน
ฐานข้อมูลรพ.
สต.ละ 2 คน 
(15) สสอ. 2 คน
 รพ. 8 คน  
รวมทั้งหมด 40 
คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ ๆละ 40 บาท จ านวน 40 คน จ านวน 3 
วนั เป็นเงนิ 4,800 บาท
2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 40 คน 
จ านวน 3 วนั เป็นเงนิ 6,000 บาท
3. ค่าวทิยากร 2 คน (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ) ชม.ละ 600 บาท/
ชม. จ านวน 6 ชม./วนั จ านวน 3 วนั เป็นเงนิ 21,600 บาท
3. ค่าที่พักวทิยากร 2 คืน คืนละ 800 บาท X 2 คน เป็นเงนิ 3,200 
บาท
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงวทิยากร กิโลเมตรละ 4 บาท ระยะทาง 450 
กิโลเมตร X2 (ไป-กลับ) เป็นเงนิ 3,600 บาท
5. ค่าอาหารวา่งจ านวน 40 คนๆละ 25  บาท จ านวน 3 คร้ัง (ส าหรับ
วนัประชุมติดตามการจดัท าและตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม 3 ไตรมาส) 
เป็นเงนิ 3,000 บาท
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 42,200 บาท

39
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ภัศณเรศ เดช
ทรัพย์, จ าเนียร

  แปดสี

รวมทั้งสิ้น 42,200 บาท

งบประมาณ รวม/บาท

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2563

ล าดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่ง
งบประมา

ณ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ  พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์  เสริมสร้างระบบการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน/คณะท างาน  งานตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดบัอ าเภอ

ผลลัพธ์  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานไดร้ับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ครั้ง
ผลผลิต  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานไดร้ับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ครั้ง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
73 โครงการควบคุม

ภายในและ
ตรวจสอบภายในของ
 คปสอ.กงไกรลาศ 
ประจ าปีงบประมาณ
 2563

๑. ประชุมชี้แจงนโยบายและกระบวนการ
ด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ รพสต. ๑๕ แห่ง
๒. จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. ก าหนดตารางระยะเวลาในการด าเนินการออก
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๔. ออกตรวจสอบภายใน รพสต.ทั้ง ๑๕ แห่ง ใน
เขตอ าเภอกงไกรลาศ โดยทีมตรวจสอบภายใน
ระดับอ าเภอ
 ๕. สรุปผลการตรวจสอบในและข้อมูลการ
ตรวจสอบกลับไปให้ รพสต.ทุกแห่ง

รพ.สต.เขตอ าเภอกง
ไกรลาศ 15 แห่ง

ไม่ใช้
งบประมาณ

0 ศุภชัย บุญ
ผสม และงาน

ตรวจสอบ
ภายในระดับ

อ าเภอ

รวมทั้งสิ้น 0 บาท

งบประมาณ 
รวม/บาท

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

ล าดบัที่

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระบ ุจ านวนเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ประเดน็ทางสุขภาพ พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ

ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์  บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล พัฒนาระบบการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน/คณะท างาน  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ และเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ
ผลลัพธ์  ประชาชนสุขภาพด ี เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน

ผลผลิต  ผลการด าเนินงานสาธารณสุขและประเดน็ปญัา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
74 โครงการประเมินผล

การด าเนินงาน
สาธารณสุขประจ าปี
 2562 และจัดท า
แผนปฏบิัติงาน
เครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอกง
ไกรลาศ ประจ าปี 
2563

1. ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อ าเภอกงไกรลาศ  เพือ่ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของ
การจัดท าโครงการฯ
2. เสนอโครงการฯ เพือ่ขออนุมัติด าเนินการ
3. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้กบัเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
4. ด าเนินงานตามกจิกรรมที่ก าหนด
4.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงไกรลาศ  สรุปผลการ
ด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปี 2563
4.2 โรงพยาบาลกงไกรลาศ และรพ.สต. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2563
  4.3 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กงไกรลาศ ปี 2564
 5.ประเมินผลโครงการฯ
 6.สรุปผลการด าเนินงาน

เจ้าหน้าที่ รพ.กง
ไกรลาศ , สสอ.
กงไกรลาศ และ 
รพ.สต. 15 แห่ง
รวมทั้งหมด 50 
คน

เงินบ ารุง 1. ค่าอาหารกลางวัน 
มื้อละ 40 บาท x 1 มื้อ
 x 50 คน x2 วัน  เป็น
เงิน 4,000  บาท
2. ค่าอาหารว่างมื้อละ
 25 บาท x 2 มื้อ x 50
 คน x2 วัน เป็นเงิน  
5,000  บาท
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
9,000บาท

สุธาสินี 
ทรัพย์สังข์/ 

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
และ

สารสนเทศ
ทางการแพทย์

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานเครือขา่ยสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปงีบประมาณ  2563

รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใชง้บประมาณ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ระบ ุจ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่เปา้หมาย/
กลุ่มเปา้หมาย

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท


