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แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.วังทอง ปีงบประมาณ 2563 

วิสัยทัศน์   

“ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภาคีเครอืข่ายมสี่วนร่วมอยา่งยั่งยืน ” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมสี่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายพฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพในการท างานและมคีวามสุข 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน มคีุณธรรม และความสุข 
3. พัฒนาเป็นองค์กรคณุธรรม และความโปร่งใส 

ค่านิยม  

“ S E R V I C E ” 
Safety     ผู้ใหแ้ละผู้รับปลอดภยั 
Electronic     ใช้เทคโนโลย ี  
Responsibility       ความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบ 
Victory                มีเป้าหมาย (OR Value มีคุณค่า) 
Integrate     ท างานร่วมกัน 
Customer    มองผูร้ับบริการ 
Efficiency/Effectiveness ประสิทธภิาพ/ประสทิธผิล 
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ยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปีงบประมาณ 2563 
1. PP&P Excellence 
2. Service Excellence 
3. People Excellence 
4. Governance Excellence 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP&P Excellence  
 กลยุทธ์  1. การติดตามเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการล่าช้า 

     2. เด็ก 0-5 ปี และเด็กวัยเรยีน สูงดีสมส่วน 
   3. ลดการตั้งครรภไ์มพ่รอ้มในวัยรุ่น (TAP) 
   4. บริการ Long term care ตาม Care Plan 
   5. การป้องกันและควบคุมโรคทีเ่กิดจากยุง 
   6. การสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคในผู้ใหญ่ทีค่รอบคลุม 
   7. คัดกรองและป้องกันโรค DM รายใหม ่
   8. การคัดกรองโรคไตวายเรือ้รัง (CKD Screening) ที่ครอบคลุม 
   9. อาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพปลอดภยั 
   10. ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 
   11. สร้างความร่วมมือภาคีเครือขา่ยคุณภาพชีวติอ าเภอ (พชอ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence  
 กลยุทธ์  1. ขยายการให้บริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 
    2. มาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
    3. การความคุม ป้องกัน และดูแลผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า 
    4. การใช้ยาสมเหตุสมผลตามเกณฑ์ RDU1 ระดับ 1 , 2 
    5. ขยายบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
    6. เพิ่มการเข้าถึงการคดักรองภาวะซมึเศร้าและการป้องกันการฆ่าตัวตาย 
    7. การติดตามและบ าบดัผู้ติดยาเสพติดอย่างตอ่เนื่อง 
    8. เพิ่มศักยภาพบริการเฉพาะทาง 
    9. ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุจราจร (RTI) 
    10. เพิ่มการเข้าถึงระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน (EMS) 
    11. พัฒนาระบบบริการ Stroke rehab 
    12. พัฒนาระบบการให้บริการ Palliative care 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence  
 กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบการประเมิน Competency 
    2. สร้างและสนับสนุนบุคลากรที่มีคณุธรรม จรยิธรรม 
    3. เสริมสร้างศักยภาพและความผาสุกของบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence  
 กลยุทธ์  1. ด าเนินงานด้วยระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA) 
    2. พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน HA  
    3. พัฒนาระบบสารสนเทศมาตรฐาน HAIT 
    4. พัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนทีม่ีประสิทธิภาพ 
    5. พัฒนาระบบบริการและและสนับสนุนบริการสู่ Digital Workplace 



ล าดับที่ หมวดค่าใช้จ่าย / แหล่งเงินโครงการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

1 ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ. ปี 2563 1,804,869.00       แผนเงินบ ารุงสนับสนุน คปสอ.

2 ค่าใช้จา่ยโครงการงบ LTC ปี 61-62 272,500.00         งบด าเนินงานโครงการ

6 งบ PCC 61 สนับสนุน รพ.สต. 54,295.00           โอนเงินให้ รพ.สต. ด าเนินการเบิกจา่ย

7 งบ PCC 61 บริหารจดัการภาพ CUP 60,290.00           งบด าเนินงานโครงการ

8 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต. 739,690.00         เสนอแผนกองทุนต าบลพื้นที่หน่วยบริการ

9 งบ สสส. 25,000.00           งบด าเนินงานโครงการ

รวม 2,956,644.00      

สรปุงบประมาณโครงการตามแผนปฏบิตัิราชการตามยทุธศาสตรแ์ละงานประจ า คปสอ .วังทอง ปงีบประมาณ 2563
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ยุทธศาสตร์ ประเภทโครงการ ชือ่แผนงาน/โครงการ ประเภทแผน จ านวนเงิน แหล่งเงิน แผนงานกระทรวง แผนงานกระทรวง ตัวชีว้ัดกระทรวง ตัวชีว้ัดเขต
PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวยัเด็กปฐมวยั คปสอ.วงัทอง ปี 2563 แผน คปสอ. 35,870.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.

 ปี 2563
1 1 2 , 3 4

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวยัเด็กปฐมวยั คปสอ.วงัทอง ปี 2563 แผน คปสอ. 279,400.00         กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต. 1 1 2 , 3

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโภชนาการนักเรียน
อ าเภอวงัทอง

แผน คปสอ. 23,340.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

1 1 5 6

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจดัระบบบริการระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอวงัทอง ปี 2563

แผน คปสอ. 57,500.00          ค่าใช้จา่ยโครงการงบ LTC ปี 61 งวดที่ 1 1 1 7 7

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจดัระบบบริการระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอวงัทอง ปี 2563

แผน คปสอ. 50,000.00          ค่าใช้จา่ยโครงการงบ LTC ปี 61 งวดที่ 2 1 1 7

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจดัระบบบริการระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอวงัทอง ปี 2563

แผน คปสอ. 100,000.00         ค่าใช้จา่ยโครงการงบ LTC ปี 62 งวดที่ 1 1 1 7

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจดัระบบบริการระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอวงัทอง ปี 2563

แผน คปสอ. 65,000.00          ค่าใช้จา่ยโครงการงบ LTC ปี 62 งวดที่ 2 1 1 7

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการควบคุมและปูองกันโรคที่เกิดจากยุง แผน คปสอ. 155,300.00         ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

1 2 9 9

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายคุณภาพชีวติอ าเภอ
วงัทอง

แผน คปสอ. 25,000.00          งบ สสส. 2 3 10 10

PP&P Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการปรับพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง คปสอ.วงัทอง ปี 2563

แผน คปสอ. -                   กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต. 3 5 12 #1 , #2 11

PP&P Excellence โครงการงานประจ า โครงการปูองกันท้องไม่พร้อมในวยัรุ่นอ าเภอวงัทอง ปี 2563 แผน คปสอ. 28,100.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

1 1 6 12

PP&P Excellence โครงการงานประจ า โครงการพัฒนาศักยภาพงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อ าเภอวงัทอง 
จงัหวดัพิษณุโลก

แผน คปสอ. 21,400.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

1 1 13

PP&P Excellence โครงการงานประจ า โครงการจดัซ้ือชุดทดสอบเบื้องต้นด้านยา อาหาร เคร่ืองส าอางเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

แผน คปสอ. กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต. 3 6 13 14

PP&P Excellence โครงการงานประจ า โครงการจดับริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดส้อมเชิงรุก-เชิง
รับ ปีงบประมาณ 2563

แผน คปสอ. 522,662.00         ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

3 5 15

PP&P Excellence โครงการงานประจ า โครงการจดับริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคกลุ่มประชากร
สิทธสิวสัดิการข้าราชการและสิทธปิระกันสังคมอ าเภอวงัทอง 
ปีงบประมาณ 2563

แผน คปสอ. 273,150.00         ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

3 5 20

Service Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการโรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล แผน คปสอ. -                   ไม่ใช้งบประมาณ 6 12 21 23

Service Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการเครือข่ายศิราณีอ าเภอวงัทอง ปีงบประมาณ 2563 แผน คปสอ. 22,200.00          กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต. 6 17 27 , 28 24

Service Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาระบบบ าบัดยาเสพติดอ าเภอวงัทอง แผน คปสอ. 11,400.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

6 24 37 , 38 25

ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขป ี2563
หน้า

แผนปฏิบตัิราชการ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิารตามยทุธศาสตร์และงานประจ า คปสอ.วงัทอง ปีงบประมาณ 2563
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ยุทธศาสตร์ ประเภทโครงการ ชือ่แผนงาน/โครงการ ประเภทแผน จ านวนเงิน แหล่งเงิน แผนงานกระทรวง แผนงานกระทรวง ตัวชีว้ัดกระทรวง ตัวชีว้ัดเขต
ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขป ี2563

หน้า
แผนปฏิบตัิราชการ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563

Service Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาความครอบคลุมในการฟื้นฟูผู้ปุวย Stroke แผน คปสอ. -                   ไม่ใช้งบประมาณ 6 25 39 26

Service Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน คปสอ.วงัทอง 
ปีงบประมาณ 2563

แผน คปสอ. 36,620.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

7 27 41 , 42 27

Service Excellence โครงการงานประจ า โครงการพัฒนาระบบคุณภาพคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอวงัทอง แผน คปสอ. 54,295.00          งบ PCC 61 (โอนแล้ว) 5 8 16 29

Service Excellence โครงการงานประจ า โครงการพัฒนาระบบคุณภาพคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอวงัทอง แผน คปสอ. 60,290.00          งบ PCC 61 บริหารจดัการภาพ CUP 5 8 16

Service Excellence โครงการงานประจ า โครงการคัดกรองวณัโรคเชิงรุกในประชาชนกลุ่มเส่ียง ต าบลวงัทอง 
จงัหวดัพิษณุโลก

แผน คปสอ. 438,090.00         กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต. 6 11 20 30

Service Excellence โครงการงานประจ า โครงการคัดกรองวณัโรคเชิงรุกในประชาชนกลุ่มเส่ียง ต าบลวงัทอง 
จงัหวดัพิษณุโลก

แผน คปสอ. 284,960.00         ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

6 11 20

Governance Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการตรวจประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

แผน คปสอ. 20,900.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

11 33 50 32

Governance Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือแพทย์เครือข่ายหน่วยบริการ แผน คปสอ. 6,272.00            ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

11 33 50 33

Governance Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องกายภาพบ าบัดที่ รพ.สต. เพื่อพัฒนาหน่วย
บริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว อ าเภอวงัทอง ปี 2563

แผน คปสอ. 40,000.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

11 33 50 35

Governance Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
การบริหารจดัการวคัซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น อ าเภอวงัทอง 
จงัหวดัพิษณุโลก

แผน คปสอ. 176,000.00         ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

11 33 50 36

Governance Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการปูองกันการแพร่กระจายเชือ้ในเครือข่ายสุขภาพอ าเภอวงั
ทอง

แผน คปสอ. 89,220.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

11 33 50 37

Governance Excellence โครงการยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ชัดแจง้อ าเภอวงั
ทอง

แผน คปสอ. 13,000.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

12 35 52 39

Governance Excellence โครงการงานประจ า โครงการพัฒนาระบบเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผ่านเครือข่ายสารสนเทศ แผน คปสอ. 18,375.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

12 36 54 41

Governance Excellence โครงการงานประจ า โครงการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน คปสอ.วงัทอง
 ปีงบประมาณ 2563

แผน คปสอ. 48,300.00          ค่าใช้จา่ยโครงการ เงินสนับสนุน คปสอ.
 ปี 2563

11 33 42

รวมงบประมาณทั้งสิน้ (บาท) 2,956,644.00     
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ยุทธศาสตร์ PP&P Excellence 
แผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

 

 



 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตวัชี้วัดกระทรวง : เดก็อายุ 0-5 ป ีพัฒนาการสมวัย เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 85

เดก็อายุ 0-5 ป ีสูงดสีมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 57
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเดก็ปฐมวัย คปสอ.วังทอง ป ี2563
 กลุ่มงาน/งาน : คณะท างานงานสุขภาพกลุ่มวัยเดก็ปฐมวัย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
* ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
 76 คน x 110 บาท x 1 
วนั

                   8,360.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
สนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

   
   

   
  8

,36
0.0

0                8,360.00 น.ส.ปยิมน ขวญัเงิน,
นางนงนภสั อ่ าเจริญ

* ค่าวสัดุการอบรม 76 ชุด
 x 30 บาท

                   2,280.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
สนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

   
   

   
   

 2
,28

0.0
0                2,280.00

2.สนับสนุนเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ในการคัดกรอง
และกระตุ้นพัฒนาการ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการ
คัดกรองและกระตุ้น
พัฒนาการตามมาตรฐาน

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการ
คัดกรองและกระตุ้น
พัฒนาการตามมาตรฐาน
และมีจ านวนเพียงพอ

* รพ.วงัทอง
* รพ.สต. 19 แหง่

* ค่าอุปกรณ์คัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี
(DSPM) จ านวน 22 ชุด
x 3,000 บาท

                  66,000.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

   
   

   
 6

6,0
00

.00              66,000.00 น.ส.ปยิมน ขวญัเงิน,
นางนงนภสั อ่ าเจริญ

* ค่าอุปกรณ์คัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 2-5 ป ี
(DSPM) จ านวน 33 ชุด
x 2,200 บาท

                  72,600.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

   
   

   
 7

2,6
00

.00              72,600.00

* ค่าเคร่ืองชั่งน้ าหนักเด็ก
แบบยืนเหยียบ (ดิจติอล) 
21 เคร่ือง x 1,800 บาท

                  37,800.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

   
37

,80
0.0

0              37,800.00

* ค่าอุปกรณ์วดัส่วนสูง
เด็กเล็ก แบบนอน
21 เคร่ือง x 3,000 บาท

                  63,000.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

   
63

,00
0.0

0              63,000.00

* ค่าอุปกรณ์วดัส่วนสูงเด็ก
โต แบบมีไม้ฉาก
20 เคร่ือง x 2,000 บาท

                  40,000.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

   
40

,00
0.0

0              40,000.00

3.กิจกรรมการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยั
ส าหรับผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวยั เร่ือง กิน กอด เล่น 
เล่า

ผู้ปกครองและกลุ่มเด็ก
ปฐมวยั, จา้หน้าที่สาธารณสุข
เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
เร่ือง กิน กอด เล่น เล่า

ผู้ปกครองและด็กปฐมวยั,
เจา้หน้าที่สาธารณสุข
มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ือง กิน กอด เล่น เล่า
พื้นที่น าร่อง

*ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวยั พื้นที่น าร่อง
จ านวน 25 คู่ (50 คน)
*เจา้หน้าที่สาธารณสุข 
จ านวน 10 คน

* ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
 60 คน x 85 บาท x 2 
คร้ัง

                  10,200.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
สนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

   
   

   
   

   
10

,20
0.0

0              10,200.00 น.ส.ปยิมน ขวญัเงิน,
นางนงนภสั อ่ าเจริญ

* ค่าวสัดุการจดักิจกรรม
 25 ชุด x 150 บาท

                   3,750.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
สนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563    

 3
,75

0.0
0                3,750.00

* ค่าตอบแทนวทิยากร
3 ชั่วโมง x 600 บาท x 2
 คร้ัง

                   3,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
สนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563    

 3
,60

0.0
0                3,600.00

ผู้รบัผิดชอบ

1.อบรมพัฒนาศักยภาพการ
คัดกรองติดตามพัฒนาการ 
โภชนาการ และทักษะการ
ใหค้ าปรึกษาด้านสุขภาพ
เด็กปฐมวยั

* จนท.ผู้รับผิดชอบงาน และ
ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กปฐมวยั
ในพื้นที่อ าเภอวงัทอง
มีความรู้และทักษะการ
คัดกรองติดตามพัฒนาการ
โภชนาการและทักษะการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพ

เจา้หน้าที่สาธารณสุข 
และครูผู้ดูแลศูนย์เด็ก
ปฐมวยั ผู้ปกครอง ในเขต
อ าเภอวงัทองคัดกรอง
ติดตามพัฒนาการ 
โภชนาการ และทักษะการ
ใหค้ าปรึกษาด้านสุขภาพ
ได้ตามมาตรฐาน

* จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 
จ านวน 25 คน
* ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กปฐมวยั
จ านวน 33 คน
* อสม. สาขาแม่และเด็ก 
18  คน
รวมจ านวน 76 คน

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รวมงบประมาณ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รวมงบประมาณ

* ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
 42 คน x 110 บาท x 1 
วนั

                   4,620.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
สนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

   
   

   
  4

,62
0.0

0                4,620.00 น.ส.ปยิมน ขวญัเงิน,
นางนงนภสั อ่ าเจริญ

* ค่าวสัดุการจดักิจกรรม 
42 ชุด x 30 บาท

                   1,260.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
สนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
 1

,26
0.0

0                1,260.00

* ค่าตอบแทนวทิยากร
3 ชั่วโมง x 600 บาท

                   1,800.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
สนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563    

 1
,80

0.0
0                1,800.00

0
รวมทั้งสิ้น                315,270.00                             -   - - 290,040.00 19,350.00 5,880.00 - - - - - - -            315,270.00

4.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
 สร้างความร่วมมือจากภาค
ท้องถิ่น เร่ืองพัฒนาการและ
โภชนาการเด็กปฐมวยั

ผู้รับผิดชอบจากภาคท้องถิ่น
(อบต.) ในพื้นที่อ าเภอวงั
ทองได้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ความรู้พัฒนาการเด็กและ
โภชนาการเด็กปฐมวยั

ผู้รับผิดชอบจากภาค
ท้องถิ่นในอ าเภอวงัทอง
ได้รับความรู้ สร้างความ
เข้าใจการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและ
โภชนาการเด็กปฐมวยั
* เมนูอาหารกลางวนั
ศูนย์ฯ ที่มีคุณภาพ

 * ผอ.กองการศึกษา  
   อบต./เทศบาล 12 คน
* ประธานครูศูนย์เด็ก  
  อบต./เทศบาล 12 คน
* จนท.สาธารณสุข 18 คน
รวมทั้งหมด 42 คน

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตวัชี้วัดกระทรวง : เดก็อายุ 6-14 ป ีสูงดสีมส่วน  เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 68
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาโภชนาการนักเรียนอ าเภอวังทอง
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
* ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
97 คน x 110 บาท x 1 
คร้ัง

10,670 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

 1
0,6

70
.00                   10,670.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 

นางนงนภสั  อ่ าเจริญ

* ค่าวสัดุและเอกสาร
ประชุม 2,000 บาท

2,000 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
2,0

00
.00                     2,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 

นางนงนภสั  อ่ าเจริญ

2. ประชุมแลกเปล่ียนคืน
ข้อมูลผลการด าเนินการ
แก้ไขโภชนาการนักเรียน

มีการสรุปผลการด าเนินการ
และได้แนวทางพัฒนา
ต่อเนื่อง

ได้บทเรียนการแก้ไขและ
ได้แนวทางพัฒนาต่อเนื่อง

* รร.ประถมศึกษา 35 แหง่
* รร.ขยายโอกาส 33 แหง่
* รร.มัธยมศึกษา 8 แหง่ 
รวม 76 แหง่ 76 คน
จนท.สาธารณสุข 21 คน
รวมทั้งสิ้นจ านวน 97 คน
1 ครั้ง

* ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
97 คน x 110 บาท x 1 
คร้ัง

10,670 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1

0,6
70

.00

10,670.00             

นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 
นางนงนภสั  อ่ าเจริญ

รวมทั้งสิ้น 23,340.00 - 12,670.00 - - - - - - - 10,670.00 - - - 23,340.00 

 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1. ประชุมพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรโรงเรียนเพื่อแก้ไข
ปญัหาโภชาการนักเรียน

บคุลากรโรงเรียนมีทักษะใน
การจดัการปญัหา
โภชนาการนักเรียน

* ผู้บริหารสถานศึกษา
* อาจารย์อนามัยที่ดูแล
สุขภาพนักเรียน
* เจา้หน้าที่สาธารณสุข

* รร.ประถมศึกษา 35 แหง่
* รร.ขยายโอกาส 33 แหง่
* รร.มัธยมศึกษา 8 แหง่ 
รวม 76 แหง่ 76 คน
จนท.สาธารณสุข 21 คน
รวมทั้งสิ้นจ านวน 97 คน
1 ครั้ง

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

6



 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตวัชี้วัดกระทรวง : ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงไดร้ับการดแูลตาม Care Plan เปา้หมายตวัชี้วัด ผ่านองค์ประกอบ 7 ข้อ ร้อยละ 70
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและผู้มีภาวะพ่ึงพิง อ าเภอวังทอง ป ี2563
 กลุ่มงาน/งาน : งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.สนับสนุนการจดับริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ระยะยาว และผู้มีภาวะ
พึ่งพิง (ด้านสาธารณสุข)

ระบบบริการระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและผู้มีภาวะพึ่งพิง
โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ อปท. 11
แหง่ ได้แก่ เทศบาลต าบล
วงัทอง, อบต.วงัทอง, อบต.
ชัยนาม, อบต.ท่าหมื่นราม, 
อบต.แก่งโสภา, อบต.แม่
ระกา, อบต.พันชาลี, อบต.
หนองพระ, อบต.วงัพิกุล, 
อบต.บา้นกลาง, อบต.ดินทอง

ต าบลมีระบบบริการ LTC
≥ 90%

รพ.สต.วงัพิกุล
รพ.สต.บา้นหนองปรือ
รพ.สต.ดินทอง
รพ.สต.หนองพระ
รพ.สต.หนองเตาอิฐ
รพ.สต.ชัยนาม
รพ.สต.สุพรรณพนมทอง
รพ.สต.แม่ระกา
รพ.สต.แก่งโสภา
ศสช.เทศบาลวงัทอง
PCU วงัทอง & ร่วมใจ

ค่าวสัดุส านักงานและวสัดุ
อื่นๆ ในการสนับสนุน
การจดัท าแผนการดูแล
รายบคุคลในผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ส าหรับหน่วย
บริการ จ านวน 11 แหง่
x 10,000 บาท

                110,000.00 *ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2561 งวด 2
(จ านวน 10,000 บาท)
*ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 1
(จ านวน 100,000 บาท)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

11
0,0

00
.00             110,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,

นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

 ประชุม  4 คร้ัง ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ 
(CM) / จนท.อปท.
จ านวน 40 คน

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
x 4 คร้ัง

                   8,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2561 งวด 1

   
   

   
  2

,00
0.0

0

   
   

   
  2

,00
0.0

0

   
   

   
  2

,00
0.0

0

   
   

   
  2

,00
0.0

0                8,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าอาหารกลางวนั 40 คน
x 50 x 1 มื้อ x 4 คร้ัง

                   8,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2561 งวด 1

   
   

 2
,00

0.0
0

   
   

 2
,00

0.0
0

   
   

 2
,00

0.0
0

   
   

 2
,00

0.0
0                8,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,

นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ประชุมทีมสหวชิาชีพและ 
CM/CG เพื่อปรับ Care 
plan

 ประชุม  4 คร้ัง ทีมสหวชิาชีพ/CM./CG. 
จ านวน 40 คน

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
x 4 คร้ัง

                   8,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2561 งวด 1

   
   

   
  2

,00
0.0

0

   
   

   
  2

,00
0.0

0

   
   

   
  2

,00
0.0

0

   
   

   
  2

,00
0.0

0                8,000.00  นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าอาหารกลางวนั 40 คน
x 50 x 1 มื้อ x 4 คร้ัง

                   8,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2561 งวด 1

   
   

   
   

 2
,00

0.0
0

   
   

   
   

 2
,00

0.0
0

   
   

   
   

 2
,00

0.0
0

   
   

   
   

 2
,00

0.0
0                8,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,

นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

มีการประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้

ประชุม 1 คร้ัง ทีมสหวชิาชีพ/CM./CG. /
จนท.อปท./กรรมการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
จ านวน 200 คน

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
200 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ x 1 คร้ัง

                  10,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 1

   
   

   
10

,00
0.0

0              10,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าอาหารกลางวนั 200 คน
x 50 x 1 มื้อ x 1 คร้ัง

                  10,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 1

   
10

,00
0.0

0              10,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

2.ประชุมเชิงปฏบิติัการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
โปรแกรมการด าเนินงาน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง โดยเครือข่าย อปท.
ร่วมกับผู้จดัการระบบการ
ดูแลระยะยาว (CM)

สร้างความเข้าใจในการใช้
งานโปรแกรม และการ
ด าเนินงานร่วมกับภาคคี
เครือข่ายดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้มีภาวะพึ่งพิง

3.ประชุมทีมสหวชิาชีพ
หมอครอบครัว CM, CG
เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และการติดตามการท า 
Conferrenc case 
เพื่อปรับแผนการดูแล
(Care plan)

4.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เผยแพร่นวตกรรมและขยาย
ผลการด าเนินงานพื้นที่
ต้นแบบต าบล Long Term
care อ าเภอวงัทอง ป ี2563

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

ก าหนดการด าเนินงานร่วกัน ประชุม 3 คร้ัง ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ 
จ านวน 30 คน

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
 x 3 คร้ัง

                   4,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2561 งวด 1

   
   

   
  1

,50
0.0

0

   
   

   
  1

,50
0.0

0

   
   

   
  1

,50
0.0

0                4,500.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าอาหารกลางวนั 30 คน
x 50 x 1 มื้อ x 3 คร้ัง

                   4,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2561 งวด 1

   
 1

,50
0.0

0

   
 1

,50
0.0

0

   
 1

,50
0.0

0                4,500.00  นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

6.ประชุมจดับริการเครือข่าย
เพื่อเพิ่มทักษะการ
ด าเนินงานใหแ้ก่ CM/CG

มีการประชุมเพิ่มทักษะการ
ด าเนินงาน CM/CG

 ประชุม  1 คร้ัง CM/CG จ านวน 100 คน ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
100 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ x 1 คร้ัง

                   5,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 1

   
   

   
  5

,00
0.0

0                5,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าอาหารกลางวนั 100 คน
x 50 x 1 มื้อ x 1 คร้ัง

                   5,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 1

   
 5

,00
0.0

0                5,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ติดตามการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุในชุมชน

ประชุม 1 คร้ัง กรรมการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
จ านวน 100 คน

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
100 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ x 1 คร้ัง

                   5,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 1

   
   

   
  5

,00
0.0

0                5,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าอาหารกลางวนั 100 คน
x 50 x 1 มื้อ x 1 คร้ัง

                   5,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 1

   
   

 5
,00

0.0
0                5,000.00  นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,

นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าผ้าอ้อมส าเร็จรูปและ
แผ่นรองซับแบบซักได้

                  16,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2561 งวด 1

   
16

,50
0.0

0              16,500.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์,
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าผ้าอ้อมส าเร็จรูปและ
แผ่นรองซับแบบซักได้

                  33,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 3
3,0

00
.00              33,000.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
320 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ x 1 คร้ัง

                  16,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 2

   
   

   
16

,00
0.0

0              16,000.00

ค่าอาหารกลางวนั 320 คน
x 50 x 1 มื้อ x 1 คร้ัง

                  16,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบ LTC ป ี2562 งวด 2

   
16

,00
0.0

0              16,000.00

                       -   
รวมทั้งสิ้น                272,500.00                             -   - 28,000.00 3,000.00 118,000.00 52,500.00 40,000.00 3,000.00 8,000.00 - 20,000.00 - -            272,500.00

 

9.ประชุมทบทวนการ
ด าเนินงานของ Care giver
อ าเภอวงัทอง

มีการประชุมเพื่อทบทวน
แนวทางการด าเนินงานของ
Care giver ของอ าเภอวงั
ทองใหส้ามารถปฏบิติังาน
ได้ถูกต้อง

 ประชุม  1 คร้ัง Care giver อ าเภอวงัทอง

5.ประชุมคณะท างานดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อก าหนดแนว
การด าเนินงานผู้สูงอายุ
อ าเภอวงัทอง

7.ประชุมชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจและติดตามการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายในชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม

8.จดับริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้มี
ภาวะพึ่งพิงโดยเครือข่าย 
อปท. ร่วมกับศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุใน
ชุมชน, Care Manager, 
Care giver และญาติ
ในการดูแลผู้สูงอายุโดยเชื่อม
โยงทีมสหวชิาชีพอย่างไร้รอย
ต่อ

การจดับริการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อ
คุณภาพชีวติและมีความสุข
สบายและปอูงกันแผลกด
ทับผู้ปวุยที่มีปญัหาขับถ่าย
โดยการจดัหาวสัดุผ้าอ้อม
ส าเร็จรูปและแผ่นรองซับ
แบบซักได้เพื่อสนับสนุนการ
ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ
พึ่งพิงและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่
มีปญัหาการขับถ่าย

สนับสนุนผ้าอ้อมส าเร็จรูป
ซักได้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและผู้มีภาวะพึ่งพิง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และผู้มีภาวะพึ่งพิง 
จ านวน 20 คน

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

8



 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชากร
ตวัชี้วัดกระทรวง : ประชาชนที่มีความรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบตัใิหม่และโรคอุบตัซ้ิ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เปา้หมายตวัชี้วัด
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคที่เกิดจากยุง (ไข้เลือดออก/ไข้ปวดข้อยุงลาย)
 กลุ่มงาน/งาน : งานควบคุมโรคตดิตอ่ กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.อบรมเชิงปฏบิติัการทีม
ควบคุมโรค ในทักษะการ
เลือกใช้และบ ารุงรักษาเคร่ือง
พ่นสารเคมีก าจดัยุงตัวเต็มวยั

การเตรียมความพร้อมเพื่อ
การควบคุมโรค

ทีมควบคุมโรคมีศักยภาพ
เพียงพอ

ทีมควบคุมโรค
ผู้รับผิดชอบดูแลเคร่ืองพ่น
จ านวน 70 คน

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
70 คน x 110 บาท x 1 
วนั

                   7,700.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

   
   

   
   

7,7
00

.00                7,700.00

ค่าวทิยากร ชั่วโมงละ 600
 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน

                   3,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563    

 3
,60

0.0
0

2.การด าเนินงานปอูงกัน
และควบคุมโรค

มีวสัดุ/อุปกรณ์ปอูงกันและ
ควบคุมโรคของอ าเภอ
พร้อมใช้กรณีเกิดผู้ปวุย
ไข้เลือดออกที่บา้นและ
เกิดการระบาด

สามารถควบคุมปอูงกัน
โรคไข้เลือดออกได้อย่าง
ทันท่วงที

พื้นที่อ าเภอวงัทอง 168 
หมู่บา้น
(หมู่บา้นละ 100 ซอง)

ทรายอะเบทก าจดัลุงน้ า
(เทมีฟอส) 10 ถัง x 4,000
บาท

                  40,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

   
   

   
   

   
40

,00
0.0

0

สารเคมีพ่นก าจดัยุงตัว
เต็มวยั 96 ขวด

สารเคมีพ่นก าจดัยุงตัว
เต็มวยั 12 ขวด x 2,000
บาท

                  24,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563    

24
,00

0.0
0              24,000.00

 เคร่ืองพ่น ULV 1 เคร่ือง
(ใช้ส่วนกลาง CUP)

เคร่ืองพ่น ULV COLD 
FOGGER แอร์โรว ์ฟฺอกซ์
รุ่น U 260 จ านวน 1 
เคร่ือง x 80,000 บาท

                  80,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

   
   

   
80

,00
0.0

0              80,000.00

                       -   
รวมทั้งสิ้น                155,300.00                             -   - - - - 155,300.00 - - - - - - -            111,700.00

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

9



 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.)
ตวัชี้วัดกระทรวง : อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 60
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายคุณภาพชีวิตอ าเภอวังทอง
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
ก ากับติดตามประเด็น
คุณภาพชีวติ ทั้ 6 ประเด็น 
ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง

เปาูหมายคณะกรรมการ
พชอ.วงัทอง บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ที่ก าหนด

คณะกรรมการ พชอ.
วงัทอง และผู้เกี่ยวข้อง
จ านวน 40 คน
จ านวน 2 คร้ัง

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
40 คน x 100 บาท x 2 
คร้ัง

                   8,000.00 งบ สสส.
(สนับสนุนจาก สสจ.)

   
   

   
  8

,00
0.0

0                8,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 
นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

ค่าวสัดุและเอกสารประชุม
2,000 บาท

2000 งบ สสส.
(สนับสนุนจาก สสจ.)

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
,00

0.0
0                2,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 

นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

2.ประชุมจดักระบวนการ
พิจารณาประเด็นและ
พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวติระดับอ าเภอที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่

เพื่อทบทวนประเด็นและ
แผนแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวติระดับอ าเภอที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่

คณะกรรมการ พชอ.
วงัทอง และผู้เกี่ยวข้อง
จ านวน 40 คน

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
40 คน x 100 บาท x 1 
คร้ัง

                   4,000.00 งบ สสส.
(สนับสนุนจาก สสจ.)

   
   

   
   

   
   

 4
,00

0.0
0                4,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 

นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

3.ประชุมเพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติระดับอ าเภอ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติประชาชนในอ าเภอด้วย
การน าร่วมและบรูณาการ
ภาระกิจการปฏบิติังาน
ระหวา่งภาคส่วนต่างๆ

แนวทาง/บทบาทหน้าที่/
มาตรการ/แผนงาน
โครงการในป2ี563
 -ติดตามผลการ 
ด าเนินงานป ี2563
 -ขับเคล่ือนบรูณาการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ พชอ.
วงัทอง และผู้เกี่ยวข้อง
จ านวน 40 คน

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
40 คน x 100 บาท x 1 
คร้ัง

                   4,000.00 งบ สสส.
(สนับสนุนจาก สสจ.)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  4
,00

0.0
0                4,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 

นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

4.ประชุมสรุปท ารายงานผล
การด าเนินงาน "แผนพัฒนา
คุณภาพชีวติ" อ าเภอวงัทอง

เพื่อจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน "แผนพัฒนา
คุณภาพชีวติ"อ าเภอวงัทอง

คณะกรรมการ พชอ.
วงัทอง และผู้เกี่ยวข้อง
จ านวน 40 คน

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
40 คน x 100 บาท x 1 
คร้ัง

                   4,000.00 งบ สสส.
(สนับสนุนจาก สสจ.)

   
   

   
  4

,00
0.0

0                4,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 
นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

ค่าวสัดุ/เอกสารรูปเล่ม
รายงานผลการด าเนินงาน

                   3,000.00 งบ สสส.
(สนับสนุนจาก สสจ.)

   
 3

,00
0.0

0                3,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์ 
นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

                       -   
รวมทั้งสิ้น                  25,000.00                             -   10,000.00 4,000.00 11,000.00 - - - - - - - - -              25,000.00

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจดัการสุขภาวะ
ระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการ
พชอ. ดังนี้
* การบริหารจดัการตาม
วงจรของการวางแผน
* การวเิคราะหข์้อมูล
ประเมินสถานการณ์สุขภาวะ
* การติดตามประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

10



 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 5. โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ตวัชี้วัดกระทรวง : อัตราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เปา้หมายตวัชี้วัด ไม่เกิน ร้อยละ 2.05
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการปรับพฤตกิรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงตอ่การเกิดโรคเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูง คปสอวังทอง ป ี2563 
 กลุ่มงาน/งาน : คณะท างานโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1. กระตุ้นและก ากับ
ติดตามพื้นที่ในการค้นหา
คัดกรองโรคเบาหวาน/
ความดันโลหติสูง ใน
ประชาชนอายุ 35 ปขีึ้นไป
1.1 วางแผนการรู้จกับา้น
จดั Zone
1.2 ในรายที่ไม่ร่วมมือ
ออกมาคัดกรองในชุมชน 
มอบหมายให ้อสม. ที่
รับผิดชอบตามหมู่นั้นๆ
ออกคัดกรองตามบา้น
(เคาะประตูบา้น )

รพ.สต./PCU ในพื้นที่มีการ
เร่งการค้นหาคัดกรอง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหติสูง ในประชาชนอายุ 
35 ป ีขึ้นไป

การค้นหาคัดกรอง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหติสูง ในประชาชนอายุ 
35 ป ีขึ้นไป ร้อยละ90 
ภายในไตรมาสที่ 2

รพ.สต. และ PCU
รวม 22 แหง่
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ติดต่อเร้ือรัง

2.จดักลุ่มผู้ที่ได้รับการ
คัดกรอง
(ปกติ เส่ียง สงสัยปวุย)

รพ.สต./PCU ในพื้นที่มีการ
จดักลุ่มผู้ที่ได้รับการคัดกรอง

กลุ่ม 3 เปาูหมาย
(ปกติ เส่ียง สงสัยปวุย)

      3 กลุ่มเปาูหมาย
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่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

3.จดักิจกรรมประชุมให้
ความรู้การจดัการตนเองใน
กลุ่มเส่ียง/สงสัยปวุย
3.1 สร้างความตระหนัก
3.2 ใหค้วามรู้ โอกาสเส่ียง/
สาเหตุการเกิดโรค
3.3 การปอูงกัน/ลดภาวะ
เส่ียง
3.4 สอนเทคนิคการออก
ก าลังการตามวยั/และสภาพ
ผู้ปวุยเพื่อใหเ้กิดการน าไปใช้
ได้จริงในชีวติประจ าวนั

ประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อ
การเกิดโรคเบาหวานมี
ความรู้ ในการดูแลตนเอง 
และสามารถปรับเปล่ียน
วถิีชีวติใหถู้กต้องเหมาะสม
และไม่เกิดเปน็ผู้ปวุย
เบาหวานรายใหม่

อัตราผู้ปวุยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน
ไม่เกิน ร้อยละ 2.05

ประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการ
เกิดโรคเบาหวาน 4,000 
คน
(ด าเนินการพื้นที่ รพ.สต.)

งบPPA ตามที่จงัหวดั
จดัสรร/ กองทุนท้องถิ่น
(อบต.)  รพ.สต.เปน็
ผู้ด าเนินการขอรับ
งบประมาณ

* งบ PPA จงัหวดัจดัสรร
* กองทุนท้องถิ่น (อบต.) 
  รพ.สต. เปน็ผู้ด าเนินการ
  ขอรับงบประมาณ

4.การติดตามตรวจน้ าตาล
ซ้ าในประชากรกลุ่มเส่ียง

ประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการ
เกิดโรคเบาหวานได้รับการ
ติดตามตรวจน้ าตาลซ้ า

มากกวา่หรือเท่ากับ
ร้อยละ90

ประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการ
เกิดโรคเบาหวาน 4,000 
คน

5.ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตาม KPI 
ป ี2563

รายงานผลการด าเนินงาน
ตาม KPI ป ี2563
1คร้ัง/ เดือน

* ผู้บริหาร คปสอ
* ผอ.รพ.สต
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รวมทั้งสิ้น                             -                               -   - - - - - - - - - - - -                        -   

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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แผนปฏิบัติราชการงานประจ า 

 

 



 แผนปฏบิตัริาชการงานประจ า คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตวัชี้วัดกระทรวง : อัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ปี เปา้หมายตวัชี้วัด ไม่เกิน 38 ตอ่จ านวนประชากรหญงิอายุ 15-19 ป ีพันคน
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการปอ้งกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นอ าเภอวังทอง ป ี2563
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.จดัต้ังคลินิกเปน็มิตรกับ
วยัรุ่น

คลินิกเปน็มิตรกับวยัรุ่นทุก
แหง่มีปาูยชี้แจง้การรับ
บริการ

คลินิกเปน็มิตรกับวยัรุ่นทุก
รพ.สต และ รพ.

คลินิกเปน็มิตรกับวยัรุ่นทุก
รพ.สต และ รพ.
จ านวน 24 แหง่

ปาูยคลินิกเปน็มิตรกับ
วยัรุ่น 24 ปาูย x 700 บาท

                  16,800.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

16
,80

0.0
0              16,800.00  นส.สุวชิญา กล่ินฟุูง

2.อบรมใหค้ววามรู้เร่ือง 
"การส่ือสารกับลูกวยัรุ่น"

ผู้ปกครองมีความเข้าใจใน
เร่ือง การสิอสารกับลูกมาก
ขึ้นและสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัได้

ผู้ปกครองของเด็กวยัรุ่นที่
มีปญัหาท้องไม่พร้อมและ
ปญัหาพฤติกรรม

ผู้ปกครอง จ านวน 50 คน ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
50 คน x 110 บาท x 1วนั

                   5,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
  5

,50
0.0

0                5,500.00  นส.สุวชิญา กล่ินฟุูง

ค่าวทิยากร ชั่วโมงละ 600
 บาท x 6 ชม.

                   3,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 3
,60

0.0
0                3,600.00  นส.สุวชิญา กล่ินฟุูง

ค่าที่พักวทิยากร 1,200 
บาท x 1 คืน

                   1,200.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 1
,20

0.0
0                1,200.00  นส.สุวชิญา กล่ินฟุูง

ค่าวสัดุการอบรม 1,000 
บาท

                   1,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 1
,00

0.0
0                1,000.00  นส.สุวชิญา กล่ินฟุูง

3.จดัท า facebook, Line 
group ส าหรับวยัรุ่น 
แนะน าวธิกีารคุมก าเนิด, 
บริการใหค้ าปรึกษาวยัรุ่น

วยัรุ่นอายุต้ังแต่ 10-19 ปี
ติดตาม facebook

วยัรุ่นอายุต้ังแต่ 10-19 ปี
ติดตาม facebook และมี
การเข้าถึงบริการทาง
ข้อความเพิ่มขึ้นทุกเดือน

                       -    นส.สุวชิญา กล่ินฟุูง

4.ประชุมใหค้วามรู้และเชิง
ปฏบิติัการเกี่ยวกับการ
ปอูงกันการท้องไม่พร้อม   

  

นักเรียนระดับมัธยมต้น
ในต าบลวงัทองผ่านกระบวน
การเสริมทักษะชีวติและเพศ
ศึกษารอบด้าน

นักเรียนระดับมัธยมต้น
ในต าบลวงัทองผ่าน
กระบวนการเสริมทักษะ
ชีวติและเพศศึกษารอบ
ด้าน

นักเรียนมัธยม กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลพื้นที่ รพ.สต.

                       -    นส.สุวชิญา กล่ินฟุูง

                       -   
รวมทั้งสิ้น                  28,100.00                             -   - - 16,800.00 - - - 11,300.00 - - - - -              28,100.00

 

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการงานประจ า คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ดา้นสุขภาพ)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตวัชี้วัด คปสอ. : ความครอบคลุมของการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 90
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.คลินิกบริการวคัซีนผู้ใหญ่ บริการใหบ้ริการฉีดวคัซีน

ตามแนวการด าเนินงานตาม
มาตรฐานงานสร้างเสริม
ภมูิคุ้มกันโรค

สถานบริการสาธารณสุข 
จ านวน 23 แหง่

ค่าปาูยคลินิควคัซีนผู้ใหญ่
(แบบอคีลิค) ขนาด 65x25
ซม. 23 แผ่น x 300 บาท

6,900.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 63

6,9
00

.00                6,900.00

ค่าตรายางการใหบ้ริการ
วคัซีนไข้หวดัใหญ่ 23 อัน
x 200 บาท

4,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 63

4,6
00

.00                4,600.00

ค่าพลาสติกเคลือบบตัร 
ขนาด A4 ส าหรับแนวทาง
การใหบริกาวคัซีน 2 หอ่
x 950 บาท

1,900.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 63

1,9
00

.00                1,900.00

สถานบริการสาธารณสุข 
จ านวน 23 แหง่

ค่าอาหารกลางวนั 40 คน
x 60 บาท x 1 มื้อ

                   2,400.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 63

2,0
00

.00                2,400.00

อาหารวา่งพร้อเคร่ืองด่ืม
40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ

                   2,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 63

2,0
00

.00                2,000.00

ค่าวทิยากร ชั่วโมงละ 600
 บาท x 6 ชั่วโมง

                   3,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 63

3,6
00

.00                3,600.00

3.ด าเนินการออกประเมิน
คุณภาพมาตรฐานงานสร้าง
เสริมภมูิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ 
และร่วมกันก าหนดแนว
ทางแก้ไขปญัหา

สถานบริการสาธาณสุข
เครือข่ายทุกแหง่ได้รับการ
ตรวจประเมินมาตรฐานฯ 
พร้อมกับได้รับค าแนะน า 
และสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

สถานบริการสาธาณสุข
เครือข่ายทุกแหง่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

สถานบริการสาธาณสุข
เครือข่าย 23 แหง่

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

4.ติดตามการด าเนินการ
แก้ไขปญัหา และสรุปผล
การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานงานสร้างเสริม
ภมูิคุ้มกันโรค

สถานบริการสาธาณสุข
เครือข่าย ที่ได้รับค าแนะน า
หลังจากการตรวจประเมินมี
การด าเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธภาพ
ตามมาตรฐานฯ

คณะผู้ประเมินมีการ
ติดตามการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานฯ ได้ตา
มาตรฐานสถานบริการ
สาธาณสุขเครือข่าย

สถานบริการสาธาณสุข
เครือข่าย 23 แหง่

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

5.สรุปผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 1 ฉบบั

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

                       -   
รวมทั้งสิ้น                  21,400.00                             -   - - - 21,000.00 - - - - - - - -              21,400.00

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

สถานบริการสาธารณสุข
ทุกแหง่ มีการใหบ้ริการ
ฉีดวคัซีนตามแนวการ
ด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน
งานสร้างเสริมภมูิคุ้มกัน
โรค

2.อบรมใหค้วามรู้และ
พัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานสร้างเสริม
ภมูิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่

สถานบริการสธารณสุขมี
ความรู้ ทักษะและสามารถ
ใหบ้ริการงานสร้างเสริม
ภมูิคุ้มกันโรค ตามกลุ่มอายุ 
ได้อย่างมีประสิทธภิาพและ
ได้มาตรฐานงานฯ

สถานบริการสธารณสุข
ทุกแหง่สามารถใหบ้ริการ
งานสร้างเสริมภมูิคุ้มกัน
โรค ตามกลุ่มอายุ ได้
อย่างมีประสิทธภิาพและ
ได้มาตรฐานงานฯ

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตวัชี้วัดกระทรวง : ผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไดร้ับการตรวจสอบมีความปลอดภยัตามเกณฑ์ เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 80
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : แผนจัดซ้ือชุดทดสอบเบือ้งตน้ดา้นยา อาหาร เครื่องส าอางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.จดัซ้ือชุดทดสอบตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์

ชุดทดสอบเบือ้งต้น ร้านค้า แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ร้านอาหาร

ค่าชุดทดสอบสารสเตีย
รอยด์ในเคร่ืองส าอาง

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   นายกิตติโชค 
ประเสริฐกุล
นายเขมนันท์ แย้มทัศน์

ค่าชุดทดสอบสารปรอท
แอมโมเนีย

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

ค่าชุดทดสอบสารไฮโครควิ
โนน

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

ค่าชุดทดสอบกรดวติามิน
เอ

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

ค่าชุดทดสอบสารโพล่าใน
น้ ามันทอดซ้ า

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

ค่าชุดทดสอบสารบอแรกซ์
ในอาหาร

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

ค่าชุดทดสอบกรด
ซาลิซิลิค

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

ค่าชุดทดสอบฟอร์มาลิน 
จ านวน 40 ชุด

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

ค่าชุดทดสอบโซเดียม
ไฮโครซัลไฟต์
จ านวน 4 กล่อง

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

ค่าชุดทดสอบสารสเตีรอยด์
ในยา

กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.                        -   

2.สรุปผลและคืนข้อมูลให้
พื้นที่

มีรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบ

ปลีะ 1 คร้ัง อ าเภอวงัทอง                -

                       -   
รวมทั้งสิ้น                             -                               -   - - - - - - - - - - - -                        -   

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

ชุดทดสอบเบือ้งต้นที่มี
คุณภาพ ครบถ้วน เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคอ าเภอ
วงัทอง

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

14



 แผนปฏบิตัริาชการงานประจ า คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 5. โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ตวัชี้วัด คปสอ. : ข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดา้นเกษตรกรรม และการเจ็บปว่ยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)  เปา้หมายตวัชี้วัด : xxx
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดส้อมเชิงรุก-เชิงรับ ปงีบประมาณ 2563
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.การแต่งต้ังคณะท างาน
ด้านจดับริการอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั

1.ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด้านอาชีวอ
นามัยความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานส าหรับโรงพยาบาล
2.ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างานระดับอ าเภอ

100% บคุลากร คปสอ.วงัทอง

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   น.ส.สุดารัตน์

ญาณปญัญา

2.ประชุมชี้แจงการประเมิน
ความเส่ียงจากการท างานใน
โรงพยาบาล

การด าเนินการจดับริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมใน รพ.วงัทอง
ศูนย์สุขภาพชุมชน

100% หวัหน้างานและบคุลากร
ผู้ปฏบิติังานทุกหน่วยงาน

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
50 คน x 100 บาท

                   5,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

  5
,00

0.0
0                5,000.00

3.สนับสนุนตรวจหาสาร
โลหะหนักในร่างกายตาม
ความเส่ียงจากการท างาน 
(สารตะกั่ว / สารปรอท)

บคุลากรหน่วยงานที่มีความ
เส่ียง ได้รับการตรวจหาสาร
โลหะหนักในร่างกายตาม
ความเส่ียงจากการท างาน

100% บคุลากรหน่วยงานที่มี
ความเส่ียง จ านวน 25 คน

ค่าตรวจหาสารโลหะหนัก
ในร่างกายตามความเส่ียง
จากการท างาน (หาสาร
ตะกั่ว) 25 คน x 500 บาท

                  12,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
  1

2,5
00

.00              12,500.00

ค่าตรวจหาสารโลหะหนัก
ในร่างกายตามความเส่ียง
จากการท างาน (หาสาร
ปรอท) 25 คน x 500 บาท

                  12,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
12

,50
0.0

0              12,500.00

4.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
สัปดาหค์วามปลอดภยัใน
การท างาน (SAFETY & 
ENVIRONMENT WEEK 
2019)

บคุลากรหน่วยงานใน รพ.
วงัทองเข้าร่วมกิจกรรมจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
สัปดาหค์วามปลอดภยัใน
การท างาน (SAFETY & 
ENVIRONMENT WEEK 
2019)

100% บคุลากรโรงพยาบาล ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
100 คน x 100 บาท

                  10,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

10
,00

0.0
0              10,000.00

 รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
 รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

ค่าวสัดุสาธติอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภยั
ส่วนบคุคล ได้แก่ ถุงมือ
เซฟต้ี หน้ากากเซฟต้ี 
หมวกเซฟต้ี แวน่ตาเซฟต้ี
อุปกรณ์ลดเสียง
ชุดปอูงกันฝุุนและสารเคมี
ถุงมือสวทับอเนกประสงค์
เส้ือจราจรสะท้อนแสง
ชุดกันตกจากที่สูง เข็มขัด
พยุงหลัง เทปกันล่ืน และ
ปาูยเตือนความปลอดภยั

                  20,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
0,0

00
.00              20,000.00

ค่าปาูยประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ขนาด 0.60 x 
1.50 ม. 1 อัน

                      400.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

   
 4

00
.00                  400.00

100% หน่วยงานที่มีความเส่ียงที่
ยอมรับไม่ได้ 1 คร้ัง/ปี

ค่าตรวจวดัเสียง จ านวน 
10 ตัวอย่าง x 200 บาท

                   2,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

   
2,0

00
.00                2,000.00

ค่าตรวจวดัความร้อน 
จ านวน 10 ตัวอย่าง x 
200 บาท

                   2,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 2
,00

0.0
0                2,000.00

ค่าตรวจวดัฝุุน จ านวน
10 ตัวอย่าง x 700 บาท

                   7,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 7
,00

0.0
0                7,000.00

ค่าตรวจวดัปรอท จ านวน
 2 ตัวอย่าง x 700 บาท

                   1,400.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 1
,40

0.0
0                1,400.00

ค่าตรวจวดัก๊าซ จ านวน 
30 ตัวอย่าง x 300 บาท

                   9,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 9
,00

0.0
0                9,000.00

6.กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัด
กรองสุขภาพตามปจัจยัเส่ียง
ในการท างาน (สมรรถภาพ
การมองเหน็,สมรรถภาพ
การได้ยิน,สมรรถภาพปอด)

การด าเนินการจดับริการอา
ชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมใน สสอ. รพ.
สต.ทุกแหง่ ศสช.เทศบาล
ต าบลวงัทอง

100% บคุลากร สสอ./รพ.สต.

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

7.กิจกรรมเฝูาระวงัปจัจยั
เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การท างานในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบในเขตพื้นที่
อ าเภอวงัทอง

แรงงานนอกระบบ เข้าร่วม
กิจกรรมเฝูาระวงัปจัจยัเส่ียง
ด้านส่ิงแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การท างานในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบในเขตพื้นที่
อ าเภอวงัทอง

80% แรงงานนอกระบบ 
จ านวน 25 แหง่

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

5.ตรวจวดัส่ิงแวดล้อมยืนยัน
ด้วยเคร่ืองมือสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม (เสียง ความ
ร้อน ก๊าซ ฝุุน สารไอระเหย)
 ตามปจัจยัเส่ียง

หน่วยงานที่มีความเส่ียงที่
ยอมรับไม่ได้ ได้รับการ
ตรวจวดัส่ิงแวดล้อมยืนยัน
ด้วยเคร่ืองมือสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม (เสียง ความ
ร้อน ก๊าซ ฝุุน สารไอระเหย)
 ตามปจัจยัเส่ียง

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
 รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

50% ผู้ประกอบกิจการแรงงาน
นอกระบบในพื้นที่ อ าเภอ
วงัทอง จ านวน 25 แหง่

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
40 คน x 100 บาท x 1 
วนั

                   4,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

 4
,00

0.0
0                4,000.00

ค่าวสัดุ/เอกสารส าหรับ
การจดัอบรม

                   2,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

  2
,00

0.0
0                2,000.00

CBC 700 test x 36.78 
บาท

                  25,746.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

25
,74

6.0
0              25,746.00

FBS 1,000 test x 3.26 
บาท

                   3,260.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 3
,26

0.0
0                3,260.00

BUN 1,000 test x 14.92
 บาท

                  14,920.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

14
,92

0.0
0              14,920.00

Creatinine 1,000 x  
13.96 บาท

                  13,960.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

13
,96

0.0
0              13,960.00

Uric Acid 1,000 test x 
14.74 บาท

                  14,740.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

14
,74

0.0
0              14,740.00

Cholesterol 1,000 test
 x 20.55 บาท

                  20,550.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

20
,55

0.0
0              20,550.00

Triglyceride 1,000 test 
x 25.63 บาท

                  25,630.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

25
,63

0.0
0              25,630.00

HDL 1,000 test x 36.84
 บาท

                  36,840.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

36
,84

0.0
0              36,840.00

LDL 1,000 test x
36.84 บาท

                  36,840.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

36
,84

0.0
0              36,840.00

SOGT 800 test x
22.11 บาท

                  17,688.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

17
,68

8.0
0              17,688.00

SOPT 800 test x
22.11 บาท

                  17,688.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

17
,68

8.0
0              17,688.00

9.การตรวจสุขภาพประจ าปี
ตรวจคัดกรองสุขภาพโรค
ทั่วไป (จดัซ้ือน้ ายาทาง
หอ้งปฏบิติัการ)

การจดับริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม
เชิงรุกในโรงงานสถาน

ประกอบการและหน่วยงาน
ราชการ

อ าเภอวงัทอง

100% กลุ่มประชากรสิทธิ
สวสัดิการข้าราชการ
และสิทธปิระกันสังคม
ในพื้นที่อ าเภอวงัทอง
จ านวน 1,000 คน

8.อบรมเชิงปฏบิติัการ
หลักสูตรการประเมินความ
เส่ียงและการเฝูาระวงัปจัจยั
เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การท างานในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบในเขตพื้นที่
อ าเภอวงัทอง

ผู้ประกอบกิจการแรงงาน
นอกระบบในพื้นที่ อ าเภอ
วงัทอง จ านวน 25 แหง่ เข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏบิติัการ
หลักสูตรการประเมินความ
เส่ียงและการเฝูาระวงัปจัจยั
เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การท างาน

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
 รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

10.ตรวจเยี่ยมส ารวจการ
จดับริการอาชีวอนามัย
ความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมจากการ
ท างานในโรงงานสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน
ราชการ ในเขตพื้นที่อ าเภอ
วงัทอง

โรงงานสถานประกอบการ
และหน่วยงานราชการ
อ าเภอวงัทองได้รับการ
เยี่ยมส ารวจ

100% โรงงานสถาน
ประกอบการและ
หน่วยงานราชการอ าเภอ
วงัทอง จ านวน 20 แหง่

ค่าวสัดุ/เอกสารส าหรับ
ตรวจเยี่ยมส ารวจฯ

                   2,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
,00

0.0
0                2,000.00

11.จดัหาอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภยัส่วนบคุคล 
สนับสนุนการปอูงกันโรค
หรือการเจบ็ปวุยจากการ
ท างาน

อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบคุคล มี
จ านวนเพียงพอและพร้อมใช้

100% บคุลากรที่ปฎบิติังานในที่
 ที่มีความเส่ียงและมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ค่าวสัดุอุปกรณ์ปอูงกัน
อันตรายส่วนบคุคล ได้แก่
 แวน่เซฟต้ี แวน่นิรภยั 
ชุดอุดห ูชุดครอบห ูเข็ม
ขัดนิรภยัท างานในที่สูง 
อุปกรณ์ท างานในที่อับ
อากาศ ถุงมือที่ใช้ในงาน
แต่ละประเภท รองเท้า
นิรภยั  เอี๊ยมกัน PVC 
เข็มขัดพยุงหลัง ฯลฯ

                  30,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3
0,0

00
.00              30,000.00

ค่าชุดคุ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบคุคล
ส าหรับเจา้หน้าที่เก็บ
ขยะ 3 ชุด x 6,000 บาท

                  18,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
18

,00
0.0

0              18,000.00

ชุดคุ้มครองความปลอดภยั
ส่วนบคุคลส าหรับเจา้หน้าที่
ปฏบิติังานบอ่บ าบดั 2 ชุด
x 6,000 บาท

                  12,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
12

,00
0.0

0              12,000.00

ชุดหน้ากากคุ้มครองความ
ปลอดภยัส่วนบคุคลส าหรับ
เจา้หน้าที่ซัพพลาย 5 ชุด
x 3,000 บาท

                  15,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
15

,00
0.0

0              15,000.00

13.กิจกรรมเฝูาระวงัการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบบ ีใน
บคุลากรกลุ่มเส่ียงและ
บคุลากรที่เข้ารับการบรรจุ
งานใหม่ใน คปสอ.วงัทอง

บคุลากรกลุ่มเส่ียง ได้รับ
การตรวจคัดกรองไวรัสตับ
อักเสบบแีละได้รับวคัซีน
ครบ 3 เข็ม

100% บคุลากรกลุ่มเส่ียงและ
บคุลากรที่เข้ารับการ
บรรจงุานใหม่ใน คปสอ.
วงัทอง

ค่าวคัซีนไวรัสตับอักเสบบี
จ านวน 3 เข็ม ราคา 450
 บาท x 150 คน

                  67,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

   
67

,50
0.0

0              67,500.00

ชุดดัมเบล S พร้อมชั้นวาง
1 ชุด x 24,900 บาท

                  24,900.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

24
,90

0.0
0              24,900.00

ม้ารายฝึกดัมเบล 1 ชุด
x 5,000 บาท

                   5,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

 5
,00

0.0
0                5,000.00

14.กิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกายส าหรับกลุ่ม
ประชากรสิทธสิวสัดิการ
ข้าราชการและสิทธิ
ประกันสังคมในพื้นที่
อ าเภอวงัทอง

บคุลากรในพื้นที่อ าเภอวงั
ทองมีการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพและใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ 
อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่
สมบรูณ์แข็งแรงทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และจติใจ 
เสริมสร้างภมูิคุ้มกัน
ต้านทานโรค รวมทั้งลด
ภาระค่าใช้จา่ยในการ
รักษาพยาบาล

50% กลุ่มประชากรสิทธิ
สวสัดิการข้าราชการ
และสิทธปิระกันสังคม
ในพื้นที่
อ าเภอวงัทอง

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
 รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

ซิทอัพ 2 ชุด x 1,300 บาท                    2,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

 2
,60

0.0
0                2,600.00

16.กิจกรรมเฝูาระวงั 
ปอูงกัน ควบคุมโรคและภยั
สุขภาพส าหรับเกษตรกร

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ปอูงกันก าจดัศัตรูพืช เน้นให้
เกษตรกรใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้องและปลอดภยั

80% เกษตรในพื้นที่
จ านวน 2,753 คน

ค่าชุดตรวจเอ็มไซม์คลอรีน
เอสเตอเรสโดยกระดาษ
ทดสอบพิเศษ
จ านวน 4 ชุด * 7,500 
บาท

                  30,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
30

,00
0.0

0              30,000.00

                       -   
รวมทั้งสิ้น                522,662.00                             -   295,362.00 80,000.00 55,000.00 30,400.00 21,400.00 - 6,000.00 2,000.00 - 32,500.00 - -            522,662.00

 

14.กิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกายส าหรับกลุ่ม
ประชากรสิทธสิวสัดิการ
ข้าราชการและสิทธิ
ประกันสังคมในพื้นที่
อ าเภอวงัทอง

บคุลากรในพื้นที่อ าเภอวงั
ทองมีการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพและใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ 
อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่
สมบรูณ์แข็งแรงทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และจติใจ 
เสริมสร้างภมูิคุ้มกัน
ต้านทานโรค รวมทั้งลด
ภาระค่าใช้จา่ยในการ
รักษาพยาบาล

50% กลุ่มประชากรสิทธิ
สวสัดิการข้าราชการ
และสิทธปิระกันสังคม
ในพื้นที่
อ าเภอวงัทอง

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการงานประจ า คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 5. โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ตวัชี้วัด คปสอ. : ข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดา้นเกษตรกรรม และการเจ็บปว่ยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)  เปา้หมายตวัชี้วัด : xxx
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคกลุ่มประชากรสิทธิสวัสดกิารข้าราชการและสิทธิประกันสังคมอ าเภอวังทอง ปงีบประมาณ 2563
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.การแต่งต้ังคณะท างาน
ด้านจดับริการอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั

1.ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด้านอาชีวอ
นามัยความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานส าหรับโรงพยาบาล
2.ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างานระดับอ าเภอ

บคุลากร คปสอ.วงัทอง

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   น.ส.สุดารัตน์

ญาณปญัญา

บคุลากรหน่วยงานใน รพ.
วงัทองเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏบิติัการ เร่ือง การท างาน
อย่างปลอดภยั “การย
ศาสตร์ในส านักงาน 
(Ergonomic in office)”

80% บคุลากร คปสอ.วงัทอง
จ านวน 350 คน

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
350 คน x 100 บาท

                  35,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
35

,00
0.0

0              35,000.00

ค่าตอบแทนวทิยากร 
ชั่วโมงละ 600 บาท x 3 
ชั่วโมง x 2 คน x 5 วนั

                  18,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

18
,00

0.0
0              18,000.00

ค่าวสัดุ/เอกสารส าหรับ
การจดัอบรม

                   7,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 7
,00

0.0
0                7,000.00

ค่าปาูยประชาสัมพันธ์
การอบรมขนาด 0.80 x 
1.80 ม. 1 อัน

                      500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

   
 5

00
.00                  500.00

3.อบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ “ลดอ้วน
 ลดพุง” เพื่อสุขภาพที่ดี

บคุลากรหน่วยงานใน รพ.
วงัทองเข้าร่วมกิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ “ลดอ้วน ลดพุง” 
เพื่อสุขภาพที่ดี

80% บคุลากรโรงพยาบาล  
จ านวน 150 คน

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
150 คน x 100 บาท x 2 
วนั

                  30,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563

   
   

   
   

   
30

,00
0.0

0              30,000.00

ค่าตอบแทนวทิยากรด้าน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการ
ออกก าลังกาย  ชั่วโมงละ 
600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2
 คน x 2 วนั

                   7,200.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

7,2
00

.00                7,200.00

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

2.อบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง
 การท างานอย่างปลอดภยั 
“การยศาสตร์ในส านักงาน 
(Ergonomic in office)” 
ใหก้ับบคุลากรสายสนับสนุน

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

20



รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

ค่าตอบแทนวทิยากรฝึก
ปฏบิติัการออกก าลังกาย
โยคะและใช้อุปกรณ์หอ้ง 
Fitness ชั่วโมงละ 600 
บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน x
 2 วนั

                   7,200.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
  7

,20
0.0

0                7,200.00

ค่าธรรมเนียมสถานที่
ส าหรับจดัอบรม 4 วนั
x 1,000 บาท

                   4,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 4
,00

0.0
0                4,000.00

ค่าวสัดุ/เอกสารส าหรับ
การจดัอบรม

                   8,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 8
,00

0.0
0                8,000.00

ค่าเคร่ืองชั่งวดั
องค์ประกอบในร่างกาย

                  35,850.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

35
,85

0.0
0              35,850.00

4.อบรมเชิงปฏบิติัการลด
การบาดเจบ็จากการท างาน

xxบคุลากรที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏบิติัการลดการ
บาดเจบ็จากการท างานและ
รายงานความเส่ียงเข้าระบบ
ได้

80% จนท.รพ., สสอ., รพ.สต.,
ศสช.,เทศบาลฯ
จ านวน 60 คน

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
60 คน x 100 บาท x 2 
วนั

                  12,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563

   
   

   
   

   
12

,00
0.0

0              12,000.00

ค่าตอบแทนวทิยากร 
ชั่วโมงละ 600 บาท x 3 
ชั่วโมง x 2 คน x 2 วนั

                   7,200.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 7
,20

0.0
0                7,200.00

ค่าธรรมเนียมสถานที่
ส าหรับจดัอบรม 2 วนั
x 1,000 บาท

                   2,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 2
,00

0.0
0                2,000.00

ค่าวสัดุ/เอกสารส าหรับ
การจดัอบรม

                   6,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 6
,00

0.0
0                6,000.00

5.ประชุมเชิงปฏบิติัการ
พัฒนาต้นแบบการดูแล
สุขภาพวยัท างานในสถาน
ประกอบการ

80% ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
60 คน x 100 บาท x 2 
วนั

                  12,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563

   
   

   
  1

2,0
00

.00              12,000.00

ค่าตอบแทนวทิยากร 
ชั่วโมงละ 600 บาท x 2 
ชั่วโมง x 4 คน x 2 วนั

                   9,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 9
,60

0.0
0                9,600.00

ค่าเดินทางวทิยากร 4 คน
x 3,500 บาท

                  14,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

14
,00

0.0
0              14,000.00

ค่าที่พักวทิยากร 4 คน
x 1,200 บาท x 2 คืน

                   9,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 9
,60

0.0
0                9,600.00

ค่าธรรมเนียมสถานที่
ส าหรับจดัอบรม 2 วนั
x 1,000 บาท

                   2,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 2
,00

0.0
0                2,000.00

บคุลากรในหน่วยงาน
กลุ่มเปาูหมายคนท างาน
(หวัหน้างาน) (จป.) (HR) 
พยาบาล
ประจ าโรงงาน
จนท.รพ.สต.
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏบิติัการพัฒนาต้นแบบ
การดูแลสุขภาพวยัท างาน
ในสถานประกอบการและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
พนักงาน ในโรงงานสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน
ราชการอ าเภอวงัทอง

บคุลากรในหน่วยงาน 
รพ./สสอ./รพ.สต./อปท/
หน่วยงานภาครัฐ/สถาน
ประกอบการ/โรงงาน/
พยาบาลประจ า รง./
จป.วชิาชีพ
แหง่ละ 3-5 คน
ทั้งหมด 60 คน

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

21



รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

ค่าวสัดุ/เอกสารส าหรับ
การจดัอบรม

                   3,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 3
,00

0.0
0                3,000.00

6.อบรมพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ จนท.

ประเมิน HB HL ก่อนและ
หลังเข้ารับการอบรม

80% จนท. รพ.วงัทอง ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
100 คน x 100 บาท x 2 
วนั

                  20,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563

   
   

   
20

,00
0.0

0              20,000.00

ค่าธรรมเนียมสถานที่
ส าหรับจดัอบรม 2 วนั
x 1,000 บาท

                   2,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 2
,00

0.0
0                2,000.00

ค่าตอบแทนวทิยากร 
ชั่วโมงละ 600 บาท x 3 
ชั่วโมง x 2 คน x 2 วนั

                   7,200.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 7
,20

0.0
0                7,200.00

ค่าเดินทางวทิยากร 2 คน
x 2,000 บาท

                   4,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 4
,00

0.0
0                4,000.00

ค่าที่พักวทิยากร 2 คน
x 1,200 บาท x 2 คืน

                   4,800.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 4
,80

0.0
0                4,800.00

ค่าวสัดุการอบรม                    5,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ./
เงินบ ารุงป ี2563    

 5
,00

0.0
0                5,000.00

                       -   
รวมทั้งสิ้น                273,150.00                             -   - - 43,000.00 60,500.00 - 92,250.00 27,200.00 50,200.00 - - - -            273,150.00

 

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 12. โครงการปอ้งกันและควบคุมการดื้อยาตา้นจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล
ตวัชี้วัดกระทรวง : โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) เปา้หมายตวัชี้วัด ผ่านเกณฑ์ขั้น RDU 2
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการโรงพยาบาลใช้ยาสมเหตสุมผล
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
ผ่านตัวชี้วดัรายโรค                        -   
URI < 20% ผู้ปวุย URI

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ    

AD < 20% ผู้ปวุย AD

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

แผลสะอาด < 50% ผู้ปวุย URI

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

Corticosteriod in Asthma > 80% ผู้ปวุยAsthma

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

2.วเิคราหข์้อมูลและ
Feedback ข้อมูลใหอ้งค์กร
แพทย์ พยาบาล (รายบคุคล)

จดัท าแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
 ในการส่ังใช้ยาตามแนวทาง
 RDU

ระบบfeedback          
เดือนละคร้ัง

องค์กรแพทย/์พยาบาล

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

3.จดัระบบ Orientation
และส่ือสารนโยบายในกรณี
มีแพทย์หมุนเวยีนหรือ
แพทย์บรรจใุม/่ย้ายมา

ระบบปฐมนิเทศ RDU 1 คร้ัง บคุลากรใหม่

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

4.Monitor KPI ของทุก
หน่วยงาน/วชิาชีพแพทย์
และพยาบาล

ระบบติดตามที่ต่อเนื่อง เดือนละ 1 คร้ัง องค์กรแพทย/์พยาบาล                        -   

รวมทั้งสิ้น                             -                               -   - - - - - - - - - - - -                        -   

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1.ทบทวนเวชระเบยีนใน
กลุ่มผู้ปวุยที่ไม่ผ่านตัวชี้วดั

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตวัชี้วัดกระทรวง : ผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 63

อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ เปา้หมายตวัชี้วัด ไม่เกิน 6.3 ตอ่ประชากรแสนคน
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการเครือข่ายศิราณีอ าเภอวังทอง ปงีบประมาณ 2563
 กลุ่มงาน/งาน : งานสุขภาพจิตและจิตเวช กลุ่มการพยาบาล

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง 60 คน x 100
บาท x 2 คร้ัง

                  12,000.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

   
 6

,00
0.0

0

   
 6

,00
0.0

0              12,000.00 จริพรรณ/อภญิญา

ค่าเอกสารการประชุม
60 ชุด x 25บาท x 2 คร้ัง

                   3,000.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

  1
,50

0.0
0

  1
,50

0.0
0                3,000.00

ค่าวทิยากรชั่วโมงละ 600
บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คร้ัง

                   7,200.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

   
   

   
  3

,60
0.0

0

   
   

   
  3

,60
0.0

0                7,200.00

2.พัฒนา Aplication 
สุขภาพจติดีมีได้ทุกที่

App. การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าและการประเมิน
ความเครียดด้วยตนเอง
*ส่ือใหค้วามรู้สัญญาณเตือน
การฆา่ตัวตายในชุมชน

ประชาชนทุกกลุ่มวยัมีการ
เข้าถึง Application
*ส่ือความรู้
*สัญญาณเตือน
*การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าได้ด้วยตนเอง
*การจดัการปญัหาด้าน
สุขภาพจติ
*การสังเกตุอาการที่เปน็
ปญัหาและสัญญานเตือน
การฆา่ตัวตาย

ประชาชนทุกกลุ่มวยั                        -   

                        -   
รวมทั้งสิ้น                  22,200.00                             -   - - - - - 11,100.00 - 11,100.00 - - - -              22,200.00

 

ผู้รบัผิดชอบ

1.อบรมผู้น าชุมชน /อสม. 
และผู้ดูแลผู้ปวุยที่มีปญัหา
ด้านสุขภาพจติและจติเวช

 ผู้น าชุมชน/อสม. และผู้ดูแล
มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจติ/
การเฝูาระวงั/การปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาการฆา่ตัวตาย
ในชุมชนของตนเอง

*ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
เกี่ยวกัสุขภาพจติ/การเฝูา
ระวงั/การปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาการฆา่ตัวตาย
ในชุมชนของตนเอง 
มากกวา่ร้อยละ 80
*อัตราการฆา่ตัวตายลดลง
(ไม่เกิน 6.3 ต่อแสน ปชก.)

ผู้น าชุมชน/อสม. และผู้ดูแล
ผู้ปวุยฯ ในชุมชน 2 ต าบล
ต าบลละ 60 คน          
(ต าบลท่าหมื่นราม จ านวน
หมู่บา้นที่มีผู้ท าร้ายตนเอง 3 
หมู่ๆ ละ 20 คน
ต าบลวงันกแอ่น จ านวน
หมู่บา้นที่มีผู้ท าร้ายตนเอง
จ านวน 4 หมู่ๆ ละ 15 คน )

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รวมงบประมาณ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการกระทรวง : โครงการ 24. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพตดิ
ตวัชี้วัดกระทรวง : ผู้ปว่ยยาเสพตดิเข้ารับการบ าบดัรักษาและตดิตามดแูลอย่างตอ่เน่ือง 1 ปี เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 20

ผู้ปว่ยยาเสพตดิกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงไดร้ับการประเมิน บ าบดัรักษาและตดิตามดอูย่างตอ่เน่ือง เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 40
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาระบบบ าบดัยาเสพตดิอ าเภอวังทอง
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง 30 คน x 110
บาท

                   3,300.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 3
,30

0.0
0                3,300.00 นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

นางอัมพร  โพธิพ์ยอม

ค่าวสัดุ 1500 บาท                    1,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 1
,50

0.0
0                1,500.00 นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

นางอัมพร  โพธิพ์ยอม

ค่าวทิยากร ชั่วโมงละ 600
บาท x 6 ชม

                   3,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563    

 3
,60

0.0
0                3,600.00 นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

นางอัมพร  โพธิพ์ยอม

2.ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ติดตามและลรายงาน บสต.
และติดตามผลการด าเนินงาน

จนท. ผู้รับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของ รพสต. และ
เครือข่ายสามารถติดตาม
ผู้ผ่านการบ าบดัในระบบ
บงัคับบ าบดัและลงรายงาน
ได้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ผ่านการบ าบดัในระบบ
บงัคับบ าบดัได้รับการ
ติดตามครบถ้วน

จนท. ผู้รับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของ รพสต./
เรือนจ า และเครือข่าย
จ านวน 30 คน

ค่าอาหารวา่ง 30 คน
x 25 บาท x 4 คร้ัง

                   3,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

   
75

0.0
0

   
   

   
   

   
   

   
   

   
75

0.0
0

   
   

   
   

   
   

   
   

   
75

0.0
0

   
   

   
   

   
   

   
   

   
75

0.0
0                3,000.00 นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

นางอัมพร  โพธิพ์ยอม

                       -   
รวมทั้งสิ้น                  11,400.00                             -   - - 750.00 8,400.00 - 750.00 - - 750.00 - - 750.00              11,400.00

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1.อบรมฟื้นฟูความรู้และ
เทคนิคการบ าบดัในระบบ
สมัครใจ แบบ BA/BI ใหก้ับ
จนท.รับผิดชอบงานยาเสพ
ติดของ รพสต. และเครือข่าย

จนท. ผู้รับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของ รพสต.และ
เครือข่ายสามารถบ าบดั
ผู้เสพยาเสพติดในระบบ
สมัครใจแบบ BA/BI ได้

จนท. ผู้รับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของ รพสต.
และเครือข่าย ความรู้และ
เทคนิคการบ าบดัในระบบ
สมัครใจแบบ BA/BI

จนท. ผู้รับผิดชอบงาน
ยาเสพติดของ รพสต.
เรือนจ าและเครือข่าย
จ านวน 30 คน

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการกระทรวง : โครงการ 25. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)
ตวัชี้วัดกระทรวง : อัตราการไดร้ับการท ากายภาพบ าบดั หรือกิจกรรมบ าบดัในผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehab) เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 80
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาความครอบคลุมในการฟ้ืนฟูผู้ปว่ย Stroke / Traumatic Brain Injury / Spinal Cord Injury
 กลุ่มงาน/งาน : งานกายภาพบ าบดั

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.การใช้ข้อมูล Refer 
IN/OUT ของ ร.พ. เพื่อ
ค้นหาผู้ปวุยรายใหม่และ
ติดตามค้นหาผู้ปวุยผ่าน
HHC Wangthong Team

ฐานข้อมูลผู้ปวุย Stroke / 
TBI / SCI รายใหม่

อัตราการได้รับการท า
กายภาพบดัหรือกิจกรรม
บ าบดัในผู้ปวุย Strok
รายใหม่ ร้อยละ 80

ผู้ปวุย Stroke / 
TBI / SCI รายใหม่

                            -                          -   วรวรรณ  ทองวฒัน์

2.การนัดผู้ปวุยเปน็ OPD 
case เพื่อรับการฟื้นฟู
ต่อเนื่อง 6 เดือน โดยขอ
สนับสนุนจาก อบต. เร่ืองรถ
รับส่งหรือค่าเดินทาง

ผู้ปวุย OPD case ได้รับ
บริการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

ผู้ปวุย Stroke,Traumatic
Brain Injury และ Spinal
Cord Injury ที่รอดชีวติ
และมีคะแนน Barthel
index <15 รวมทั้งคะแนน
Barthel index >15 with
multiple  impairment
ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน หรือ
Barthel index = 20 
ร้อยละ 60

ผู้ปวุย Stroke / 
TBI / SCI  OPD case

                            -                          -   วรวรรณ  ทองวฒัน์

3.ติดตามตัวชี้วดัผ่านระบบ
ออนไลน์ของสสจ.และ PM 
จงัหวดั ทุก 3 เดือน

การติดตามตัวชี้วดัอย่าง
สม่ าเสมอ

เพื่อใหบ้รรลุตัวชี้วดัตาม
เปาูหมาย

PM สสจ และ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั

                            -                          -   วรวรรณ  ทองวฒัน์

                       -   
รวมทั้งสิ้น                             -                               -   - - - - - - - - - - - -                        -   

 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งตอ่
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 27. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งตอ่
ตวัชี้วัดกระทรวง : ประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุเฉนิ เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 24
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิเพ่ือเตรียมความพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉนิ และความปลอดภยัทางถนน คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มการพยาบาล / งานการพยาบาลผู้ปว่ยอุบตัเิหตฉุกุเฉนิและนิตเิวช

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
การมาร่วมประชุมของ
คณะกรรมการงานอุบติัเหตุ
ของ คปสอ.วงัทอง ในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

มากกวา่ 90 % คณะกรรมการงาน
อุบติัเหตุ คปสอ.วงัทอง
จ านวน 46 คน

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
46 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
x 1 คร้ัง

                   2,300.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

                       -   

ค่าอาหารกลางวนั 46 คน
 x 60 บาท x 1 มื้อ x 1 
คร้ัง

                   2,760.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

2.ส ารวจความพร้อมใช้ของ
อุปกรณ์ ในพื้นที่ รพ.สต
* ชุดอุปกรณ์ยกเคล่ือนย้าย
* อุปกรณ์การช่ววยชีวติ เช่น
 เคร่ือง AED แผ่นรอง CPR
 ยาและเวชภณัฑ์ฉุกเฉิน
(กล่องยาฉุกเฉิน)

คณะกรรมการงาน
อุบติัเหตุ คปสอ.วงัทอง

                       -   

3.ส ารวจจดุเส่ียงที่เกิด RTI 
ในพื้นที่แต่ละต าบล

ได้พบข้อมูลจดุเส่ียง ที่เกิด
RTI ในพื้นที่แต่ละต าบล

ครอบคลุมพื้นที่       
มากกวา่ 90 %

คณะกรรมการงาน
อุบติัเหตุ คปสอ.วงัทอง

                       -   

4.ก าหนดจดุสับถ่าย ในการ
รับส่งผู้ปวุย ในพื้นที่โซนที่
หา่งไกลแต่ละต าบล 

มีก าหนดจดุสับถ่าย ในการ
รับส่งผู้ปวุย ในพื้นที่โซนที่
หา่งไกลแต่ละต าบล ที่ชัดเจน

ครอบคลุมพื้นที่       
มากกวา่ 90 %

คณะกรรมการงาน
อุบติัเหตุ คปสอ.วงัทอง

                       -   

5.การประเมินและวเิคราะห์
จดุเส่ียงและจดุสับถ่าย RTI 
ในพื้นที่เพื่อเสนอใน พชอ.
* ระบบปอูงกัน RTI

มีการแก้ไขจดุเส่ียงและ
ก าหนดจดุสับถ่าย ในการ
รับส่งผู้ปวุย ในพื้นที่โซนที่
หา่งไกลแต่ละต าบล ที่ชัดเจน

ครอบคลุมพื้นที่       
มากกวา่ 90%

คณะกรรมการงาน
อุบติัเหตุ คปสอ.วงัทอง

                       -   

6.จดัท าคู่มือการเตรียม
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
และความปลอดภยัทางถนน

มีคู่มือการเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและ
ความปลอดภยัทางถนน
ที่เปนูมาตราฐาน เพื่อน าสู่
การปฏบิติัได้

มีการปฏบิติัได้ตามคู่มือ
การเตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน และความ
ปลอดภยัทางถนน 

คู่มือส าหรับหน่วยบริการ
* รพ.สต 19 แหง่
* เทศบาล 1 แหง่
*PCU 2 แหง่
รวม 22 แหง่

ค่าจดัท าคู่มือฯ 22 เล่ม
x 50 บาท

                   1,100.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1.จดัประชุมชี้แจงการ
เตรียมความพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน และความปลอดภยั
ทางถนน คปสอ.วงัทอง 
2563 คร้ังที่1
* การประเมินและวเิคราะห์
จดุเส่ียง RTI ในพื้นที่
* ระบบปอูงกัน RTI
* เสนอประเด็นใน พชอ.

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

7.จดัท าโปสเตอร์ขั้นตอน
การเตรียมความพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉินและความ
ปลอดภยัทางถนน

โปสเตอร์ขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
และความปลอดภยัทางถนน
 ขนาด 80 x 120 ซม.

โปสเตอร์ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน และความ
ปลอดภยัทางถนน

โปสเตอร์ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน และความ
ปลอดภยัทางถนน
* รพ.สต 19 แหง่
* เทศบาล 1 แหง่
*PCU 2 แหง่
รวม 22 แหง่

ค่าโปสเตอร์ฯ 22 แผ่น
x 500 บาท

                  11,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

                       -   

8.ประสานงานความร่วมมือ
หน่วยงานองค์กรท้องถิน 
อบต. หน่วยกู้ชีพกู้ภยั
ในพื้นที่(บรูพา,ประสาท) 
เทศบาล ต ารวจ ทหาร 
(พชอ.)

ความร่วมมือหน่วยงาน
องค์กรท้องถิน อบต. หน่วย
กู้ชีพกู้ภยัในพื้นที่ (บรูพา  
ประสาท) เทศบาล  ต ารวจ
 ทหาร และเครือข่านใน
อ าเภอวงัทอง (พชอ.)

ครอบคลุมพื้นที่       
มากกวา่ 90 %

ความร่วมมือหน่วยงาน
องค์กรท้องถิน อบต. 
หน่วยกู้ชีพกู้ภยัในพื้นที่
(บรูพา ประสาท) เทศบาล
ต ารวจ ทหาร และ
เครือข่ายในอ าเภอวงัทอง

                       -   

มากกวา่ 95 %  
* บรูณาการร่วมกลุ่ม 
Stroke / STEMI

เจา้หน้าที่ทั่วไป ทุกแหง่  
 BLS จ านวน 90 คน

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
90 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
x 1 คร้ัง

                   4,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

                       -   

ค่าอาหารกลางวนั 90 คน
 x 60 บาท x 1 มื้อ x 1 
คร้ัง

                   5,400.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

                       -   

ค่าเอกสารและอุปกรณ์
90 ชุด x 50 บาท

                   4,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

                       -   

มากกวา่ 90 % คณะกรรมการงาน
อุบติัเหตุ คปสอ.วงัทอง
จ านวน 46 คน

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
46 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
x 1 คร้ัง

                   2,300.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

                       -   

ค่าอาหารกลางวนั 46 คน
 x 60 บาท x 1 มื้อ x 1 
คร้ัง

                   2,760.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ปงีบประมาณ 2563

                       -   

                       -   
รวมทั้งสิ้น                  36,620.00                             -   - - - - - - - - - - - -                        -   

 

9.จดัอบรมฟื้นฟูเจา้หน้าที่
สาธารณสุขในการช่วยฟื้น
คืนชีพในภาวะวกิฤติและ
ฉุกเฉิน ในทุก รพสต.
(ในผู้ปวุยเด็กและผู้ใหญ)่ 
ระดับ BLS ทั้ง 4 โซน 
จ านวน 8 รุ่น

บคุลากรที่เข้าร่วมประชุม
ภาคีเครือข่ายระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
(การฟื้นฟูใหก้ับ จนท.รพ.
สต. โดยทีมวทิยากรไปให้
ความรู้ในพื้นที่)

10.จดัประชุมติดตามการ
เตรียมความพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน และความปลอดภยั
ทางถนน คปสอ.วงัทอง   
2563 แก่คณะกรรมการ
งานอุบติัเหตุของ คปสอ. 
คร้ังที่2

การมาร่วมประชุม ของ
คณะกรรมการงานอุบติัเหตุ
ของคปสอ ในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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ยุทธศาสตร์ Service Excellence  
แผนปฏิบัติราชการงานประจ า 

 

 



 แผนปฏบิตัริาชการงานประจ า คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ
ตวัชี้วัดกระทรวง : คลินิกหมอครอบครัวที่เปดิด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 18
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาระบบคุณภาพคลินิกหมอครอบครัวอ าเภอวังทอง 
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.พัฒนาโครงสร้างอาคาร 
สถานที่

คลินิกหมอครอบครัวทุก
แหง่มีอาคารสถานที่ที่เหมา
สมเพียงพอในการใหบ้ริการ

PCC : Phase 1
รพสต.แม่ระกา
รพสต.บา้นวงัน้ าใส
รพสต.วงัพิกุล
รพสต.บา้นดงพลวง  
ศสช.ร่วมใจ
ศสช. วงัทอง

คลินิกหมอครอบครัว
4 ทีม 6 แหง่
(รพ.สต./PCU ด าเนินการ
โอนเงินใหห้น่วยบริการใน
ป ี2562 แล้ว)

ค่าปูายคลินิกหมอครอบครัว
พร้อมติดต้ังแห่งละ 1 ปูาย
จ านวน 6 ปูาย

                  54,295.00 งบ PCC 61 
(โอนเงินให ้รพ.สต./PCU
ในป ี2562 แล้ว)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  5

4,2
95

.00              54,295.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์
นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

PCC : Phase 2
รพสต.แก่งโสภา
รพสต.บา้นแสนสุขพัฒนา
รพสต.บา้นใหม่ชัยเจริญ
รพสต.บา้นหนองปรือ
รพสต.บา้นน้ าพรม
รพสต.หนองพระ

คลินิกหมอครอบครัว    4
 ทีม 6 แหง่

ค่าปูายคลินิกหมอครอบครัว
พร้อมติดต้ังแห่งละ 1 ปูาย
จ านวน 6 ปูาย x 7,300 
บาท

                  43,800.00 งบ PCC 61
บริหารจดัการภาพ CUP

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  4

3,8
00

.00              43,800.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์
นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

สอน.บา้นกลาง สอน.บา้นกลาง ค่าปูายคลินิกหมอครอบครัว
พร้อมติดต้ัง 1 ปูาย x 7,490
บาท เป็นเงิน 7,490 บาท

                   7,490.00 งบ PCC 61
บริหารจดัการภาพ CUP

   
 7

,49
0.0

0                7,490.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์
นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

2.พัฒนาคุณภาพระบบการ
ใหบ้ริการเชิงรุกคลินิกหมอ
ครอบครัว

การประชุมเพื่อวางแผน
และติดตามงานการพัฒนา
คุณภาพระบบการใหบ้ริการ
เชิงรุกคลินิกหมอครอบครัว

PCC : Phase 1
PCC : Phase 2

ผู้เกี่ยวข้องการพัฒนา
คลินิกหมอครอบครัว
8 ทีม 14 แหง่

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
30 คน x 100 บาท x 3 
คร้ัง

                   9,000.00 งบ PCC 61
บริหารจดัการภาพ CUP

   
   

   
  3

,00
0.0

0

   
   

   
  3

,00
0.0

0

   
   

   
  3

,00
0.0

0                9,000.00 นางไพลิน ต้ังศรีวงศ์
นายวราวฒิุ สายเปล่ียน

                       -   
รวมทั้งสิ้น                114,585.00                             -   - 54,295.00 3,000.00 51,290.00 - - 3,000.00 - - - 3,000.00 -            114,585.00

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการงานประจ า คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ดา้นบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาระบบริการโรคตดิตอ่ โรคอุบตัใิหม่ และโรคอุบตัซ้ิ า
ตวัชี้วัดกระทรวง : อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ เปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละ 85
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.ชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานดูแล
รักษาและควบคุมวณัโรค

เจา้หน้าที่รับทราบแนวทาง
ปฏบิติัปอูงกันควบคุมวณัโรค

เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมวณัโรครับทราบ
วตัถุประสงค์และสามารถ
ด าเนินงานไปในแนวทาง
เดียวกัน

ผู้รับผิดชอบงานวณัโรค
ทุกสถานบริการ 30 คน

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   ยุทธภมูิ  วจิารณ์พล

2.ส ารวจข้อมูลประชากร
กลุ่มเส่ียงที่ต้องได้รับการ
คัดกรองวณัโรค

ทราบจ านวนกลุ่มเปาูหมาย
 โดยก าหนดกลุ่มเปาูหมาย
ดังต่อไปนี้
1.ประชากรกลุ่มเส่ียงของ
รพ.สต./PCU/เทศบาล
*ผู้สัมผัสวณัโรคร่วมบา้น/
 ใกล้ชิด 3 ปยี้อนหลัง
 (ป ี2560-2562)
*ผู้ปวุยเบาหวาน HbA1C≥7
 หรือ FBS ≥ 150 ติดต่อกัน
 2 คร้ัง
*ผู้สูงอายุ 60 ปขีึ้นไป ที่มี
 โรคร่วม (DM, COPD, CKD
 ,CA)
*ผู้สูงอายุ 65 ปขีึ้นไปทุกราย

สถานบริการสาธารณสุข
เครือข่าย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของ รพ.วงัทอง
ส ารวจจ านวนประชากร
กลุ่มเส่ียงวณัโรค

สถานบริการสาธารณสุข
จ านวน 22 แหง่

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

2.ประชากรกลุ่มเส่ียงของ
รพ.วงัทอง
*ผู้ปวุยเอดส์
*แรงงานต่างด้าว
*บคุลากรสาธารณสุข
*ผู้ต้องขังในเรือนจ า

หน่วยงานภายใน รพ.
ที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน 
(คลินิกยาต้านไวรัส,
งานอาชีวอนามัยฯ, 
งานปประกันฯ,
คลินิกวณัโรค)

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

3.คัดกรองวณัโรคเชิงรุก
ในกลุ่มเส่ียงด้วย Chest 
X-Ray

ประชากรกลุ่มเส่ียงได้รับ
การตรวจคัดกรองวณัโรค
ด้วย Chest X-Ray

ประชากรกลุ่มเส่ียงของ
รพ.สต./PCU/เทศบาล

*ผู้สัมผัสวณัโรคร่วมบา้น
 ใกล้ชิด 3 ปยี้อนหลัง
 (ป ี2560-2562)
*ผู้ปวุยเบาหวาน HbA1C
 ≥7 หรือ FBS ≥ 150
 ติดต่อกัน 2 คร้ัง
*ผู้สูงอายุ 60 ปขีึ้นไป
 ที่มีโรคร่วม (DM, COPD,
 CKD, CA)
*ผู้สูงอายุ 65 ปขีึ้นไป
 ทุกราย

ค่าเอกซเรย์ทรวงอก
ด้วยรถเอกซเนย์เคล่ือนที่
5,154 คน x 85 บาท
(ประมาณการจากผลการ
ด าเนินงานคัดกรองวณัโรค
 ป ี2562)

                438,090.00 กองทุนต าบลพื้นที่ รพ.สต.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 4

38
,09

0.0
0             438,090.00

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

ประชากรกลุ่มเส่ียงของ 
รพ.วงัทอง

*ผู้ปวุยเอดส์ 439 คน
*แรงงานต่างด้าว 320 คน
*บคุลากรสาธารณสุข
 365 คน

ค่าเอกซเรย์ทรวงอก
1,124 คน x 220 บาท

                247,280.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
49

,45
6.0

0

   
   

   
49

,45
6.0

0

   
   

   
49

,45
6.0

0

   
   

   
49

,45
6.0

0

   
   

   
49

,45
6.0

0             247,280.00

3.คัดกรองวณัโรคเด้วย
การตรวจเสมหะด้วยกล้อง
จลุทรรศน์ (Sputum AFB)

ประชากรกลุ่มเส่ียงที่มีผล
Chest X-Ray เข้าได้กับ
วณัโรค ได้รับการตรวจ
Sputum AFB

ตรวจเสมหะประชากรกลุ่ม
เส่ียงที่มีผล Chest X-Ray
เข้าได้กับวณัโรค ได้รับ
การตรวจ Sputum AFB

ประชากรกลุ่มเส่ียง 314 
คน (ประมาณการ 5% 
ของผู้ที่รับการเอกซเรย์
ทรวงอกทั้งหมด)

ค่าตรวจ Sputum AFB 
314 คน x 2 ตัวอย่าง x 
60 บาท

                  37,680.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563
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6.0

0
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6.0

0
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,53
6.0

0

   
   

   
   

   
  7

,53
6.0

0              37,680.00

4.ขึ้นทะเบยีนดูแลรักษา
ตามมาตรฐานแนวทางการ
ด าเนินงานวณัโรคแหง่ชาติ

ผู้ปวุยวณัโรคได้รับการดูแล
รักษาวณัโรคอย่างเหมาะสม

ผู้ปวุยวณัโรคทุกรายได้รับ
การดูแลรักษาวณัโรคอย่าง
เหมาะสม

ผู้ปวุยวณัโรค 19 คน
(ค่าประมาณการ ร้อยละ 
0.3 ของผู้เข้ารับการคัด
กรองทั้งหมด)  ไม

่ใช
้งบ

ปร
ะม

าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

5.สรุปผลการด าเนินงาน รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน

รายงานสรุปผลด าเนินงาน จ านวน 1 ฉบบั

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

                       -   
รวมทั้งสิ้น                723,050.00                             -   - - - 56,992.00 56,992.00 495,082.00 56,992.00 56,992.00 - - - -            723,050.00

 

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

31



 

 

 

ยุทธศาสตร์ Governance Excellence 
แผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

 

 



 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตวัชี้วัดกระทรวง : รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว เปา้หมายตวัชี้วัด ระดบั 3 ดาว ร้อยละ 100 , ระดบั 5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม)
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการตรวจประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยบริการปฐมภมูิตามเกณฑ์ รพ.สต.ตดิดาว
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.ประชุมชี้แจงเกณฑ์
รพ.สต.ติดดาว

หน่วยบริการปฐมภมูิ
22 แหง่

หน่วยบริการปฐมภมูิผ่าน
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

หน่วยบริการปฐมภมูิ
22 แหง่

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง 50 คน
x 110 บาท

                   5,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 5

,50
0.0

0                5,500.00 ไพลิน / ประชัญ

2.ประชุมคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอในการออก
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

หน่วยบริการปฐมภมูิ
22 แหง่

หน่วยบริการปฐมภมูิผ่าน
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

หน่วยบริการปฐมภมูิ
22 แหง่

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง 15 คน
x 110 บาท x 6 วนั

                   9,900.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 9

,90
0.0

0                9,900.00

3.ประชุมคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ สรุปการ
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

หน่วยบริการปฐมภมูิ
22 แหง่

หน่วยบริการปฐมภมูิผ่าน
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

หน่วยบริการปฐมภมูิ
22 แหง่

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง 50 คน
x 110 บาท

                   5,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 5

,50
0.0

0                5,500.00

0
รวมทั้งสิ้น                  20,900.00                             -   - 5,500.00 - - 9,900.00 5,500.00 - - - - - -              20,900.00

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตวัชี้วัดกระทรวง : รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว เปา้หมายตวัชี้วัด ระดบั 5 ดาว ร้อยละ 60
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : แผนพัฒนาคุณาภาพเครื่องมือแพทย์เครือข่ายหน่วยบริการ
 กลุ่มงาน/งาน : คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.จดัต้ังคณะกรรมการ
เคร่ืองมือแพทย์ รพ.สต.

คณะกรรมการเคร่ืองมือ
แพทย์ของ รพ.สต.

คณะกรรมการเคร่ืองมือ
แพทย์ของ รพ.สต. 
ปฏบิติังานตามบทบาท 
หน้าที่

ผู้รับผิดชอบของ รพ.สต.
19 แหง่

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   สุกัญญา พัฒนคิมหนัต์

และผู้รับผิดชอบงาน
สสอ./รพ.สต.

2.ส ารวจข้อมูลเคร่ืองมือ
แพทย์ รพ.สต.

ฐานข้อมูลเคร่ืองมือแพทย์
ทุก รพ.สต.

เคร่ืองมือแพทย์ทุกชนิด
ในรพ.สต. ได้รับการจดั
หมวดหมู่

เครืองมือแพทย์ รพ.สต.
19 แหง่

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

3.จดัท าทะเบยีน และ
แผนการสอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย์ รพ.สต.

* ศูนย์ข้อมูลกลางเคร่ืองมือ
แทพย์อ าเภอ

* เคร่ืองมือแพทย์มีการ
ลงทะเบยีนทุกเคร่ือง
* หน่วยบริการใช้ข้อมูล
เคร่ืองมือแพทย์จากแหล่ง
เดียวกัน

เครืองมือแพทย์ รพ.สต.
19 แหง่

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

                       -   

4.ขอสนับสนุนการสอบเทียม
เคร่ืองมือแพทย์จาก สบส. 2

กิจกรรมสอบเทียบและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์

สบส.2 สนับสนุนการสอบ
เทียบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือแพทย์

บคุลการและอุปกรณ์สอบ
เทียบจาก สบส. 2

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

มีการสอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์ทุกชนิด

เคร่ืองมือแพทย์ได้รับการ
สอบเทียบและบ ารุงรักษา
ทุกเคร่ือง

เครืองมือแพทย์ รพ.สต.
19 แหง่

* ค่าตอบแทนนอกเวลา
ส าหรับ จนท.สบส.2
วนัละ 480 บาท x 6 คน
x 2 วนั
เปน็เงิน

                   5,760.00 งบสนับสนุน คปสอ. 63

   
   

   
   

   
  5

,76
0.0

0                5,760.00

* ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
รถยนต์ในการขนส่ง
เคร่ืองมือสอบเทียบของ 
สบส.2 ไป-กลับ จ านวน 2
 วนั ระยะทาง 32 กม. x 
4 บาท x 4 คร้ัง

                      512.00 งบสนับสนุน คปสอ. 63

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 5
12

.00                  512.00

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

5.จดักิจกรรมสอบเทียบ
และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
แพทย์ จ านวน 475 ชิ้น ดังนี้
*เคร่ืองปัน่hematocrit
19 เคร่ือง
*เคร่ืองวดัความดันโลหติ
95 เคร่ือง
*ปรอทวดัไข้ 95 อัน
*ปรอทวดัอุณหภมูิตู้เย็น
57 อัน
*ปรอทวดัอุณหภมูิหอ้ง
57 อัน
*คร่ืองชั่งน้ าหนัก 76 อัน
*เคร่ืองฟังเสียงหวัใจทารก
ในครรภ ์19 เคร่ือง
*เครือง Pulse oximeter
38 เคร่ือง
*เคร่ืองดูดเสมหะ 38 เคร่ือง

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

6.สรุปผลการสอบเทียบ คุณภาพ/ประสิทธภิาพของ
เคร่ืองมือแพทย์ของ รพ.สต.

* แผนความต้องการ
* แผนจดัซ้ือทดแทน

ผู้รับผิดชอบงาน รพ.,
สสอ., รพ.สต.

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

รวมทั้งสิ้น                    6,272.00                             -   - - - 6,272.00 - - - - - - - -               6,272.00

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตวัชี้วัดกระทรวง : รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว เปา้หมายตวัชี้วัด ระดบั 3 ดาว ร้อยละ 100 , ระดบั 5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม)
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการปรับปรุงห้องกายภาพบ าบดัที่ รพ.สต. เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการปฐมภมูิตามเกณฑ์ รพ.สต.ตดิดาว อ าเภอวังทอง ป ี2563
 กลุ่มงาน/งาน : งานกายภาพบ าบดั

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.ปรับปรุงหอ้งใหบ้ริการ
กายภาพบ าบดั

ผู้ปวุยได้รับการบริการ
กายภาพบ าบดัที่หน่วย
บริการปฐมภมูิ

มีเคร่ืองปรับอากาศใน
หอ้งกายภาพบ าบดัพร้อม
ใหบ้ริการผู้ปวุย

รพ.สต.แก่งโสภา เคร่ืองปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 15,000 BTU
จ านวน 1 เคร่ือง

                  20,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
  2

0,0
00

.00              20,000.00

ฉากกั้นแบบพับได้เพื่อใช้
ในการท าหตัถการ

รพ.สต.แก่งโสภา
รพ.สต.แม่ระกา

ฉากกั้นหอ้ง PVC แบบรูด
พับได้ ขนาด 5.5 x 1.80
เมตร จ านวน 2 ชุด

                  11,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

5,5
00

.00                5,500.00

ทางลาดเหล็กพาดบนัได 
ส าหรับผู้ปวุยที่ใช้รถเข็น

รพ.สต.แก่งโสภา
รพ.สต.แม่ระกา

ทางลาดเหล็กพาดบนัได
ขนาด 1 x 1.50 x-2 เมตร
จ านวน 2 ชุด

                   9,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 4

,50
0.0

0                4,500.00

0
รวมทั้งสิ้น                  40,000.00                             -   - - - 10,000.00 - 20,000.00 - - - - - -              30,000.00

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตวัชี้วัดกระทรวง : รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว เปา้หมายตวัชี้วัด ระดบั 3 ดาว ร้อยละ 100 , ระดบั 5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม)
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริการปฐมภมูิและองค์รวม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.พัฒนาระบบบริหาร
จดัการวคัซีนและลูกโซ่ความ
เย็น

กระติกขนส่งวคัซีนที่มี
มาตรฐาน

มีระบบ Cold chain ที่มี
ประสิทธภิาพ

รพ.สต./PCU 22 แหง่ ค่ากระติกวคัซีน 22 อัน
x 5,000 บาท

                110,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

  1
10

,00
0.0

0             110,000.00

มีระบบแจง้เตือนอุณหภมูิ
ออนไลน์

ค่าอุปกรณ์เตือนอุณหภมูิ
ตู้เย็นผ่านระบบ Internet
(Temperature Alarm 
Machine Internet of 
Things : TAM IOT) 
พร้อมแอปพลิเคชัน
22 เคร่ือง x 3,000 บาท

                  66,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
66

,00
0.0

0              66,000.00

0
รวมทั้งสิ้น                176,000.00                             -   - - - 176,000.00 - - - - - - - -            176,000.00

 

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตวัชี้วัดกระทรวง : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว เปา้หมายตวัชี้วัด รพ.สต.เครือข่ายคะแนนผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพงาน IC 100%
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการปอ้งกันการแพร่กระจายเชื้อในเครือข่ายสุขภาพอ าเภอวังทอง
 กลุ่มงาน/งาน : งาน IC

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.ค่าอาหารกลางวนั
จ านวน 31 คน x 50 บาท

                   1,550.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

  1
,55

0.0
0                1,550.00

2.ค่าอาหารวา่ง จ านวน 
31 คน x 25 บาท x 2 มื้อ

                   1,550.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 1

,55
0.0

0                1,550.00

*Alc.hand rub 5 ขวด
x 100 บาท x 26 แหง่ 

                  13,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
13

,00
0.0

0              13,000.00

*สต๊ิกเกอรขั้นตอนล้างมือ
แบบกันน้ า ขนาด A4 
6 แผ่น x 60 บาท x 26 
แหง่

                   9,360.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
  9

,36
0.0

0                9,360.00

*ชุดปอูงกันเชื้ออุบติัใหม่
1 ชุด x 1,200 บาท x 26
แหง่

                  31,200.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
31

,20
0.0

0              31,200.00

*ค่าอาหารกลางวนั 45 คน
x 50 บาท

                   2,250.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 2

,25
0.0

0                2,250.00

ค่าอาหารวา่ง 45 คน
x 2 มื้อ x 25 บาท

                   2,250.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
   

   
   

 2
,25

0.0
0                2,250.00

4.จดัหาอุปกรณ์ตรวจสอบ
ประสิทธภิาพการท าใหป้ราศ
จากเชื้อ

*Comply test steam 
class 4
*Spore test steam

อุปกรณ์ตรวจสอบการ
ปราศจากเชื้อที่มี
ประสิทธภิาพ

รพ.สต. 19 แหง่ *Comply test 1/2 
กล่อง x 856 บาท x
19 แหง่

                   8,560.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
  8

,56
0.0

0                8,560.00

*Spore test 3 กล่อง x 
6,500 บาท (กล่องละ 100
หลอดให ้รพ.สต. แหง่ละ
15 หลอด 19 แหง่)

                  19,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
   

   
19

,50
0.0

0              19,500.00

5.ติดตามการปฏบิติัตาม
แนวทางปอูงกันและควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อโรคและ
การจดัการขยะติดเชื้อใน
สถานบริการสาธารณสุข

แผนติดตามการปฏบิติัตาม
แนวทางปอูงกันและควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อ

≥80% *รพ./รพ.สต./PCU
  23 แหง่
*สถานสงเคราะห ์เรือนจ า
 ในเขตอ าเภอวงัทอง
 3 แหง่

                            -   

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

2.จดัหาวสัดุอุปกรณ์ปอูงกัน
การติดเชื้อ

อุปกรณ์ปอูงกันใหเ้พียงพอ
*Alc.hand rub
*สต๊ิกเกอร์ขั้นตอนล้างมือ
*อุปกรณ์ปอูงกันปอูงกัน
การติดเชื้อโรคอุบติัใหม่/ 
อุบติัซ้ า

อุปกรณ์ปอูงกันเพียงพอ *รพ./รพ.สต./PCU
  23 แหง่
*สถานสงเคราะห ์เรือนจ า
 ในเขตอ าเภอวงัทอง
 3 แหง่

3.ซ้อมแผนเตรียมความ
พร้อมรับโรคอุบติัใหม่อุบติั
ซ้ า 

จ านวนบคุลากรในรพ.และ
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอวงั
ทองมีความรู้และสามารถ
ปฏบิติัตามแนวทางปอูงกัน
และควบคุมการแพร่กระจาย
เชื้อโรคและการจดัการขยะ
ติดเชื้อในสถานบริการ
สาธารณสุข ได้

> 80% บคุลากรในเครือข่าย
*รพ./รพ.สต./PCU
  23 แหง่
*สถานสงเคราะห ์เรือนจ า
 ในเขตอ าเภอวงัทอง
 3 แหง่

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1.อบรม จนท. ผู้รับผิดชอบ
เร่ืองการติดเชื้อและแนวทาง
ปอูงกันการแพร่กระจายเชื้อ
และการจดัการขยะติดเชื้อ
ในสถานบริการสาธารณสุข 

บคุลากรเครือข่ายสุขภาพ
อ าเภอวงัทองมีความรู้และ
สามารถปฏบิติัตามแนวทาง
ปอูงกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อโรคและการ
จดัการขยะติดเชื้อในสถาน
บริการสาธารณสุข

> 80% บคุลากร รพ.สต.อ าเภอ
วงัทอง สถานสงเคราะห์
อ าเภอวงัทอง เรือนจ าใน
เขตอ าเภอวงัทอง 3 แหง่

กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

6.ทบทวนอุบติัการณ์การติด
เชื้อในเครือข่ายอ าเภอวงัทอง

อุบติัการณ์การติดเชื้อโรค
เครือข่ายอ าเภอวงัทอง

                            -   

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

7.ประเมินผลโครงการ โครงการปอูงกันการ
แพร่กระจายเชื้อของ
โรงพยาบาลวงัทอง

                            -   

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

0
รวมทั้งสิ้น                  89,220.00                             -   - - - - - - 89,220.00 - - - - -              89,220.00

 

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 35. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาต ิ
ตวัชี้วัดกระทรวง : หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เปา้หมายตวัชี้วัด สาเหตกุารตายที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่เกิน ร้อยละ 25 
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตกุารตายที่ไม่ชัดแจ้งอ าเภอวังทอง
 กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.การตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่
ชัดแจง้ก่อนส่งข้อมูล 43 
แฟูม

ระบบตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่
ชัดแจง้

ข้อมูลสาเหตุการตายใน
ฐานข้อมูล 43 แฟูม 
ถูกต้องทุกเดือน

รพ.วงัทอง
รพ.สต. 19 แหง่
PCU 2 แหง่
ทัณฑสถาน 3 แหง่

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

                       -   จริวฒัน์
วษิุวติั

2.ประชุมชี้แจงการแจง้
ข้อมูล, บนัทึกข้อมูล, 
ตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการ
ตายอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน และการใช้
โปรแกรม Cause of Death
 Helpe

บคุลากรมีทักษะในการให้
ข้อมูล, บนัทึกข้อมูล, 
ตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการ
ตายได้อย่างถูกต้อง

คุณภาพข้อมูลสาเหตุการ
ตายที่ไม่ชัดแจง้ ไม่เกิน 
ร้อยละ 25

* แพทย์นิติเวช/แพทย์ผู้
ออกใบรับรองการตาย
* นายทะเบยีนอ าเภอ
* ผู้รับผิดชอบการ code 
รหสัโรค
* ผู้บนัทึกข้อมูลรหสัโรค
* ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น
* ต ารวจ
* ผู้ตรวจสอบข้อมูล
* ผู้รับผิดชอบงานข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวนทั้งหมด 180 คน

* ค่าอาหารวา่ง 180 คน
x 1 มื้อ x 25 บาท

                   4,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 4
,50

0.0
0                4,500.00 สาธติ

วษิุวติั

3.จดัท าคู่มือรายการโรคที่
ไม่ควรเขียนและควรเขียน
ในการบนัทึกข้อมูลสาเหตุ
การตายในใบรับรองการ
ตายและใบมรณบตัรของ
หน่วยบริการ/อ าเภอวงัทอง

คู่มือฯ ที่เปน็มาตรฐาน
สามารถใช้อ้างอิงได้

การใช้คู่มือฯ ในการอ้างอิง
เพื่อบนัทึกข้อมูลสาเหตุ
การตายในใบรับรองการ
ตายและใบมรณบตัรได้
อย่างถูกต้อง

* แพทย์นิติเวช/แพทย์ผู้
ออกใบรับรองการตาย
* นายทะเบยีนอ าเภอ
* ผู้รับผิดชอบการ code 
รหสัโรค
* ผู้บนัทึกข้อมูลรหสัโรค
* ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น
* ต ารวจ
* ผู้ตรวจสอบข้อมูล
* ผู้รับผิดชอบงานข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวนทั้งหมด 170 คน

* ค่าจดัท าคู่มือฯ 170 เล่ม
x 50 บาท

                   8,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 8
,50

0.0
0                8,500.00 สาธติ

วษิุวติั

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

4.การใช้งานโปรแกรม
สืบค้นข้อมูลการบนัทึก
สาเหตุการตายในช่องทาง
ต่างๆ
4.1 กลุ่ม Line “สาเหตุการ
ตาย พล.”
4.2 ฐานข้อมูลตรวจสอบ
สาเหตุการบนัทึกที่ผิดพลาด
รายบคุคล*
4.3 โปรแกรมช่วยสัมภาษณ์
การลงสาเหตุการตาย
ส าหรับนายทะเบยีน 
(Cause of Death Helper)

บคุลากรที่เกี่ยวข้องมี
ช่องทางในการสืบค้นหรือ
อ านวยความสะดวกด้าน
ข้อมูลในการบนัทึกสาเหตุ
การตาย

อ านวยความสะดวกใน
การบนัทึกข้อมูล
ใบรับรองการตายและใบ
มรณบตัรได้ถูกต้อง

* แพทย์นิติเวช/แพทย์ผู้
ออกใบรับรองการตาย
* นายทะเบยีนอ าเภอ
* ผู้รับผิดชอบการ code 
รหสัโรค
* ผู้บนัทึกข้อมูลรหสัโรค
* ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น
* ต ารวจ
* ผู้ตรวจสอบข้อมูล
* ผู้รับผิดชอบงานข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวนทั้งหมด 60 คน

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

                       -   จริวฒัน์
วษิุวติั

5.ประชุมสรุปการวเิคราะห์
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการ
ตาย อ าเภอวงัทอง

บคุลากรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีทราบถึงผลการ
วเิคราะหข์้อมูล, การ
ตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการ
ตายเพื่อน าไปปรับปรุง
พัฒนางานประจ า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมและอ านวยความ
สะดวกในการใหข้้อมูล
และบนัทึกข้อมูลสาเหตุ
การตายที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
(คืนข้อมูลในวาระประชุม
ก านันผู้ใหญ่บา้น
ประจ าเดือน)

* แพทย์นิติเวช/แพทย์ผู้
ออกใบรับรองการตาย
* นายทะเบยีนอ าเภอ
* ผู้รับผิดชอบการ code 
รหสัโรค
* ผู้บนัทึกข้อมูลรหสัโรค
* ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น
* ต ารวจ
* ผู้ตรวจสอบข้อมูล
* ผู้รับผิดชอบงานข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวนทั้งหมด 60 คน

วาระประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บา้น

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   สาธติ

วษิุวติั

รวมทั้งสิ้น                  13,000.00                             -   - - - 13,000.00 - - - - - - - -              13,000.00

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการงานประจ า คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 36. โครงการ Smart Hospital
ตวัชี้วัดกระทรวง : หน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital เปา้หมายตวัชี้วัด ผานเกณฑ ระดบั 2 ขึ้นไป
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการพัฒนาระบบเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
 กลุ่มงาน/งาน : ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.ติดต้ังระบบและขอ
สนับสนุนวทิยากร/
Programer

* ติดต้ังระบบ
* สอนการใช้งาน Admin
  รพ.

* รพ.วงัทอง
* วทิยากรจาก สสจ.พล.
  และ ม.นเรศวร

* วทิยากรจาก สสจ.พล.
  และ ม.นเรศวร
  จ านวน 3 คน
* นวก.คอมพิวเตอร์
  จ านวน 2 คน  ไม

่ใช
้งบ

ปร
ะม

าณ

                       -   

2.ประชาสัมพันธช์่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ผ่าน Mobile application

เพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพผ่าน Mobile 
application

* App. H4U
* App. หมอรู้จกัคุณ

* นวก.คอมพิวเตอร์
  จ านวน 2 คน
* ผู้รับผิดชอบงาน/
  ผู้ประสานงาน รพ.สต.
  จ านวน 19 คน
* อสม. ในพื้นที่

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

                       -   

3.จดัท าคู่มือการใช้งาน 
Application H4U,
หมอรู้จกัคุณ

คู่มือการใช้งาน H4U,
หมอรู้จกัคุณ

คู่มือการใช้งาน H4U,
หมอรู้จกัคุณ แบบ 
electronic file ส าหรับ 
Admin และ User

ไฟล์คู่มือการใช้งาน H4U,
หมอรู้จกัคุณ แบบ 
electronic file 
จ านวน 4 ไฟล์

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

                       -   

4.ประชุมชี้แจง้การติดต้ัง
ระบบและการใช้งาน 
Mobile application 
ส าหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้รับผิดชอบดูและระบบ
เข้าใจการติดต้ังระบบและ
การใช้งาน Application

ผู้รับผิดชอบดูและระบบ
ปฏบิติังานเปน็แนวทาง
เดียวกัน

* นวก.คอมพิวเตอร์
  จ านวน 2 คน
* ผู้รับผิดชอบของ รพ.สต.
  /PCU/สสอ.
  จ านวน 23 คน

* ค่าอาหารกลางวนั 25 
คน x 1 มื้อ x 60 บาท
เปน็เงิน 1,500 บาท
* ค่าอาหารวา่ง 25 คน
x 2 มื้อ x 25 บาท
เปน็เงิน 1,250 บาท

                   2,750.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
,75

0.0
0                2,750.00

5.ประชุมชี้แจงการใช้งาน 
Mobile application > 
H4U, หมอรู้จกัคุณ ส าหรับ
หรับเจา้ที่ทั่วไป, อสม.

เจา้หน้าที่หน่วยบริการ, อสม.
เข้าใจการใช้งาน 
Application

เจา้หน้าที่, อสม. สามารถ
ใช้งาน App. และ
สามารถแนะน าการใช้งาน
ใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้

* เจา้หน้าที่ของ รพ.
  และ รพ.สต./PCU
  จ านวน 25 คน
* ตัวแทน อสม. ในพื้นที่
  รพ.สต. และ PCU
  จ านวน 600 คน

* ค่าอาหารวา่ง 625 คน
x 1 มื้อ x 25 บาท

                  15,625.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
งบสนับสนุน คปสอ.
ป ี2563

   
   

   
   

   
   

   
  1

5,6
25

.00              15,625.00

6.บ ารุงรักใช้งานรักษาและ
ประเมินการระบบ

* แผนการบ ารุงรักษา
* วเิคราะหป์ระสิทธภิาพ
  การท างานของระบบ

Application H4U,
หมอรู้จกัคุณ ได้รับการ
ประเมินระบบทุกเดือน

* นวก.คอมพิวเตอร์
  จ านวน 2 คน

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ

 ไม
่ใช

้งบ
ปร

ะม
าณ                        -   

                       -   
รวมทั้งสิ้น                  18,375.00                             -   - 2,750.00 15,625.00 - - - - - - - - -              18,375.00

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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 แผนปฏบิตัริาชการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงานกระทรวง : แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการกระทรวง : โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตวัชี้วัดกระทรวง : ความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์ เปา้หมายตวัชี้วัด
 ชื่อโครงการ/แผนงาน : โครงการก ากับตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน คปสอ.วังทอง ปงีบประมาณ 2563
 กลุ่มงาน/งาน : คณะท างานแผนยุทธศาสตร์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
1.ประชุมจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ คปสอ. ป ี2563

แผนปฏบิติัการยุทธศาสตร์ 
คปสอ.วงัทอง ป ี2563

ความส าเร็จของ KPI 
ยุทธศาสตร์ ป ี2563

คณะกรรมการ คปสอ./
ทีมน า/PM ทุกงาน 30 คน

 - ค่าอาหารวา่ง 30 คน x
 25 บาท 2 มื้อ x 2 วนั

                   3,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 3

,00
0.0

0                3,000.00 นายสาธติ หลักธงชัย
นายวษิุวติั จนิดาพงษ์

 - ค่าอาหารกลางวนั 30 x
 60 บาท 1 มื้อ x 2 วนั

                   3,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

  3
,60

0.0
0                3,600.00

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์การ
ประชุม

                   1,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

  1
,00

0.0
0                1,000.00

 - ค่าจดัท ารูปเล่ม
แผนปฏบิติักร 3 เล่ม x 
200 บาท

                      600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

 6
00

.00                  600.00

2.นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานพื้นที่ รพสต. 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

หน่วยบริการได้รับการ
นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงาน

1 คร้ัง/ป ี(โซนละ 2 รพ.
สต. รวมทั้งหมด 4 วนั)

คณะกรรมการ คปสอ./
ทีมน า/PM 15 คน

 - ค่าอาหารวา่ง 15 คน x
 25 บาท x 2 มื้อ x 6 วนั
 x 2 คร้ัง

                   9,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
  4

,50
0.0

0

   
   

   
  4

,50
0.0

0                9,000.00

 - ค่าอาหารกลางวนั 15 
คนๆ x 60 บาท x 1 มื้อ x
 x 6 วนั x2 คร้ัง

                  10,800.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 5

,40
0.0

0

   
 5

,40
0.0

0              10,800.00

3.ก ากับการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
KPI แผนงาน/โครงการโดย
ระบบสารสนเทศผ่าน 
google drive และการ
ประชุม คปสอ./ทีมน า

ระบบสารสนเทศติดตามผล
การด าเนินงานผ่าน google
 drive / HDC

ทุกไตรมาส รพ.สต./PCU/รพ. 22 แหง่

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน

 ติ
ดต

าม
ทุก

เดื
อน                        -   

4.การประชุมรับนิเทศ
ติดตามสนับสนุนการ
ด าเนินงานงานจาก สสจ.
พิษณุโลก

ข้อคิดเหน็/เสนอแนะจาก
คณะตรวจนิเทศ

1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการ คปสอ./
ทีมน า/PM ทุกงาน 50 คน

 - ค่าอาหารวา่ง 50 คน x
 25 บาท x 2 มื้อ

                   2,500.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

   
  2

,50
0.0

0                2,500.00

 - ค่าอาหารกลางวนั 50 
คนๆ x 60 บาท x 1 มื้อ

                   3,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

  3
,00

0.0
0                3,000.00

5.ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน คปสอ. ป ี2562

ผลการด าเนินงาน คปสอ. 
รอบ 6 เดือน และ 10 เดือน

2 คร้ัง/ปี คณะกรรมการ คปสอ./
ทีมน า/PM ทุกงาน 30 คน

 - ค่าอาหารวา่ง 30 คน x
 25 บาท 2 มื้อ x 2 วนั

                   3,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 1

,50
0.0

0

   
 1

,50
0.0

0                3,000.00

 - ค่าอาหารกลางวนั 30 x
 60 บาท 1 มื้อ x 2 วนั

                   3,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

  1
,80

0.0
0

  1
,80

0.0
0                3,600.00

6.ประชุมจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ คปสอ. ป ี2564

แผนปฏบิติัการยุทธศาสตร์ 
คปสอ.วงัทอง ป ี2564

ความส าเร็จของ KPI 
ยุทธศาสตร์ ป ี2564

คณะกรรมการ คปสอ./
ทีมน า/PM ทุกงาน 30 คน

 - ค่าอาหารวา่ง 30 คน x
 25 บาท 2 มื้อ x 2 วนั

                   3,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
 3

,00
0.0

0                3,000.00

รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย ,

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน

42



รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
รวมงบประมาณ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม ผลผลิตกิจกรรม เปา้หมายกิจกรรม

กลุ่มเปา้หมาย ,
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

 - ค่าอาหารกลางวนั 30 x
 60 บาท 1 มื้อ x 2 วนั

                   3,600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

  3
,60

0.0
0                3,600.00

  - ค่าวสัดุอุปกรณ์การ
ประชุม

                   1,000.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

  1
,00

0.0
0                1,000.00

 - ค่าจดัท ารูปเล่ม
แผนปฏบิติักร 3 เล่มๆ ละ
 200 บาท

                      600.00 ค่าใช้จา่ยโครงการ
เงินสนับสนุน คปสอ.

   
   

 6
00

.00                  600.00

รวมทั้งสิ้น                  48,300.00                             -   8,200.00 - 9,900.00 - 3,300.00 - 15,400.00 - 3,300.00 - 8,200.00 -              48,300.00

   (นายสาธิต  หลักธงชยั)
นวก.สาธารณสุขช านาญการ
          ผู้เสนอแผน

 (นายจักริน  สมบูรณ์จันทร)์
ประธาน คปสอ.วังทอง

ผู้เห็นชอบแผน
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