
 เร่ือง หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ หน้า

1. สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์  ปี 2563

2. แผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ ปี 2563

1.Promotion   Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน)

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

1.1 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ส่งเสริมสตรีต้ังครรภ์ และ 1000 วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.หนองไหล 11,000 1

1.2 โครงการ 1,000 วัน มหัศจรรย์พัฒนาการเด็ก  -จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย -ตรวจพัฒนาการตามวัย รพ.สต.ปากน้้า 13,800 1

1.3 จัดท้าโครงการนม 90 วัน 90 กล่อง ส้าหรับหญิงต้ังครรภ์  ปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.สต.กระโสบ 19,800 2

1.4 โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น รพสต.ต้าแย 9,900 2

1.5 โครงกานม 90 วัน 90 กล่องส้าหรับหญิงต้ังครรภ์/หญิงหลังคลอด รพสต.หนองแก 26,900 3

1.6 โครงการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่ีไม่มีทันตบุคลากรในเครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ กลุ่มทันตกรรม / PP รพ.๕๐ฯ 218,500 4

1.7  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น(ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง) กลุ่มทันตกรรม / PP รพ.๕๐ฯ 7,200 4

1.8 โครงการ แม่สุขภาพดี เด็กพัฒนาการสมวัย ไอคิว อีคิวดี          รพ.สต.ปทุม 43,350 5

1.9 โครงการ นม 90 วัน 90 กล่อง ส้าหรับหญิงหลังคลอด ปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.สต.กระโสบ 25,300 6

1.10 โครงการ ชาวผาแก้วเข้มแข็งร่วมแรงส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(0- -5 ปี) รพ.สต.ผาแก้ว 15,000 6

1.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กด้วยพลังมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2563  รพ.สต.หัวเรือ 47,200 7

1.12 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.หนองขอน 12,650 7

1.13 โครงการนม 90 วัน 90 กล่องส้าหรับหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด ปี 2563 รพ.สต.ด้ามพร้า 40,400 7

สารบัญ
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1.14 โครงการมหัศจรรย์ 1,000  วันแรกของชีวิตสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมน รพ.สต.ยางลุ่ม 15,900 8

1.15 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการฝากครรภ์และพัฒนาการเด็ก สู่มหัศจรรย์ 1,000 วัน รพ.สต.ปะอาว 17,600 9

1.16 โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง ส้าหรับหญิงต้ังครรภ์ (หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด) รพ.สต.หัวดูน 39,600 9

1.17 โครงการดูแลอนามัยแม่และเด็ก ปี2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 33,000 10

1.18 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563      รพ.สต.ดงบัง 15,500 10

1.19  โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกสู่พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน  ปีงบประมาณ 2563 รพสต.ขามใหญ่ 16,800 11

1.20 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๕ ช่วงวัย  ปีงบประมาณ 2563 PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ 22,000 12

1.21 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5 ปี ต้าบลแจระแม รพสต.หนองแก 12,800 12

1.22 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร : การจัดการด้านสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง รพ.๕๐ฯ / PP 27,600 13

1.23 โครงการส่งเสริมและรักษาทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน(อายุ3-5ปี) กลุ่มงานทันต /PP 45,120 14

1.24 โครงการนม 90วัน 90 กล่องส้าหรับหญิงต้ังครรภ์ รพ.สต.ดงห่องแห่ 13,500 
19

1.25 โครงการสร้างเสริมเพ่ิม IQ,EQ เพ่ือความฉลาดสมวัยในลูกรัก รพ.สต.ปะอาว 13,200 
20

1.26 โครงการลูกฉลาดสมองดี (IQ) EQ เด่น ประจ้าปี 2563 สสอ.เมืองฯ/PP 63,825 
21

1.27 โครงการประเมินระดับสติปัญญาเด้กไทย สสอ.เมือง/PP 36,000 
21

1.28 โครงการ วัยเรียน สดใส ใส่ใจสุขภาพ รพ.สต.ปทุม 22,400 
22

1.29 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสร. ยสร. อย.น้อย      -จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย  -ตรวจสุขภาพช่องปาก รพ.สต.ปากน้้า 18,000 
23

1.30 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน ต้าบลกระโสบอ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

รพ.สต.กระโสบ 42,000 
24

1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษาทางทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา กลุ่มงานทันต /PP 149,280 
25

1.32 โครงการพัฒนาทักษะเครือข่ายการดูแลกลุ่มผู้มีภาวะพ่ึงพิง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยประคับประคอง รพ.สต.ดงห่องแห่ 15,600 30
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1.33 โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข รพ.สต.ปทุม 27,700 
30

1.34 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC)
(ประกาศสปสช. ปี 2563 ครอบคลุม“ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง” ทุกสิทธ์ิทุกกลุ่มอายุ)

นพ.สุทธินันท์/คุณนิตยา/คุณพจนีย์/PP 35,050 31

1.35 โครงการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุท่ีมีความจ้าบกพร่องระยะเร่ิมแรกโดยการใช้ โปรแกรม TEAM-VE รพ. ๕๐ พรรษาฯ 25,600 
34

1.36 โครงการขับเคล่ือนการด้าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP 11,220 
34

1.37 โครงการอบรมเชิงปฏัติการการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ EQ รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP 13,440 
34

1.38 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP 11,000 
34

1.39 โครงการฝึกทักษะการฝากครรภ์และการดูแลหญิงต้ังครรภ์ รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP 8,000 
34

1.40 โครงการขับเคล่ือนการด้าเนินงานอนามัยวัยเจริญพันธ์ุอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP 19,800 
34

 โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

2.1 โครงการผู้สูงอายุฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข รพ.สต.หนองบ่อ 11,500 
35

2.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุ รพ.สต.ดงห่องแห่ 14,300 35

2.3 โครงการปรับเปล่ียนเป้าหมาย สลายอ้วน รพ.สต.ปากน้้า 16,200 
35

2.4 โครงการอบรมผู้ป่วยเร้ือรังในวันคลินิกโรคเร้ือรัง   ปี 2563 รพ.สต.หนองแต้ 85,000 
36

2.5 โครงการส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร รพสต.ดงห่องแห่ 22,420 
36

2.6 โครงการให้ความรู้แบบบูรณาการแก่ผู้ป่วยเร้ือรังในคลีนิค รพ.สต.ผาแก้ว 42,000 
36

2.7 โครงการ ชาวผาแก้วเข้มแข็งร่วมแรงต้นภัยมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ผาแก้ว 15,000 
37

2.8 โครงการผู้ป่วยเร้ือรังสุขภาพดีด้วยSKT รพ.สต.ผาแก้ว 10,000 
37

2.9 โครงการ ชาวผาแก้วเข้มแข็งร่วมแรงออกก้าลังกาย รพ.สต ผาแก้ว 15,000 
37



 เร่ือง หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ หน้า

สารบัญ

2.1 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)/เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก"ใน
ระดับศีล 5 ปีงบประมาณ 2563

 รพ.สต.หัวเรือ 8,000 
37

2.11 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563  รพ.สต.หัวเรือ 10,000 
38

2.12 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรม To Be Number One ด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก"ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคเอดส์และยา
เสพติด

 รพ.สต.หัวเรือ 8,000 
38

2.13 โครงการสร้างผู้ปฏิบัติตน ถือศีล 5 มีชีวิต 100 ปี ชีวีมีความสุข  รพ.สต.หัวเรือ 26,800 
38

2.14 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.หนองขอน 13,200 

2.15 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน อายุ 15 ปี ข้ึนไป ตามชุดสิทธิประโยชน์ รพ.สต.หนองบ่อ 22,450 
39

2.16 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน รพ.สต.หนองไหล 25,000 
39

2.17 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนและให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ปี 2563 รพ.สต.ดงห่องแห่ 12,100 
39

2.18 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเชิงรุก รพ.สต.ปากน้้า 10,000 
40

2.19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีแบบบูรณาการ หมู่ท่ี 1-11 ต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประจ้าปีงบประมาณ 2563

รพ.สต.กระโสบ 110,000 

40
2.20 โครงการตรวจคัดกรองความเส่ียงด้านสุขภาพ รพ.สต.ผาแก้ว 30,000 

40
2.21 โครงการฟ้ืนฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.หนองขอน 21,120 

40
2.22 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน รพ.สต.หนองขอน 10,560 

41
2.23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการจมน้้าในเด็กอายุต้่ากว่า 15 ปี ปี2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 26,800 

41
2.24 โครงการสร้างทักษะการปฐมพยาบาลช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในนักเรียน   ปี 2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 20,100 

41
2.25 โครงการอบรมผู้น้าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 11,000 

42
2.26 โครงการทีมหมอครอบครัวบริการเชิงรุกให้ความรู้และคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 99,000 

42
2.27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.4.0 ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา พัฒนาความรอบรู้สู่ผู้น้าการปรับเปล่ียนด้านสุขภาพชุมชน 

ปี 2563
 รพ.สต.ด้ามพร้า 24,200 

42
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2.28 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มประชาชนอายุ 15ปีข้ึนไปตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก ปีงบประมาณ  2563  รพ.สต.ยางลุ่ม 32,250 
42

2.29 โครงการสืบสานประเพณีพ้ืนบ้านชุมชน(รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลยางลุ่ม  ปีงบประมาณ 2563  รพ.สต.ยางลุ่ม 13,500 
43

2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายชมรม TO be number one ปีงบประมาณ  2563  รพ.สต.ยางลุ่ม 34,100 
44

2.31 โครงการบูรณาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563  รพ.สต.ยางลุ่ม 29,460 
45

2.32 โครงการอบรมแบบบูรณาการปรับเปล่ียนและส่งเสริมพฤติกรรมการออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ ปี 2563 รพ.สต.ปะอาว 17,600 
46

2.33 โครงการเพ่ิมความรู้พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.หัวดูน 56,100 
46

2.34 โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพในโรงเรียน รพ.สต.หัวดูน 8,910 
46

2.35 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 24,000 
47

2.36 โครงการการด้าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 33,000 
47

2.37 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสค.ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 19,700 
47

2.38 โครงการตรวจคัดกรองความเส่ียงด้านสุขภาพต้าบลดงแสนสุข ปีงบ 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 50,075 
48

2.39 โครงการการ ทูบีนัมเบอร์วัน บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ต้านภัยยาเสพติด ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 24,000 
48

2.40 โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ สู่ความย่ังยืน ปี 2563             รพ.สต.ดงบัง 13,900 
49

2.41 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ปีงบประมาณ 2563 รพสต.ขามใหญ่ 86,900 
50

2.42 โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2563
กิจกรรม

รพสต.ขามใหญ่ 26,400 
50

2.43 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้องก่อนวัย ปี 2563 รพสต.ขามใหญ่ 9,900 
51

2.44 โครงการพัฒนาเครือข่าย อสร. อย.น้อย ในโรงเรียนปี 2563 รพสต.ขามใหญ่ 4,400 
51

2.45 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน 15 ปีข้ึนไป  รพสต.ต้าแย 20,300 
52

2.46 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม  รพสต.ต้าแย 20,600 
52
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2.47 โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ  รพสต.ต้าแย 13,700 
53

2.48 โครงการรณรงค์อบรมและตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก ปีงบประมาณ  2563 PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ 22,800 
53

2.49 โครงการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายชมรม TO be number one ปีงบประมาณ  2563 PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ 23,100 
53

2.50 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพสต.หนองแก 28,400 
54

2.51 โครงการการป้องกันการจมน้้าในเด็กต้่ากว่า 15 ปี สสอ.เมืองฯ/PP 39,000 
54

2.52 โครงการพัฒนาสุขภาพแกนน้าผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจ้าปี 2563 สสอ.เมืองฯ/PP 8,600 
55

2.53 โครงการประเมินรับรองโรงเรียนระดับทองย่ังยืนเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจ้าปี 2563 สสอ.เมืองฯ/PP 27,880 
55

2.54 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม ส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ การเป็นตัวอย่างท่ีดี (งานวัน อสม.อห่งชาติ) ประจ้าปี 2563 สสอ.เมืองฯ/PP 261,200 
56

2.55 โครงการ อบรมและพัฒนาศักยภาพ แกนน้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) สู่ทีมหมอครอบครัว อ้าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ้าปี 2563

สสอ.เมืองฯ/PP 133,500 

56
2.56 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับพ้ืนท่ี

อ.เมืองอุบลราชธานี  ปี2563 เครือข่าย รพ. ๕๐ พรรษา   มหาวชิราลงกรณ
สสอ.เมืองฯ/PP 17,500 

57
2.57 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ทัพไทย 30,100 

57
2.58 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้อาสาสมัครประจ้าครอบครัว(อสค.) รพ.สต.ทัพไทย 14,000 

58

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

 3. โครงการท่ี 3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)
3.1 โครงการพัฒนาคุณชีวิตและระบบสุขภาพอ้าเภอ (พชอ.)อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 สสอ.เมืองฯ/PP 53,400 

59

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ



 เร่ือง หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ หน้า

สารบัญ

4.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค รพ.สต.ดงห่องแห่ 13,000 60

4.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน รพ.สต.ปทุม 36,200 60

4.3 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน รพ.สต.ปากน้้า 30,950 62

4.4 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูระบาด ปี 2563 รพ.สต.หนองแต้ 36,800 63

4.5 โครงการผาแก้วร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก รพ.สต.ผาแก้ว 30,000 64

4.6 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต้าบลหัวเรือ ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต.หัวเรือ 36,000 64

4.7 โครงการชุมชนหัวเรือร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต.หัวเรือ 10,000 64

4.8 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว เขตเทศบาลต้าบลอุบล ปี 2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 20,250 65

4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วเขตเทศบาลต้าบลขามใหญ่ ปี 2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 40,500 65

4.10 โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลยางลุ่ม  ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต.ยางลุ่ม 39,150 66

4.11 โครงการปะอาวรวมใจต้านภัยโรคติดต่อ ปี 2563           รพ.สต.ปะอาว 15,950 67

4.12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจ้าท้องถ่ิน ประจ้าปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 54,000 68

4.13 โครงการพัฒนาเครือข่าย ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน รพ.สต.ดงบัง 17,225 69

4.14 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูระบาด ปี 2563 รพ.สต.หนองแต้ 36,800 70

4.15 โครงการพัฒนาเครือข่าย ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน รพ.สต.ต้าแย 15,939 71

4.16 โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน  ปีงบประมาณ 2563 PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ 20,900 71

4.17 โครงการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT)ต้าบลแจระแม  รพสต.หนองแก 33,000 72

4.18 โครงการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ต้าบลอุบล  รพสต.หนองแก 14,520 73

4.19 โครงการประชาชนร่วมใจปลอดภัยโรคไข้เลือดออก ประจ้าปี 2563  สสอ.เมืองฯ/PP 148,000 74
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4.20 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเพ่ือชุมชนปี2563 รพ.สต.ทัพไทย 33,250 76

4.21 โครงการซ้อมแผนรองรับภัยฉุกเฉินสาธารณสุข ปี 2563
กิจกรรม

รพ.๕๐ พรรษา/PP 7,200 77

โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5.1 โครงการ การพัฒนาระบบการ ป้องกัน ดูแล ฟ้ืนฟู โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง                       รพ.สต.ปทุม 56,540 

78
5.2 โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต.หัวเรือ 40,000 

80
5.3 โครงการต้นแบบควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ปีงบประมาณ 2563  รพ.สต.ยางลุ่ม 35,500 

80
5.4 โครงการภาคีเครือข่ายเสริมแรงใจให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน  ปี 2563  รพ.สต.ปะอาว 19,470 

81
5.5 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.หัวดูน 23,760 

82
5.6 โครงการดูแลกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรังโดยจิตอาสา ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 30,000 

83
5.7 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยทีมหมอครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖2             รพ.สต.ดงบัง 39,000 83
5.8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง รพสต.ต้าแย 9,000 

86
5.9 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเล่ียงโรคเร้ือรัง PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ 22,000 

86
5.10 โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองประชาชนเคล่ือนท่ีเชิงรุก 

-ออกรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเส่ียง 
รพ.สต.ทัพไทย 16,800 

87
5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ  สามเณรและแม่ชี  เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ รพ.๕๐พรรษาฯ/PP 45,000 

87
5.12  โครงการอบรมหลักสูตรพระอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าวัดเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ รพ.๕๐พรรษาฯ/PP 32,760 

88
5.13 ติดตามพฤติกรรมสุขภาพและอาจาระด้านสุขภาพของพระภิกษุ รพ.๕๐พรรษาฯ/PP 20,160 

88
5.14 โครงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้เชิงรุกในกลุ่มขรก.,ปกส.,สิทธิอ่ืนๆ รพ.๕๐พรรษาฯ 359,160 89

5.15 โครงการตรวจสุขภาพตามความเส่ียงและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
 -  HBV

รพ.๕๐พรรษาฯ 9,000 90
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5.16 โครงการอบรมบุคลากรปลอดภัยในการท้างานPersonnel Safetyบูรณาการคลินิกโรคจากการท้างานและการส่งต่อ รพ.๕๐พรรษาฯ 18000 90

5.17 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเส่ียง ปีงบประมาณ 2563 รพ.๕๐พรรษาฯ 33,600 90

5.17 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเร้ือรังในคลินิก ปี 2563 รพ.๕๐พรรษาฯ 28,800 91

5.19 โครงการหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนท่ีแด่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ในช่วงปฏิบัติธรรมประจ้าปี ณ วัดหนองป่าพงระหว่างวันท่ี 
11-17 มกราคม 2563

รพ.๕๐พรรษาฯ 122,650 91

โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
6.1 โครงการการจัดการความรู้ อสม.กับงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รพ.สต.หนองไหล 10,230 

92
6.2 โครงการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รพ.สต.ดงห่องแห่ 13,200 

92
6.3 โครงการเกษตรกรต้าบลหัวเรือ   ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้างในเลือด ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต.หัวเรือ 18,000 

93
6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปีงบประมาณ 2563  รพ.สต.ยางลุ่ม 23,100 

93
6.5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน  ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 21,200 

94
6.6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ รพสต.ต้าแย 12,300 

95
6.7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน้าคุ้มครองผู้บริโภค รพสต.หนองแก 15,400 

95
6.8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้5สเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานแพแผงลอยหาคูเด่ือเน่ืองจากประสบอุทกภัย รพ.สต.ทัพไทย 26,800 

96
6.9 โครงการอบรมการจัดการยาปลอดภัยในชุมชนอย่างย่ังยืนโดยเครือข่ายชุมชนผ่านกระบวนการธรรมนูญต้าบลเขตอ้าเภอเมือง

อุบลราชธานี
รพ.๕๐ พรรษาฯ/PP 50,400 

97
6.10  โครงการลดปัจจัยเส่ียงภัยสุขภาพ แอลกอฮอล์บุหร่ี-สุรา สสอ.เมืองฯ/PP 24,560 

97
6.11 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเฝ้าระวังสถานประกอบการ สสอ.เมืองฯ/PP 28,800 98

6.12 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านด้านบริการสุขภาพ สสอ.เมืองฯ/PP 28,800 99

6.13 โครงการอบรมมาตรฐานสุขภิบาลอาหาร รพ. ๕๐ พรรษาฯ 11,800 
99
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6.14 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต้ารับยาสมุนไพรในวัด รพ. ๕๐ พรรษาฯ 22,800 
100

6.15 โครงการออกหน่วยบริการแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือก งานประจ้าปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รพ. ๕๐ พรรษาฯ 30,000 
100

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

 โครงการท่ี 7 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
7.1 โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน ปีงบประมาณ  2562 PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ 14,300 

101
7.2 โครงการอบรมอนามัยส่ืงแวดล้อมขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูลปี  2563 สสอ.เมืองฯ/PP 9,700 

101
7.3  เครือข่ายชุมชนต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อมโดยการใช้จุลินทรีย์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม/PP 7,880 

102
7.4 โครงการอบรมและซ้อมแผนด้านสารเคมี รพ. ๕๐ พรรษาฯ 16,600 102

7.5 โครงการติดตามประเมินการด้าเนินการกิจกรรม 5 ส. ปีงบประมาณ 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 30,000 102

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (6 แผนงาน )

แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

 โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.
9.1 โครงการรพ.สต.ใกล้บ้านใกล้ใจ รพ.สต.หนองบ่อ 52,520 

103
9.2 โครงการติดตามเย่ียมบ้านเวชปฎิบัติครอบครัวโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข รพ.สต.หนองไหล 53,760 103

9.3 โครงการอบรมการจัดการความรู้แบบบูรณาการนักบริบาลชุมชนประจ้าปี 2563 รพ.สต.หนองไหล 20,460 104

9.4 โครงการหมอครอบครัวรู้บ้านรู้ใจ รพ.สต.ดงห่องแห่ 35,200 
104

9.5 โครงการทีมหมอครอบครัว "ใกล้บ้านใกล้ใจ" รพ.สต.ปากน้้า 61,440 
105

9.6 ทีมหมอครอบครัวเย่ียมบ้านบริการด้วยหัวใจ “เดินสาย บายค่ิง”                  รพ.สต.ปทุม 53,760 
105



 เร่ือง หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ หน้า

สารบัญ

9.7  โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ ใกล้บ้านใกล้ใจ  ประจ้าปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.สต.กระโสบ 79,200 

106
9.8 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ (เย่ียมบ้านโดยโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข) รพ.สต.ผาแก้ว 46,080 

106
9.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและเย่ียมบ้านผู้ป่วยโรคเร้ือรังแบบบูรณาการ(Home Visit & Home Health Care) ปีงบประมาณ 

2563
รพ.สต.หัวเรือ 92,160 

107
9.10 โครงการติดตามเย่ียมบ้านโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข(ใกล้บ้านใกล้ใจ) รพ.สต.หนองขอน 46,080 

108
9.11 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว "รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"  ปี 2563 รพ.สต.ด้ามพร้า 46,080 

109
9.12 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว "รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"ปี 2563 รพ.สต.ด้ามพร้า 103,680 

109
9.13 โครงการเครือข่ายหมอครอบครัวเย่ียมดูแลท่ีบ้านใกล้บ้านใกล้ใจ ปีงบประมาณ 2563  รพ.สต.ยางลุ่ม 69,600 

110
9.14 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจเพ่ือคุณภาพชีวิตดี สังคมดี พลังใจเข้มแข็ง รพ.สต.หัวดูน 95,040 110

9.15 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิกโรคเร้ือรัง รพ.สต.หัวดูน 40,750 111

9.16 โครงการเย่ียมบ้านแบบผสมผสานใกล้บ้านใกล้ใจ ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 30,720 
112

9.17 โครงการ รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ปี 2563 
ติดตามเย่ียมบ้านกลุ่มเป้าหมาย

รพสต.ขามใหญ่ 89,280 
113

9.18 ทีมหมอครอบครัวเย่ียมบ้านบริการด้วยหัวใจ “เดินสาย บายค่ิง”                   รพสต.ต้าแย 23,040 
114

9.19 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว"คลินิคหมอครอบครัว"ต้าบลแจระแม รพสต.หนองแก 80,640 
115

9.20 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว"คลินิคหมอครอบครัว"ต้าบลอุบล รพสต.หนองแก 34,560 
116

9.21 โครงการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพ่ือติดตามและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ  ระดับพ้ืนท่ี ประจ้าปี 2563 สสอ.เมืองฯ/PP 55,100 
117

9.22 "โครงการเย่ียมบ้านใกล้บ้านใกล้ใจทีมหมอครอบครัว" รพ.สต.ทัพไทย 34,560 
118

9.23 โครงการอบรมแกนน้าด้านสุขภาพในชุมชน รพ.๕๐พรรษาฯ 40,800 
119

9.24 โครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) สสอ.เมืองฯ/PP 14,800 
119
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แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
10.1 โครงการอ่ิมท้องสุขภาพเข็งแรง  ส้าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง รพ.สต.หนองบ่อ 69,500 

120
10.2 โครงการอบรมผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลีนิคของหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองไหล 44,000 

120
10.3 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยเร้ือรังเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน รพ.สต.ดงห่องแห่ 13,200 

121
10.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิกบริการ รพ.สต.ดงห่องแห่ 37,125 

121
10.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิกบริการ รพ.สต.ปากน้้า 30,000 

121
10.6  โครงการคลินิกโรคเร้ือรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง) รุ่งอรุณ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกระโสบ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2563
รพ.สต.กระโสบ 21,000 

122
10.7 โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในคลินิคโรคเร้ือรัง ปีงบประมาณ 

2563
รพ.สต.หัวเรือ 54,000 

122
10.8 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิกโรคเร้ือรัง รพ.สต.หนองขอน 49,500 

123
10.9 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้้าตาลไม่ได้ รพ.สต.หนองขอน 13,200 

123
10.10 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังปีงบประมาณ 2563  รพ.สต.ยางลุ่ม 43,500 

124
10.11 โครงการเพ่ือนคู่ใจใส่ใจเบาหวานความดัน รพ.สต.ปะอาว 11,000 

125
10.12 ทีมหมอครอบครัวเย่ียมบ้าน "ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"               รพ.สต.ดงบัง 21,120 

126
10.13 โครงการฟ้ืนฟูความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบองค์รวมปีงบประมาณ 2563 รพสต.ขามใหญ่ 63,000 

126
10.14 โครงการอบรมผู้ป่วยเร้ือรังในวันคลินิกโรคเร้ือรัง   ปี 2563 รพ.สต.หนองแต้ 85,000 

127
10.15 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเร้ือรัง รพสต.ต้าแย 21,600 

127
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10.16 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เท้าผู้ป่วยเบาหวาน รพสต.ต้าแย 10,300 
127

10.17 โครงการให้ความรู้การดูแลตนเองและรณรงค์คัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา เท้า  ในผู้ป่วยเบาหวาน กองทุนโรคเร้ือรัง 174,650 128

 โครงการท่ี 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า
11.1 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรควัณโรค ปี2563 PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ 19,800 

129
11.2 โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาและ DOT  คลินิกTB/PP 6,600 

129
11.3 โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงด้วยวิธีเอกซเรย์ทรวงอก ( chest X-rays  )  กลุ่มงานควบคุมโรค/PP 217,400 

130

 โครงการท่ี 12 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
12.1 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในชุมชน รพ.สต.ดงห่องแห่ 11,550 

131
12.2 โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชน รพ.สต.หนองขอน 13,680 

131

 โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
13.1 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการแนวทางการดูแลผู้ป่วยในทุกสาขา รพ. ๕๐ พรรษาฯ 12,000 133

 โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
14.1 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 3,200 134

14.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Newborn resuscitation รพ. ๕๐ พรรษาฯ 2,400 134

14.6 โครงการอบรมทบทวนวิชาการประจ้าปีcommom disease in pediatric เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 3,200 134

 โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)
15.1 โครงการ "กัญชากับการดูแลแบบประคับประคอง" งาน palliative รพ.๕ พรรษาฯ/PP 20,200 135

 โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
16.1 โครงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรท่ีถูกต้อง ในชุมชน พ.สต.ดงห่องแห่ 11,000 

136
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16.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  - รพ.สต.ปากน้้า 25,600 
136

16.3 โครงการ นวดเท้าในผู้สูงอายุ รพ.สต ผาแก้ว 10,000 
137

16.4 โครงการอบรมการนวดฟ้ืนฟูผู้ป่วยเบ้ืองต้นส้าหรับนักบริบาลชุมชน     ปี 2563  รพ.สต.หัวดูน 45,000 
137

16.5 โครงการสมุนไพรเพ่ือสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 30,000 
138

16.6 โครงการอบรม อสค.ดูแลเท้าป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผนไทย รพสต.หนองแก 15,400 
138

16.7 โครงการให้บริการทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอดเชิงรุก สสอ.เมือง/PP 48,200 
139

16.8 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การแพทย์พ้ืนบ้าน สสอ.เมือง/PP 20,400 
139

 โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
17.1 โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและกลุ่มเส่ียงฆ่าตัวตาย รพ.สต.ปากน้้า 13,800 

140
17.2 โครงการคัดกรองสุขภาพจิตในชุมชน ปี 2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 27,800 

141
17.3 โครงการห่วงใยสุขภาพจิต เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีสดใส รพสต.หนองแก 14,800 

141
17.4 โครงการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทีมMCATTติดตามผู้ป่วยเน่ืองในประชาชนประสบอุทกภัย   -จัดอบรมให้ความรู้ รพ.สต.ทัพไทย 39,600 

142
17.5 โครงการเทคนิคการดูแลผู้ป่วยด้านจิตใจด้วยหลักศาสนาศีลสมาธิปัญญา    - รพ.สต.ทัพไทย 32,700 

142
17.6 โครงการจริยธรรมวิถีพุทธในผู้ป่วยจิตสังคมบ้าบัดและญาติ รพ.๕๐พรรษาฯ/PP 24,000

143
17.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการคัดกรองโรคซึมเศร้าและป้องกันฆ่าตัวตาย รพ.๕๐พรรษาฯ 8,400

143

 โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์

 โครงการท่ี 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
19.1 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค 3 S  (sepsis ,STEMI,Stroke) รพ. ๕๐ พรรษาฯ 16,400 

144

 โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
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20.1 โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม รพ.สต.หนองไหล 11,000 
145

20.2 โครงการให้ความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก รพ.สต.ดงห่องแห่ 16,500 
145

20.3 โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.หัวดูน 30,030 
146

20.4 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 20,000 
146

20.5 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ 13,200 
147

20.6 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก รพสต.หนองแก 21,900 
147

20.7 โครงการอบรมและคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดีในประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดี กลุ่มงาน NCD/PP 64,170 
148

20.8 โครงการคัดกรองโรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่ในประชาชนกลุ่มเส่ียง กลุ่มงาน NCD/PP 3,000 
149

 โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
21.1 โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือชะลอไตเส่ือมในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงปี 2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 20,400 

150
21.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจ้าครอบครัวในการลดความเส่ียงการเกิดโรคไต ปี 2563  รพ.สต.ด้ามพร้า 29,700 

150
21.3 โครงการอบรม อสค.ลดความเส่ียง เล่ียงไตวาย รพ.สต.ปะอาว 11,000 

151
21.4 โครงการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังในคลินิคโรคเร้ือรัง ปี 2563 รพ.สต.ดงแสนสุข 24,000 151
21.5 โครงการรณรงค์ลดเค็มคร่ึงหน่ึงลดเส่ียงโรคไต รพสต.หนองแก 28,400 

152
21.6 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้ป่วยโรคเร้ือรัง รพ.สต.ทัพไทย 39,600 

153
21.7 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เท้าและแกนน้าองค์ความรุ้โรคเบาหวานป้องกันภาวะไต ตา เส่ือม    - รพ.สต.ทัพไทย 23,800 

153

 โครงการท่ี 22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

 โครงการท่ี 23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

 โครงการท่ี 24 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
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24.1 โครงการเยาวชนปทุม ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด รพ.สต.ปทุม 20,200 154
24.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สสอ.เมือง/PP 42,000 

155

 โครงการท่ี 25 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 

 โครงการท่ี 26 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

 3. โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
27.1 โครงการแก้ไขจุดเส่ียงด่านชุมชน และมาตรการองค์กร สสอ.เมืองฯ/PP 14,000 

156
27.2 โครงการส่งเสริมป้องกันการลดอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนและสารเคมีร่ัวไหลจุดเส่ียง ฐิติพร (Erรพ.๕๐ พรรษา)/PP 22,200 

156
27.3 โครงการสนับสนุนและจัดหาโลหิตไว้ใช้เพ่ือการรักษาผู้ป่วยท่ีเสียโลหิตจนอาจถึงข้ันวิกฤษชีวิตได้ สสอ.เมืองฯ/PP

6,000 157
27.4 โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ สสอ.เมืองฯ/PP

15,360 157

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพ้ืนท่ีเฉพาะ 

 โครงการท่ี 28 โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ

แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

 โครงการท่ี 29 โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน)

แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 โครงการท่ี 30 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
30.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานสาธารณสุขส้าหรับเจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต.ปีละ 2 คร้ัง รพ.สต.ดงห่องแห่ 34,020 

158
30.2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานสาธารณสุขส้าหรับเจ้าหน้าท่ีในรพ.สต.ปีละ 2 คร้ัง รพ.สต.หัวเรือ 33,800 

158



 เร่ือง หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ หน้า

สารบัญ

 โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
31.1 โครงการส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร รพ.สต.หัวเรือ 22,200 

159
31.2 โครงการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ปี 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP 7,000 

160
31.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีพัสดุ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 45,800 161

31.4 โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร รพ. ๕๐ พรรษาฯ 12,100 162

31.5 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจังหวัดอุบลราชธานี รพ. ๕๐ พรรษาฯ 7,600 162

31.6 โครงการทบทวนระบบยา รพ. ๕๐ พรรษาฯ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 15,000 163

31.7 โครงการอบรมระบบยา ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ เพ่ือความปลอดภัยด้านยา(Basic traning) รพ. ๕๐ พรรษาฯ 5,000 163

31.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดต้ังการใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์INVSส้าหรับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม รพ. ๕๐ พรรษาฯ 11,600 163

31.9 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการให้ค้าปรึกษาประเมินโรคจิตโรคซึมเศร้าและสารเสพติดในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

รพ. ๕๐ พรรษาฯ 8,000 164

31.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชทีมีพฤติกรรมก้าวร้าว รพ. ๕๐ พรรษาฯ 8,000 164

31.11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการลงบันทึกข้อมูลงานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ. ๕๐ พรรษาฯ 5,000 165

31.12 โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 19,600 165

31.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านจริยธรรมทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 36,100 166

31.14 โครงการตรวจคัดกรองต้อหินในกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังและผู้มารับบริการ ต้ังแต่อายุ 40 ปีข้ึนไป รพ. ๕๐ พรรษาฯ 4,000 167

31.16 โครงการฟ้ืนฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วย กลุ่มโรคจักษุ โสต ศอ นาสิก รพ. ๕๐ พรรษาฯ 3,200 167

31.17 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมท่ัวไปและศัลยกรรมกระดูก รพ. ๕๐ พรรษาฯ 7,600 138

31.18 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาล รพ. ๕๐ พรรษาฯ 4,000 168
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31.19 โครงการความรักความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล(กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ) รพ. ๕๐ พรรษาฯ 24,000 169

31.20 โครงการอบรมมาตรฐานการบริการเพ่ือสู่ความเป็นเลิศและการยกเคล่ือนย้ายผู้ป่วยข้ันพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ(Basic 
Hospital Transportation)

รพ. ๕๐ พรรษาฯ 20,880 169

31.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน รพ. ๕๐ พรรษาฯ 25,320 170

31.22 โครงการอบรมการจัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน รพ. ๕๐ พรรษาฯ 6,600 170

31.23 โครงการอบรมฟ้ืนฟูเชิงปฏิบัติการและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง รพ. ๕๐ พรรษาฯ 14,800 171

31.24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตข้ันสูงในผู้ใหญ่ (ACLS) รพ. ๕๐ พรรษาฯ 24,880 171

31.25 โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมผู้ป่วย COPD รพ. ๕๐ พรรษาฯ 14000 172

31.26 โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมผู้ป่วยAsthma รพ. ๕๐ พรรษาฯ 9500 172

31.27 โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานการอุปัฏฐากสงฆ์ตามพระธรรมวินัยและมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 22,680 173

31.28 โครงการให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส้าหรับแพทย์แผนปัจจุบันและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข รพ. ๕๐ พรรษาฯ 6,800 174

31.29 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีรพ. รพ. ๕๐ พรรษาฯ 12,000 174

31.30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอภินิหารความรู้การเงิน รพ. ๕๐ พรรษาฯ 121,250 175

31.31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานพลังกลุ่มและความสุข รพ. ๕๐ พรรษาฯ 114,300 176

31.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การจัดท้าผลงานวิชาการเพ่ือเล่ือนระดับ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 10,200 176

31.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 2010 ประจ้าปีงบประมาณ 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 43000 177

31.34 โครงการพัฒนาเสถีรยภาพทาง การเงินสู่องค์กรม่ังค่ัง รพ. ๕๐ พรรษาฯ 43,200 178

31.35 โครงการอบรมฟ้ืนฟู IC ประจ้าปี 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 29,000 178

31.36 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการล้างมือจัดตรงวันรณรงค์ล้างมือโลก 15 ต.ค ทุกปี รพ. ๕๐ พรรษาฯ 30,000 179
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31.37 โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์  สิริน.ธโร รพ. ๕๐ พรรษาฯ 24,400 179

31.38 โครงการธรรมะบ้าบัด รพ. ๕๐ พรรษาฯ 2,000 179

31.39 โครงการส่งเสริม MOPH บุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 184,000 180

31.40 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิตอล ปีงบประมาณ 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 52,200 181

31.41 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ : Learn More ปีงบประมาณ 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 86,400 181

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน)

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

โครงการท่ี 32 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง

 โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
33.1 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ผาแก้ว            50,000 182
33.2 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.หัวดูน 49,390 

183
33.3 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์และสอบเทียบเคร่ืองมือทางการแพทย์ในถานบริการปฐมภูมิ สสอ./PP 16,300 

184
33.4 โครงการทบทวนระบบเบิกเวชภัณฑ์และการบริหารจัดการวัคซีนในรพ.สต. เครือข่าย รพ. ๕๐ พรรษา ฯ ปีงบประมาณ 2563 เภสัชกรรม รพ.๕๐ พรรษาฯ/PP 6,000 

185
33.5 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิสู่มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2563 งานพัฒฯรพ./สสอ./PP 76,000 

185
33.6 โครงการส่งเสริม ควบคุม การเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีมีคุณภาพ เพ่ือประชาชน รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP 9,000 

186
33.7 โครงการนิเทศติดตามเกณฑ์มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในรพ.สต.และ PCU รพ. ๕๐ พรรษาฯ/PP 9,600 

187
33.8 โครงการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 19,840 187

33.9 โครงการเย่ียมประเมินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข (LA) จังหวัดอุบลราชธานี รพ. ๕๐ พรรษาฯ 6,800 188

33.10 โครงการประกันคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQA) รพ. ๕๐ พรรษาฯ 52,100 188
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33.11 โครงการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี และบริษัทท่ีรับสอบเทียบ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 57,870 192

33.12 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ้าบัด รพ. ๕๐ พรรษาฯ 40,500 193

33.13 โครงการรับการเย่ียมส้ารวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ. ๕๐ พรรษาฯ 13,400 194

33.14 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานประกันคุณภาพทางการพยาบาล(QA)กลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาลรพ.๕๐พรรษาฯ ปี 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 129,200 194

33.15 โครงการสรุปผลการด้าเนินงานโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณประจ้าปีงบประมาณ 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 85,000 196

33.16 โครงการรับนิเทศและการตรวจราชการประจ้าปี งบประมาณ 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 28,500 196

33.17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการ สู่ความส้าเร็จ  ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 81,000 197

33.18 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่HA รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 2563 รพ. ๕๐ พรรษาฯ 256,000 197

33.19 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และน้าเสนอผลงานคุณภาพ (กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ CQI) รพ. ๕๐ พรรษาฯ 107,900 200

33.20 โครงการรณรงค์วันแห่งความปลอดภัย รพ. ๕๐ พรรษาฯ 17,000 201

33.21 โครงการ อบรมฟ้ืนฟู"การบริหารความเส่ียงในหน่วยงาน" รพ. ๕๐ พรรษาฯ 30,000 201

33.22 โครงการพัฒนาองค์กรท่ีเป็นเลิศ TQA รพ. ๕๐ พรรษาฯ 43,670 202

33.23 โครงการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย รพ. ๕๐ พรรษาฯ 52,400 202

 โครงการท่ี 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
34.1 โครงการ Happy MOPH สาธารณสุขอ้าเภอเมืององค์กรแห่งความสุข สสอ.เมือง 32,800 

204
34.2  โครงการOne health one districtconcept รพ.สต.เหมือน หน่ึงแผนกในโรงพยาบาล สสอ.เมือง/PP 11,760 

205
34.3 โครงการครอบครัวสุขสันต์เทศกาลวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2563 พ. ๕๐ พรรษาฯ 47,800 

206

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 โครงการท่ี 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 
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35.1 โครงการ จดหมายข่าวสุขภาพ ปี 62 รพ.สต.ปทุม 30,000 
207

35.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบสารสนเทศระดับ รพสต.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(HDC  DATA CENTER)

สสอ.เมือง/PP 30,000 
207

35.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนการใช้งานโปรแกรมJHCIS สสอ.เมือง/PP 25,600 
208

35.4 โครงการพัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการการควบคุมก้ากับติดตามการด้าเนินงาน ตามตัวช้ีวัดและการรายรับจากกองทุน( QOF , 
PP fee schedule , แพทย์แผนไทย ) ปี 2563

สสอ.เมือง/PP 45,000 

209
35.5 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน สสอ.เมือง/PP 86,400 

209
35.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเครือข่าย ๕๐พรรษาฯ กองทุนเร้ือรัง 20,530 

210
35.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุน งานสร้างเสริมสุขภาพ รพสต. สสอ.เมือง/PP 50,120 

211
35.8 โครงการประชุมงานทันตสาธารณสุข สสอ.เมือง/PP 5,000 

211
35.9 โครงการควบคุมก้ากับติดตามประเมินผลการด้าเนินการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อแบบบูรณาการประจ้าปี 2563 สสอ.เมือง/กองทุนเร้ือรัง 81,600 

212

 โครงการท่ี 36 โครงการ Smart Hospital

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 โครงการท่ี 37 โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน
37.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึนทะเบียนและข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยบริการในงานประกันสุขภาพ ประจ้าปี 2563 สสอ.เมือง/PP 7,800 

213
37.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมและสิทธิ อปท. ปี ๒๕๖๓ สสอ.เมือง/PP 12,800 

214
37.3 กิจกรรมออกติดตาม/นิเทศงานเฉพาะกิจ สสอ.เมือง/PP 11,800 

214

 โครงการท่ี 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
38.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน บัญชี  ปิดงบการเงิน  ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป สสอ.เมือง/PP 35,200 

215
38.2 โครงการพัฒนางานพัสดุ และการควบคุมภายใน ส้าหรับ รพสต สสอ.เมือง/PP 26,800 

217
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แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ

 โครงการท่ี 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
39.1 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รพ.สต.ดงห่องแห่ 10,720 

218
39.2 โครงการพัฒนางานวิจัย และR2R เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 รพ. ๕๐ พรรษา ฯ 69,000 

218

แผนงานท่ี 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

โครงการท่ี 40 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ



PP PP เบ้ีย เงินบ ำรุง รพ เงินบ ำรุง สสอ เงินบ ำรุง รพสต. กองทุนต ำบล อ่ืนๆ
1.Promotion   Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน 7โครงการ)

161 4,594,150.00   1,229,365.00  81,120.00      708,010.00       396,000.00 22,420.00     2,157,235.00  -       

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 98 2,744,900.00   927,905.00    81,120.00      25,600.00        -            22,420.00     1,687,855.00  
แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 2 53,400.00       53,400.00      -               -                 396,000.00 -              -               
แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 56 1,321,370.00   230,480.00    -               635,810.00       -            -              455,080.00    
แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 5 78,480.00       17,580.00      -               46,600.00        -            -              14,300.00      
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (5 แผนงาน ) 91 2,199,870.00   329,070.00    21,360.00      37,200.00        48,200.00   -              1,764,040.00  -       
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 24 1,299,310.00   110,700.00    -               -                 -            -              1,188,610.00  -       
แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 63 843,000.00     182,170.00    -               37,200.00        48,200.00   -              575,430.00    
แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 4 57,560.00       36,200.00      21,360.00      -                 -            -              -               
แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ -                
แผนงานท่ี 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและ
แพทย์แผนไทย

-                

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน) 42 1,211,030.00   7,000.00        -               1,114,010.00    -            90,020.00     -               -       
แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 42 1,211,030.00   7,000.00        -               1,114,010.00    -            90,020.00     -               
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน ) 42 1,881,960.00   403,300.00    61,880.00      1,140,780.00    135,890.00 110,110.00    30,000.00      -       -        
แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 26 1,332,630.00   116,900.00    11,760.00      1,071,780.00    32,800.00   99,390.00     -               
แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 9 375,210.00     192,000.00    50,120.00      -                 103,090.00 -              30,000.00      
แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 5 94,400.00       94,400.00      -               -                 -            -              -               
แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 2 79,720.00       -               -               69,000.00        -            10,720.00     -               
แผนงานท่ี 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

รวม 336             9,887,010       1,968,735      164,360        3,000,000        580,090     222,550        3,951,275      -       

                  ลงช่ือ............................................ ผู้เสนอแผนปฏิบัติกำร ลงช่ือ................................................... ผู้เสนอแผนปฏิบัติกำร ลงช่ือ............................................. ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติกำร
                              ( นำยทนงศักด์ิ หลักเขต )                                             ( นำยเศวต  ศรีศิริ )             ( นำยสุวิทย์ โรจนศักด์ิโสธร )
                     สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี    นำยแพทย์เช่ียวชำญ(ด้ำนเวชกรรม สำขำศัลยกรรม)     นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี

                                          รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
วันท่ี ............... เดือน .................. พ.ศ. .... วันท่ี ............... เดือน .................. พ.ศ. .... วันท่ี ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (รอบ 1/2563)
ยุทธศำสตร์/ประเด็นสุขภำพ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณรวม

(บำท)
จ ำนวนเงินจ ำแนกแหล่งงบประมำณ (บำท) หมำยเหตุ
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¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 100 คน x 1 ม้ือ x 
60 บาท

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน x 
2 ม้ือ x 25 บาท

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,000 11,000 
1.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 
100 คน x50 บาท x 1 ม้ือ

5,000 5,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 100 คน x25 บาท
x2 ม้ือ

5,000 5,000 

3.ค่าวัสดุอบรม 100 คน x 
20 บาท

2,000 2,000 

4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 1 คน x 6 ชม.x 300
 บาท

1,800 1,800 

/

รพ.สต.หนองไหล

กองทุนเทศบาลหนองขอน

11,000 1.1 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ส่งเสริม
สตรีต้ังครรภ์ และ 1000 วันแรก
แห่งชีวิต

เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ทุกคนได้รับ
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัว
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ
ส่งเสริมพัฒนาการ และ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ 
และหลังคลอด
2.เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดถึง 6
 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
3.เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดถึง2
 ปี มีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 
และฟันไม่ผุ

หญิงต้ังครรภ์ จ านวน 
10 คน สามีของหญิง
ต้ังครรภ์ 10 คน ผู้
เล้ียงดูเด็กแรกเกิดถึง 
2 ปี  80 คน รวม 100
 คน

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/

รพ.สต.ปากน้ า

กองทุนฯต าบลกุดลาด

13,800 1.2 โครงการ 1,000 วัน มหัศจรรย์
พัฒนาการเด็ก  -จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย -ตรวจพัฒนาการ
ตามวัย

 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ทุกคน
ได้รับความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติตัว           
2.เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด
ถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
 เดียว     3.เพ่ือสนับสนุนให้
เด็กแรกเกิดถึง 5  ปี มี
พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 
และฟันไม่ผุ

หญิงต้ังครรภ์ /หญิง
หลังคลอด ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี จ านวน 
100 คน

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,800 13,800 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
50 บาท x 18 คน x 1 ม้ือ x 
2 วัน

1,800 1,800 

 2.ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 18 คน x 2
 ม้ือ x 2 วัน

1,800 1,800 

3.จัดซ้ือนมกล่องจ่ายหญิง
ต้ังครรภ์ จ านวน 18 คน x 90
  กล่อง x 10 บาท

16,200 16,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 19,800 19,800 
1.1 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx75คนx50บ.

3,750 3,750 

2.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x25บx75คน

3,750 3,750 

2.4 ค่าวิทยากร 1 คน x3 
ชม.x300บ.

900 900 

2.4ค่าวัสดุในการอบรม 75คน
 x 20 บาท

1,500 2,100 

1.4 โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น

1.เพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์              
2.ลดปัญหาการท าแท้งในกลุ่ม
วันรุ่น                    
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้เร่ืองเพศศึกษา

1.ประชาชน อายุ 
12-19 ปี 30คน      
2.อสม.จ านวน 45 คน
        รวม 75 คน

/

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

กองทุนต าบลกระโสบ

19,800 1.3 จัดท าโครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง ส าหรับหญิงต้ังครรภ์  
ปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
กระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์และดูแลตาม
เกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ
2. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริม
การดูแลของหญิงต้ังครรภ์ เด็ก
อายุ 0-2 ปี และครอบครัวให้
เด็กมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย
จิตใจ มีสติปัญญาและ
พัฒนาการสมวัย ในช่วง 1000 
วันแรกของชีวิต

หญิงต้ังครรภ์  จ านวน
 18 คน

/
รพ.สต.ปากน้ า

กองทุนฯต าบลกุดลาด
1.2 โครงการ 1,000 วัน มหัศจรรย์

พัฒนาการเด็ก  -จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย -ตรวจพัฒนาการ
ตามวัย

 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ทุกคน
ได้รับความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติตัว           
2.เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด
ถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
 เดียว     3.เพ่ือสนับสนุนให้
เด็กแรกเกิดถึง 5  ปี มี
พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 
และฟันไม่ผุ

หญิงต้ังครรภ์ /หญิง
หลังคลอด ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี จ านวน 
100 คน

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

9,900 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นางณัฐภัทร พจนประเสริฐ / รพสต.ต าแย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,900 9,900 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 วัน 
 60 บาทx1ม้ือx 50 คน

3,000 3,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25 บาทx2ม้ือx 50 คน

2,500 2,500 

3.ค่าวิทยากร1ท่าน 3ช่ัวโมง x
 600 บาท

1,800 1,800 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 50 คน

1,000 1,000 

5.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 600 600 

6.จัดช้ือนมกล่องจ านวน 20 
คน คนละ 90 กล่อง กล่องละ
 10 บาท

18,000 18,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 26,900 26,900 

1.4

1.5 โครงกานม 90 วัน 90 กล่อง
ส าหรับหญิงต้ังครรภ์/หญิงหลัง
คลอด
1.จัดประชุมวางแผน ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายจ านวน เกณฑ์ท่ีจะ
ได้รับนม
2.ส ารวจจัดท าทะบียนเป้าหมาย
หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด
3.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
4.จัดช้ือนมและให้สนับสนุนหญิง
ต้ังครรภ์และหลังคลอด
5.ติดตามการเย่ียมบ้าน
กลุ่มเป้าหมายทุก 2 เดือน
6.สรุปผลโครงการ

1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์และดูแลตามเกณฑ์
การฝากครรภ์คุณภาพ
2.เพ่ือมารดาหลังคลอดได้รับ
สารอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ส่งผลให้ทารกเกิดมี
ภาวะโภชนาการท่ีดี มีสุขภาพ
แข็งแรง เติบโตสมวัย มีความ
ฉลาดทางสติปัญญา
3.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และหญิง
หลังคลอดได้รับติดตามการ
เย่ียมบ้าน

หญิงต้ังครรภ์หญิง
หลังคลอด 20 คน 
และอสม.แกนน า 30 
คน    รวม 50 คน

โครงการป้องกันการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น

1.เพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์              
2.ลดปัญหาการท าแท้งในกลุ่ม
วันรุ่น                    
3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้เร่ืองเพศศึกษา

1.ประชาชน อายุ 
12-19 ปี 30คน      
2.อสม.จ านวน 45 คน
        รวม 75 คน

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

26,900 

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม
⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นางณัฐภัทร พจนประเสริฐ / รพสต.ต าแย

/

นางร าเพย ทองประเสริฐ / รพสต.หนองแก



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าตอบแทน นว.ทันต
สาธารณสุขออกปฏิบัติงาน 
50วัน x 80บาท x 4ชม. x1
แห่ง

16,000 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 18,208 

2.ค่าตอบแทน จพ.ทันตฯ
ออกปฏิบัติงาน 50วัน x 60
บาท x 4ชม.10แห่ง

120,000 

2.ค่าตอบแทน ผช.ทันต
แพทย์ออกปฏิบัติงาน 50วัน 
x 37.5บาท x 4ชม.x11แห่ง  
(ตามระเบียบ ฉ.5)

82,500 

รวมงบประมาณท้ังหมด 218,500 218,500 

1.ค่าเบ้ียเล้ียงจพ.ทันตฯ 1 
คน x 120 บาท x 30 วัน

3,600 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

2.ค่าเบ้ียเล้ียงผู้ช่วยทันต
แพทย์1 คน x 120 บาท x 
30 วัน

3,600 

รวมงบประมาณท้ังหมด 7,200 7,200 

รัตติยา (ทันตกรรม)

1.6 โครงการออกหน่วยให้บริการทัน
ตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพท่ีไม่มีทันตบุคลากรใน
เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ

1.เพ่ือให้ประชาชนใน รพ.สต.ท่ี
ไม่มีทันตบุคลากรทุกกลุ่มวัย
ได้รับการส่งเสริมทันตสุขภาพ
อย่างครอบลุมและท่ัวถึง
2.เพ่ือให้ประชาชนใน รพ.สต.ท่ี
ไม่มีทันตบุคลากร ได้รับบริการ
ทันตกรรมอย่างครอบคลุมและ
ท่ัวถึง            
3.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการทัน
ตกรรมแก่ประชาชนในเขตรพ.
สต.ท่ีไม่มีทันตบุคลากร

รพ.สต.11 แห่ง  ออก
ให้บริการสัปดาห์ละ 1
 วัน

/

งบ pp

1.7  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน
กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น(ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง)

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถดูแลสุขภาพช่อง
ปากได้        
2.เพ่ือให้นักเรียนสามารถแปรง
ฟันได้อย่างถูกต้อง      
3.เพ่ือให้นักเรียนมีสภาวะทันต
สุขภาพท่ีดี                4.เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระ
มารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย 
(สมเด็จย่าได้จัดให้มีกิจกรรมใน

นักเรียนมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 ทุกรพ.สต.จ านวน
 30 รร.

/ / / / 7,800 

รัตติยา (ทันตกรรม)

งบ pp / เงินบ ารุง รพ.

/ / / 218,500 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ -                               
บ ารุง รพ 0
PP เบ้ีย
pp











PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
225,700       81,400         



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.อบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในชุมชน

2.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 1 ม้ือ
x30คนx60บ.

1,800 1,800 

2.2ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x25บx30คน

1,500 1,500 

2.4 ค่าวิทยากร 1 คน x3 ชม.x600บ. 1,800 1,800 

2.ประชุมติดตามโภชนาการและ
พัฒนาการเด็ก

2.2ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 1 ม้ือ x25บx30คนx7หมู่x2
คร้ัง

10,500 5,250 5,250 5,250 

3.ส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ
หลังคลอด

3.5 สนับสนุนนม 90 วัน 90 กล่องแก่
หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด  10บ
x30คนx90กล่อง

27,000 27,000 

3.6 สนับสนุนเกลือไอโอดีนแก่หญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด  1 มัด x30คนx25 บ.

750 750 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 43,350 43,350 

โครงการ แม่สุขภาพดี เด็ก
พัฒนาการสมวัย ไอคิว อี
คิวดี          กิจกรรม        
     
1.อบรมครือข่ายส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็กในชุมชน
2.อบรมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่หญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี
3.ติดตามโภชนาการเด็ก 
0-5 ปี ในชุมชน

1.8 / / / /

นางส าราญ พูลทอง  รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม

1.เครือข่ายส่งเสริม
สุขภาพแม่และเด็กใน
ชุมชน จ านวน 30 คน 
2.หญิงต้ังครรภ์และ
หลังคลอด  ปีจ านวน 
30 คน
 
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         

1.เพ่ือสร้างครือข่ายทีมพัฒนา
เด็กและครอบครัวในชุมชน
(CFCT)
2.เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy)แก่
หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 
ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
3.เพ่ือติดตามโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กในชุมชน

43,350 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 50 บาท 
x 23 คน x 1 ม้ือ x 2 วัน

2,300 2,300 

 2.ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม อัตรา 25
 บาท x 23 คน x 2 ม้ือ x 2 วัน

2,300 2,300 

 3.จัดซ้ือนมกล่องจ่ายหญิงหลังคลอด 
จ านวน 23 คน x 90  กล่อง x 10 บาท

20,700 20,700 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,300 25,300 

1ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 150 คน x 2 ม้ือ      

7,500 7,500 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 150
 คน x 1 ม้ือ

7,500 7,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 15,000 

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

กองทุนต าบลกุดลาด

/ 15,000 1.10 โครงการ ชาวผาแก้ว
เข้มแข็งร่วมแรงส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก(0- -5 ปี)

1. เพ่ือให้เด็ก(0- -5 ปี)มี
พัฒนาการท่ีสมวัยท้ังทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจและสังคม     2. เพ่ือให้
เด็ก(0- -5 ปี)ท่ีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการท่ี
สมวัยและได้รับการส่งต่อรักษา
ท่ีถูกต้องในรายท่ีพบความ
ผิดปกติ 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครองและผู้เล้ียงดูเด็กให้มี
ความรู้และความเข้าใจทุถูกต้อง
เด่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก

ประชาชนทุกกลุ่มวัย
จ านวน 150 คน

/

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

กองทุนต าบลกระโสบ

1.9 โครงการ นม 90 วัน 90 
กล่อง ส าหรับหญิงหลัง
คลอด ปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลกระโสบ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

เพ่ือให้มารดาหลังคลอดได้รับ
สารอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ส่งผลต่อทารกแรก
เกิดมีภาวะโภชนาการท่ีดี มี
สุขภาพแข็งแร็ง การ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
 และมีความเฉลียวฉลาดทาง
สติปัญญา

มารดาหลังคลอดท่ีรับ
นมกล่องเสริม
โภชนาการ  จ านวน 
23 คน

25,300 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 40 คน x 50 
บาท x 1 ม้ือ

2,000 667 667 667 

 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 คน x 
25 บาท x 2 ม้ือ

2,000 667 667 667 

3.ค่าจัดซ้ือนมกล่องรสจืด ขนาด 250 
CC 40 คน x 90กล่อง x 12 บาท

43,200 14,400 14,400 14,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 77,200 77,200 

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรา 25 
บาท x 115 คน x 2 ม้ือ x 1 วัน

5,750 - - - - - - - - 5,750 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60 บาท 
x 115 คน x 1 ม้ือ x 1 วัน

6,900 6,900 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,650 12,650 

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่หญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด     1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
60 บาท x  1 ม้ือ x 40 คน

2,400 2,400 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 
25 บาทx2ม้ือx40 คน

2,000 2,000 

กิจกรรมจัดบริการฝากครรภ์คุณภาพ    
1.ค่านมรสจืด ขนาด 200 mlจ านวน 
3,600 กล่องx10บาท

36,000 36,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,400 40,400 

ü

นส.กาญจน์ฐิติมน ศรีภูมาตร

กองทุนฯ  เทศบาลต าบลขามใหญ่

1.13 โครงการนม 90 วัน 90 
กล่องส าหรับหญิงต้ังครรภ์
และหญิงหลังคลอด ปี 2563

1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์และดูแลตาม
เกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ  
2.เพ่ือให้มารดาหลังคลอดได้รับ
สารอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

1.หญิงต้ังครรภ์ท่ีมา
รับบริการใน รพสต. 
จ านวน 20 คน         
             2.หญิง
หลังคลอด จ านวน 20
 คน               
จ านวนรวม 40 คน

40,400 

/

นางศิริพร  จันทร์พวง รพ.
สต.หนองขอน

กองทุนต าบลหนองขอน

1.12 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกแห่งชีวิต

 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ทุกคน
ได้รับความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติตัว    
2.เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด
ถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
เดียว

หญิงต้ังครรภ์ /หญิง
หลังคลอด ผู้ปกครอง
เด็ก 0-5 ปี จ านวน 
115 คน

12,650 

/ /

นางเพชรรัตน์ เสือสา / รพ.สต.
หัวเรือ

กองทุนต าบลหัวเรือ

1.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กด้วยพลัง
มหัศจรรย์ 1000 วันแรก
ของชีวิต ปีงบประมาณ 
2563

เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะหญิง
ต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
และแก้ปัญหาเด็กท่ีน้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์

หญิงต้ังครรภ์/หญิง
หลังคลอด รวม 40 คน

47,200 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือในโครงการแก่ผู้
ท่ีเข้ารับการอบรม จ านวน 120 คน x 
1 ม้ือ  ๆ ละ  50 บาทx 1 วัน

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมแก่ผู้เข้า
รับการประชุมอบรม จ านวน 120 
คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆx 1วัน ละ  25 บาท

6,000 6,000 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
โครงการ จ านวน 120 คนๆละ 20   
บาท

2,400 2,400 

4.ค่าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน  1  
ป้าย

1,500 1,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,900 15,900 

/

นางบุญญารัสมิ์ ธ ารงวิไลเนตร

กองทุนต าบลไร่น้อย

1.14 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 
 วันแรกของชีวิตสู่คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมน

1. เพ่ือให้มารดาหลังคลอด
ได้รับสารอาหารท่ีถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ ส่งผลต่อทารก
แรกเกิดมีภาวะโภชนาการท่ีดี มี
สุขภาพแข็งแร็ง การ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
 และมีความเฉลียวฉลาดทาง
สติปัญญา
2.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์และดูแลตามเกณฑ์ 
การฝากครรภ์คุณภาพ
3.เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริม
การดูแลของหญิงต้ังครรภ์ เด็ก
อายุ 0-2 ปี และครอบครัวให้
เด็กมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย
จิตใจ มีสติปัญญาและ
พัฒนาการสมวัย ในช่วง 1000 
วันแรกของชีวิต

หญิงต้ังครรภ์ ,หญิง
หลังคลอด,เด็กอายุ0-2
 ปีและแกนน า
เครือข่ายในชุมชน  
จ านวน 120 คน

15,900 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 
ม้ือๆ ละ 25 บาท x 80 คน

8,000 17,600 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือจ านวน 2 ม้ือๆ 
ละ 60 บาท x 80 คน

9,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 17,600 17,600 

1.ค่านมกล่องจ่ายหญิงต้ังครรภ์ 
จ านวน 16 คน x 90  กล่อง x 10 บาท

14,400 - 900 900 900 900 900 900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

2.ค่านมกล่องจ่ายหญิงหลังคลอด 
จ านวน 28 คน x 90 กล่อง x 10 บาท

25,200 - 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 39,600 39,600 

งบกองทุนต าบลปะอาว

1.16 โครงการนม 90 วัน 90 
กล่อง ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ 
(หญิงต้ังครรภ์และหลัง
คลอด)

1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์และดูแลตาม
เกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ
2. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริม
การดูแลของหญิงต้ังครรภ์ เด็ก
อายุ 0-2 ปี และครอบครัวให้
เด็กมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย
จิตใจ มีสติปัญญาและ
พัฒนาการสมวัย ในช่วง 1000 
วันแรกของชีวิต

1. หญิงต้ังครรภ์ 
จ านวน 16 คน
2.มารดาหลังคลอดท่ี
รับนมกล่องเสริม
โภชนาการ  จ านวน 
28 คน

 /  /  /  / 

 นางจุรีรัตน์     ถึงแสง      รพ.สต.หัวดูน

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่

/ / 17,600 

รพ.สต.ปะอาว

1.15 โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพการฝากครรภ์และ
พัฒนาการเด็ก สู่มหัศจรรย์
 1,000 วัน        กิจกรรม
ด าเนินงาน ดังน้ี       1.
ประชุมช้ีแจงโครงการกับ
ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องใน
การดูแลสตรีต้ังครรภ์และ
เด็กอายุ 0-2 ปี

1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์
ท้ังร่างกายจิตใจ มีสติปัญญา
และศักยภาพท่ีดี ในช่วง 1,000
 วันแรกของชีวิต     
2.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ
ของสตรีต้ังครรภ์และเด็กอายุ 
0-2 ปี

 -หญิงต้ังครรภ์ 28 คน
              -สามี 28 
คน    -ผู้น าชุมชน 24
 คน                     
รวมท้ังหมด 80 คน

39,600 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ
25บาท  x 2 ม้ือx150  คน

7,500 7,500 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือและเคร่ืองด่ืม 
ม้ือละ  50  บาท x1ม้ือx150 คน

7,500 7,500 

3.สนับสนุนนม 90 วัน 90 กล่องแก่
หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด  10บ
x20คนx90กล่อง

18,000 18,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 33,000 33,000 

1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 คนx 50
บาท  x 1  ม้ือ

3,000 3,000 

2. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60  คนx 
25  บาท  x 2 ม้ือ เป็นเงิน 3,000บาท

3,000 3,000 

3. ค่าวิทยากรช่ัวโมงละ  600 x  3  
ช่ัวโมง   เป็นเงิน 1,800 บาท

1,800 1,800 

 4. ป้ายไวนิล 500 บาท 500 500 

 5. ค่าวัสดุอบรม 20 บาทx60 คน 
เป็นเงิน 1200 บาท

1,200 1,200 

 6. ซิอนมรสจืด ขนาด 200 mlx 25 
ลัง x 240 บาท

6,000 6,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,500 15,500 

/ /

รพ.สต.ดงบัง

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ

1.18 โครงการพัฒนางานอนามัย
แม่และเด็ก ปี ๒๕๖๓       
      

1 เพ่ือให้ อสม.หญิงต้ังครรภ์
และญาติ  ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตัว
ขณะต้ังครรภ์และการดูแล
สุขภาพของหญิงขณะต้ังครรภ์  
หลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6
  เดือน

1. อบรมให้ความรู้
กลุ่มหญิงต้ังครรภ์/
หญิงหลังคลอด   
จ านวน   10  ราย
2. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลดงบัง  
จ านวน 50 คน  
รวม  60  คน

15,500 

นางรัตนา ทองแสง พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

1.17 โครงการดูแลอนามัยแม่และ
เด็ก ปี2563

1.เพ่ือให้แม่และเด็ก
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
สุขภาพ  และมีการเฝ้าระวัง
อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดเม่ือ
ต้ังครรภ์
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตระหนัก
 และมีความรู้อันตรายในการ
คลอด  การดูแลแม่และเด็ก
3.เพ่ือให้หญิงมีครรภ์ตระหนัก

1.หญิงวัยเจริญพันธ์  
เด็ก  แรกเกิด-3  ปี 
หญิงมีครรภ์ในเขต
รับผิดชอบของรพ.สต.
ดงแสนสุข 
จ านวน  4  หมู่บ้าน 
เป้าหมาย  130 คน
2.หญิงต้ังครรภ์และ
หลังคลอด จ านวน 20

/ 33,000 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.อบรมให้ความรู้ตรวจพัฒนาการเด็ก
 และส่งเสริมโภชนาการเด็กใน
ผู้ปกครองเด็กอายุ0-2 ปี จ านวน100
คน
1.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมอัตรา 25
บาท/คน/ม้ือ(100คน*25บาท*2ม้ือ

5,000 5,000 

1.2ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60บาท/คน/
ม้ือ (100คน*60บาท)

6,000 6,000 

2.อบรมให้ความรู้ในการเตรียมความ
พร้อมส าหรับหญิงต้ังครรภ์
2.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรา 40
 บาท/คน/ม้ือ (25บาท*40คน*2ม้ือ)

2,000 2,000 

2.2 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 บาท/
คน/ม้ือ (60บาท*40คน*1ม้ือ)

2,400 2,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,400 15,400 

/

นางนิธิวดี พงษ์พันธ์ / รพสต.ขามใหญ่

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

1.19  โครงการมหัศจรรย์ 1000 
วันแรกสู่พัฒนาการสมวัย 
สูงดีสมส่วน  ปีงบประมาณ
 2563
กิจกรมม
1.อบรมให้ความรู้ในการใช้
คู่มือ DSPM ส าหรับ
ผู้ปกครองในการประเมิน
พัฒนาบุตรหลานด้วยตนเอง
2.ให้ความรู้เร่ืองโภชนาการ
ท่ีเหมาะสมในเด็ก
3.ให้ความรู้หญิงต้ังครรภ์ใน
โรงเรียนพ่อแม่ เตรียม
ความพร้อมส าหรับต้ังครรภ์
และหลังคลอด

1.เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย
อย่างน้อยร้อยละ80
2.เพ่ือให้เด็กสูงดีสมส่วนอย่าง
น้อยร้อยละ 90
3.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มีทักษะท่ี
ดีในการต้ังครรภ์จนหลังคลอด

1.ผู้ปกครองเด็กอายุ 
0-2 ปี จ านวน 100 คน
2.หญิงต้ังครรภ์ 
จ านวน 40 คน 

15,400 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 100 
คน ๆ ละ 2 ม้ือ  ๆ ละ 60 บาท เป็น
เงิน

12,000 12,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน  
100 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ  25 บาท

10,000 10,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,000 22,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 วัน 60 บาทx
 1ม้ือx 80 คน

4,800 4,800 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม25 บาท
x2ม้ือx 80 คน

4,000 4,000 

3.ค่าวิทยากร 1ท่าน 3ช่ัวโมง x 600 
บาท

1,800 1,800 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ20 บาท 
x 80 คน

1,600 1,600 

5.ค่าป้ายไวนิลอบรมจ านวน 1 ป้าย 600 600 

นางปุญชรัศมิ์  พันธ์ศิลป์ / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

/ 22,000 

1.21 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก0-5 ปี ต าบลแจระแม
1.จัดท าโครงการขออนุมัติ
2.ประสานงานเพ่ือหา
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี
3. จัดอบรมผู้ดูแลเด็กและ 
แกนน าดูแลสุขภาพ
4. ส ารวจค้นหากลุ่มเส่ียงผู้
มีปัญหาการพัฒการการ
เจริญเติบโตผิดปกติ
5.จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
ตรวจพัฒนาการเด็ก
6.ติดตามเย่ียมบ้าน
ให้บริการรักษาส่งต่อ

1.เพ่ือให้ อสม.เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีวางแผนดูแลร่วมกับ จนท.
2.เพ่ือให้อสม.มีความรู้เร่ืองการ
ประเมินภาวะการพัฒนาการ
เจริญเติบโตของเด็ก
3.เพ่ือเด็ก 0-5 ปี ได้รับการ
ประเมินการพัฒนาและกระตุ้น
พัฒนาการท่ีถูกต้องตามวัยและ
ส่งต่อการรักษา

1.แกนน า อสม.ท้ัง 7 
หมู่บ้าน 50 คน        
    2.ผู้ปกครองดูแล
เด็ก 30 คน  รวม 80 
คน

/

1.20 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ๕ ช่วงวัย  
ปีงบประมาณ 2563

1.สร้างแกนน าในการตรวจคัด
กรองประเมินพัฒนาการ
เบ้ืองต้นแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย
2.ส่งเสริมและให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็กในการดูแล
ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
แต่ละช่วงวัย

1.แกนน าหมู่บ้านละ 5
 คนรวมท้ังส้ิน 15 คน
2.กลุ่มผู้ปกครองเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน
 85  คน รวมท้ังหมด 
100 คน

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯต าบลไร่น้อย

12,800 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,800 12,800 

1.กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเข้าฐาน
รอบรู้แต่ละด้าน   -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50บาท
 x 50คน x 2รุ่น

5,000 5,000 

   -ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50บาท x 50
คน x 2รุ่น

5,000 5,000 

   -ค่าวิยากรหลัก 600 บาท x 4 ชม.x
 2รุ่น

4,800 4,800 

   -ค่าวิยากรกลุ่ม 400 บาท x 2 ชม.x
 4 คน x 2รุ่น

4,800 4,800 

   -ค่าเอกสารคู่มือการอบรม 20บาท 
x 100ชุด

2,000 2,000 

2.ประชุมสร้างทีม/รูปแบบการจัดการ
ดูแลผู้ป่วย 3ระยะ

   -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25บาท
 x 20คน x 12 คร้ัง

6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 27,600 27,600 

นางปุญชรัศมิ์  พันธ์ศิลป์ / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

1.21 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก0-5 ปี ต าบลแจระแม
1.จัดท าโครงการขออนุมัติ
2.ประสานงานเพ่ือหา
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี
3. จัดอบรมผู้ดูแลเด็กและ 
แกนน าดูแลสุขภาพ
4. ส ารวจค้นหากลุ่มเส่ียงผู้
มีปัญหาการพัฒการการ
เจริญเติบโตผิดปกติ
5.จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติการ
ตรวจพัฒนาการเด็ก
6.ติดตามเย่ียมบ้าน
ให้บริการรักษาส่งต่อ

1.เพ่ือให้ อสม.เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีวางแผนดูแลร่วมกับ จนท.
2.เพ่ือให้อสม.มีความรู้เร่ืองการ
ประเมินภาวะการพัฒนาการ
เจริญเติบโตของเด็ก
3.เพ่ือเด็ก 0-5 ปี ได้รับการ
ประเมินการพัฒนาและกระตุ้น
พัฒนาการท่ีถูกต้องตามวัยและ
ส่งต่อการรักษา

1.แกนน า อสม.ท้ัง 7 
หมู่บ้าน 50 คน        
    2.ผู้ปกครองดูแล
เด็ก 30 คน  รวม 80 
คน

/

1.22 โครงการพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชากร :
 การจัดการด้านสุขภาพใน
ผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง

เพ่ือให้เกิดรูปแบบการจัดการ
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองอย่างเป็นระบบ

น าร่องPCC หนองแก 
(23 หมู่บ้าน)
ผู้ป่วย 50 คน 
ญาติ /อสม. 50 คน
100 คน (2รุ่น)

/ / / 27,600 

พ.คัคนัมพร /คุณนิตยา /คุณปรางวไล

งบ PP



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

เด็กในศพด.และ
อนุบาล 95 แห่ง  
4,221 คน

สรุปออกหน่วยให้บริการ 2 คร้ัง/ปี 
(ทันตบุคลากร1 คน/เด็ก 50 คน) รวม
 21 รพ.สต.จ านวน 178 คร้ัง           
              1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ  
 21,360 บ.
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ   21360 บ.
3..ค่าเบ้ียเล้ียง พขร.  2,400 บ.

3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 5 
วัน x 2 คร้ัง

1,200 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 5 
วัน x 2 คร้ัง

1,200 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 2 
วัน x 2 คร้ัง

480 

45,120 1.23 โครงการส่งเสริมและรักษา
ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียน(อายุ3-5ปี)
กิจกรรม                       
  
1.ตรวจสุขภาพช่องปาก     
   
2.ให้ความร้ด้านทันต
สุขภาพแก่ผู้ปกครอง        
                 
3.สอนการแปรงฟัน          
      
4.เคลือบฟลูออไรด์
5.ส่งต่อเพ่ือรับการรักษา

1.เด็กใน ศพด. ได้รับการตรวจ
ฟัน เคลือบฟลูออไรด์และส่งต่อ
เข้ารับการรักษา                   
        2.เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัย
เรียน

/ / / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.

1.หนองแก  173คน
(4วัน)

2.ทัพไทย266 คน 
(5วัน)

3.หนองบ่อ 188 คน
(4วัน)

4.ดงบัง 35คน(2วัน)



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 2 
วัน x 2 คร้ัง

480 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 3 
วัน x 2 คร้ัง

720 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 3 
วัน x 2 คร้ัง

720 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 5 
วัน x 2 คร้ัง

1,200 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 5 
วัน x 2 คร้ัง

1,200 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 8 
วัน x 2 คร้ัง

1,920 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 8 
วัน x 2 คร้ัง

1,920 

45,120 1.23 โครงการส่งเสริมและรักษา
ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียน(อายุ3-5ปี)
กิจกรรม                       
  
1.ตรวจสุขภาพช่องปาก     
   
2.ให้ความร้ด้านทันต
สุขภาพแก่ผู้ปกครอง        
                 
3.สอนการแปรงฟัน          
      
4.เคลือบฟลูออไรด์
5.ส่งต่อเพ่ือรับการรักษา

1.เด็กใน ศพด. ได้รับการตรวจ
ฟัน เคลือบฟลูออไรด์และส่งต่อ
เข้ารับการรักษา                   
        2.เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัย
เรียน

/ / / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.

4.ดงบัง 35คน(2วัน)

5.หนองขอน129 คน
(3วัน)

6.หนองไหล171 คน
(4วัน)

7.ปะอาว 142 คน
(4วัน)

8.หัวเรือ184 คน (5วัน)

9.หัวดูน 381คน(8วัน)



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 15
 วัน x 2 คร้ัง

3,600 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 15
 วัน x 2 คร้ัง

3,600 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x  
วัน x 2 คร้ัง

960 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x  
วัน x 2 คร้ัง

960 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 2 
วัน x 2 คร้ัง

480 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 2 
วัน x 2 คร้ัง

480 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 3 
วัน x 2 คร้ัง

720 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 3 
วัน x 2 คร้ัง

720 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 2 
วัน x 2 คร้ัง

480 

45,120 1.23 โครงการส่งเสริมและรักษา
ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียน(อายุ3-5ปี)
กิจกรรม                       
  
1.ตรวจสุขภาพช่องปาก     
   
2.ให้ความร้ด้านทันต
สุขภาพแก่ผู้ปกครอง        
                 
3.สอนการแปรงฟัน          
      
4.เคลือบฟลูออไรด์
5.ส่งต่อเพ่ือรับการรักษา

1.เด็กใน ศพด. ได้รับการตรวจ
ฟัน เคลือบฟลูออไรด์และส่งต่อ
เข้ารับการรักษา                   
        2.เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัย
เรียน

/ / / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.

10.ด้ามพร้า 755คน
(15วัน)

11.ดงแสนสุข187 คน
 (4วัน)

12.ขามใหญ่ 100 คน
(2วัน)

13.หนองแต้ 186คน
(4วัน)

14.กระโสบ 128 คน
(3วัน)

15.ปทุม 103 คน(2วัน)



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 2 
วัน x 2 คร้ัง

480 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 2 
วัน x 2 คร้ัง

480 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 2 
วัน x 2 คร้ัง

480 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 4 
วัน x 2 คร้ัง

960 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 3 
วัน x 2 คร้ัง

720 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 3 
วัน x 2 คร้ัง

720 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 1 
วัน x 2 คร้ัง

240 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 1 
วัน x 2 คร้ัง

240 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 3 
วัน x 2 คร้ัง

720 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 120  บ.x 3 
วัน x 2 คร้ัง

720 

16.ดงห่องแห่ 111 คน
(2วัน)

17.ปากน้ า 200คน
(4วัน)

18.ผาแก้ว 145 คน
(3วัน)

19.ต าแย58คน (1วัน)

20.pcu50พรรษา
161คน(-3วัน)

45,120 1.23 โครงการส่งเสริมและรักษา
ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียน(อายุ3-5ปี)
กิจกรรม                       
  
1.ตรวจสุขภาพช่องปาก     
   
2.ให้ความร้ด้านทันต
สุขภาพแก่ผู้ปกครอง        
                 
3.สอนการแปรงฟัน          
      
4.เคลือบฟลูออไรด์
5.ส่งต่อเพ่ือรับการรักษา

1.เด็กใน ศพด. ได้รับการตรวจ
ฟัน เคลือบฟลูออไรด์และส่งต่อ
เข้ารับการรักษา                   
        2.เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัย
เรียน

/ / / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.

15.ปทุม 103 คน(2วัน)



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งป
ม.

รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

3.ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 120 บ.
x3 วันx2คร้ัง

720 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 7
วัน x 2 คร้ัง

1,680 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 120  บ.x 7
วัน x 2 คร้ัง

1,680 

3.ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 120 บ.
x7 วันx2คร้ัง

1,680 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,120 45,120 

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ 0
PP เบ้ีย
pp

20.pcu50พรรษา
161คน(-3วัน)

21.ยางลุ่ม369คน
(7วัน)

45,120 1.23 โครงการส่งเสริมและรักษา
ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียน(อายุ3-5ปี)
กิจกรรม                       
  
1.ตรวจสุขภาพช่องปาก     
   
2.ให้ความร้ด้านทันต
สุขภาพแก่ผู้ปกครอง        
                 
3.สอนการแปรงฟัน          
      
4.เคลือบฟลูออไรด์
5.ส่งต่อเพ่ือรับการรักษา

1.เด็กใน ศพด. ได้รับการตรวจ
ฟัน เคลือบฟลูออไรด์และส่งต่อ
เข้ารับการรักษา                   
        2.เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัย
เรียน

/ / / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.





























PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
27,600              45,120         385,700       



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 3

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ค่าอาหารเสริมนมกล่องคน
ละ90กล่องๆละ10 บาท 
จ านวน 15 คน

13,500 13,500 13,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,500 13,500 

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ 0
PP เบ้ีย 0
pp 0

/

นางประสิทธิพร แก้ว
พรหม      รพ.สต.ดง

กองทุนต าบล ปทุม

1.24 โครงการนม 90วัน 90 กล่อง
ส าหรับหญิงต้ังครรภ์

เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ
สารอาหารท่ีมีประโยชน์ส่งผลให้เด็ก
มีความสมบูรณ์ท้ังร่ายกายและจิตใจ

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ 
จ านวน 15 คน

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
13,500         



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100
 4. ยุทธศาสตร์ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ่านวน 4 ม้ือๆ ละ 25 บาท x
 60 คน

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือจ่านวน
 2 ม้ือๆ ละ 60 บาท x 60 คน

7,200 7,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,200 13,200 

งบกองทุนต่าบลปะอาว

1.25 โครงการสร้างเสริมเพ่ิม IQ,EQ 
เพ่ือความฉลาดสมวัยในลูกรัก    
 กิจกรรมด่าเนินงาน ดังน้ี  
1.จัดการอบรมกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการส่งเสริมพัฒนาการของ
ลูกอย่างสมดุลรอบด้าน ใน
ครอบครัวได้      
2.อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม
สาธิตแนวทางการตรวจและ
ติดตามพัฒนาการ 5 ช่วงวัย  3.
ให้ความรู้แก่มารดาหรือ
ผู้ปกครองในการติดตามประเมิน
พัฒนาการตามสมุดอนามัยแม่
และเด็ก(สมุดสีชมพู)
4 .ด่าเนินการจัดอบรม
กลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร     ( 
2ก 2ล )
 “ กิน กอด เล่น เล่า ”

1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม  2.พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กใน
ครอบครัวให้มีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก
3.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย

 -มารดาหรือ
ผู้ปกครอง,ผู้ดูแลเด็ก  
           รวมท้ังหมด 
60 คน

/  / 13,200 

รพ.สต.ปะอาว
 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล่าดับ โครงการและกิจกรรมด่าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด่าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100
 4. ยุทธศาสตร์ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล่าดับ โครงการและกิจกรรมด่าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด่าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.กิจกรรมอบรให้ความรู้
ผู้ปกครอง1.1 ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 1 ม้ือx 25 บาท x 
1,125 คน

28,125 28,125 

1.2 ค่าเอกสาร 20 บาท x 
1,125 คน

22,500 22,500 

2.กิจกรรมนิเทศติดตามการ
ด่าเนินงาน

2.1ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท x 5
 คน x 11 วัน

13,200 13,200 

3.กิจกรรมจัดหาเวชภณฑ์
3.1ยาเสริมวิตามินเสริมธาตุ
เหล็ก 4,041 คน ราคา จ่านวน 
25,000 ขวดๆ 40 บาท/ขวด

1,000,000 1,000,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,063,825 1,063,825 

ค่าเบ้ียเล้ียง จ่านวน 15 คน x
 10 วัน x 240 บาท

36,000 36,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 36,000 36,000 

/

ผกาวรรณ
การแพทย์ฯสสอ.

งบpp1.27 โครงการประเมินระดับสติปัญญา
เด้กไทย

1.เพ่ือคัดกรองระดับสติปัญญา
2.เพ่ือน่าเด็กท่ีมีปัญหาด้าน
สติปัญญาเข้ารับการบ่าบัดจาก
ผู้เช่ียวชาญ

1.เด็ก จ่านวน 1,228 
คน 
2.เด็ก ป.1 จ่านวน 
1,200 คน

/

นางพจนีย์ / สสอ.เมืองฯ

งบ pp+op

1.26 โครงการลูกฉลาดสมองดี (IQ) EQ
 เด่น ประจ่าปี 2563 
กิจจกรรม
1.อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
2.นิเทศติดตามการด่าเนินงาน

เพ่ือเสร้างเด็กไทย 4.0 มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
พัฒนาการสมวัย  มีความเฉลียว
ฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์

เด็กท่ีเกิดระหว่าง 17 
พค.2556-16 พค.
2557 จ่านวน 1,125 
คน

/ 1,063,825 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100
 4. ยุทธศาสตร์ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล่าดับ โครงการและกิจกรรมด่าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด่าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

กองทุนต่าบล
บ่ารุง รพ.สต 0
บ่ารุง สสอ 0
บ่ารุง รพ 0
PP เบ้ีย
pp





1000000

40

25000

PP PP เบ้ีย เงินบ่ารุง รพ เงินบ่ารุง สสอ เงินบ่ารุง รพสต. กองทุนต่าบล



####### 36,000         13,200         



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.จัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะอสร.

1.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx60คนx60บ. 3,600 3,600 

1.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x25
บx60คน

3,000 3,000 

1.3ค่าวัสดุอบรม 60บ.x20 คน 1,200 1,200 

1.4ค่าวิทยากร 1 คน x3 ชม.x600บ.1,800 1,800 

2.จัดประชุมกลุ่มเพ่ือประเมิน
การด าเนินงานของ อสร.

2.1.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมประชุม จ านวน 1 
ม้ือ x25บx60คนx3คร้ัง

4,500 1,500 1,500 1,500 

3.จัดอบนักเรียนกลุ่มเส่ียง
ปัญหา นน.เกิน/ต่ ากว่าเกณฑ์
3.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx50คนx60บ. 3,000 3,000 

1.28 โครงการ วัยเรียน สดใส ใส่ใจ
สุขภาพ
กิจกรรม             
1.จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อสร.โดย
บูรณาการทุกงาน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แก้ปัญหาโภชนาการในเด็กวัย
เรียน

1.เพ่ือพัฒนาทักษะ อสร. ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ,ควบคุมโรค,ทันตะ
,คบส. 
2.เพ่ือแก้ปัญหานักเรียยนท่ีมีกลุ่ม
เส่ียง นน.เกิน/ต่ ากว่าเกณฑ์ใน
โรงเรียน

 1. แกนน าอสร. ป.
4-ป.6 จ านวน 60 
คน 
2.นักเรียนกลุ่ม
เส่ียงปัญหา นน.
เกิน/ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จ านวน 50 คน

/ / / /

นางอมรรัตน์ คะตะวงศ์  รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม
แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

22,400 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

3.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x25
บx50คน

2,500 2,500 

3.3ค่าวัสดุอบรม 50บ.x20 คน 1,000 1,000 

3.4ค่าวิทยากร 1 คน x3 ชม.
x600บ.

1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,400 22,400 
1.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 
150 คน x50 บาท x 1 ม้ือ

7,500 7,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 150 คน x25 บาท
x2 ม้ือ

7,500 7,500 

3.ค่าวัสดุอบรม 150 คน x 
20 บาท

3,000 3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 18,000 18,000 

/ 18,000 

กองทุนฯต าบลกุดลาด

รพ.สต.ปากน้ า

1.28 โครงการ วัยเรียน สดใส ใส่ใจ
สุขภาพ
กิจกรรม             
1.จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อสร.โดย
บูรณาการทุกงาน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แก้ปัญหาโภชนาการในเด็กวัย
เรียน

1.เพ่ือพัฒนาทักษะ อสร. ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ,ควบคุมโรค,ทันตะ
,คบส. 
2.เพ่ือแก้ปัญหานักเรียยนท่ีมีกลุ่ม
เส่ียง นน.เกิน/ต่ ากว่าเกณฑ์ใน
โรงเรียน

 1. แกนน าอสร. ป.
4-ป.6 จ านวน 60 
คน 
2.นักเรียนกลุ่ม
เส่ียงปัญหา นน.
เกิน/ต่ ากว่าเกณฑ์ 
จ านวน 50 คน

/ /

1.29 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสร.
 ยสร. อย.น้อย      -จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย  -ตรวจสุขภาพ
ช่องปาก

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลด้านส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการป้องกัน ควบคุมและ
การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและ
โรคติดต่อได้อย่างถูกต้อง
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพฟันได้
อย่างถูกต้อง

นักเรียน รร.ในเขต 
รพ. สต. ปากน้ า 
จ านวน 3 แห่ง รวม
 150 คน

/ /

นางอมรรัตน์ คะตะวงศ์  รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม

22,400 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
50 บาท x 420 คน x 1 ม้ือ

21,000 21,000 

 2.ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 420 คน x 
2 ม้ือ

21,000 21,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 42,000 42,000 

นักเรียน
ประถมศึกษา
จ านวน 60 แห่ง

สรุปรวมในส่วน รพ.สต.ทุก
แห่ง 127 วัน 2คร้ัง/ปี รวม 
254 คร้ั'ง
 1.ค่าเบ้ียเล้ียง นวก.ทันตฯ
และจพ.ทันตฯ 60,960
2.ค่าตอบแทน ผช.ทันตฯ 
(127วัน*2คร้ัง) 60,960
3. พนักงานขับรถ(57วัน*2
คร้ัง)27,360

12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 5วัน x 2 คร้ัง 2,400 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 5 วัน x 2 คร้ัง 2,400 

/ / /

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

กองทุนต าบลกระโสบ

1.30 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจสุขภาพกลุ่มเด็กวัย
เรียน ต าบลกระโสบอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือให้กลุ่มเด็กวัยเรียน ได้รับ
การตรวจคัดกรองสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและการเตรียมตัวเพ่ือรับ
การตรวจสุขภาพ
3. เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ 
ทัศนคติ ท่ีถูกต้อง ในด้านสุขภาพ

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ป.1-ม.3
 รวม 420 คน

/ /1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน 
รักษาทางทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรม                          
        
1.ให้ทันตสุขศึกษานร.ทุกคน  
  
2.ตรวจฟัน                       
    
 3.ทาฟลออไรด์                 
     
 4.เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก ป
1,ป6    
 5.อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน  
  
6.สรุปข้อมูลการให้บริการและ
ให้บริการได้ในโรงเรียนส่ง
ต่อนร.ทีไม่สามารถ

1.เพ่ือป้องกันและรักษาโรคใน
ช่องปาก            
 2.เด็ก นร.ประถมศึกษาฟันดีไม่มี
ผุมากกว่าร้อยละ54

1.ปะอาว 263คน(5
 วัน)

149,280 / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 5วัน x 2 คร้ัง 2,400 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 5 วัน x 2 คร้ัง 2,400 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 15วัน x 2 คร้ัง 7,200 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 15 วัน x 2 คร้ัง 7,200 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 14วัน x 2 คร้ัง 6,720 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 14 วัน x 2 คร้ัง 6,720 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 7วัน x 2 คร้ัง 3,840 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 7 วัน x 2 คร้ัง 3,840 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 7วัน x 2 คร้ัง 3,360 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 7 วัน x 2 คร้ัง 3,360 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 5วัน x 2 คร้ัง 2,400 

/ /1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน 
รักษาทางทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรม                          
        
1.ให้ทันตสุขศึกษานร.ทุกคน  
  
2.ตรวจฟัน                       
    
 3.ทาฟลออไรด์                 
     
 4.เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก ป
1,ป6    
 5.อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน  
  
6.สรุปข้อมูลการให้บริการและ
ให้บริการได้ในโรงเรียนส่ง
ต่อนร.ทีไม่สามารถ

1.เพ่ือป้องกันและรักษาโรคใน
ช่องปาก            
 2.เด็ก นร.ประถมศึกษาฟันดีไม่มี
ผุมากกว่าร้อยละ54

6.หนองแก 323คน
(7วัน)

7.หนองแต้ 250(5
วัน)

2.ปากน้ า 252คน
(5วัน)

3.ด้ามพร้า 777 คน
(15วัน)

4.หัวดูน 703คน
(14วัน)

5.กระโสบ 379คน
(8วัน)

149,280 / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 5 วัน x 2 คร้ัง 2,400 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 6วันx 2 คร้ัง 2,880 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 6วัน x 2 คร้ัง 2,880 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 5วัน x 2 คร้ัง 2,400 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 5 วัน x 2 คร้ัง 2,400 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 7วัน x 2 คร้ัง 3,360 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 7 วัน x 2 คร้ัง 3,360 
3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 7 วัน x 2 คร้ัง 3,360 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 3วัน x 2 คร้ัง 1,440 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 3 วัน x 2 คร้ัง 1,440 
3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 3 วัน x 2 คร้ัง 1,440 

/ /

11.ทัพไทย(3 วัน)

1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน 
รักษาทางทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรม                          
        
1.ให้ทันตสุขศึกษานร.ทุกคน  
  
2.ตรวจฟัน                       
    
 3.ทาฟลออไรด์                 
     
 4.เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก ป
1,ป6    
 5.อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน  
  
6.สรุปข้อมูลการให้บริการและ
ให้บริการได้ในโรงเรียนส่ง
ต่อนร.ทีไม่สามารถ

1.เพ่ือป้องกันและรักษาโรคใน
ช่องปาก            
 2.เด็ก นร.ประถมศึกษาฟันดีไม่มี
ผุมากกว่าร้อยละ54

7.หนองแต้ 250(5
วัน)

8.หนองบ่อ 308 คน
(-6 วัน)

9.ปทุม 221คน(5 
วัน)

10.หัวเรือ 357 คน
(7 วัน)

149,280 / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 4วัน x 2 คร้ัง 1,920 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 4 วัน x 2 คร้ัง 1,920 
3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 4 วัน x 2 คร้ัง 1,920 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 3วัน x 2 คร้ัง 1,440 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 3วัน x 2 คร้ัง 1,440 
3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 3วัน x 2 คร้ัง 1,440 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 5วัน x 2 คร้ัง 2,400 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 5วัน x 2 คร้ัง 2,400 
3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 5 วัน x 2 คร้ัง 2,400 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 3วัน x 2 คร้ัง 1,440 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 3วัน x 2 คร้ัง 1,440 

/ /

13.ดงแสนสุข163
วัน(3วัน)

14.หนองไหล242
คน(5วัน)

15.ดงบัง154คน(3 
วัน)

12.หนองขอน(4วัน)

1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน 
รักษาทางทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรม                          
        
1.ให้ทันตสุขศึกษานร.ทุกคน  
  
2.ตรวจฟัน                       
    
 3.ทาฟลออไรด์                 
     
 4.เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก ป
1,ป6    
 5.อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน  
  
6.สรุปข้อมูลการให้บริการและ
ให้บริการได้ในโรงเรียนส่ง
ต่อนร.ทีไม่สามารถ

1.เพ่ือป้องกันและรักษาโรคใน
ช่องปาก            
 2.เด็ก นร.ประถมศึกษาฟันดีไม่มี
ผุมากกว่าร้อยละ54

149,280 / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 3วัน x 2 คร้ัง 1,440 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 1วัน x 2 คร้ัง

480 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 1วัน x 2 คร้ัง

480 

3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 1วัน x 2 คร้ัง

480 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 3วัน x 2 คร้ัง

1,440 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 3วัน x 2 คร้ัง

1,440 

3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 3วัน x 2 คร้ัง

1,440 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 4วัน x 2 คร้ัง 1,920 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 4 วัน x 2 คร้ัง 1,920 
3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 4 วัน x 2 คร้ัง 1,920 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 4วัน x 2 คร้ัง 1,920 

/ /

15.ดงบัง154คน(3 
วัน)

16.ต าแย40 คน
(1วัน)

17.ขามใหญ่155คน
(3 วัน)

18.ผาแก้ว202คน
(4วัน)

19.PCU50พรรษา
ฯ197คน(4วัน)

1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน 
รักษาทางทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรม                          
        
1.ให้ทันตสุขศึกษานร.ทุกคน  
  
2.ตรวจฟัน                       
    
 3.ทาฟลออไรด์                 
     
 4.เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก ป
1,ป6    
 5.อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน  
  
6.สรุปข้อมูลการให้บริการและ
ให้บริการได้ในโรงเรียนส่ง
ต่อนร.ทีไม่สามารถ

1.เพ่ือป้องกันและรักษาโรคใน
ช่องปาก            
 2.เด็ก นร.ประถมศึกษาฟันดีไม่มี
ผุมากกว่าร้อยละ54

149,280 / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 4 วัน x 2 คร้ัง 1,920 
3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 4 วัน x 2 คร้ัง 1,920 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง จพ.ทันตฯ 240
  บ.x 20วัน x 2 คร้ัง 9,600 
2.ค่าเบ้ียเล้ียง ผช.ทันตฯ 240
  บ.x 20วัน x 2 คร้ัง 9,600 
3.ค่าเบ้ียเล้ียง พขร. 240 บ.x
 20 วัน x 2 คร้ัง 9,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 149,280 149,280 

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ 0
PP เบ้ีย
pp 0

/ /

19.PCU50พรรษา
ฯ197คน(4วัน)

20.ยางลุ่ม 1005 
คน(20วัน)

1.31 โครงการส่งเสริมป้องกัน 
รักษาทางทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา
กิจกรรม                          
        
1.ให้ทันตสุขศึกษานร.ทุกคน  
  
2.ตรวจฟัน                       
    
 3.ทาฟลออไรด์                 
     
 4.เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก ป
1,ป6    
 5.อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน  
  
6.สรุปข้อมูลการให้บริการและ
ให้บริการได้ในโรงเรียนส่ง
ต่อนร.ทีไม่สามารถ

1.เพ่ือป้องกันและรักษาโรคใน
ช่องปาก            
 2.เด็ก นร.ประถมศึกษาฟันดีไม่มี
ผุมากกว่าร้อยละ54

149,280 / /

สสอ.เมือง   ทันตบุคลากรใน รพ.สต.แต่ละแห่ง

งบ PP/เงินบ ารุง รพ.

















PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
149,280       82,400         



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 
บาท x 120 คน x 1 ม้ือ

7,200 7,200 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 120 คน x 2 ม้ือ

6,000 6,000 

3.ค่าวัสดุ จ านวน 120 คน x 
20 บาท

2,400 2,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,600 15,600 
1.จัดอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูและ
พัฒนาทักษะCG ,นักบริบาล

1.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx60คนx60บ. 4,200 4,200 

1.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x25
บx60คน

3,500 3,500 

1.3ค่าวัสดุอบรม 60บ.x20 คน 1,400 1,400 

1.4ค่าวิทยากร 2 คนX3 ชม.
ช่ัวโมงละ 600 บาทX2 คน 3,600 3,600 

/ /

นางสาวจุฑาทิพย์  ตัณฑะสุวรรณ
ะ      รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม

/

นางไขนภา  มิ่งชัย     รพ.สต.ดง
ห่องแห่

กองทุนต าบล ปทุม

15,600 

27,700 /

1.32 โครงการพัฒนาทักษะเครือข่าย
การดูแลกลุ่มผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
ประคับประคอง

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ทักษะในการดูแลตนเอง
และผู้มีภาวะพ่ึงพิง

กลุ่มแกนน าสุขภาพ 
120คน

1.33 โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข
 กิจกรรม
1.จัดอบรมฟ้ืนฟูเพ่ือพัฒนา
ทักษะ CG  นักบริบาลและ 
เครือข่ายแกนน า อสม. เพ่ือ
พัฒนาทักษะคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ                    
2.จัดอบรม/กิจกรรม  "ไม่ล้ม ไม่
ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"
และ 3อ.2ส. ในโรงเรียนผู้สูงอา

1.เพ่ือประเมินคัดกรองภาวะ
สุขภาพผุ้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
2.เพ่ือผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ "ไม่ล้ม ไม่ลืม กินข้าว
อร่อย"
3.เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม สร้าง
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

1.CG ,นักบริบาล 
และแกนน า อสม.  
จ านวน 60 คน   2.
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ านวน 60
 คน

/

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ประชุมจัดกิจกรรม"ไม่ล้ม 
ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าว
อร่อย"และ 3อ.2ส. ใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

2.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 ม้ือ x25
บx50คนx12 คร้ัง

15,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 27,700 27,700 
กิจกรรมท่ี 1: ประชุมช้ีแจง
แนวทางการด าเนินงาน LTC

 1.1 ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 50บาทx 100คน

5,000 5,000 

 1.2 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60
บาทx 100คน

6,000 6,000 

 1.3 ค่าวิยากรหลัก 600 บาท
 x 4 ชม.

2,400 2,400 

 1.4 ค่าวิยากรกลุ่ม 600 บาท
 x 2 ชม.x 6 คน (3 กลุ่ม)

7,200 7,200 

 1.5 ค่ารางวัลนวัตกรรม/การ
ด าเนินงานLTC จ านวน 3 แห่ง

9,000 9,000 

PPA 2562 / เงินบ ารุง รพ.

/ / / 35,050 

นพ.สุทธินันท์/คุณนิตยา/คุณ
พจนีย์

1.34 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือน
ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (LTC)
(ประกาศสปสช. ปี 2563 
ครอบคลุม“ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงและบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”
 ทุกสิทธ์ิทุกกลุ่มอายุ)
กิจกรรมท่ี 1: ประชุมช้ีแจง
แนวทาง
การด าเนินงานLTC ปี 2563
กิจกรรมท่ี 2: คัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
10เร่ืองรวม Geriatric 
syndromes 
และแบ่งกลุ่มบุคคลท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง
4 ระดับ รวมบุคคลอ่ืนทุกวัย 
ทุกสิทธ์ิ
กิจกรรมท่ี 3: การอบรมฟ้ืนฟู
นักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ : Care 
Giver
กิจกรรมท่ี 4: นิเทศติดตามเย่ียม
เสริมพลังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
Care Conferance ร่วมกับ
คณะอนุ
กรรมการ LTC อ าเภอเมืองอุบลฯ
ประเมินความก้าวหน้าการจัดท า
แผนการดูแลรายกรณี (Care 
plan)

เพ่ือพัฒนาระบบและขับเคล่ือน
การดูลระยะยาวด้านสาธารณสุข  
(LTC) ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืน

1.อปท. 13 ต าบล 
ผอ.รพ.สต.และCM 
จากรพ.สต.ทุกแห่ง 
รวม 100 คน
2.ผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนท่ี รพ.สต.ทุกแห่ง
 (ผู้สูงอายุ 17,800 
คน)
3.CG ท่ีผ่านการ
อบรม ปี 2559 – 
2561 140 คน
4.อปท. 13 ต าบล 
คณะอนุฯLTC  CM 
และ CG  รพ.สต. 21
 แห่ง

/ /
นางสาวจุฑาทิพย์  ตัณ

ฑะสุวรรณะ      รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม

27,700 /1.33 โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข
 กิจกรรม
1.จัดอบรมฟ้ืนฟูเพ่ือพัฒนา
ทักษะ CG  นักบริบาลและ 
เครือข่ายแกนน า อสม. เพ่ือ
พัฒนาทักษะคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ                    
2.จัดอบรม/กิจกรรม  "ไม่ล้ม ไม่
ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"
และ 3อ.2ส. ในโรงเรียนผู้สูงอา

1.เพ่ือประเมินคัดกรองภาวะ
สุขภาพผุ้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
2.เพ่ือผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ "ไม่ล้ม ไม่ลืม กินข้าว
อร่อย"
3.เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม สร้าง
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

1.CG ,นักบริบาล 
และแกนน า อสม.  
จ านวน 60 คน   2.
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ านวน 60
 คน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

 1.6 ค่าป้ายไวนิล 450 450 

 1.7 ค่าเอกสารประกอบการ
ประชุม 50บาทx 100ชุด

5,000 5,000 

กิจกรรมท่ี 2: คัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุ

100,800 

2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงออกคัดกรอง
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 240 
บาท x 35 คน x 12 วัน

100,800 35,600 

2.2 เอกสารแบบประเมินคัด
กรอง 17,800 x 2 บาท

35,600 

กิจกรรมท่ี 3: การอบรมฟ้ืนฟู
นักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

3.1 ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 50บาทx 70คนx 2
วัน x 2รุ่น

14,000 14,000 

PPA 2562 / เงินบ ารุง รพ.

136,400 

72,850 

/ / / 35,050 

นพ.สุทธินันท์/คุณนิตยา/คุณพจนีย์

1.34 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือน
ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (LTC)
(ประกาศสปสช. ปี 2563 
ครอบคลุม“ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงและบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”
 ทุกสิทธ์ิทุกกลุ่มอายุ)
กิจกรรมท่ี 1: ประชุมช้ีแจง
แนวทาง
การด าเนินงานLTC ปี 2563
กิจกรรมท่ี 2: คัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
10เร่ืองรวม Geriatric 
syndromes 
และแบ่งกลุ่มบุคคลท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง
4 ระดับ รวมบุคคลอ่ืนทุกวัย 
ทุกสิทธ์ิ
กิจกรรมท่ี 3: การอบรมฟ้ืนฟู
นักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ : Care 
Giver
กิจกรรมท่ี 4: นิเทศติดตามเย่ียม
เสริมพลังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
Care Conferance ร่วมกับ
คณะอนุ
กรรมการ LTC อ าเภอเมืองอุบลฯ
ประเมินความก้าวหน้าการจัดท า
แผนการดูแลรายกรณี (Care 
plan)

เพ่ือพัฒนาระบบและขับเคล่ือน
การดูลระยะยาวด้านสาธารณสุข  
(LTC) ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืน

1.อปท. 13 ต าบล 
ผอ.รพ.สต.และCM 
จากรพ.สต.ทุกแห่ง 
รวม 100 คน
2.ผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนท่ี รพ.สต.ทุกแห่ง
 (ผู้สูงอายุ 17,800 
คน)
3.CG ท่ีผ่านการ
อบรม ปี 2559 – 
2561 140 คน
4.อปท. 13 ต าบล 
คณะอนุฯLTC  CM 
และ CG  รพ.สต. 21
 แห่ง



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

3.2 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60
บาทx 70คนx 2วัน x 2รุ่น

16,800 16,800 

3.3 ค่าวิยากรหลัก 600 บาท
 x 5 ชม.x  2วัน x 2รุ่น

12,000 12,000 

3.4 ค่าวิยากรกลุ่ม 400 บาท
 x 2 ชม.x 4 คน x2วัน x 2รุ่น

12,800 12,800 

3.5 ค่าป้ายไวนิล 450 450 

3.6 ค่าเอกสารคู่มือการอบรม
 120บาท x 140ชุด

16,800 16,800 

กิจกรรมท่ี 4: นิเทศติดตาม
เย่ียม
เสริมพลัง

39,000 

4.1 ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 50บาทx อปท. 13
 แห่ง x 30 คนx 2 คร้ัง

39,000 46,800 

4.2 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60
บาทx อปท. 13 แห่ง xแห่ง
ละ 30 คนx 2 คร้ัง

46,800 18,250 

4.3 ค่าเอกสารประกอบการ
ประชุม 5บาท x 5ชุด x 
ข้อมูลCare Plan 730 ราย

18,250 450 

4.4 ค่าป้ายไวนิล 450 450 

PPA 2562 / เงินบ ารุง รพ.

72,850 

104,500 

/ / /

นพ.สุทธินันท์/คุณนิตยา/คุณพจนีย์

1.34 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือน
ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (LTC)
(ประกาศสปสช. ปี 2563 
ครอบคลุม“ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงและบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”
 ทุกสิทธ์ิทุกกลุ่มอายุ)
กิจกรรมท่ี 1: ประชุมช้ีแจง
แนวทาง
การด าเนินงานLTC ปี 2563
กิจกรรมท่ี 2: คัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
10เร่ืองรวม Geriatric 
syndromes 
และแบ่งกลุ่มบุคคลท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง
4 ระดับ รวมบุคคลอ่ืนทุกวัย 
ทุกสิทธ์ิ
กิจกรรมท่ี 3: การอบรมฟ้ืนฟู
นักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ : Care 
Giver
กิจกรรมท่ี 4: นิเทศติดตามเย่ียม
เสริมพลังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
Care Conferance ร่วมกับ
คณะอนุ
กรรมการ LTC อ าเภอเมืองอุบลฯ
ประเมินความก้าวหน้าการจัดท า
แผนการดูแลรายกรณี (Care 
plan)

เพ่ือพัฒนาระบบและขับเคล่ือน
การดูลระยะยาวด้านสาธารณสุข  
(LTC) ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืน

1.อปท. 13 ต าบล 
ผอ.รพ.สต.และCM 
จากรพ.สต.ทุกแห่ง 
รวม 100 คน
2.ผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนท่ี รพ.สต.ทุกแห่ง
 (ผู้สูงอายุ 17,800 
คน)
3.CG ท่ีผ่านการ
อบรม ปี 2559 – 
2561 140 คน
4.อปท. 13 ต าบล 
คณะอนุฯLTC  CM 
และ CG  รพ.สต. 21
 แห่ง



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 348,800 348,800 

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คน x 15 บาท x 2 ม้ือ x
 3 วัน

4,500 4,500 

2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน 
x 50 บาท x 3 วัน

7,500 
7,500 

3.ค่าวัสดุในการอบรม  50 
คน x 20 บาท

1,000 
1,000 

4.ค่าวิทยากรกลุ่ม 600 บาท 
x 5 ช่ัวโมง x 3 วัน

9,000 
9,000 

5.ค่าวิทยากรหลัก 600 บาท 
x 2 ชม.x 1 คน x 3 วัน

3,600 
3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,600 25,600 

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ

PPA 2562 / เงินบ ารุง รพ.

/ / /

นพ.สุทธินันท์/คุณนิตยา/คุณพจนีย์

1.34 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือน
ระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (LTC)
(ประกาศสปสช. ปี 2563 
ครอบคลุม“ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงและบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”
 ทุกสิทธ์ิทุกกลุ่มอายุ)
กิจกรรมท่ี 1: ประชุมช้ีแจง
แนวทาง
การด าเนินงานLTC ปี 2563
กิจกรรมท่ี 2: คัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
10เร่ืองรวม Geriatric 
syndromes 
และแบ่งกลุ่มบุคคลท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง
4 ระดับ รวมบุคคลอ่ืนทุกวัย 
ทุกสิทธ์ิ
กิจกรรมท่ี 3: การอบรมฟ้ืนฟู
นักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ : Care 
Giver
กิจกรรมท่ี 4: นิเทศติดตามเย่ียม
เสริมพลังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
Care Conferance ร่วมกับ
คณะอนุ
กรรมการ LTC อ าเภอเมืองอุบลฯ
ประเมินความก้าวหน้าการจัดท า
แผนการดูแลรายกรณี (Care 
plan)

เพ่ือพัฒนาระบบและขับเคล่ือน
การดูลระยะยาวด้านสาธารณสุข  
(LTC) ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืน

1.อปท. 13 ต าบล 
ผอ.รพ.สต.และCM 
จากรพ.สต.ทุกแห่ง 
รวม 100 คน
2.ผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนท่ี รพ.สต.ทุกแห่ง
 (ผู้สูงอายุ 17,800 
คน)
3.CG ท่ีผ่านการ
อบรม ปี 2559 – 
2561 140 คน
4.อปท. 13 ต าบล 
คณะอนุฯLTC  CM 
และ CG  รพ.สต. 21
 แห่ง

1.35 โครงการพัฒนาศักยภาพสมอง
ในผู้สูงอายุท่ีมีความจ าบกพร่อง
ระยะเร่ิมแรกโดยการใช้ 
โปรแกรม TEAM-VE

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสมองใน
ผู้สูงอายุท่ีมีความจ าบกพร่องใน
ระยะเร่ิมแรก

 จ านวน 50 คน

 เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 25,600 

 พญ.คคนัมพร วะรงค์,ฉวีวรรณ,นิตยา



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

PP เบ้ีย 0
pp











PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
348,800   25,600         43,300         





¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

กิจกรรมท่ี 1                    
  1. ค่าอาหารกลางวัน 50 
บ.X25 คน X 2วัน

2,500 

1,250 1,250 

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 50 บ.X25 คน X2 
วัน

2,500 1,250 1,250 

3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 25 คนๆละ 20 บาท

500 500 

  รวม 25 คน กิจกรรมท่ี2

จนท.รพ.สต.แห่งละ 1
 คน 21 คน

1. ค่าอาหารกลางวัน 50บาท
X26 คน X 2วัน

2,600 1,300 1,300 

จนท. สสอ.  2 คน 2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 50 บ.X 26 คน X2
 วัน

2,600 1,300 1,300 

จนท. รพ.  3 คน 3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 26 คนๆละ 20 บาท

520 520 

รวม  26 คน รวมงบประมาณท้ังหมด 11,220 11,220 

1.36 / / 11,220 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย 
กิจกรรมท่ี1 ประชุมคณะกรรมการ
 CPMBoard ระดับอ าเภอ / คป
สอ. (2 คร้ัง/ปี)                       
             
 1.  ช้ีแจงการด าเนินงาน
พัฒนาการเด็ก
2. ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมท่ี 2 ประชุม
คณะกรรมการMCH Board ระดับ
อ าเภอ / คปสอ. (2 คร้ัง/ปี)   
 1. ช้ีแจงการด าเนินงานอนามัย
แม่และเด็ก              
2. ติดตามและประเมินผล
3. ติดตามและประเมิณผล

1.เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานพัฒนาการเด็กใน
พ้ืนท่ีเครือข่าย โรงพยาบาล ๕o
 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
2.เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
            
3.เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานพัฒนาการเด็ก
4.เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
ในพ้ืนท่ีเครือข่ายโรงพยาบาล 
๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ
5.เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
6.เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก

จนท.รพ.สต.แห่งละ 1
 คน 21 คน             
   จนท. รพ.  2 คน
จนท. สสอ.  2 คน

งบ pp

มนิดา/พจนีย์

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.
X112คน X 1วัน

5,600 13,440 

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 50 บ.X 112 คน 
X1 วัน

5,600

3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 112 คนๆละ 20 
บาท X1วัน

2240

รวมงบประมาณท้ังหมด 13,440 13,440

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.X
 62คน X 1วัน

3,100 3,100 

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 50 บ.X 62คน X1 
วัน

3,100 3,100 

3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 62คนๆละ 20 บาท
 X1วัน

1200 1,200 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 
ชม.ๆละ 600 บาท X1 วัน

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังหมด 11,000 11,000

งบ pp
งบ pp

/ 11,000 

13,440 /

1.38 โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง รักษา
มาตรฐานแบบย่ังยืน โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดคุณภาพ                    
     2. เพ่ือกระตุ้นการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร

ครูอนามัยหรือตัวแทน
 รร. ละ 1คน รวม 62
 คน

มนิดา/พจนีย์
มนิดา/พจนีย์

โครงการอบรมเชิงปฏัติการการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ EQ

1.เพ่ือให้ครูผู้สอนเด็กระดับ
อนุบาลได้รับความรู้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การส่ง
เสิม IQ EQ  เด็ก                  
                2.เด็กในระดับช้ัน
อนุบาลได้รับการส่งเสริมพ นา
การ IQ EQ เพ่ือเตรียมพร้อมใน
การประเมิน IQ ใน
ระดับประถมศึกษา

ครูผู้สอนช้ันอนุบาล 
แห่งละ 2 คนจ านวน 
56 โรงเรียน           
รวม  112 คน

1.37



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.X
 25คน X 3วัน

3,750 3,750 

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 50 บ.X 25คน X3
วัน

3,750 3,750 

3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 25คนๆละ 20 บาท

500 500 

รวมงบประมาณท้ังหมด 8,000 8,000

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.X
 90คน X 2วัน

9,000 9,000 

2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 50 บ.X 90คน X2
วัน

9,000 9,000 

3. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 90คนๆละ 20 บาท

1800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังหมด 19,800 19,800

8,000 

งบ pp
งบ pp

19,800 

มนิดา/พจนีย์

/

1.39

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
อนามัยวัยเจริญพันธ์ุอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี

1.เพ่ือสร้างเครือข่ายในโรงเรียน
,หมู่บ้าน,ชุมชน
2.เพ่ือให้มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาวัยรุ่นต้ังครรภ์ก่อนวัย /
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม ลดลง

โครงการฝึกทักษะการฝากครรภ์
และการดูแลหญิงต้ังครรภ์

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงานงานอนามัยแม่
และเด็กในพ้ืนท่ีเครือข่าย
โรงพยาบาล๕oพรรษามหา
วชิราลงกรณ 
 ๒.เพ่ือให้ผู้รับบริการด้าน
อนามัยแม่และเด็ก  ได้รับ
บริการท่ีถูกต้องได้มาตรฐาน

1.ผู้รับผิดชอบงานแม่
และเด็กใน รพ.สต. 21
 คน 3.ผู้รับผิดชอบ
งานจากสสอ.และรพ. 
4 คน  รวม 25 คน

มนิดา/พจนีย์

/

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงานคลิกนิ
กเพ่ือนใจวัยรุ่นและ
อ าเภออนามัยเจริญ
พันธ์ุ                     
   รวม 90 คน  (รพ.
สต. อบต. ครู)

1.40



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 1

 ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ -                               
บ ารุง รพ 0
PP เบ้ีย
pp







PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล



52,240



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารกลางวัน   90 คน 
x1 ม้ือ x  50 บาท

4,500 4,500 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
90 คน x2 ม้ือ x  25 บาท

4,500 4,500 

3.ค่าเอกสารการอบรม   90 คน
 x 20 บาท

1,800 1,800 

4.ค่าป้ายโครงการ   1 ป้าย 700 700 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,500 11,500 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 บาท
 x 130 คน x 1 ม้ือ

7,800 7,800 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 130 คน x 2 ม้ือ

6,500 6,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,300 14,300 

1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
120 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 120 คน x25 บาทx2 ม้ือ

6,000 6,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
1 คน x 6 ชม.x 300 บาท

1,800 1,800 

โครงการผู้สูงอายุฟันดี 
สุขภาพดี ชีวีมีสุข

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยช่องปาก ของตนเอง

ผู้สูงอายุ 9 หมู่ หมู่ละ
20คน  จ านวน  180 
คน

/

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ในช่องปากในผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมี
สุขอนามัยในช่องปากท่ีดีและคัดกรอง
สุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุ

2.3 โครงการปรับเปล่ียน
เป้าหมาย สลายอ้วน     
  -จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย             
  -ติดตามประเมินผลทุก
 6 เดือน

1.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาสุขภาพจากโรคภัยเงียบ 
   2.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงได้รับความรู้ใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเน้น 3 อ. 2
 ส. 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง

                         ต่อ

ประชาชน กลุ่มเส่ียง
อ้วนลงพุง รอบเอว
เกิน/BMI เกินหมู่บ้าน
ละ 15 คน จ านวน 8 
หมู่บ้าน รวม จ านวน 
 120 คน

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลุ่มประชากร60ปีข้ึน
ไป จ านวน 130 คน

2.2

รพ.สต.หนองบ่อ (นัทษมน)

กองทุนต าบลหนองบ่อ

11,500 2.1

/

นางสาววันวิสาข์ มาก
มูล             รพ.สต.

กองทุนต าบล ปทุม

/

14,300 

16,200 

รพ.สต.ปากน้ า

กองทุนฯต าบลกุดลาด

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าวัสดุอบรม 120 คน x 20 
บาท

2,400 2,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 16,200 16,200 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ25 บาท x
 100 คน x 34 คร้ัง

85,000 85,000 10,000 7,500 12,500 5,000 7,500 12,500 7,500 12,500 10,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 85,000 85,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 บาท 
x 2 ม้ือ x 11 คน

1,320 1,320 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 4 ม้ือ x 11 คน

1,100 1,100 

3.เคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 1
 เคร่ือง

20,000 20,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,420 22,420 

ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
(บาท/คน/ม้ือ) 25 x 70  x 24

42,000 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 42,000 42,000 

2.6 โครงการให้ความรู้แบบ
บูรณาการแก่ผู้ป่วยเร้ือรัง
ในคลีนิค

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังมีมีพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง
2. เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วย
โรคเร้ือรัง    
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับให้ผู้ป่วย
เร้ือรังมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมา
รับบริการในคลีนิค
เดือนละ 2 คร้ังๆละ 
70 คน

/ /

บุคลากร จ านวน 11 
คน

2.4 โครงการอบรมผู้ป่วย
เร้ือรังในวันคลินิกโรค
เร้ือรัง   ปี 2563

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับความรู้
ในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง        
 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้แลกเปล่ียนความรู้
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วย
ท่ีมีค่าน้ าตาลในเลือดลดลง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ท่ีมา
รับบริการตามแพทย์
นัดทุกวันจันทร์  
ผู้ป่วยท้ังหมด 842 คน

2.3 โครงการปรับเปล่ียน
เป้าหมาย สลายอ้วน     
  -จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย             
  -ติดตามประเมินผลทุก
 6 เดือน

1.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาสุขภาพจากโรคภัยเงียบ 
   2.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงได้รับความรู้ใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเน้น 3 อ. 2
 ส. 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง

                         ต่อ

ประชาชน กลุ่มเส่ียง
อ้วนลงพุง รอบเอว
เกิน/BMI เกินหมู่บ้าน
ละ 15 คน จ านวน 8 
หมู่บ้าน รวม จ านวน 
 120 คน

2.5 โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร

เพ่ือลดเส่ียง ลดโรคในบุคลากร

/

22,420 

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

งบกองทุนฯต าบลกุดลาด

นางบรรเทิง พลสวัสดิ์

เงินบ ารุง รพสต.ดงห่องแห่

/ /

/

/

กองทุน สปสช.อบต.ขี้เหล็ก

นางสุมาลี  สุดสุข

16,200 

รพ.สต.ปากน้ า

กองทุนฯต าบลกุดลาด

/ /



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
25 บาท x 150 คน x 2 ม้ือ      

7,500 7,500 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท 
x 150 คน x 1 ม้ือ

7,500 7,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 15,000 

1.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
25 บาท x 100 คน x 2 ม้ือ  

5,000 5,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท 
x 100 คน x 1 ม้ือ

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 10,000 

1.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
25 บาท x 150 คน x 2 ม้ือ      

7,500 7,500 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท 
x 150 คน x 1 ม้ือ

7,500 7,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 15,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 80 คน 
x50บาทx 1ม้ือ

4,000 4,000 

 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 
คนx25บาทx2ม้ือ

4,000 4,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,000 8,000 

2.10 โครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในโรงเรียน (อสร.)/
เยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร.) ด้วย
คุณธรรม "รักเหนือรัก"

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียน

แกนน านักเรียน 
จ านวน 80 คน

2.9 โครงการ ชาวผาแก้ว
เข้มแข็งร่วมแรงออก
ก าลังกาย

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย        2. 
เพ่ือลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรค
ต่าง ๆ         3. เพ่ือให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประชาชนทุกกลุ่มวัย
จ านวน 150 คน

/

/

1. เพ่ือลดอัตราการเกิดมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี30-60ปี
     2. เพ่ือสนับสนุนให้แกนน าและ
สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและมีทักษะในการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและ
สามารถน าไปเผยแพร่ในชุมชนได้      

1.สตรี30-60ปี  
จ านวน 67 คน      ( 
ม.5 จ านวน 12 คน 
ม.6,ม7,ม8,ม11และ
13หมู่ละ11คน )       
       2. อสม.ในเขต
รพ.สต.ผาแก้วจ านวน

/

2.8 โครงการผู้ป่วยเร้ือรัง
สุขภาพดีด้วยSKT

1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
ทักษะในการใช้สมาธิบ าบัดแบบSKT  
      2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามรถ
ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการใช้สมาธิ
บ าบัดแบบSKTช่วยลดภาวะความดัน
โลหิตสูง

แกนน าจิตอาสาและ 
อสม. จ านวน  100 คน

   /

2.7 โครงการ ชาวผาแก้ว
เข้มแข็งร่วมแรงต้นภัย
มะเร็งปากมดลูก

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

งบกองทุนฯต าบลกุดลาด

รพ.สต ผาแก้ว

งบกองทุนฯต าบลกุดลาด

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

งบกองทุนฯต าบลกุดลาด

10,000 

15,000 

8,000 

15,000 

นางเพชรรัตน์ เสือสา /
 รพ.สต.หัวเรือ

กองทุนต าบลหัวเรือ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 100 คน 
x 50 บาท x 1 ม้ือ

5,000 5,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100
 คนx25บาทx2ม้ือ

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 10,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 80 คน x
 50 บาท x 1 ม้ือ

4,000 4,000 

 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 
คนx25บาทx2ม้ือ

4,000 4,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,000 8,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 คน x
 50 บาท x 3 ม้ือ

7,500 7,500 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 
คน x 25 บาท x 6 ม้ือ

7,500 7,500 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 
6 ชม .x 3 วัน x 600 บาท

10,800 10,800 

4. ค่าเอกสาร 20 บาท x 50 คน 1,000 1,000 

/ /

นางสมสอาด ฝักแต้ / รพ.
สต.หัวเรือ

กองทุนต าบลหัวเรือ

2.13 โครงการสร้างผู้ปฏิบัติตน
 ถือศีล 5 มีชีวิต 100 ปี 
ชีวีมีความสุข

เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติตนถือศีล 5 
เป็นจิตอาสาพระโพธิสัตว์

แกนน าผู้ปฏิบัติตนถือ
ศีล 5 จ านวน 50 คน

/

นางสมสอาด ฝักแต้ / รพ.สต.หัวเรือ

2.12 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชมรม To Be 
Number One ด้วย
คุณธรรม "รักเหนือรัก"
ในระดับศีล 5 ป้องกัน
โรคเอดส์และยาเสพติด

เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี ถือศีล 5 และมี
ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และยา
เสพติด

แกนน าเยาวชน To 
Be Number One 
จ านวน 80 คน

/

นางเทพา รักษาศรี / รพ.สต.หัว
เรือ

2.11 โครงการรณรงค์ตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
ปีงบประมาณ 2563

สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับความรู้และ
ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก

แกนน าสตรี
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีอายุ
 30-60 ปีจ านวน 100
 คน

10,000 

8,000 

26,800 

กองทุนต าบลหัวเรือ
กองทุนต าบลหัวเรือ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 26,800 26,800 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 120 คน x 1 ม้ือ

7,200 - - - - - - - 7,200 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรา
 25 บาท x 120 คน x 2 ม้ือ

6,000 6,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,200 13,200 

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
630 คน x1 ม้ือ x  25 บาท

15,750 15,750 

2. ค่าส่ือสุขศึกษา 6,000 6,000 

3.ค่าป้ายโครงการ   1 ป้าย 700 700 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,450 22,450 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน
 1,000 คน x 1 ม้ือ x 25 บาท

25,000 25,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,000 25,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 บาท
 x 110 คน x 1 ม้ือ

6,600 6,600 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 110 คน x 2 ม้ือ

5,500 5,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,100 12,100 

12,100 2.17 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนและให้ความรู้
การดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง ปี 2563

เพ่ือคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน
และค้นหากลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย ให้
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

กลุ่มประชากร15ปีข้ึน
ไป  จ านวน 110 คน

/

2.14 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง

1. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงได้รับความรู้ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
สุขภาพของตนเองในชุมชน
2. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงความรู้ และมี

กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงจาก
การตรวจสุขภาพ ปี 
2562จ านวน 120 คน

2.15 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชน อายุ 15 ปี 
ข้ึนไป ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์

1.เพ่ือให้ประชาชน อายุ 15 ปี ข้ึนไป 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

ประชาชนอายุ 15 ปี 
ข้ึนไป จ านวน  4,503
 คน

 /

2.16 โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน

1.เพ่ือให้ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป
ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง
2. เพ่ิมส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในท้องถ่ิน
3. เพ่ือให้ประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพ

1. ตรวจสุขภาพ
ประชาชน อายุ 35 ปี
ข้ึนไปจ านวน  1,000 
คน
 2. ตรวจสุขภาพกลุ่ม
เส่ียง

/ /

/

2.13 โครงการสร้างผู้ปฏิบัติตน
 ถือศีล 5 มีชีวิต 100 ปี 
ชีวีมีความสุข

เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติตนถือศีล 5 
เป็นจิตอาสาพระโพธิสัตว์

แกนน าผู้ปฏิบัติตนถือ
ศีล 5 จ านวน 50 คน

/
นางสมสอาด ฝักแต้ / รพ.สต.หัวเรือ

รพ.สต.หนองบ่อ (วิไล
พรรณ)

กองทุนต าบลหนองบ่อ
กองทุนต าบลหนองขอน

รพ.สต.หนองไหล

กองทุนต าบลหนองขอน
นางสาวจุฑามาศ ลวด
ทอง         รพ.สต.ดง

กองทุนต าบล ปทุม

13,200 

นางจันทร์พร  สัตย์ธรรม
 รพ.สต.หนองขอน

กองทุนต าบลหัวเรือ

22,450 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 400 คน x 25 บาท x 1
 ม้ือ

10,000 10,000 10,000 

รวมงประมาณท้ังส้ิน 10,000 10,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 50
 บาท x 1,100 คน x 1 ม้ือ

55,000 11,750 11,750 11,750 11,750 11,750 11,750 

2.ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 1,100 คน x 2
 ม้ือ

55,000 11,750 11,750 11,750 11,750 11,750 11,750 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 110,000 110,000 

ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
อัตรา 25บาท x 1,200 คน x 1
 ม้ือ

30,000 30,000 30,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 96 คน x 1 ม้ือ x 2 วัน

11,520 - - - - - - - 11,520 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรา
 25 บาท x 96 คน x 2 ม้ือ x 2
 วัน

9,600 9,600 

21,120 2.21 โครงการฟ้ืนฟูความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข

1.เพ่ืออบรมฟ้ืนฟูความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
2.เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข
สามารถตรวจคัดกรองสุขภาพข้ัน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข เขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนอง
ขอน จ านวน 96 คน

/

นางสลักจิต  ประดับศรี    
รพ.สต.หนองขอน

2.20 โครงการตรวจคัดกรอง
ความเส่ียงด้านสุขภาพ

1. เพ่ือให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสุขภาพสุขภาพ
ประจ าปีทุกคน
 2.เพ่ือให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
เกิด ความต่ืนตัว  ตระหนักเห็น
ความส าคัญและ ใส่ใจในการดูแล

ประชาชนอายุ 35 ปี
ข้ึนไป จ านวน 1,200 
คน

/ / / /

2.19 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ีแบบ
บูรณาการ หมู่ท่ี 1-11 
ต าบลกระโสบ อ าเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี

1. เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1
 คร้ัง
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและการเตรียมตัวเพ่ือรับการ
ตรวจสุขภาพ 
3. เพ่ือลดอัตราการเพ่ิมของผู้ป่วยโรค

ม.1 จ านวน 165 คน 
ม.2 จ านวน 70 คน 
ม.3 จ านวน 35 คน  
ม.4 จ านวน 200 คน
ม.5 จ านวน 140 คน
ม.6 จ านวน 80 คน 
ม.7 จ านวน 120 คน

/ / /

2.18 โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชนเชิงรุก 
  -ออกรณรงค์ตรวจคัด
กรองสุขภาพประชาชน
กลุ่มเส่ียง                  
  -ให้ความรู้ในการ

1.เพ่ือให้ประชาชน อายุ 35 ปี ข้ึนไป 
ได้รับความรู้ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพ 2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง
ได้รับตรวจคัดกรองสุขภาพประจ าปี

ประชาชน อายุ   35 
ปีข้ึนไป จ านวน 400 
คน

110,000 

กองทุนต าบลหนองขอน

รพ.สต.ปากน้ า

กองทุนฯต าบลกุดลาด

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

งบกองทุนฯต าบลกุดลาด

 / 

กองทุนต าบลกระโสบ

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,120 21,120 

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรา
 25 บาท x 96 คน x 2 ม้ือ

4,800 - - - - - - - 4,800 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 96 คน x 1 ม้ือ

5,760 5,760 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,560 10,560 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 บาท
x2ม้ือx40 คน

4,800 4,800 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ม้ือละ 25 บาทx4 ม้ือx40 คน

4,000 4,000 

3.ค่าวิทยากรบรรยายชม.ละ 
600 บาท  จ านวน 6 ชม.

3,600 3,600 

4.ค่าวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติ
จ านวน 6 ชม.ๆละ600 บาท 
จ านวน 4 คน

14,400 14,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 26,800 26,800 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 บาท
x1ม้ือx150 คน

9,000 9,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ม้ือละ 25 บาทx2 ม้ือx150 คน

7,500 7,500 

20,100 

26,800 

10,560 

กองทุนฯ  เทศบาลต าบลขามใหญ่

2.24 โครงการสร้างทักษะการ
ปฐมพยาบาลช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐานในนักเรียน
   ปี 2563

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นและทักษะการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
2.เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเสียชีวิต
และลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉิน

นักเรียนระดับช้ัน ป.
6-ม.2 รร.มารีย์นิรมล 
จ านวน 150 คน

/

 นส.นฤมล มุทาวัน

กองทุนฯ  เทศบาลต าบลอุบล

2.23 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันการ
จมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี ปี2563

1.เพ่ือให้เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีในเขต
เทศบาลต าบลขามใหญ่ได้รับความรู้
การป้องกันการจมน้ าและฝึกทักษะ
การว่ายน้ าในการเอาชีวิตรอด

เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี
ในเขตเทศบาลต าบล
ขามใหญ่จ านวน 40 
คน

/

 นส.นฤมล มุทาวัน

2.21 โครงการฟ้ืนฟูความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข

1.เพ่ืออบรมฟ้ืนฟูความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
2.เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข
สามารถตรวจคัดกรองสุขภาพข้ัน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข เขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนอง
ขอน จ านวน 96 คน

/

นางสลักจิต  ประดับศรี    
รพ.สต.หนองขอน

2.22 โครงการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในโรงเรียน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าด้าน
สาธารณสุขในสถานศึกษานักเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา จ านวน
 39 คนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา จ านวน 
57 คน   รวม 96 คน

/

นางล าดวน อุ่นวงค์   
และ นางเสาวณีย์ 

กองทุนต าบลหนองขอน
กองทุนต าบลหนองขอน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

3.ค่าวิทยากรบรรยายชม.ละ 
600 บาท           จ านวน 6ชม.

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,100 20,100 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 บาท 
x 2 ม้ือ x 50 คน

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ม้ือละ 25 บาทx4ม้ือx50 คน

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,000 11,000 

1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 บาท x
 1 ม้ือ x 900 คน

54,000 54,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ม้ือละ 25 บาท x 2 ม้ือ x 900 
คน

45,000 45,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 99,000 99,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 บาท 
x 1 ม้ือ x 220 คน

13,200 13,200 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ
 25 บาท x 2 ม้ือ x 220 คน

11,000 11,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,200 24,200 

20,100 

11,000 

 นส.อุบลวรรณ         
             บรรลัง

กองทุนฯ   เทศบาล
ต าบลขามใหญ่

2.27 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ อสม.4.0 
ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิต
อาสา พัฒนาความรอบรู้
สู่ผู้น าการปรับเปล่ียน
ด้านสุขภาพชุมชน ปี 

1.เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล และใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมกระบวนการท างานในชุมชนได้    
  2..เพ่ือให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคช่ัน
 AIS อสม.ออนไลน์ได้   
3.เพ่ือให้ อสม.สามารถใช้แอปพลิเคช่ัน 

อสม.จ านวน 220 คน / 24,200 

กองทุนฯ  เทศบาล
ต าบลขามใหญ่

2.26 โครงการทีมหมอ
ครอบครัวบริการเชิงรุก
ให้ความรู้และคัดกรอง
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงในชุมชน ปี 2563

1.เพ่ือให้ประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
2. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือ
ป้องกันโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

ประชาชนกลุ่มเส่ียง 
อายุ 35 ปีข้ึนไป จาก
การคัดกรองสุขภาพ 9
 หมู่บ้านๆละ 100 คน
 รวม 900 คน

/ 99,000 

 นางปิยะพร  อ่อนพันธ์

กองทุนฯ   เทศบาลต าบล
ขามใหญ่

2.25 โครงการอบรมผู้น า
เยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร.) ปี 2563

1.เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงบทบาน
ผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2.เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้าน
สุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม
3.เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพใน

นักเรียน จ านวน 50 
คน

/

นางปิยะพร  อ่อนพันธ์

2.24 โครงการสร้างทักษะการ
ปฐมพยาบาลช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐานในนักเรียน
   ปี 2563

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นและทักษะการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
2.เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเสียชีวิต
และลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
ในกรณีฉุกเฉิน

นักเรียนระดับช้ัน ป.
6-ม.2 รร.มารีย์นิรมล 
จ านวน 150 คน

/

 นส.นฤมล มุทาวัน

กองทุนฯ  เทศบาลต าบลอุบล



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
โครงการจ านวน 1,025 คนx25
 บาท เป็นเงินในการคัดกรองใน
หมู่บ้าน

25,625 25,625 

2.ค่าป้ายอบรมโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน

1,500 1,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 27,125 27,125 

1 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  
ผู้เข้าร่วมอบรม  50 บาท/คน/
วัน  จ านวน 100 คน 1 ม้ือ  
เป็นเงิน

5,000 5,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมแก่
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม 
จ านวน 100คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ 
ละ  25 บาท

5,000 5,000 

3.ค่าวัสดุ จ านวน100คนๆละ 
20 บาท

2,000 2,000 

13,500 

กองทุนต าบลไร่น้อย

2.29 โครงการสืบสาน
ประเพณีพ้ืนบ้านชุมชน
(รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ)
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลยางลุ่ม  
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและเครือข่ายให้มีองค์ความรู้
ด้านสุขภาพและสามารถประเมิน
ภาวะสุขภาพเบ้ืองต้นได้
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพร่วมกันอย่างต่อเน่ือง

ผู้สูงอายุใน 9หมู่บ้าน
ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ยางลุ่ม จ านวน  100 
 คน

/

นางสาวสุทธิวรรณ  พลกุล รพ.สต.ยางลุ่ม

2.28 โครงการรณรงค์ตรวจคัด
กรองสุขภาพกลุ่ม
ประชาชนอายุ 15ปีข้ึน
ไปตามชุดสิทธิประโยชน์
หลัก ปีงบประมาณ  
2563

1.เพ่ือให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด      
2.เพ่ือให้ประชาชนในกลุ่มท่ีมีปัจจัย
เส่ียงด้านสุขภาพและประชาชนท่ีมี
ภาวะโรค ให้ได้รับค าปรึกษาท่ี

กลุ่มประชาชนอายุ 15
 ข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ี 
รพ.สต.ยางลุ่มจ านวน 
 1,025  คน

/

นางดารา โคตรฮาษา รพ.สต.ยาง
ลุ่ม กองทุนต าบลไร่น้อย

27,125 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

5.ค่าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน 
 1  ป้าย

1,500 1,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,500 13,500 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือใน
โครงการแก่ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม
 จ านวน 180 คน x 1 ม้ือ  ๆ ละ
  50 บาท   เป็นเงิน

9,000 9,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมแก่
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม 
จ านวน 180 คน ๆ ละ 2  ม้ือ ๆ
 ละ  25 บาท

9,000 9,000 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการ จ านวน 
180 คนๆละ 20   บาท

3,600 3,600 

5.ค่ารางวัลและของสมนาคุณใน
โครงการ  จ านวน 9  รางวัล

10,000 10,000 

13,500 

34,100 

กองทุนต าบลไร่น้อย

2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม
เครือข่ายชมรม TO be 
number one 
ปีงบประมาณ  2563

1.เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
2. เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม 
3.เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 
เป้าหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชนอายุ
 ๖ – ๒๔ ปี และกลุ่มประชาชนท่ัวไป

กลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ รพ.สต.
ยางลุ่ม  หมู่บ้านละ 
20  คน  จ านวน  9  
หมู่บ้าน  
 รวมท้ังส้ิน 180   คน

/

นายประยงค์  สวัสดี รพ.สต.ยางลุ่ม

กองทุนต าบลไร่น้อย

2.29 โครงการสืบสาน
ประเพณีพ้ืนบ้านชุมชน
(รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ)
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลยางลุ่ม  
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและเครือข่ายให้มีองค์ความรู้
ด้านสุขภาพและสามารถประเมิน
ภาวะสุขภาพเบ้ืองต้นได้
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพร่วมกันอย่างต่อเน่ือง

ผู้สูงอายุใน 9หมู่บ้าน
ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ยางลุ่ม จ านวน  100 
 คน

/

นางสาวสุทธิวรรณ  พลกุล รพ.สต.ยางลุ่ม



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

6.ค่าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน 
 1  ป้าย

2,500 2,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 34,100 34,100 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือใน
โครงการแก่ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม
 จ านวน 233 คน x 1 ม้ือ  ๆ ละ
  50 บาทx 1 วัน   เป็นเงิน

11,650 11,650 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมแก่
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม 
จ านวน 233 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆx
 1วัน ละ  25 บาท

11,650 11,650 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการ จ านวน 
233 คนๆละ 20   บาท

4,660 4,660 

34,100 

29,460 

กองทุนต าบลไร่น้อย

2.31 โครงการบูรณาการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ได้รับการตรวจตามเกณฑ์ได้ครอบคลุม
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงภัยของโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
3.ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีความหนักใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว

  *สตรีกลุ่มอายุ ๓๐- 
๖๐ ปี เป้าหมาย 5 ปี(
 2563-2567 )  
จ านวน 1,163  ราย   
                *ร้อยละ
 20 ในปี 2563  
จ านวน 233 คน

/

นางบุญญารัสมิ์ ธ ารงวิไลเนตร

2.3 โครงการพัฒนากิจกรรม
เครือข่ายชมรม TO be 
number one 
ปีงบประมาณ  2563

1.เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
2. เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม 
3.เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 
เป้าหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชนอายุ
 ๖ – ๒๔ ปี และกลุ่มประชาชนท่ัวไป

กลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ รพ.สต.
ยางลุ่ม  หมู่บ้านละ 
20  คน  จ านวน  9  
หมู่บ้าน  
 รวมท้ังส้ิน 180   คน

/

นายประยงค์  สวัสดี รพ.สต.ยางลุ่ม

กองทุนต าบลไร่น้อย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าป้ายไวนิลโครงการ จ านวน 
 1  ป้าย

1,500 1,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 29,460 29,460 

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 4 ม้ือๆ ละ 25 บาท x 
80 คน

8,000 8,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือจ านวน 2
 ม้ือๆ ละ 60 บาท x 80 คน

9,600 9,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 17,600 17,600 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 255 คน x 2 ม้ือ

30,600 - - - - - - - - 30,600 - - -

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 255 คน x 4 
ม้ือ

25,500 - - - - - - - - 25,500 - - -

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 56,100 56,100 

29,460 

นางจุรีรัตน์   ถึงแสง       น.ส.
ทัณฑิกา   วงษาสาย  รพ.สต.หัว

งบกองทุนฯขามใหญ่

56,100 2.33 โครงการเพ่ิมความรู้
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้เร่ืองการ
ดูแลสุขภาพท่ัวไป โรคในช่องปาก
และการดูแลช่องปากได้อย่างถูกต้อง
2. เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะในการดูแล
สุขภาพ และดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง

  

ผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึนไป 
9 หมู่บ้าน ในเขต
รับผิดชอบ จ านวน 
255 คน

/

กองทุนต าบลไร่น้อย

2.32 โครงการอบรมแบบ
บูรณาการปรับเปล่ียน
และส่งเสริมพฤติกรรม
การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ ปี 2563          
     กิจกรรมด าเนินงาน 
ดังน้ี  1.อบรมให้ความรู้
แบบบูรณาการในเร่ือง
โภชนาการและการออก
ก าลังกาย               

1.เพ่ือพัฒนาความรู้    อสม.และ
ประชาชนผู้สนใจในการปรับเปล่ียน
และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน
,ความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจและหลอด
เลือด  
2.เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มในการออก
ก าลังกาย    
3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติท่ีดี
ในการออกก าลังกาย

อสม. หรือผู้สนใจ 
รวมท้ังหมด  80 คน

/ / 17,600 

รพ.สต.ปะอาว

งบกองทุนต าบลปะอาว

2.31 โครงการบูรณาการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ได้รับการตรวจตามเกณฑ์ได้ครอบคลุม
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงภัยของโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
3.ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีความหนักใน
การดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว

  *สตรีกลุ่มอายุ ๓๐- 
๖๐ ปี เป้าหมาย 5 ปี(
 2563-2567 )  
จ านวน 1,163  ราย   
                *ร้อยละ
 20 ในปี 2563  
จ านวน 233 คน

/

นางบุญญารัสมิ์ ธ ารงวิไลเนตร



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 81 คน x 1 ม้ือ

4,860 - - - - - - - - - 4,860 - -

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรา
 25 บาท x 81 คน x 2 ม้ือ

4,050 - - - - - - - - - 4,050 - -

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,910 8,910 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม( 
25บาทx200คนx2 ม้ือ)

10,000 10,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ (50 บาท
x200คนx1ม้ือ)

10,000 10,000 

3.คู่มือผู้สูงอายุ เล่มละ 20 x200
 ชุด

4,000 4,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,000 24,000 

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
25 บาท X 300 คน x 2 ม้ือ

15,000 15,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท 
x 300 คน x 1 ม้ือ

15,000 

15,000 

3.ค่าป้ายจัดประชาสัมพันธ์ 1,000 1,000 

4.ค่าส่ือวัสดุ 2,000 2,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 33,000 33,000 

8,910 

24,000 

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

2.36 โครงการการด าเนินงาน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี
 2563

1.เพ่ือการพัฒนาความรู้ของ อสม. / 
แกนน าชุมชน และประชาชนใน
ชุมชนด้านสาธารณสุข

 อสม. / แกนน าชุมชน
  และประชาชนใน
ชุมชน  หมู่ละ  1 
คร้ัง/เดือน 12  เดือน 
  จ านวน  138  คน 

/ 33,000 

น.ส.จิรารัตน์ ทองอยู่      รพ.
สต.หัวดูน

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่

2.35 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ ผู้สูงอายุ ปี 
2563

1.เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจของ
ผู้สูงอายุและญาติ
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ตนเอง
4เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุ 200 คน /

นางรัตนา ทองแสง พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

2.34 โครงการเยาวชนวัยใสใส่
ใจสุขภาพในโรงเรียน

1.เพ่ือให้วัยรุ่นในโรงเรียนมีองค์ความรู้
 ทักษะชีวิต ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเร่ือง 
เพศสัมพันธ์ุ การป้องกันแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ การ
คุมก าเนิด

นักเรียนมัธยม จ านวน
 81 คน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน  
1  ม้ือ x 50  บาท x 197  คน  
   

9,850 9,850 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน  2  ม้ือ x 25 บาท x 
197  คน     

9,850 9,850 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 19,700 19,700 

อบรมเตรียมการ
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  117  คน
 x 50  บาท x  2 ม้ือ    
       

11,700 11,700 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  117
  คน x 25 บาท x 4 ม้ือ    
       

11,700 11,700 

ช่วงท่ี  2  ช่วงปฏิบัติกิจกรรม
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1  ม้ือ 
x 25 บาท   x 1,067 คน

26,675 26,675 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,075 50,075 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท 
x 200 คน x 1 ม้ือ

10,000 10,000 

19,700 

50,075 

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

2.39 โครงการการ ทูบีนัม
เบอร์วัน บ้านสีขาว 
ชุมชนสีขาว ต้านภัยยา
เสพติด ปี 2563

1.เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
2.เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม 
"3.เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชน 

กลุ่มเยาวชน 6-24 ปี 
 จ านวน  200 คน

/

นางเสาวคนธ์ ศรียันต์  นักวิชาการสาธารณสุข

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

2.38 โครงการตรวจคัดกรอง
ความเส่ียงด้านสุขภาพ
ต าบลดงแสนสุข ปีงบ 
2563

1..เพ่ือให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน
2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิด
ความต่ืนตัวตระหนักเห็นความส าคัญ
และใส่ใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง  และบุคคลในครอบครัว
3.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการตรวจสุขภาพและท่ีอยู่ใน
กลุ่มเส่ียงทางด้านสุขภาพ ได้รับการ
ให้สุขศึกษาและค าปรึกษาท่ีถูกต้อง 
และเหมาะสม

1.ประชาชนตามชุด
สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม
อายุ 15-34 ปีในเขต
รับผิดชอบของรพ.สต
 จ านวน  425  คน
2.ประชาชนตามชุด
สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม
อายุ 35 ปีข้ึนไปใน
เขตรับผิดชอบของรร.
สต จ านวน    525 คน
3. แกนน าสุขภาพ  
จ านวน  117  คน

/

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

24,000 

2.37 โครงการพัฒนาศักยภาพ
 อสค.ปี 2563

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการแก่ อสม.ญาติ
2.สร้างเครือข่ายการดูแลติดตามเย่ียม
ในชุมชน

อสม. 4  หมู่บ้าน 
จ านวน 117 คน
ญาติและผู้ติดตามดูแล
  จ านวน 80 คน
รวม 197 คน

/

นางเสาวคนธ์ ศรียันต์  
นักวิชาการสาธารณสุข

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
25 บาท x 200 คน x 2 ม้ือ

10,000 10,000 

ค่าป้ายโครงการ ขนาด 90*120
 ราคา 1,000 บาท

1,000 1,000 

ค่าเส้ือสมาชิกชมรม พร้อม 
สกรีน โลโก้ ทูบีนัมเบอร์วัน ตัว
ละ 250 (250X12) เป็นเงิน 
3,000 บาท

3,000 

3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,000 24,000 

1. ค่าใช้จ่ายการประชุมกิจกรรม
อบรมช้ีแจงโครงการฯกรรมการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ   
1.1 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 1 ม้ือ x 50 คน x 60 บาท 

3,000 

3,000 

1.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x 25 บาท x 50 
คน        

2,500 

2,500 

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ

2.40 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ สู่ความ
ย่ังยืน ปี 2563             

2.1 เพ่ือให้ชุมชนได้วิเคราะห์ และ
ทราบปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน
2.2 เพ่ือให้ชุมชนแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ด้วยชุมชน และใช้ทรัพยากรในชุมชน
แก้ไขปัญหา
2.3 เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ

1. ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม  
จ านวน 50 คน        
2. ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม
สร้างสุขภาพ และ
ประชาชน ในเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงบัง 
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  จ านวน 
 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 70 
คน

⁄ ⁄

รพ.สต.ดงบัง

13,900 

2.39 โครงการการ ทูบีนัม
เบอร์วัน บ้านสีขาว 
ชุมชนสีขาว ต้านภัยยา
เสพติด ปี 2563

1.เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน
ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
2.เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม 
"3.เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชน 

กลุ่มเยาวชน 6-24 ปี 
 จ านวน  200 คน

/

นางเสาวคนธ์ ศรียันต์  นักวิชาการสาธารณสุข

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

24,000 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.กิจกรรมประชุมประชาคม
หมู่บ้าน
2.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
280 คน x 25 บาท

7,000 

7,000 

2.2 ค่าวัสดุ/เอกสาร
ประกอบการประชาคมหมู่บ้าน 
เป็นเงิน 1400 บาท

1,400 

1,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,900 13,900 

1.รณรงค์ตรวจสุขภาพ
ประชาชนอายุ15ปีข้ึนไป จ านวน
 2,750 คน
1.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 2,750 คน x 1
 ม้ือ

68,750 68,750 

2.อบรม อสม.ในการใช้
เคร่ืองมือตรวจสุขภาพ
2.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 165 คน x 2 
ม้ือ 

8,250 8,250 

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ

2.41 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึน
ไป ปีงบประมาณ 2563
1.อบรมการใช้เคร่ืองมือ
ตรวจสุขภาพในกลุ่ม อสม
2.ตรวจสุขภาพตามชุด
สิทธิประโยชน์

1.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

1.ประชาชนอายุ15ปี 
ข้ึนไป จ านวน 2,750 
คน
2. อสม. จ านวน 165

√ √ √ √

รพสต.ขามใหญ่

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

2.40 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ สู่ความ
ย่ังยืน ปี 2563             

2.1 เพ่ือให้ชุมชนได้วิเคราะห์ และ
ทราบปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน
2.2 เพ่ือให้ชุมชนแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ด้วยชุมชน และใช้ทรัพยากรในชุมชน
แก้ไขปัญหา
2.3 เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ

1. ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม  
จ านวน 50 คน        
2. ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม
สร้างสุขภาพ และ
ประชาชน ในเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงบัง 
ต าบลหนองบ่อ อ าเภอ
เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  จ านวน 
 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 70 
คน

⁄ ⁄
รพ.สต.ดงบัง

13,900 

86,900 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.2  ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
60 บาท x  165 คน x 1 ม้ือ

9,900 9,900 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 86,900 86,900 

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อัตรา
 25 บาท  x 240 คน x 2 ม้ือ

12,000 12,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 1 ม้ือ x 240 คน

14,400 14,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 26,400 26,400 

1. อบรมให้ความรู้ในกลุ่ม
นักเรียน ม.ต้น 
1.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท  x 90 คน x 2 ม้ือ

4,500 4,500 

1.2 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
60 บาท x  1 ม้ือ x 90 คน

5,400 5,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,900 9,900 

26,400 

9,900 

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

2.43 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่
เสพ ไม่ท้องก่อนวัย ปี 
2563

1.เพ่ือกลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ตระหนัก มีความรู้ในบทบาทและ
คุณค่าของตนเองในสังคม มีการ
พัฒนาทางด้านภาวะอารมณ์ การ
เสริมสร้างสุขภาพ
2.เพ่ือกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เร่ือง
เพศศึกษาท่ีถูกต้องและสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
3.กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เร่ืองยา
เสพติดให้โทษ

1. นักเรียน ม.ต้นใน 
รร. เขตรับผิดชอบ 
จ านวน 90 คน

/

นายทศพร จันทาทอง / รพสต.ขามใหญ่

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

2.42 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพปี 2563
กิจกรรม
-ประชาคมค้นหาปัญหา
สุขภาพ
-ให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ พัฒนาแกนน า 
กสค.

1.เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านให้ผ่านเกณฑ์
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
2.เพ่ือค้นหาปัญหาด้านสุขภาพใน
หมู่บ้านพ้ืนท่ีบริการ

8 หมู่บ้านในพ้ืนท่ี 
จ านวนหมู่บ้านละ 30
 หลังคาเรือน รวมเป็น
 240 หลังคาเรือน

/

รพสต.ขามใหญ่

2.41 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึน
ไป ปีงบประมาณ 2563
1.อบรมการใช้เคร่ืองมือ
ตรวจสุขภาพในกลุ่ม อสม
2.ตรวจสุขภาพตามชุด
สิทธิประโยชน์

1.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ

1.ประชาชนอายุ15ปี 
ข้ึนไป จ านวน 2,750 
คน
2. อสม. จ านวน 165

√ √ √ √

รพสต.ขามใหญ่

กองทุนฯทต.ขามใหญ่
86,900 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1. อบรมให้ความรู้ในกลุ่ม
นักเรียน ม.ต้น 
1.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
25บาท x 40คน x 2 ม้ือ

2,000 2,000 

1.2 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาท x 40คน x 1 ม้ือ)

2,400 2,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 4,400 4,400 
1.ออกตรวจสุขภาพประชาชน
ตามเป้าหมาย

1.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ม้ือละ 25บาทx 1 x 772 คน 19,300 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 

1.2ค่าวัสดุอบรม 74 คน x 20 บ. 1,480 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,780 20,780 

1.อบรมกลุ่มเป้าหมาย
1.1ค่าวัสดุในการอบรม

2,000 2,000 

 /  / 21,800 

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ต าแย

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

⁄ ⁄ 20,300 

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ต าแย

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

/

รพสต.ขามใหญ่

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

2.45 โครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชน 15 ปีข้ึนไป

1เพ่ือให้ประชาชนได้รรับการตรวจคัด
กรองสุขภาพ
2.เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงภาวะ
สุขภาพของตนเอง
3.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการตรวจ
รักาทันท่วงทีหากเจ็บป่วยและลด
ความรุนแรงของโรค

1. ประชาชนอายุ 15 
ปีข้ึนไป จ านวน 772 
คน 
       
                           
                           
                           
                           
                           

⁄ ⁄

2.44 โครงการพัฒนาเครือข่าย
 อสร. อย.น้อย ใน
โรงเรียนปี 2563

1.เพ่ือพัฒนาทักษะ อสร. ด้านส่งเสริม
สุขภาพ,ควบคุมโรค,ทันตะ,คบส.

1. นักเรียน ป.4-ป.6 
จ านวน 40 คน

4,400 

2.46 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองมะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งเต้านม

1เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับมะเร็งเต้านม มะเร็งปาก
มดลูกและได้รับการตรวจคัดกรองใน
กบลุ่มเป้าหมายทุกคน

1.ประชาชน เพศหญิง
กลุ่มเส่ียง อายุ 30 ปี
ข้ึนไป จ านวน 180 คน

 /  /



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.3ค่าวิทยากร 1 คนx6 ชม.
x300 บาท

1,800 1,800 

1.3 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 180 
คน x 50บาท x 2 ม้ือ

9,000 9,000 

1.4 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
180 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ

9,000 9,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,800 21,800 

1.จัดอบรมผู้สูงอายุ
1.1 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 1 ม้ือx70คนx50บ. 3,500 3,500 

1.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x25บx70คน 3,500 3,500 

1.3ค่าวัสดุอบรม 20บ.x70 คน 1,400 2,100 

1.4ค่าวิทยากร 2 คนX3 ชม.
ช่ัวโมงละ 600 บาท 3,600 3,600 

1.5ค่าวัสดุ ป้ายโครงการอบรม 1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,000 13,000 

⁄ ⁄ 13,700 

นางณัฐภัทร พจนประเสริฐ / รพสต.ต าแย

กองทุน อบต.ไร่น้อย

2.47 โครงการอบรมให้ความรู้
การดูแลผู้สูงอายุ

1.เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดสังคม
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจประ
มินสมรรถนะ
3.เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน มีการพบปะกัน

1.ผู้สูงอายุ กลุ่มติด
บ้าน ติดสังคม จ านวน
 70 คน

⁄ ⁄

 /  / 21,800 

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ต าแย

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

2.46 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองมะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งเต้านม

1เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับมะเร็งเต้านม มะเร็งปาก
มดลูกและได้รับการตรวจคัดกรองใน
กบลุ่มเป้าหมายทุกคน

1.ประชาชน เพศหญิง
กลุ่มเส่ียง อายุ 30 ปี
ข้ึนไป จ านวน 180 คน

 /  /



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน
 912 คนx25 บาท

22,800 22,800 24,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,800 22,800 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
210 คน x 1 ม้ือ  ๆ ละ  60 
บาท   เป็นเงิน

12,600 12,600 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน  210 คน ๆ ละ 2  ม้ือ ๆ
 ละ  25 บาท

10,500 10,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 23,100 23,100 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 วัน     
 60 บาทx1ม้ือx 200 คน

12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม25
 บาทx2ม้ือx 200 คน

10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

3.ค่าวิทยากร1ท่าน 3ช่ัวโมง x 
600 บาท

1,800 450 450 450 450 

28,400 

2.49 โครงการพัฒนากิจกรรม
เครือข่ายชมรม TO be 
number one 
ปีงบประมาณ  2563

1.เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

กลุ่มเยาวชนอายุ ๖ - 
๑๔ ปี ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  จ านวน 
210   คน

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

2.50 โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
1.จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ
2.ประสานพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนน า
กลุ่มเป้าหมาย
4.ประเมินสุขภาพเพ่ือ
วางแผนการดูแล
5.ติดตามการดูแลเย่ียม
บ้าน

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
ประเมินสุขภาพ
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึน
ไป  ในเขตรับผิดชอบ
จ านวน 200 คน

/ /

นางร าเพย ทองประเสริฐ / รพสต.หนองแก

/

/

23,100 

2.48 โครงการรณรงค์อบรม
และตรวจคัดกรอง
สุขภาพกลุ่มประชาชน
อายุ 15 ปีข้ึนไปตามชุด
สิทธิประโยชน์หลัก 
ปีงบประมาณ  2563

เพ่ือให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจสุขภาพตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด

กลุ่มประชาชนอายุ 15
 ปีข้ึนไปในเขตพ้ืนท่ี3
 หมู่บ้าน จ านวน 912
คน

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯต าบลไร่น้อย

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯต าบลไร่น้อย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ20
 บาท x 200 คน

4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ค่าป้ายไวนิลอบรม จ านวน 1 
ป้าย

600 600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,400 28,400 

ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 ม้ือ x 50
 บาท x 250 คน

12,500 

12,500 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x
 25 บาท x 250 คน

12,500 12,500 

ค่าเช่าสระว่ายน้ า  จ านวน 1 วัน  2,000 2,000 

ค่าวิทยากร 5 คนๆ ละ 600บาท
 x 2 ชม. x  2 วัน

 12,000 12,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

 39,000 39,000 

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x
 50 คน x 1 วัน

2,500 2,500 

2. ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 2 ม้ือ x 50 คน

2,500 2,500 

8,600 

39,000 

28,400 

งบ pp

2.52 โครงการพัฒนาสุขภาพ
แกนน าผู้สูงอายุ 
เครือข่ายโรงพยาบาล 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ ประจ าปี 2563
กิจกรรม
อบรมแกนน าผู้สูงอายุ
เครือข่ายโรงพยาบาล 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้และมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตามหลัก
 3 อ 2 ส

1.แกนน าผู้อายุจ านวน
 50 คน  1 วัน

/

นางสาวกนกวรรณ/สสอ.เมืองฯ

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

2.51 โครงการการป้องกันการ
จมน้ าในเด็กต่ ากว่า 15 ปี

 - เด็กมีความรู้เร่ืองการป้องกันการ
จมน้ าและมีทักษะการลอยตัวในน้ า

นักเรียนช้ัน ป.5 - 6 
นักเรียนช้ัน ม.1 - 3 
จ านวน 300 คน

/

นางสุภาภรณ์ สสอ.เมืองฯ

งบ PP

2.50 โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
1.จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ
2.ประสานพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนน า
กลุ่มเป้าหมาย
4.ประเมินสุขภาพเพ่ือ
วางแผนการดูแล
5.ติดตามการดูแลเย่ียม
บ้าน

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
ประเมินสุขภาพ
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลแก้ไข
ปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึน
ไป  ในเขตรับผิดชอบ
จ านวน 200 คน

/ /

นางร าเพย ทองประเสริฐ / รพสต.หนองแก



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

3. ค่าวิทยากรจ านวน 600 บาท
 x 6 ชม. X 1 วัน

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,600 8,600 

1.ประชุมคณะกรรมการประเมินรับรองโรงเรียนระดับทอง
1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x
 10 คน x 1 วัน

500 500 

2. ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 2 ม้ือ x 10 คน

500 500 

ประเมินรับรองโรงเรียนระดับทองย่ังยืน
1. ค่าเบ้ียเล้ียคณะกรรมการฯ 
240 บาท x  16 วัน x 7 คน

26,880 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 27,880 27,880 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
2,612 คน x 1 ม้ือ x 50 บาท

130,600 130,600 

27,880 

8,600 

261,200 

งบpp2.54 โครงการพัฒนาศักยภาพ
 อสม ส่งเสริมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ การเป็น
ตัวอย่างท่ีดี (งานวัน อส
ม.อห่งชาติ) ประจ าปี 
2563

1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียริตของ
 อสม. ท้ังท าความดีเพ่ือชาติ และ
เป็นตวอย่างท่ีดี
2.สร้างกระแสการพัฒนา อสม โดย
การมอบรางวัล อสม.ดีเด่น 11 สาขา
3.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบ
ประกาศ 10/20/30/ ปี

อสม.ทุกคน 2,532 
คน (ไม่รวมเทศบาล
นครและเทศบาล
ต าบล) เจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 80 คน
รวม 2,612 คน

/

กัมปนาท / สสอ.เมืองฯ

งบ pp

2.53 โครงการประเมินรับรอง
โรงเรียนระดับทองย่ังยืน
เครือข่ายโรงพยาบาล 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ ประจ าปี 2563
กิจกรรม
1.ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินรับรองโรงเรียน
ระดับทอง อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี
2. ออกประเมินรับรอง
โรงเรียนระดับทองย่ังยืน

เพ่ือประเมินรับรองโรงเรียนระดับทอง
ย่ังยืนเครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

1. คณะกรรมการ
ประเมินรับรอง
โรงเรียนระดับทอง 
อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จ านวน 
10 คน 
1. คณะกรรมการ
ประเมินรับรอง
โรงเรียนระดับทอง 
อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จ านวน 
7 คน

/ / /

นางสาวกนกวรรณ / นางมนิดา

งบ pp

2.52 โครงการพัฒนาสุขภาพ
แกนน าผู้สูงอายุ 
เครือข่ายโรงพยาบาล 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ ประจ าปี 2563
กิจกรรม
อบรมแกนน าผู้สูงอายุ
เครือข่ายโรงพยาบาล 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้และมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตามหลัก
 3 อ 2 ส

1.แกนน าผู้อายุจ านวน
 50 คน  1 วัน

/

นางสาวกนกวรรณ/สสอ.เมืองฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2,612 คน x 2 ม้ือ x 25
 บาท

130,600 130,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 261,200 261,200 

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนน า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)

1.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  จ านวน 
315 คน x 1  ม้ือ x 50 บาท  
       

15,750 15,750 

1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
จ านวน 315 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท

15,750 15,750 

3.ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมง 
x 600 บาท x 1 วัน

3,000 3,000 

2.กิจกรรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เป็นหมอครอบครัว

2.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  จ านวน
 990 คน x 1  ม้ือ x 50 บาท  
       

49,500 49,500 

2.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
จ านวน 990 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท

49,500 49,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 133,500 133,500 

261,200 

133,500 

กัมปนาท  / สสอ.เมืองฯ

งบ pp
งบpp

2.55 โครงการ อบรมและ
พัฒนาศักยภาพ แกนน า
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สู่
ทีมหมอครอบครัว 
อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี 
2563

1.เพ่ือทบทวนบทบาทและภารกิจของ
 อสม.ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนตามบริบทและ สภาพ
ปัญหาสาธารณสุขท่ีเปล่ียนแปลงไป
2.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นและเร่งด่วนของ อสม. ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม กับสภาพ
ปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี เน้น
ระบบการท างานแบบ อสม.ยุค 4.0
3.เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและ
ดูแลผู้ป่วยด้วยโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ
ของชุมชน

1.แกนน าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
จ านวน 21 รพ.สต. 
แห่งละ 15 คน รวม 
จ านวน 315 คน
2.อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
จ านวน 21 รพ.สต.  
จ านวน 990 คน

/

2.54 โครงการพัฒนาศักยภาพ
 อสม ส่งเสริมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ การเป็น
ตัวอย่างท่ีดี (งานวัน อส
ม.อห่งชาติ) ประจ าปี 
2563

1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเชิดชูเกียริตของ
 อสม. ท้ังท าความดีเพ่ือชาติ และ
เป็นตวอย่างท่ีดี
2.สร้างกระแสการพัฒนา อสม โดย
การมอบรางวัล อสม.ดีเด่น 11 สาขา
3.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบ
ประกาศ 10/20/30/ ปี

อสม.ทุกคน 2,532 
คน (ไม่รวมเทศบาล
นครและเทศบาล
ต าบล) เจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 80 คน
รวม 2,612 คน

/

กัมปนาท / สสอ.เมืองฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 65 คน x 25 บาท x 2 
ม้ือ

3,250 

3,250 

2. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
65 คน x 50 บาท x 1  ม้ือ

3,250 

3,250 

3.) เงินรางวัล อสม.ดีเด่น 11 
สาขาๆ จ านวน 11คน x 1,000
 บาท

11,000 

11,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 17,500 17,500 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
210 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ

12,600 12,600 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 210 คน x25 บาทx2 ม้ือ

10,500 10,500 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 
2 คน x 6 ชม.x 300 บาท

1,800 1,800 

4.ค่าป้ายพิธีเปิด 1,000 1,000 

4.ค่าวัสดุเอกสารอบรม 210 คน
 x 20 บาท

4,200 4,200 

17,500 

2.57 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ

1.เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุมีองค์ความรู้
ด้านการพ่ึงพาตนเองได้
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง

ชมาชิกชมรมผู้สูงอาย
จ านวน 210 คน

/

รพ.สต.ทัพไทย
กัมปนาท  / สสอ.เมืองฯ

งบ pp
กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

30,100 

2.56 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนด้วย
กระบวนการภาคี
เครือข่ายสุขภาพระดับ
พ้ืนท่ี
อ.เมืองอุบลราชธานี  ปี
2563 เครือข่าย รพ. ๕๐
 พรรษา   มหาวชิราลง
กรณ

1.) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ 
อสม. ท่ีมีต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน   
2.)เพ่ือให้บุคลากรทางด้านสุขภาพ
ระดับอ าเภอ-ต าบลในพ้ืนท่ีและ อสม.
มีกิจกรรมสร้างสรรพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานร่วมกัน
3.) เพ่ือกระตุ้นการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานให้ต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน

1.)แกนน า ชมรม อสม.
อ าเภอเมือง ระดับ รพ.
สต. 21 แห่ง แห่งละ 2 
คน เท่ากับ 42 คน        
2.)เจ้าหน้าท่ีผู้รับผืดชอบ
งานสาธารณสุขมูลฐาน
และสุขภาพภาค
ประชาชน 21 แห่ง แห่ง
ละ 1 คน จ านวน 21 คน
 และเจ้าหน้าท่ี สสอ.
เมือง 2 คน รวมท้ังส้ิน 
65 คน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 3. โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  ='E1 ผ1 ค1.7'!I60+'E1 ผ1 ค2'! ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 2

 ตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย

1 2 3 4
รายละเอียด บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,100 30,100 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
100 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 100 คน x25 บาทx 2 
ม้ือ

5,000 5,000 

5.ค่าเอกสารอบรม จ านวน 100
 ชุด x 20 บาท

2,000 2,000 

4.ค่าป้ายพิธีเปิด 1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,000 14,000 

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ 0
PP เบ้ีย 0
pp

14,000 

รพ.สต.ทัพไทย

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

2.57 โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ

1.เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุมีองค์ความรู้
ด้านการพ่ึงพาตนเองได้
2. เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง

ชมาชิกชมรมผู้สูงอาย
จ านวน 210 คน

2.58 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้อาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว(อสค.)

1.เพ่ือให้อสค.มีความรู้ในการป้องกัน
โรคเพ่ือดูแลผู้ป่วยในเขตพ้ืนท่ี

กลุ่มเป้าหมายแกนน า
 100 คน

 /  /  /  / 

/
รพ.สต.ทัพไทย

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม



















































PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
487,680   22,420         1,251,380     



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2.แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

 3. โครงการท่ี 3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board: DHB) ท่ีมีคุณภาพ

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 3

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board: DHB) ท่ีมีคุณภาพ

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าจัดประชุม คณะ
กรรมการพชอ.  4 คร้ังต่อปี

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25บาท/คน/ม้ือ  30 คน 4 
ม้ือ

3,000 750 750 750 750 

2.ค่าวัสดุ 20บาท x 30 คน 2,400 600 600 600 600 

2.สนับสนุนด าเนินงานแก้ไข
ปัญหา พชอ.

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25บาท/คน/ม้ือ100 คน 8 ม้ือ

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท/คน/ม้ือ 100 คน 4ม้ือ

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

3.ค่าวัสดุ 20บาท/คน/คร้ัง  
100 คน 4 คร้ัง

8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 53,400 53,400 

งบ PP3.1 โครงการพัฒนาคุณชีวิตและ
ระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ.)
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563

1.เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอ าเภอโดย
คณะกรรมการ พชอ.อ าเภอเมือง
2.สนับสนุนกิจกรรมด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาท่ีเป็นประเด็นสุขภาพ 
อย่างน้อย 3 เร่ือง

1.คณะกรรมการพชอ.
และทีมเลขานุการ 30
 คน
2.คณะอนุกรรมการ
ตามประเด็นสุขภาพ5 
ร่ืองๆละ20 คน รวม
เป็น 100คน

/ / / /

นางสุคนธาไพเราะ สสอ.เมือง
2.นางสาวสุมนาปลายเนตรรพ.๕๐ พรรษาฯ

5,400 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2.แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

 3. โครงการท่ี 3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board: DHB) ท่ีมีคุณภาพ

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 3

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board: DHB) ท่ีมีคุณภาพ

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง
ครบม้ือของหน่วยงานเอกชน 
 จ านวน  500 บาท/วัน  3 
วัน รุ่นละ 120 คน

180,000 180,000 

2 ค่าท่ีพัก  2 คืน  60 ห้องๆ 
ละ 800 บาท

96,000 96,000 

3 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  4
 วัน 2 คันๆละ 15,000 บาท

120,000 120,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 396,000 396,000 

กองทุนต าบล 0
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ 0
PP เบ้ีย 0
pp

สสอ.เมือง

เงินบ ารุง สสอ.เมือง(QOF)

3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
คุณภาพระบบบริหารจัดการ
สุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี
 2563

1 เพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรเป็น
กระบวนการวางแผนท่ีมุ่งจะพัฒนา
ความสามารถขององค์กร
 ๒ เพ่ือให้บุคลากรทุกคน ทราบ
กรอบการด าเนินงานด้านปฐมภูมิ ท่ี
มีเอกภาพและชัดเจน 
๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ ให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี 
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุกแห่ง จ านวน ๒๔๐
 คน

396,000 





PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
53,400     396,000       



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 
บาท x 100 คน x 1 ม้ือ

6,000 6,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 100 คน x 2 ม้ือ

5,000 5,000 

3.ค่าวัสดุอบรม 100 คน x 
20 บาท

2,000 2,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,000 13,000 
1.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่
แกนน าในชุมชนและภาคี
เครือข่ายในชุมชน

1.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือ x 40 คน x 60
 บ.

2,400 2,400 

1.2 ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x 
25xบ. x 40 คน

2,000 2,000 

นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง

กองทุนต าบล ปทุม
กองทุนฯทต.ปทุม

นางอภิชญา ชาสุรีย์ รพ.สต.ปทุม

36,200 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

4.1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรค

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ในชุมชน

ประชาชน 100 คน /

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

13,000 

⁄ ⁄4.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย 
ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน 
กิจกรรม
1.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่
ผู้น าชุมชน ,  อสม. , ครู
อนามัยโรงเรียน และครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 
 40 คน  จ านวน 1 วัน
2.ประชุมทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในชุมชน      
           
3.ออกสุ่มส ารวจลูกน้ า 7 
หมู่บ้านๆละ 4 คร้ัง/ปี   โดย
 จนท,อสม.และทีมเครือข่าย
เฝ้าระวังโรคในชุมชน   
4.สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน                    

1.พัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วให้
มีศักยภาพในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ
2.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อประจ า
ถ่ิน         
3.เพ่ือให้ชุมชนตระถึงปัญหา
โรคติดต่อ               
4.เพ่ือให้ชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย
5.เพ่ือให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในชุมชน

1.ทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อใน
ชุมชนจ านวน 40 
คน 
2.ประชาชนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 7 
หมู่บ้าน

⁄ ⁄

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.3 ค่าวัสดุอบรม 20บ. x 40
 คน

800 800 

2.จัดประชุมทีมเครือข่าย
พร้อมออกสุ่มส ารวจลูกน้ า
รณรงค์ควบคุมโรค

2.1ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 7 หมู่บ้านๆละ 4 
คร้ัง จ านวน 40 คน x 25 
บาท  x 7 หมู่บ้าน x 4 คร้ัง

28,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

3.จัดประชุมสรุปผลงานและ
ติดตามงานทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในชุมชน
3.1 ค่าอาหารว่างประชุมทีม
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ในชุมชน  จ านวน 3 คร้ัง 40 
คน x 25 บาท x 3 คร้ัง

3,000 1,000 1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 36,200 36,200 

กองทุนฯทต.ปทุม

นางอภิชญา ชาสุรีย์ รพ.สต.ปทุม
36,200 ⁄ ⁄4.2 โครงการพัฒนาเครือข่าย 

ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน 
กิจกรรม
1.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่
ผู้น าชุมชน ,  อสม. , ครู
อนามัยโรงเรียน และครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 
 40 คน  จ านวน 1 วัน
2.ประชุมทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในชุมชน      
           
3.ออกสุ่มส ารวจลูกน้ า 7 
หมู่บ้านๆละ 4 คร้ัง/ปี   โดย
 จนท,อสม.และทีมเครือข่าย
เฝ้าระวังโรคในชุมชน   
4.สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน                    

1.พัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วให้
มีศักยภาพในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ
2.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อประจ า
ถ่ิน         
3.เพ่ือให้ชุมชนตระถึงปัญหา
โรคติดต่อ               
4.เพ่ือให้ชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย
5.เพ่ือให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในชุมชน

1.ทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อใน
ชุมชนจ านวน 40 
คน 
2.ประชาชนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 7 
หมู่บ้าน

⁄ ⁄



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
120 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ

12,000 30,950 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 120 คน x25 บาทx
 4 ม้ือ

12,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน  6 ชม.x 300 บาทx 
2 วัน

3,600 

4.จัดซ้ือสเปรย์ฉีดกันยุง 
จ านวน 20 กระป๋อง x 110 
บาท

2,200 

5.จัดซ้ือโลช่ันทากันยุงแบบ
ซอง (24 ซอง/แพ็ค) จ านวน 
10 แพ็ค x 115 บาท

1,150 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,950 30,950 

รพ.สต.ปากน้ า

30,950 

กองทุนฯต าบลกุดลาด

4.3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน  
1.จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย              
2.จัดกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกทุกเดือน

1.เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 3.เพ่ือลดอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกลง ร้อยละ 20 
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 
5 ปี

ประชาชน /ทีม
ควบคุมโรคระดับ
ต าบล/แกนน า
สุขภาพ หมู่บ้านละ
 15 คนจ านวน 8  
มบ. รวม 120 คน

 /  /  /  / 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.สเปรย์ก าจัดยุง จ านวน 55
 กระป๋อง x 110 บาท

6,050 6,050 

 2.ค่าโลช่ันทากันยุง  จ านวน
 200 ขวด x 50 บาท

10,000 10,000 

3.ค่าป้ายรณรงค์โรค
ไข้เลือดออก ขนาด 1*3 ม. 
จ านวน 11 ป้าย x 450 บาท

4,950 4,950 

4.ค่าถ่ายเอกสารใบความรู้ /
ส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุ 
จ านวน 4,800 แผ่น x 1 บาท

4,800 4,800 

5.อุปกรณ์รณรงค์ท าความ
สะอาด จ านวน 11 หมู่บ้าน x
 1,000 บาท

11,000 11,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 36,800 36,800 

นางฉัตรนภา  คนองเดช

กองทุน สปสช.อบต.ขี้เหล็ก

/4.4 โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกช่วงฤดูระบาด ปี
 2563

1.เพ่ือรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายในชุมชน                          
 2.เพ่ือให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีถูกวิธี

หมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ
 11 หมู่  โรงเรียน 
5 แห่ง    ศพด. 3 
แห่ง       วัด 9 แห่ง

36,800 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 25 บาท x 300 คน
 x 2 ม้ือ

15,000 15,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 
บาท x 300 คน x 1ม้ือ

15,000 15,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 12 
คร้ัง x 25 บาท x 120 คน

36,000 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 36,000 36,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 100 
คน x 50 บาท x 1ม้ือ

5,000 5,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
100 คนx25บาทx2ม้ือ

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 10,000 

นางธิดารัตน์ ยิ่งพันธ์

งบกองทุนฯต าบลกุดลาด

/

นางเทพา รักษาศรี

กองทุนต าบลหัวเรือ

10,000 

นายเทพา รักษาศรี

เงินบ ารุง รพ.สต.หัวเรือ

4.7 โครงการชุมชนหัวเรือร่วมใจ
ต้านภัยโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือสร้างเครือข่ายการควบคุม
ป้องกันโรคในชุมชน     
2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน

แกนน าชุมชน 100
 คน

4.6 โครงการพัฒนาเครือข่าย
และศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ต าบลหัว
เรือ ปีงบประมาณ 2563

อสม.มีความรู้และทักษะในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่าง
มีประสิทธิภาพ

อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
 จ านวน 120 คน 
เดือนละ 1 คร้ัง 
รวม 12 คร้ัง

/ /

30,000 4.5 โครงการผาแก้วร่วมใจต้าน
ภัยไข้เลือดออก

เพ่ือลดอัตราป่วยป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกไม่เกิน๕๐ต่อแสน
ประชากร

อสม. ครู นักเรียน 
ประชาชน จ านวน
300 คน

/

/ /



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาท x 2 ม้ือ x 75 คน

9,000 9,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ม้ือละ 25 บาทx4 ม้ือx75 คน

7,500 7,500 

3.ค่ากระเป๋าเอกสาร 50 บาท
x75ใบ

3,750 3,750 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,250 20,250 
1 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาท x 2 ม้ือ x 90 คน

10,800 10,800 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ม้ือละ 25 บาทx4 ม้ือx90 คน

9,000 9,000 

3.ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท จ านวน 12  ชม.

7,200 7,200 

4.ค่าไฟฉายส าหรับส่องลูกน้ า
 อันละ 150 บาท จ านวน 90
 อัน

13,500 13,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,500 40,500 

กองทุนฯ   เทศบาลต าบลอุบล

 นส.วราภรณ์         ศรีรัตนบุตร

อสม.และทีม SRRT
 จ านวน 90 คน

4.8 โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและพัฒนา
ศักยภาพทีมสอบสวน
เคล่ือนท่ีเร็ว เขตเทศบาล
ต าบลอุบล ปี 2563

1.เพ่ือให้ทีม SRRT ระดับต าบลและ 
อสม.มีความรู้เร่ืองการเฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกันและสอบสวนโรคท่ีมี
ประสิทธิภาพ                    2.เพ่ือ
ควบคุมอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
 ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร

อสม.และทีม SRRT
 จ านวน 75 คน

/ 40,500 

 นส.วราภรณ์         ศรีรัตนบุตร

กองทุนฯ   เทศบาลต าบลขามใหญ่

/ 20,250 

4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วเขต
เทศบาลต าบลขามใหญ่ ปี 
2563

1.เพ่ือให้ทีม SRRT ระดับต าบลและ 
อสม.มีความรู้เร่ืองการเฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกันและสอบสวนโรคท่ีมี
ประสิทธิภาพ                    2.เพ่ือ
ควบคุมอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
 ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือใน
โครงการแก่ผู้ท่ีเข้ารับการ
ประชุมอบรม จ านวน 180 
คน ๆ ละ 1 ม้ือ  ๆ  ละ   50 
บาท

9,000 9,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมแก่
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม 
จ านวน 180 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ 
ละ  25 บาท

9,000 9,000 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการ จ านวน 180
 คนๆละ 20   บาท

3,600 3,600 

4.ค่าพาหนะ อสม.ในการเดินสุ่ม
ส ารวจ  จ านวน 141  คนๆละ  
50  บาท

7,050 7,050 

5.ค่ารางวัลของสมนาคุณ
โครงการ จ านวน  30 รางวัลๆ
ละ   300  บาท

9,000 9,000 

6.ค่าป้ายไวนิลโครงการ 
จ านวน  1  ป้าย

1,500 1,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 39,150 39,150 

/

นายประยงค์  สวัสดี รพ.สต.ยางลุ่ม

กองทุนต าบลไร่น้อย

4.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลยางลุ่ม 
 ปีงบประมาณ 2563

1.  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
	2.  เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
และก าจัดลูกน้ ายุงลาย
	

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ใน
พ้ืนท่ี และ
เครือข่ายทีม SRRT 
 จ านวน 180 คน

39,150 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท x
 145 คน

7,250 7,250 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือจ านวน
 1 ม้ือๆ ละ 60 บาท x 145 
คน

8,700 8,700 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,950 15,950 

4.11 โครงการปะอาวรวมใจต้าน
ภัยโรคติดต่อ ปี 2563        
   
กิจกรรมด าเนินงาน ดังน้ี  
1.ประชุมผู้น าชุมชนและ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช้ีแจง
วัตถุประสงค์ และแนวทาง
การด าเนินงาน                
     2.อบรมให้ความรู้และ
ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วย
โรคติดต่อท่ีป้องกันได้         
    3.รณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรค การเฝ้าระวังและ
สามารถสอบสวนโรคได้

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มี
ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อสามารถสอบสวนโรคได้      
2.เพ่ือส่งเสริมให้ อสม. รวมถึง
ประชาชนมีความรู้และป้องกันตนเอง
ไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อท่ีป้องกันได้    
3.เพ่ือมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อท่ีส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ

อสม.จ านวน 8 หมู่ 
รวมท้ังหมด 145 คน

/ / 15,950 

รพ.สต.ปะอาว

งบกองทุนต าบลปะอาว



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาทx 270 คน x 2 ม้ือ x
 2 วัน

27,000 27,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ
เคร่ืองด่ืม ม้ือละ  50  บาท x
 2 ม้ือ x 270 คน

27,000 27,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 54,000 54,000 

54,000 4.12 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดประจ าท้องถ่ิน 
ประจ าปี 2563

1.  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก  ไม่เกิน  50  ต่อแสน
ประชากร
2.เพ่ือให้ ครู นักเรียน ประชาชน
ท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจ2.เก่ียวกับ
โรคไข้เลือดออก และรู้จักวิธีการ
ป้องกันควบคุมโรค
3.เพ่ือให้ครู นักเรียน ประชาชนท่ัวไป
 ตระหนักถึงความส าคัญของโรค 
และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
"4.เพ่ือปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการ
ป้องกันควบคุมโรคประชาชนในเขต 
รพ.สต.

1.อสม. 4 หมู่บ้าน  
 จ านวน 117 คน  
2.ครู นักเรียน 
จ านวน 33 คน 
3.ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 50 คน

/

นางเสาวคนธ์ ศรียันต์  นักวิชาการสาธารณ
สุข

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายป้องกัน
ภัยโรคติดต่อในชุมชน 
 1.1 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือ x 60 คน x 60
 บาท 
 

3,600 3,600 

1.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x 25 บาท x 
60 คน

3,000 3,000 

 1.3 ค่าวัสดุอบรม  20 บาท 
x 60 คน

1,200 1,200 

 1.4 ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 
ป้าย

500 500 

2. กิจกรรมการสุ่มส ารวจ
ลูกน้ ายุงลาย มีค่าใช้จ่ายดังน้ี
    - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
   51 คน x 25 บาท  x 7 คร้ัง

8,925 8,925 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 17,225 17,225 

17,225 

นายพัลลภ ไกยะวินิจ

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ

4.13 โครงการพัฒนาเครือข่าย 
ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน 
กิจกรรม
กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
เครือข่ายป้องกันภัย
โรคติดต่อในชุมชน 
ปีงบประมาณ2563  
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการ
สุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย
 2.1 ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ แก่ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
 2.2 จัดท าแผนสุ่มส ารวจ
ลูกน้ ายุงลาย
 2.3 ด าเนินการตามแผนสุ่ม
ส ารวจลูกน้ ายุงลาย จ านวน 
4 หมู่บ้านๆละ 7 คร้ัง/ปี   
โดย จนท,สาธารณสุข อสม.
และทีมเครือข่ายป้องกันภัย
โรคติดต่อในชุมชน
 2.4 สรุปและประเมินผล

1.พัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วให้
มีศักยภาพในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ
2.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อประจ า
ถ่ิน         
3.เพ่ือให้ชุมชนตระหนักปัญหา
โรคติดต่อ               
4.เพ่ือให้ชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย
5.เพ่ือให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในชุมชน

1.ทีมเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อใน
ชุมชนจ านวน 60 
คน 
2.อสม 51 คน สุ่ม
ส ารวจลูกน้ ายุงลาย

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.สเปรย์ก าจัดยุง จ านวน 55
 กระป๋อง x 110 บาท

6,050 6,050 

 2.ค่าโลช่ันทากันยุง  จ านวน
 200 ขวด x 50 บาท

10,000 10,000 

3.ค่าป้ายรณรงค์โรค
ไข้เลือดออก ขนาด 1*3 ม. 
จ านวน 11 ป้าย x 450 บาท

4,950 4,950 

4.ค่าถ่ายเอกสารใบความรู้ /
ส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุ 
จ านวน 4,800 แผ่น x 1 บาท

4,800 4,800 

5.อุปกรณ์รณรงค์ท าความ
สะอาด จ านวน 11 หมู่บ้าน x
 1,000 บาท

11,000 11,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 36,800 36,800 

36,800 /

นางฉัตรนภา  คนองเดช

4.14 โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกช่วงฤดูระบาด ปี
 2563

1.เพ่ือรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายในชุมชน                          
 2.เพ่ือให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีถูกวิธี

หมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ
 11 หมู่  โรงเรียน 
5 แห่ง    ศพด. 3 
แห่ง       วัด 9 แห่ง

กองทุนฯต าบลขี้เหล็ก



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่
แกนน าในชุมชนและภาคี
เครือข่ายในชุมชน

1.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx100คนx50บ.

5,000 5,000 

1.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x25บ.x100คน

5,000 5,000 

1.3 ค่าวัสดุอบรม 20 บาท x
 100 คน

2,000 2,000 

1.4 ค่าวิทยากร 3 คน คนละ
 600 บาท

1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,800 13,800 
1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  
จ านวน 190 คน ๆ ละ 1 ม้ือ
ละ 60 บาท เป็นเงิน

11,400 11,400 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน  190 คน ๆ ละ 2 
ม้ือ ๆ ละ  25 บาท

9,500 9,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,900 20,900 

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย
กองทุนฯต าบลไร่น้อย

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

20,900 

4.15

1.  เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
	2.  เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
และก าจัดลูกน้ ายุงลาย
	

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  
แกนน าในพ้ืนท่ี 
และเครือข่ายทีม 
SRRT จ านวน 190
 คน

โครงการพัฒนาเครือข่าย 
ป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน 
กิจกรรม
1.โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออก          
     

1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
สามารน าความรู้ไปใช้ในชุมชน        
2.เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

 1.ประชาชนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3 
หมู่บ้าน

 /

/

 /  /  / 15,939 

นายอัสนียรัตน์  ศิริโสม / นายบรรพจน์  จันทรืชนะ

4.16 โครงการควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออกในชุมชน  
ปีงบประมาณ 2563



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 2 วัน 
60 บาทx2ม้ือx 125 คน

15,000 15,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25 บาทx4ม้ือx 125 คน

12,500 12,500 

3.ค่าวิทยากร1ท่านๆละ2 
ช่ัวโมงx600บาทx2วัน

2,400 2,400 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 125 คน

2,500 2,500 

4.ค่าป้ายไวนิลอบรม      
จ านวน 1 ป้าย

600 600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 33,000 33,000 

33,000 

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

นายอดิศักดิ์ บุญคง / รพสต.หนองแก

/4.17 โครงการอบรมการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวน
เคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT)ต าบล
แจระแม
1.จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ
2.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
3.ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
4.จัดอบรมศักยภาพทีม
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว
5.การจัดต้ังศูนย์และ
คณะกรรมการ 
6.การด าเนินการควบคุม
และป้องกันโรค

1.เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว
2.เพ่ือสอบสวนโรคเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

แกนน าอสม. 100 
คน และผู้น าชุมชน
 25 คน รวม 125 
คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 2 วัน  
      60 บาทx2ม้ือx 48 คน

5,760 5,760 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25 บาทx4ม้ือx 48 คน

4,800 4,800 

3.ค่าวิทยากร1ท่านๆละ2 
ช่ัวโมงx600บาทx2วัน

2,400 2,400 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 48 คน

960 960 

4.ค่าป้ายไวนิลอบรม      
จ านวน 1 ป้าย

600 600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,520 14,520 

/

นายอดิศักดิ์ บุญคง / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

14,520 4.18 โครงการอบรมการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวน
เคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ต าบล
อุบล
1.จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ
2.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน
3.ระสานงานและส ารวจ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
4.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทีมสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว
5.การจัดต้ังศูนย์และทีม srrt
 ระดับต าบลและ
คณะกรรมการ 
6.การด าเนินการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว
2.เพ่ือสอบสวนโรคเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

แกนน าอสม. 
จ านวน 48 คน      
          -ชุมชนท่า
บ่อใต้หมู่1  -ชุมชน
ท่าบ่อเหนือ หมู่2   
          -ชุมชน
หนองหอย   หมู่ 10



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

กิจกรรมส ารวจค่าดัชนีความ
ชุกลูกน้ ายุงลาย ประจ าปี 
2563

1.ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีออก
ปฎิบัติงานจ านวน 10 คนx21
วันx 240 บาท

50,400 50,400 

ค่ารางวัลในการประกวด
รางวัลท่ี 1  = 3,000  บาท

3,000 3,000 

รางวัลท่ี 2 =  2,500 บาท
รางวัลท่ี 3 = 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 
1,000 บาท

6,500 6,500 

กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรค
ระดับต าบล

1.ค่าอาหารกลางวัน 95 คน x
 1 วัน x50 บาท

4,750 4,750 

1.ค่าอาหารว่าง 95 คน x 1 
วัน x 50 บาท

4,750 4,750 

ฝ่ายควบคุมโรค สสอ.เมืองฯ

งบ PP

148,000 /4.19 โครงการประชาชนร่วมใจ
ปลอดภัยโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี 2563
1.กิจกรรมส ารวจค่าดัชนี
ความชุกลูกน้ ายุงลาย 
ประจ าปี 2563
2กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรค
ระดับต าบลในการการใช้
และซ่อมบ ารุงเคร่ืองพ่น
หมอกควัน/ละอองฝอย
3.กิจกรรมด าเนินการ
หมู่บ้านต้นแบบด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกประจ าปี 2563

1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าชุมชน, อสม., 
และประชาชนในหมู่บ้าน เกิดความ
ตระหนักก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
 2. เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
และก าจัดลูกน้ ายุงลายในวัด 
โรงเรียนและชุมชน
3. เพ่ือป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
4.ท าให้สามารถลดความชุกของ
ลูกน้ ายุงลาย

1.จ านวน 21 รพสต
2.จ านวน21 
หมู่บ้านสุ่ม
3.จ านวน21 
หมู่บ้านเส่ียง
4.เจ้าหน้าท่ีรพสต.
21คน
5.เจ้าหน้าท่ีอปท 
11 คน
6.อสม. 63 คน
จ านวน 21 หมู่บ้าน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าวิทยากร 5 ชม. X 600
บาท x 1 วัน

3,000 3,000 

กิจกรรมด าเนินการหมู่บ้าน
ต้นแบบด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจ าปี 2563

1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x
 1 ม้ือ x 50 บาท x 21 
หมู่บ้าน

31,500 31,500 

2.ค่าอาหารว่าง 30 คน x 2 
ม้ือ x 25 บาท x 21 หมู่บ้าน

31,500 31,500 

3.ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีออก
ปฎิบัติงานจ านวน 5 คน 21 
วันๆล่ะ 120 บาท

12,600 12,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 148,000 148,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 250 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ

15,000 15,000 

ฝ่ายควบคุมโรค สสอ.เมืองฯ

งบ PP

148,000 /

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

4.20 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชนปี2563

1.เพ่ือสร้างความตระหนักและ
ตระหนกในปัญหาโรคไข้เลือดออกท่ี
เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และ 
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่บ้าน  
  
2.เพ่ือความร่วมมือร่วมใจขจัดท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและเฝ้าระวัง
ควบคุมลูกน้ ายุงลายในพ้ืนท่ีเขตบ้าน 
วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ
องค์กรต่างๆในชุมชน โดยภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน

หมู่บ้าน(621 
หลังคาเรือน)ผู้น า
ชุมชน  อสมและ
แกนน าครอบครัว  
รวม 250 คน

/ / / /

รพ.สต.ทัพไทย

33,250 

4.19 โครงการประชาชนร่วมใจ
ปลอดภัยโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี 2563
1.กิจกรรมส ารวจค่าดัชนี
ความชุกลูกน้ ายุงลาย 
ประจ าปี 2563
2กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมควบคุมโรค
ระดับต าบลในการการใช้
และซ่อมบ ารุงเคร่ืองพ่น
หมอกควัน/ละอองฝอย
3.กิจกรรมด าเนินการ
หมู่บ้านต้นแบบด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกประจ าปี 2563

1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าชุมชน, อสม., 
และประชาชนในหมู่บ้าน เกิดความ
ตระหนักก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
 2. เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
และก าจัดลูกน้ ายุงลายในวัด 
โรงเรียนและชุมชน
3. เพ่ือป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
4.ท าให้สามารถลดความชุกของ
ลูกน้ ายุงลาย

1.จ านวน 21 รพสต
2.จ านวน21 
หมู่บ้านสุ่ม
3.จ านวน21 
หมู่บ้านเส่ียง
4.เจ้าหน้าท่ีรพสต.
21คน
5.เจ้าหน้าท่ีอปท 
11 คน
6.อสม. 63 คน
จ านวน 21 หมู่บ้าน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 250 คน x25 บาท
x2 ม้ือ

12,500 12,500 

3.ค่าป้ายพิธีเปิดอบรม 1,000 1,000 

4.ค่าเอกสารแผ่นพับองค์
ความรู้ไข้เลือดออกจ านวน
250 แผ่น

4,750 4,750 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 33,250 33,250 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50บาท
x170คนx1วัน

8,500 8,500 

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

4.20 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชนปี2563

1.เพ่ือสร้างความตระหนักและ
ตระหนกในปัญหาโรคไข้เลือดออกท่ี
เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และ 
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่บ้าน  
  
2.เพ่ือความร่วมมือร่วมใจขจัดท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและเฝ้าระวัง
ควบคุมลูกน้ ายุงลายในพ้ืนท่ีเขตบ้าน 
วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ
องค์กรต่างๆในชุมชน โดยภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน

หมู่บ้าน(621 
หลังคาเรือน)ผู้น า
ชุมชน  อสมและ
แกนน าครอบครัว  
รวม 250 คน

/ / / /

รพ.สต.ทัพไทย

33,250 

ฐิติพร (Erรพ.๕๐ พรรษา)

งบ pp

4.21 โครงการส่งเสริมป้องกันการ
ลดอุบัติเหตุและบรรเทาสา
ธารณภัยอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและสารเคมีร่ัวไหล
จุดเส่ียง 5 จุด
1.หน้าตลาดสันติสุข
2.แยกโนนหงห์ทอง
3.ส.เขมราฐ
4.ช่องเจ็ดสี
5.ปากทางเข้า รพ.

1.เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในด้าน
บรรเทาสาธารณภัยและสามารถให้
การรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจ านวน
มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตรา
ตายและความพิการของผู้ป่วยท่ีได้รับ
อุบัติเหตุและสารเคมีร่ัวไหล

1จนท รพ ทุก
หน่วยงานทุกระดับ 
 60 คน
2.พยาบาลวิชาชีพ 
รพ.สต./PCU21 
แห่งๆละ2คน 
จ านวน 42คน     
3 สสอ. 2 คน
4.กู้ชีพพ้ืนฐาน /
เอกชน 20 คน     
5.พขร.รพ. 10 คน 
 6.ต ารวจ 6 นาย
7.อสม. จ านวน 30 
 คน
รวมท้ังหมด 170 คน

/ 22,200 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม50บาทx170คนx1
วัน

8,500 8,500 

3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 1 
คน x 3 ช่ัวโมง

1,800 1,800 

5.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
170คนๆ20บาทx1วัน

3,400 3,400 

รวมงบประมาณท้ังหมด 22,200 22,200 
1.ค่าอาหารกลางวัน30คนๆ
50บาท

1,500 

ฐิติพร (Erรพ.๕๐ พรรษา)

งบ pp

4.21 โครงการส่งเสริมป้องกันการ
ลดอุบัติเหตุและบรรเทาสา
ธารณภัยอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและสารเคมีร่ัวไหล
จุดเส่ียง 5 จุด
1.หน้าตลาดสันติสุข
2.แยกโนนหงห์ทอง
3.ส.เขมราฐ
4.ช่องเจ็ดสี
5.ปากทางเข้า รพ.

1.เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในด้าน
บรรเทาสาธารณภัยและสามารถให้
การรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจ านวน
มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตรา
ตายและความพิการของผู้ป่วยท่ีได้รับ
อุบัติเหตุและสารเคมีร่ัวไหล

1จนท รพ ทุก
หน่วยงานทุกระดับ 
 60 คน
2.พยาบาลวิชาชีพ 
รพ.สต./PCU21 
แห่งๆละ2คน 
จ านวน 42คน     
3 สสอ. 2 คน
4.กู้ชีพพ้ืนฐาน /
เอกชน 20 คน     
5.พขร.รพ. 10 คน 
 6.ต ารวจ 6 นาย
7.อสม. จ านวน 30 
 คน
รวมท้ังหมด 170 คน

/ 22,200 

 นายธีรศักดิ์ คันศร/

 งบ PP รพ.๕๐พรรษาๆ

4.22 โครงการซ้อมแผนรองรับภัย
ฉุกเฉินสาธารณสุข ปี 2563
กิจกรรม

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน
การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมภัย
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแก่บุคคลากร
ทางสาธารณสุข
2.เพ่ือทบทวนกระบวนการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมภัยฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภัย
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ในเครือข่าย 
รพ.๕๐ พรรษาฯ

ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมโรค30คน 
ดังน้ี
1.รพ.สต.22 แห่ง
2.รพ.๕๐พรรษาฯ
3.สสอ.

/ 7,500 7,200 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 4

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม2
ม้ือ 30คนๆละ50บาท

1,500 

3.ค่าวิทยากร 6 ซม.ๆละ 600
 บาท

3,600 

4.ค่าวัสดุ 600 

รวมงบประมาณท้ังหมด 7,200 7,200 

177,400       

 นายธีรศักดิ์ คันศร/

 งบ PP รพ.๕๐พรรษาๆ

4.22 โครงการซ้อมแผนรองรับภัย
ฉุกเฉินสาธารณสุข ปี 2563
กิจกรรม

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน
การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมภัย
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแก่บุคคลากร
ทางสาธารณสุข
2.เพ่ือทบทวนกระบวนการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมภัยฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภัย
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ในเครือข่าย 
รพ.๕๐ พรรษาฯ

ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมโรค30คน 
ดังน้ี
1.รพ.สต.22 แห่ง
2.รพ.๕๐พรรษาฯ
3.สสอ.

/ 7,500 7,200 







































PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
177,400       680,295       



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อสม.เพ่ือ
คัดกรองสุขภาพประชาชน

1.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx128คนx60บ. 7,680 7,680 

1.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x25
บx128คน

3,200 3,200 

1.3ค่าวัสดุอบรม 128คนx20
 บ.

2,560 2,560 

2.จัดอบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

2.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx60คนx60บ. 3,600 3,600 

2.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x25
บx60คน

3,000 3,000 

2.3ค่าวัสดุอบรม 20บ.x60 คน 1,200 1,200 

นางส าราญ พูลทอง  รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม

5.1 โครงการ การพัฒนาระบบการ
 ป้องกัน ดูแล ฟ้ืนฟู โรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง                     
  
กิจกรรม            
1.จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อสม.เพ่ือ
คัดกรองสุขภาพประชาชน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม
เส่ียงและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กลุ่มสร้างสุขภาพ
3.จัดอบรมผู้ป่วยเร้ือรังเพ่ือ
ลดภาวะแทรกซ้อน ไต และ
หลอดเลือดสมอง

1.เพ่ือพัฒนาทักษะเครือข่าย 
สร้างการมีส่วนร่วมของ อสม.
ตรวจสุขภาพคัดกรองค้นหากลุ่ม
เส่ียง
2.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literacy)เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับพฤติกรรมป้องกันโรคเร้ือรัง
3.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literacy)เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรับพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคหัวใจขาดเลือดและไตวาย

                  ต่อ

1. แกนน าอสม. 
จ านวน128 คน 
2.ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง DM/HT 
จ านวน 60 คน
3.กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังท่ี
มีภาวะเส่ียง CVD 
risk และ CKD 
จ านวน 60 คน

/ / / / 56,540 

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

3.จัดอบรมผู้ป่วยเร้ือรังเพ่ือ
ลดภาวะแทรกซ้อน

3.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx80คนx60บ. 3,600 3,600 

3.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x25
บx60คน

3,000 3,000 

3.3ค่าวัสดุอบรม 20บ.x60 คน 1,200 1,200 

3.4 ค่าชุดส่ือโมเดลอาหาร 
ลดหวานเค็ม 5,000 

5,000 

3.5อุปกรณ์ วัดแรงบีบมือ 
Handgrip Dynamometer

5,000 5,000 

4.จัดกิจกรรมประชุมและ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชน

4.1ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมประชุม จ านวน 1 
ม้ือ x25บx700คน

17,500 17,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 56,540 56,540 

นางส าราญ พูลทอง  รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม

5.1 โครงการ การพัฒนาระบบการ
 ป้องกัน ดูแล ฟ้ืนฟู โรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง                     
  
กิจกรรม            
1.จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อสม.เพ่ือ
คัดกรองสุขภาพประชาชน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม
เส่ียงและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กลุ่มสร้างสุขภาพ
3.จัดอบรมผู้ป่วยเร้ือรังเพ่ือ
ลดภาวะแทรกซ้อน ไต และ
หลอดเลือดสมอง

1.เพ่ือพัฒนาทักษะเครือข่าย 
สร้างการมีส่วนร่วมของ อสม.
ตรวจสุขภาพคัดกรองค้นหากลุ่ม
เส่ียง
2.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literacy)เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับพฤติกรรมป้องกันโรคเร้ือรัง
3.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health literacy)เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรับพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคหัวใจขาดเลือดและไตวาย

                  ต่อ

1. แกนน าอสม. 
จ านวน128 คน 
2.ประชาชนกลุ่ม
เส่ียง DM/HT 
จ านวน 60 คน
3.กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังท่ี
มีภาวะเส่ียง CVD 
risk และ CKD 
จ านวน 60 คน

/ / / / 56,540 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

กิจกรรมตรวจคัดกรองฯ  1.
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
1,200 คน x 25 บาท x 1 วัน

30,000 40,000 15,000 15,000 

กิจกรรมอบรมปรับเปล่ียนฯ
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 100 
คน x 50 บาท x 1 ม้ือ

5,000 5,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
100คนx25บาทx2ม้ือ

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,000 40,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือใน
โครงการแก่ผู้ท่ีเข้ารับการ
อบรม จ านวน 100 คน x 2 
ม้ือ  ๆ ละ  50 บาทx2 วัน

10,000 10,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
แก่ผู้เข้ารับการประชุมอบรม 
จ านวน 100 คน ๆ ละ 4 
ม้ือ ๆx 2วัน ละ  25 บาท

10,000 10,000 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการ จ านวน 
100 คนๆละ 20   บาท

4,000 4,000 

นางจินตะหรา สายพฤกษ์ /รพ.สต.หัวเรือ

กองทุน สปสช.อบต.หัวเรือ

5.3 โครงการต้นแบบควบคุม
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส 
ปีงบประมาณ 2563

1.กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังมีการควบคุม
ความเส่ียงพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2.กลุ่มผู้ป่วยมีทักษะความรู้ใน
การปรับพฤติกรรมตนเองและ
เป็นต้นแบบแก่ผู้ป่วยเร้ือรังอ่ืน

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิคสูงท่ีมี
ค่า A1Cหว่าง7ถึง9  
จ านวน 100  คน

/

นางดารา โคตรอาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

กองทุนต าบลไร่น้อย

35,500 

5.2 โครงการตรวจคัดกรองและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม
เส่ียงโรคเร้ือรังในชุมชน 
ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเร้ือรัง
และลดอัตราตายด้วยโรคท่ีเป็น
ปัญหาของชุมชน

1.ประชาชนอายุ 35
 ปีข้ึนไป ในเขต
รับผิดชอบ 16 หมู่ 
จ านวน 1,200 คน 
2.แกนน ากลุ่มเส่ียง
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม จ านวน 
100 คน

/ /



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

5.ค่ารางวัลและของสมนาคุณ
ในการปรับเปล่ียนตามเกณฑ์
โครงการ

10,000 10,000 

6.ค่าป้ายไวนิลโครงการ 
จ านวน  1  ป้าย

1,500 1,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 35,500 35,500 
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท x
 177 คน

8,850 8,850 / / 19,470 

รพ.สต.ปะอาว
5.3 โครงการต้นแบบควบคุม

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส 
ปีงบประมาณ 2563

1.กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังมีการควบคุม
ความเส่ียงพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2.กลุ่มผู้ป่วยมีทักษะความรู้ใน
การปรับพฤติกรรมตนเองและ
เป็นต้นแบบแก่ผู้ป่วยเร้ือรังอ่ืน

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิคสูงท่ีมี
ค่า A1Cหว่าง7ถึง9  
จ านวน 100  คน

/

5.4 โครงการภาคีเครือข่าย
เสริมแรงใจให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ในชุมชน  ปี 2563  
 กิจกรรมด าเนินงาน ดังน้ี  
1.อบรมให้ความรู้กับแก่ผู้น า
ชุมชนและอสม. เก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง การตรวจเฝ้าระวังการ
เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนผู้ป่วย
โรคเร้ือรังเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง 
2.การติดตามดูแลเย่ียมบ้าน
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีไม่ได้มารับ
บริการในคลินิกโรคเร้ือรัง 
และผู้ป่วยท่ีควบคุมอาการ
ของโรคไม่ได้ โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ในชุมชน

1.เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพใน
ชุมชนมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง   
2.เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจให้ผู้ป่วย
ในการดูแลตนเอง
3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

 -อสม. 145 คน 
 -ผู้น าชุมชน 24 คน 
  
 -อบต. 8 คน        
รวมท้ังหมด  177 คน

นางดารา โคตรอาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

กองทุนต าบลไร่น้อย
งบกองทุนต าบลปะอาว

35,500 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือจ านวน
 1 ม้ือๆ ละ 60 บาท x 177 
คน

10,620 10,620 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 19,470 19,470 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
60 บาท/คน/ม้ือ จ านวน 216
 คน จ านวน 1 ม้ือ

12,960 - - - - - - - - - - 12,960 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท/คน/ม้ือ 
จ านวน 216 คน จ านวน 2 ม้ือ

10,800 - - - - - - - - - - 10,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 23,760 23,760 

/ / 19,470 
รพ.สต.ปะอาว

5.4 โครงการภาคีเครือข่าย
เสริมแรงใจให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ในชุมชน  ปี 2563  
 กิจกรรมด าเนินงาน ดังน้ี  
1.อบรมให้ความรู้กับแก่ผู้น า
ชุมชนและอสม. เก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง การตรวจเฝ้าระวังการ
เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนผู้ป่วย
โรคเร้ือรังเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง 
2.การติดตามดูแลเย่ียมบ้าน
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีไม่ได้มารับ
บริการในคลินิกโรคเร้ือรัง 
และผู้ป่วยท่ีควบคุมอาการ
ของโรคไม่ได้ โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ในชุมชน

1.เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพใน
ชุมชนมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง   
2.เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจให้ผู้ป่วย
ในการดูแลตนเอง
3.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

 -อสม. 145 คน 
 -ผู้น าชุมชน 24 คน 
  
 -อบต. 8 คน        
รวมท้ังหมด  177 คน

งบกองทุนต าบลปะอาว

/

 นางจุรีรัตน์     ถึงแสง      รพ.สต.หัวดูน

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่

5.5 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาสุขภาพ
2. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน
ชุมชนได้รับความรู้และทักษะเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มป่วยใน
ชุมชนได้รับการดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพ 
จากชุมชน

1.กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
จากผลการตรวจ
สุขภาพ ปี 2563 
จ านวน 216 คน

23,760 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ม้ือละ25บาท  x 4 ม้ือ x 
150  คน

15,000 15,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  50  
บาท x 2 ม้ือ x 150 คน

15,000 15,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 
 กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนา
ทักษะเครือข่ายแกนน า อสม. 
 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือ x 60 คน x 50

3,000 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 3,545 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
เช้า-บ่าย  2 ม้ือ x 25 บาท x
 60 คน

3,000 

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

/ /

รพ.สต.ดงบัง

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ

30,000 

49,000 5.7 โครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยทีม
หมอครอบครัวและชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2          
   

3.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิกโรค
เร้ือรังและการดูแลต่อเน่ืองใน
ชุมชน 
๓.2 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและ/ชุมชน ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กิจกรรมท่ี 1 อบรม
พัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อส
ม. ในการคัดกรอง
สุขภาพประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน  60 คน 
ประกอบด้วย อสม. 
50 คน  และตัวแทน
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 10 คน   
กิจกรรมท่ี 2 การ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน  
กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีข้ึนไป           ใน
พ้ืนท่ี ม.๘, ๙ บ้าน
ดงบัง , พ้ืนท่ี ม.๑๐,
 ๑๑ บ้านจานตะ
โนนจ านวน 50๐ คน
 กิจกรรมท่ี 3 อบรม
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
 กลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  
จ านวน  50 คน 
กิจกรรมท่ี 4 
ให้บริการติดตามการ
รักษาในคลินิกโรค
เร้ือรังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดงบัง
กลุ่มเป้าหมายจ านวน
 174 คน 
ประกอบด้วย ผู้ป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน 
จ านวน ๓๙ คน โรค
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน ๖๘คน และ
โรคเบาหวานร่วมกับ
โรคความดันโลหิตสูง
 จ านวน ๖๗ คน 
รวมท้ังหมด ๑๗๔ 
คนท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงบัง 

5.6 โครงการดูแลกลุ่มเส่ียงโรค
เร้ือรังโดยจิตอาสา ปี 2563

1.เพ่ือให้ประชาชนตาม
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีทุกคน
2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เกิดความต่ืนตัวตระหนักเห็น
ความส าคัญและใส่ใจในการดูแล
สุขภาพของตนเอง  และบุคคลใน
ครอบครัว
 3.เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการตรวจ
สุขภาพและท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง
ทางด้านสุขภาพได้รับการให้สุข
ศึกษาและค าปรึกษาท่ีถูกต้อง และ
เหมาะสม

1.อสม. จ านวน  117
  คน
2.กลุ่มเส่ียง  33  คน
รวม   150   คน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

 กิจกรรมท่ี 2 ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน 
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมใน
การรณรงค์ตรวจสุขภาพ 
จ านวน 500 คน x 25 บาท

12,500 

 กิจกรรมท่ี 3 อบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน  50 คน ประกอบด้วย
 กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง   
รายละเอียดดังน้ี
 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือ x 50 คนx 50 
บาท เป็นเงิน 2,500 บาท

2,500 

2..อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x 25 บาท x 
50 คน

2,500 

/ /

รพ.สต.ดงบัง

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ

49,000 5.7 โครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยทีม
หมอครอบครัวและชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2          
   

3.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิกโรค
เร้ือรังและการดูแลต่อเน่ืองใน
ชุมชน 
๓.2 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและ/ชุมชน ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กิจกรรมท่ี 1 อบรม
พัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อส
ม. ในการคัดกรอง
สุขภาพประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน  60 คน 
ประกอบด้วย อสม. 
50 คน  และตัวแทน
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 10 คน   
กิจกรรมท่ี 2 การ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน  
กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีข้ึนไป           ใน
พ้ืนท่ี ม.๘, ๙ บ้าน
ดงบัง , พ้ืนท่ี ม.๑๐,
 ๑๑ บ้านจานตะ
โนนจ านวน 50๐ คน
 กิจกรรมท่ี 3 อบรม
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
 กลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  
จ านวน  50 คน 
กิจกรรมท่ี 4 
ให้บริการติดตามการ
รักษาในคลินิกโรค
เร้ือรังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดงบัง
กลุ่มเป้าหมายจ านวน
 174 คน 
ประกอบด้วย ผู้ป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน 
จ านวน ๓๙ คน โรค
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน ๖๘คน และ
โรคเบาหวานร่วมกับ
โรคความดันโลหิตสูง
 จ านวน ๖๗ คน 
รวมท้ังหมด ๑๗๔ 
คนท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงบัง 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

กิจกรรมท่ี 4 ให้บริการ
ติดตามการรักษาในคลินิกโรค
เร้ือรังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงบัง 
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 12 เดือน x 65 คน x
 25 บาท

19,500 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดย
ทีมหมอครอบครัวและชุมชน 
งบประมาณจ านวน 11,000 
บาท รายละเอียดดังน้ี
 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx 50 บาท 60 
คน

3,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x 25บาท x60
 คน 3,000 

/ /

รพ.สต.ดงบัง

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ

49,000 5.7 โครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยทีม
หมอครอบครัวและชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2          
   

3.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิกโรค
เร้ือรังและการดูแลต่อเน่ืองใน
ชุมชน 
๓.2 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและ/ชุมชน ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กิจกรรมท่ี 1 อบรม
พัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อส
ม. ในการคัดกรอง
สุขภาพประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน  60 คน 
ประกอบด้วย อสม. 
50 คน  และตัวแทน
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 10 คน   
กิจกรรมท่ี 2 การ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน  
กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีข้ึนไป           ใน
พ้ืนท่ี ม.๘, ๙ บ้าน
ดงบัง , พ้ืนท่ี ม.๑๐,
 ๑๑ บ้านจานตะ
โนนจ านวน 50๐ คน
 กิจกรรมท่ี 3 อบรม
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
 กลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  
จ านวน  50 คน 
กิจกรรมท่ี 4 
ให้บริการติดตามการ
รักษาในคลินิกโรค
เร้ือรังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดงบัง
กลุ่มเป้าหมายจ านวน
 174 คน 
ประกอบด้วย ผู้ป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน 
จ านวน ๓๙ คน โรค
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน ๖๘คน และ
โรคเบาหวานร่วมกับ
โรคความดันโลหิตสูง
 จ านวน ๖๗ คน 
รวมท้ังหมด ๑๗๔ 
คนท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงบัง 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 49,000 49,000 

1.อบรมกลุ่มเส่ียง
1.1ค่าจัดท าเอกสารการอบรม
 50 ชุด x 30 บาท

1,500 1,500 

1.2ค่าวัสดุป้ายโครงการ

700 700 

1.3ค่าวิทยากร 1 คนx6 ชม.
x300 บาท

1,800 1,800 

1.4 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 
คน x 50 บาท x 2 ม้ือ

2,500 2,500 

1.5 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ

2,500 2,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,000 9,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 100 คน x 2 ม้ือ  ๆ ละ  60
 บาท   เป็นเงิน

12,000 12,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน  100 คน ๆ ละ 4  
ม้ือ ๆ ละ  25 บาท

10,000 10,000 

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

22,000 

 /  /  /  / 9,000 

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ต าแย

/

/ /

รพ.สต.ดงบัง

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯต าบลไร่น้อย

5.7 โครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยทีม
หมอครอบครัวและชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2          
   

3.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิกโรค
เร้ือรังและการดูแลต่อเน่ืองใน
ชุมชน 
๓.2 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและ/ชุมชน ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กิจกรรมท่ี 1 อบรม
พัฒนาทักษะ
เครือข่ายแกนน า อส
ม. ในการคัดกรอง
สุขภาพประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน  60 คน 
ประกอบด้วย อสม. 
50 คน  และตัวแทน
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 10 คน   
กิจกรรมท่ี 2 การ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชน  
กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนอายุ ๓๕ 
ปีข้ึนไป           ใน
พ้ืนท่ี ม.๘, ๙ บ้าน
ดงบัง , พ้ืนท่ี ม.๑๐,
 ๑๑ บ้านจานตะ
โนนจ านวน 50๐ คน
 กิจกรรมท่ี 3 อบรม
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
 กลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง  
จ านวน  50 คน 
กิจกรรมท่ี 4 
ให้บริการติดตามการ
รักษาในคลินิกโรค
เร้ือรังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดงบัง
กลุ่มเป้าหมายจ านวน
 174 คน 
ประกอบด้วย ผู้ป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน 
จ านวน ๓๙ คน โรค
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน ๖๘คน และ
โรคเบาหวานร่วมกับ
โรคความดันโลหิตสูง
 จ านวน ๖๗ คน 
รวมท้ังหมด ๑๗๔ 
คนท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงบัง 

5.9 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเล่ียงโรคเร้ือรัง

1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง.
2เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง

ประชาชนท่ีมีภาวะ 
BMI เกินและกลุ่ม 
เส่ียง โรคเบาหวาน
และความดันสูง 100
 คน

5.8 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง

1เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง
2.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม

1. ประชาชนท่ีมี
ภาวะ BMI เกินและ
กลุ่ม DM HT จ านวน
 50 คน
       
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
        



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,000 22,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 280 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ

16,800 16,800 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 280 คน x25 บาท
x2 ม้ือ

14,000 14,000 

3.ค่าป้ายพิธีเปิดอบรม 1,000 1,000 

รวมงประมาณท้ังส้ิน 31,800 31,800 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 x 450 รูป x 1 วัน

22,500    22,500 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 450 รูป x 2 ม้ือ

22,500    22,500 

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

5.10 โครงการตรวจสุขภาพคัด
กรองประชาชนเคล่ือนท่ีเชิง
รุก 
-ออกรณรงค์ตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชนกลุ่มเส่ียง 
-ให้ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพเน้น 3 อ 2 ส

1.เพ่ือให้ประชาชน อายุ 35 ปี ข้ึน
ไป ได้รับความรู้ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ 2.เพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับตรวจคัด
กรองสุขภาพประจ าปี

ประชาชน อายุ   35
 ปีข้ึนไป จ านวน 280
 คน

 / 

รพ.สต.ทัพไทย

31,800 

/

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯต าบลไร่น้อย

5.9 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเล่ียงโรคเร้ือรัง

1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง.
2เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง

ประชาชนท่ีมีภาวะ 
BMI เกินและกลุ่ม 
เส่ียง โรคเบาหวาน
และความดันสูง 100
 คน

ยุพาวดี รพ.๕๐พรรษาฯ

งบ PP

5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
พระภิกษุ  สามเณรและแม่ชี  
เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษาฯ

1 ส ารวจสภาวะสุขภาพพระภิกษุ
สามเณรและแม่ชีเครือข่าย
โรงพยาบาล 50 พรรษา
2 เพ่ือด าเนินการส่งเสริมและ
สร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่
พระภิกษุสามเณรและแม่ชีท่ีมี
ภาวะสุขภาพในกลุ่มปกติกลุ่ม
เส่ียงและวางแผนการดูแลต่อเน่ือง
3 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลสภาวะ
สุขภาพพระภิกษุสามเณร

พระภิกษุสามเณร
และแม่ชีจ านวน 450
 รูป

/ 45,000 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,000 45,000 

/ / 1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 x 63 รูป x 5 วัน

15,750 7,875 7,875  

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 63 รูป x 2 ม้ือ x
 5 วัน

15,750 7,875 7,875  

3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ชุดละ 20
 บาท x 63 รูป

1,260 1,260 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 32,760 32,760 

ยุพาวดี รพ.๕๐พรรษาฯ

งบ PP

5.12  โครงการอบรมหลักสูตรพระ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าวัดเครือข่าย
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ

1 สร้างผู้น าด้านสุขภาพให้
พระภิกษุอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าวัด
2 พระภิกษุอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าวัดมีบทบาทใน
การเป็นผู้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์
สามเณรและแม่ชีท่ีอยู่ในวัด
3 พระภิกษุอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าวัดสามารถเป็น
วิทยากรด้านสุขภาพให้แก่พระสงฆ์

พระภิกษุในพ้ืนท่ี
เครือข่ายโรงพยาบาล
 ๕๐ พรรษาฯจ านวน
 21 แห่งๆละ 3 รูป 
รวม 63 รูป (อบรม 5
 วัน)

32,760 

ยุพาวดี รพ.๕๐พรรษาฯ

งบ PP
5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

พระภิกษุ  สามเณรและแม่ชี  
เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษาฯ

1 ส ารวจสภาวะสุขภาพพระภิกษุ
สามเณรและแม่ชีเครือข่าย
โรงพยาบาล 50 พรรษา
2 เพ่ือด าเนินการส่งเสริมและ
สร้างสุขภาพแบบองค์รวมแก่
พระภิกษุสามเณรและแม่ชีท่ีมี
ภาวะสุขภาพในกลุ่มปกติกลุ่ม
เส่ียงและวางแผนการดูแลต่อเน่ือง
3 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลสภาวะ
สุขภาพพระภิกษุสามเณร

พระภิกษุสามเณร
และแม่ชีจ านวน 450
 รูป

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1. เบ้ียเล้ียงสหสาขาวิชาชีพ 4
 คน x 240บาท x 21 วัน

20,160 20,160 10,080 10,080 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,160 20,160
1. ค่าตอบแทนนอกเวลา
ส าหรับบุคลากรท่ีมา
ให้บริการตรวจสุขภาพ

119,720 119,720 119,720 

1.1 เบ้ียเล้ียง/ค่าตอบแทน 
แพทย์/พยาบาล/นักวิชาการ
สาธารณสุข /เทคนิค
การแพทย์ 6 คน x 126 บาท
 x 30วัน

22,680 

งบ PP5.13 ติดตามพฤติกรรมสุขภาพและ
อาจาระด้านสุขภาพของ
พระภิกษุ

 1 เพ่ือติดตามอาจาระด้าน
สุขภาพของพระภิกษุฯท้ังกลุ่ม
เส่ียงและกลุ่มป่วยมีความรู้ความ
เข้าใจในการปรับเปล่ียนอาจาระ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
 2 เพือให้พระภิกษุเข้าใจสุขาพ
ของตนเอง มีทางเลือกสาพท่ี
ถูกต้อง บอกต่อในรูปแบบเทศนา
ธรรมด้านสุขาพแก่ญาติโยมท่ี
ได้มาท าบุญได้

วัดใน รพ.สต.
เครือข่ายฯ รพ. ๕๐
พรรษาฯ  จ านวน 21
 แห่งๆ2วัด

/ /

สุภาวดี  ศรีโทรพ.๕๐พรรษาฯ
 วาสนา พิมพกัน(อาชีวเวชกรรม)

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.14 โครงการตรวจสุขภาพและให้
ความรู้เชิงรุกในกลุ่มขรก.
,ปกส.,สิทธิอ่ืนๆ

1) เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มวัย
ท างาน 2) เพ่ือสร้างเคร่ือข่ายกลุ่ม
ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล 
(สิทิเบิกได้) 3) เพ่ือสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอาชีวอ
นามัย

จ านวน 3,000 คน / / / 359,160 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.2 พนักงานบริการ/
พนักงานขับรถ2 คนx108 
บาท x 30 วัน

6,480 

2. ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม 
ส าหรับผู้ท่ีมารับการตรวจ
สุขภาพ 10บาท x 3,000 คน

30,000 

3.ค่าจ้างเหมาCXR Mobiles
 ฟิล์มใหญ่ พร้อมอ่านผลโดย
รังสีแพทย์ รายละ 100 บาท
จ านวน 3,000 ราย

300,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 359,160 359,160 

1.ค่าตรวจหาสารปรอทใน
ปัสสาวะ300 บาท x 30 คน

9,000 9,000 9,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,000 9,000 
1.ค่าอาหารกลางวัน 150 คน
 x 50 บาท

7,500 7500

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 150 คน x 15 บาท x 2 ม้ือ

4,500 4500

 วาสนา พิมพกัน(อาชีวเวชกรรม)

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.15 โครงการตรวจสุขภาพตาม
ความเส่ียงและการให้
ภูมิคุ้มกันโรค
 -  HBV

เพ่ือค้นหากลุ่มเส่ียง ตรวจสุขภาพตาม
ความเส่ียง 85 คน

/

จันทรา ศุภษร (อาชีวฯ)

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.14 โครงการตรวจสุขภาพและให้
ความรู้เชิงรุกในกลุ่มขรก.
,ปกส.,สิทธิอ่ืนๆ

1) เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มวัย
ท างาน 2) เพ่ือสร้างเคร่ือข่ายกลุ่ม
ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล 
(สิทิเบิกได้) 3) เพ่ือสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอาชีวอ
นามัย

จ านวน 3,000 คน / / / 359,160 
วาสนา พิมพกัน(อาชีวเวชกรรม)

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.16 โครงการอบรมบุคลากร
ปลอดภัยในการท างาน
Personnel Safetyบูรณา
การคลินิกโรคจากการท างาน
และการส่งต่อ

เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน 150 คน (จนท.ใหม่ 
50%, จนท.เก่า 30%)

/ 18000



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20 
บาท x 150 คน

3,000 3000

4.ค่าวิทยากร 2 คน x 600 
บาทx 2.5ชม.

3,000 3000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 18,000 18,000 
1.ค่าอาหารกลางวันอบรม   
50 บาท x  2 ม้ือ  x  150 คน

15,000 15,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 15 บาท x  4 ม้ือ  x  150 
คน

9,000 9,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร600 
บาท x 3 ช่ัวโมง x 2 วัน

3,600 3,600 

 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม  20 บาท x 300 คน

6,000 6,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 33,600 33,600 33,600 

1.ค่าอาหารเช้า 12 ม้ือ ๆละ 
40 บาท จ านวน 60 คน

28,800 28,800 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,800 28,800 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานท่ี
และจัดนิทรรศการถวาย
ความรู้รวมค่าแรงจ้างเหมา
จัดสถานท่ี

50,000 50,000 

วาสนา พิมพกัน(อาชีวเวชกรรม)

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.17 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
กลุ่มเส่ียง ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรกลุ่มเส่ียง

300 คน ( 2 รุ่นๆละ
 150 คน)

/ 33,600 

 กลุ่มงานสุขศึกษา

 เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.16 โครงการอบรมบุคลากร
ปลอดภัยในการท างาน
Personnel Safetyบูรณา
การคลินิกโรคจากการท างาน
และการส่งต่อ

เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน 150 คน (จนท.ใหม่ 
50%, จนท.เก่า 30%)

/ 18000

 เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.19 โครงการหน่วยสาธารณสุข
เคล่ือนท่ีแด่พระภิกษุ สามเณร
 และแม่ชี ในช่วงปฏิบัติธรรม
ประจ าปี ณ วัดหนองป่าพง
ระหว่างวันท่ี 11-17 มกราคม
 2563

เพ่ือส ารวจภาวะสุขภาพพระภิกษุ
สามเณรแม่ชีและป้องกันการ
เจ็บป่วยในช่วงปฏิบัติธรรม

จ านวน 800 รูป / 122,650 

งานพระภิกษุ

 เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

5.17 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
เร้ือรังในคลินิก ปี 2563

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเร้ือรัง จ านวน 60 คน / / / /

 PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
 3.  โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 5

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
พระภิกษุท่ีมาใช้บริการ800 
รูป x 15 บาท

12,000 12000

3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออก
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีในวันท่ี
 11-17 มค.63

60,650 60650

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 122,650 122,650

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ
PP เบ้ีย 0
pp

5.19 โครงการหน่วยสาธารณสุข
เคล่ือนท่ีแด่พระภิกษุ สามเณร
 และแม่ชี ในช่วงปฏิบัติธรรม
ประจ าปี ณ วัดหนองป่าพง
ระหว่างวันท่ี 11-17 มกราคม
 2563

เพ่ือส ารวจภาวะสุขภาพพระภิกษุ
สามเณรแม่ชีและป้องกันการ
เจ็บป่วยในช่วงปฏิบัติธรรม

จ านวน 800 รูป / 122,650 

งานพระภิกษุ

 เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน



 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

 ตัวช้ีวัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
97,920     571,210       317,070       



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 93 คน x 1 ม้ือ x 60
 บาท

5,580 5,580 

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 93 คน x 2
 ม้ือ x 25 บาท

4,650 4,650 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,230 10,230 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 
บาท x 120 คน x 1 ม้ือ

7,200 7,200 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 120 คน x 2 ม้ือ

6,000 6,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,200 13,200 

13,200 

รพ.สต.หนองไหล

กองทุนเทศบาลหนองขอน

6.2 โครงการส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพและผู้ประกอบการให้มี
ความรู้ทักษะในงานสุขาภิบาล
อาหาร

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 
 120 คน

6.1 โครงการการจัดการความรู้ 
อสม.กับงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในชุมชน

1. พัฒนาองค์ความรู้การ
ด าเนินงาน คบส.ให้กับอสม. 
และเครือข่าย
2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายท่ีด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับชุมชน

อสม. 93 คน

/

/ 10,230 

นางสาวจุฑามาศ ลวดทอง         
รพ.สต.ดงห่องแห่

กองทุนต าบล ปทุม

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

กิจกรรมตรวจคัดกรองฯ  1.
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 320
 คน x 25 บาท x 1 วัน

8,000 8,000 10,000 

กิจกรรมอบรมปรับเปล่ียนฯ
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 100 
คน x 50 บาท x 1 ม้ือ

5,000 5,000 

 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
100คนx25บาทx2ม้ือ

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 18,000 18,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือใน
โครงการแก่ผู้ท่ีเข้ารับการ
อบรม จ านวน 180 คน x 1 
ม้ือ  ๆ ละ  50 บาทx 1 วัน

9,000 9,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
แก่ผู้เข้ารับการประชุมอบรม 
จ านวน 180 คน ๆ ละ 2 
ม้ือ ๆx 1วัน ละ  25 บาท

9,000 9,000 

6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
ปีงบประมาณ 2563

1.มีการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
อาหารในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2.มีแกนน าและเครือข่ายในการ
ดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

               ต่อ

กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านค้า/ร้านช า/
ร้านอาหาร/แผงลอย 
กลุ่มแกนน า ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
ยางลุ่ม จ านวน 180  
คน

กองทุนต าบลหัวเรือ

18,000 

/

นางดารา โคตรอาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

กองทุนต าบลไร่น้อย

23,100 

6.3 โครงการเกษตรกรต าบลหัวเรือ
   ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
 ไร้สารเคมีตกค้างในเลือด 
ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้ความรู้และเฝ้าระวัง
สภาวะสุขภาพของเกษตรกร
ต าบลหัวเรือ

1.เกษตรกรกลุ่มเส่ียง
ในชุมชน จ า นวน320
 คน          2.
เกษตรกรท่ีมีผลตรวจ
พบสารเคมีตกค้างใน
เลือดจ านวน 100 คน

/ /

นายอร่ามฤทธิ์ ดวงศรี /รพ.สต.หัวเรือ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการ จ านวน 
180 คนๆละ 20   บาท

3,600 3,600 

4.ค่าป้ายไวนิลโครงการ 
จ านวน  1  ป้าย

1,500 1,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 23,100 23,100 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 2 ม้ือ x 25 บาท x 
200 คน 

10,000 10,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ
เคร่ืองด่ืม ม้ือละ  50  บาท x
 1 ม้ือ x 200 คน

10,000 10,000 

3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
อบรมตาม โครงการฯ  
จ านวน  1  ป้าย  ป้ายขนาด 
4*2 เมตร  ตาราง เมตรละ 
200

1,200 1,200 

6.5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารปลอดภัยในชุมชน  ปี 
2563

1.เพ่ือพัฒนาก ากับดูแล
ร้านอาหาร แผงลอยและร้านช า
ในพ้ืนท่ี
2.เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
3เพ่ือแก้ไขปัญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีฝ่าฝืน
กฏหมายและเร่ืองร้องเรียนด้าน
อาหารในพ้ืนท่ี

ร้านขายของช า  40  
 แห่ง 
ร้านอาหาร 25  แห่ง
แผงลอย 20  แห่ง
แผงจ าหน่ายอาหาร
ในตลาด 24 แห่ง
สถานประกอบการ น้ า
 8  แห่ง 
ภาคีเครือข่าย จ านวน
 3 คน

6.4 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
ปีงบประมาณ 2563

1.มีการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
อาหารในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2.มีแกนน าและเครือข่ายในการ
ดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

               ต่อ

กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านค้า/ร้านช า/
ร้านอาหาร/แผงลอย 
กลุ่มแกนน า ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
ยางลุ่ม จ านวน 180  
คน

/

/
นางดารา โคตรอาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

กองทุนต าบลไร่น้อย

23,100 

นางเสาวคนธ์ ศรียันต์  นักวิชาการสาธารณสุข

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

21,200 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
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 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,200 21,200 

1.จัดอบรมให้กับ อสม.ในพ้ืนท่ี
1.1ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 600 บาท1,200 1,200 

1.2 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx74คนx50บ.

3,700 3,700 

1.3 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือ x 25บ. X 74คน

3,700 3,700 

1.4 ค่าวัสดุอบรม 20 บ.x74 คน 1,480 3,700 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,080 10,080 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 วัน  
 60 บาทx1ม้ือx 100 คน

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาทx2ม้ือx100 คน

5,000 5,000 

3.ค่าวิทยากร 1 ท่าน    3 
ช่ัวโมงx600บาทx1วัน

1,800 1,800 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 100 คน

2,000 2,000 

15,400 

 /

6.7 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน าคุ้มครอง
ผู้บริโภค
1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2.ประสานพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนน ากลุ่มเป้าหมาย
4.การตรวจหาสารปนเป้ือนใน
ผลิตภัณฑ์
5.การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์
7.สรุปผลโครงการ

1.เพ่ือให้แกนน ามีความรู้ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค
2.เพ่ือเฝ้าระวังด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

แกนน าสุขภาพด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค      
จ านวน 100 คน

6.6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

1.เพ่ือพัฒนาก ากับดูแล
ร้านอาหารแผงลอยและร้านช า
ในพ้ืนท่ี

1.อสม.เขต รพ.สต.
ต าแย 3 หมู่บ้าน 
จ านวน 74 คน

นส.อทิตยาภรณ์  ถนอมเชื้อ / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม
6.5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

อาหารปลอดภัยในชุมชน  ปี 
2563

1.เพ่ือพัฒนาก ากับดูแล
ร้านอาหาร แผงลอยและร้านช า
ในพ้ืนท่ี
2.เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
3เพ่ือแก้ไขปัญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีฝ่าฝืน
กฏหมายและเร่ืองร้องเรียนด้าน
อาหารในพ้ืนท่ี

ร้านขายของช า  40  
 แห่ง 
ร้านอาหาร 25  แห่ง
แผงลอย 20  แห่ง
แผงจ าหน่ายอาหาร
ในตลาด 24 แห่ง
สถานประกอบการ น้ า
 8  แห่ง 
ภาคีเครือข่าย จ านวน
 3 คน

 /

/

/

 /  / 12,300 

นส.พรศิริ วงษ์ดี  / รพสต.ต าแย

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

นางเสาวคนธ์ ศรียันต์  นักวิชาการสาธารณสุข

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าป้ายไวนิลอบรม จ านวน
 1 ป้าย

600 600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,400 15,400 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 100 คน x 60 บาท x 2 ม้ือ

12,000 12,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 100 คน x25 บาท
x4 ม้ือ

10,000 10,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 2 คน x 6 ชม.x 300
 บาท

1,800 1,800 

4.ค่าป้ายพิธีเปิด 1,000 1,000 

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

15,400 

26,800 

6.7 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน าคุ้มครอง
ผู้บริโภค
1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2.ประสานพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนน ากลุ่มเป้าหมาย
4.การตรวจหาสารปนเป้ือนใน
ผลิตภัณฑ์
5.การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์
7.สรุปผลโครงการ

1.เพ่ือให้แกนน ามีความรู้ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค
2.เพ่ือเฝ้าระวังด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

แกนน าสุขภาพด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค      
จ านวน 100 คน

6.8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้5
สเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานแพ
แผงลอยหาคูเด่ือเน่ืองจาก
ประสบอุทกภัย

1.เพ่ือก ากับดูแลประเมิน
มาตรฐานร้านอาหาร 15 ข้อ 
และมาตรฐานแผงลอย 12 ข้อ
2. เพ่ือให้ร้านอาหารแผงลอยใน
เขตรับผิดชอบ รพสต.ทัพไทย 
เทศบาลเมืองแจระแม มี
คุณภาพมาตรฐาน (CFGT)

ผู้ประกอบการร้านค้า
แพแผงลอย100คน2
วัน

/

รพ.สต.ทัพไทย
นส.อทิตยาภรณ์  ถนอมเชื้อ / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

/
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 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าวัสดุเอกสารอบรม 100 
คน x 20 บาท

2,000 2,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 26,800 26,800 
1.ค่าอาหารกลางวัน 450คน
x50บาท

22,500 22,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 450คนx50บาท

22,500 22,500 

3.ค่าวิทยากรบรรยาย 3
ช่ัวโมงx600บาทx3วัน

5,400 5,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,400 50,400 
 กิจกรรมท่ี1.อบรมให้ความรู้
ประชาชน   
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
50 บาท x 1 ม้ือ x 63 คน

3,150 3,150 

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

26,800 6.8 โครงการพัฒนาองค์ความรู้5
สเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานแพ
แผงลอยหาคูเด่ือเน่ืองจาก
ประสบอุทกภัย

1.เพ่ือก ากับดูแลประเมิน
มาตรฐานร้านอาหาร 15 ข้อ 
และมาตรฐานแผงลอย 12 ข้อ
2. เพ่ือให้ร้านอาหารแผงลอยใน
เขตรับผิดชอบ รพสต.ทัพไทย 
เทศบาลเมืองแจระแม มี
คุณภาพมาตรฐาน (CFGT)

ผู้ประกอบการร้านค้า
แพแผงลอย100คน2
วัน

/

รพ.สต.ทัพไทย

งบ PP6.9 โครงการอบรมการจัดการยา
ปลอดภัยในชุมชนอย่างย่ังยืน
โดยเครือข่ายชุมชนผ่าน
กระบวนการธรรมนูญต าบล
เขตอ าเภอเมืองอุบลราชธานี

1.เพ่ือพัฒนาข้อตกลงด้านการ
จัดการยาปลอดภัยของชุมชน
ผ่านกระบวนการธรรมนูญต าบล
       2.เพ่ือพัฒนาต าบล
ต้นแบบการจัดการยาปลอดภัย
ในชุมชน

ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 
ตัวแทนอสม.ตัวแทน
รพสต.และประชาชน
ในเขตรับผิดชอบ20
รพสต.จ านวน 150 
คนต่อรุ่น จ านวน 3 
รุ่น(จัดอบรม1โซนต่อ1
รุ่น)  รวม 450 คน

/

งานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.๕๐ พรรษาฯ

50,400 

งบPP6.10  โครงการลดปัจจัยเส่ียงภัย
สุขภาพ แอลกอฮอล์บุหร่ี-สุรา

1.เพ่ือเผยแพร่ พรบ.บุหร่ี -สุรา
ในอ าเภอเมืองอุบลราชธานี
2.เพ่ืออกตรวจเตือนและให้
ค าแนะน า พรบ.หล้าบุหร่ี

เป้าหมายรวม 63 คน
ร้านค้าในเขตอ าเภอ
เมืองจ านวน 50

/ /

มนิดา/อุบลรัตน์

24,560 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 25 บาท x 2 ม้ือ x 
63 คน

3,150 3,150 

 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม 20 บาทx 63 คน

1,260 1,260 

4.ค่าวิทยากร 600 บาท x 5 
ซม.

3,000 3,000 

กิจกรรมท่ี2 ติดตามควบ การ
ด าเนินการ ตามพรบ.บุหร่ี  
สุรา
1.เบ้ียงเล้ียงออกตรวจแนะน า
ร้านค้าร้านช า 240 บาท x 5
 คน x 10 คร้ัง

12,000 12,000 

2.ค่าแผ่นพับ,สต๊ิกเกอร์การ
ให้ค าแนะน า 2 บาท x 1,000
 แผ่น

2,000 2,000 

รวมท้ังหมด 24,560 24,560

งบPP6.10  โครงการลดปัจจัยเส่ียงภัย
สุขภาพ แอลกอฮอล์บุหร่ี-สุรา

1.เพ่ือเผยแพร่ พรบ.บุหร่ี -สุรา
ในอ าเภอเมืองอุบลราชธานี
2.เพ่ืออกตรวจเตือนและให้
ค าแนะน า พรบ.หล้าบุหร่ี

เป้าหมายรวม 63 คน
ร้านค้าในเขตอ าเภอ
เมืองจ านวน 50

/ /

มนิดา/อุบลรัตน์

24,560 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท x 3 
คนx 40 วัน

28,800 
3,600 3,600 7,200 7,200 7,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,800 28,800 

1.ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท x 3
 คน x 40 วัน

28,800 
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,800 28,800 
1.ชุดทดสอบ อ.11 และชุด
ทดสอบ SI2 ใช้ทดสอบไตร
มาสละ 1 คร้ัง

11,100 

11,100 

6.11 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเฝ้า
ระวังสถานประกอบการ

1.เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างาน
คุ้มครองผู้บริโภค
2.เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
 ความรู้อย่างถูกต้อง
3.เพ่ือตรวจเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการประจ าปี

สถานท่ีผลิตผลิต 
อาหาร/น้ าด่ืมเพ่ือ 
บริโภค/น้ าแข็ง 
จ านวน 150 แห่ง

/ /

นางวรวรรณ สสอ.เมืองฯ

งบ pp
งบ pp

6.12 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ด้านบริการสุขภาพ

1.เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างาน
คุ้มครองผู้บริโภค
2.เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการให้มี
 ความรู้อย่างถูกต้อง
3.เพ่ือตรวจเฝ้าระวังสถาน
บริการด้านสุขภาพประจ าปี

1. เครือข่าย
คณะกรรมการ คบส
จ าวน 3 คน
2. ผู้ขออนุญาต
ประกอบกิจการ
บริการด้านสุขภาพ
จ านวน 120 แห่ง

/ / / /

นางวรวรรณ สสอ.เมืองฯ
อัจฉรา,ณฏฐพงษ์

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6.13 โครงการอบรมมาตรฐานสุขภิ
บาลอาหาร

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีให้
ได้ตามมาตรฐานสุขภิบาลอาหาร

จ านวน 20 คน / 11,800 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 20
คน x 20 บาท 400 

400 

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 20 คน x 15 บาท 300 

300 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,800 11,800 

1.ค่าอาหารกลางวัน  60 คน
 X 3 วัน X50 บาท

9,000 
9,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 60 คน X 2 ม้ือ X 3 วัน 
X15บาท

5,400 

5,400 

3.ค่าวิทยากร 600 บาท X6 
ช่ัวโมง X 2วัน

7,200 
7,200 

4.ค่าเอกสาร/อุปกรณ์ 60 คน
 X 20 บาท

1,200 
1,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,800 22,800 
1.ค่าตอบแทนนอกเวลา 15,000 15,000 

อัจฉรา,ณฏฐพงษ์

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6.14 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ต ารับยาสมุนไพรในวัด

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ต ารับยา
สมุนไพรในวัด

พระภิกษุสงฆ์  50 รูป
,หมอพ้ืนบ้าน  30 คน

/ 22,800 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6.13 โครงการอบรมมาตรฐานสุขภิ
บาลอาหาร

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีให้
ได้ตามมาตรฐานสุขภิบาลอาหาร

จ านวน 20 คน / 11,800 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6.15 โครงการออกหน่วยบริการ
แพทย์แผน ไทยและแพทย์
ทางเลือก งานประจ าปีและ
งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

เพ่ือให้บริการแพทย์แผน ไทย
และแพทย์ทางเลือก

/ 30,000 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

 3.  โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 6

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าสมุนไพรและอาหารธาตุ
เจ้าเรือน

15,000 
15,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ
PP เบ้ีย 0
pp

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6.15 โครงการออกหน่วยบริการ
แพทย์แผน ไทยและแพทย์
ทางเลือก งานประจ าปีและ
งานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

เพ่ือให้บริการแพทย์แผน ไทย
และแพทย์ทางเลือก

/ 30,000 





















PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
132,560   64,600         138,010       



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

 3.  โครงการท่ี 7 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  ตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 130 คน x 1 ม้ือ  ๆ ละ  60
 บาท   เป็นเงิน

7,800 7,800 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน  130 คน ๆ ละ 2 
ม้ือ ๆ ละ  25 บาท

6,500 6,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,300 14,300 
1.ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x
 50 บาท x 1 ม้ือ

1,250 1,250 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ

1,250 1,250 

3.ค่าวิทยากร 4 ช.ม. X  600
 บาท x 1 วัน

2,400 2,400 

4.ค่าเบ้ียเล้ียง 2 คน x 120 
บาท x 10 วัน

4,800 4,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,700 9,700 

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯต าบลไร่น้อย
งบ PP

โครงการอบรมอนามัยส่ืงแวด
ล้อมขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิ
กูลปี  2563

1.เพ่ือให้บุคลากรด้านสาธารณสุข
ความเข้าใจ ในเร่ืองการ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน
2.เพ่ือให้บุคลากรด้านสาธารณสุข
ความเข้าใจ ในเร่ืองการขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฎิกูล

1.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.
และPCUแห่งละ 1 
คนรวมเป็น21 คน
2.ติดตาม/ตรวจสถาน
ประกอบการ/โรงงาน

/ 9,700 

14,300 

7.2

/

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

7.1 โครงการสร้างเสริมการมีส่วน
ร่วมในจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน ปีงบประมาณ  2562

.ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการภาวะ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนในชุมชน

กลุ่มผู้น าในชุมชน,
ประชาชนท่ัวไป ,อสม
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
จ านวนท้ังส้ิน   130  
คน

นายประเสริฐ / นายอนุวัช /สสอ.เมืองฯ
 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการและกิจกรรม
ด าเนินงาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

 3.  โครงการท่ี 7 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  ตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน 
x50บาท x1ม้ือ

2,500 2,500 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
50 คน x25บาท x2ม้ือ

2,500 2,500 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 
บาท x3ชม. x1 คน

1,800 1,800 

5.ค่าเบ้ียเล้ียงติดตาม อัตรา 
120 บาท/คน จ านวน 3 คน 
3 คร้ัง

1,080 1,080 

รวมงบประมาณ 7,880 7,880 
1.ค่าอาหารกลางวัน 130 คน
 x 50 บาท

5,200 5,200 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
130 คน x25 บาท x 2 ม้ือ

5,200 5,200 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20 
บาท x 130 คน

2,600 2,600 

3.ค่าวิทยากร1 คน x 600 
บาทx 3ชม.X 2 วัน

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 16,600 16,600 
 ตรวจประเมิน  3 รอบ (พค.
63/กย.63/ธค.63)

ค่ารางวัล (รางวัยท่ี 1,2,3 
และรางวัลชุมเชย)

30,000 
15,000 15,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 

งบ PP/ 7,880 

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

7.3  เครือข่ายชุมชนต้นแบบด้าน
ส่ิงแวดล้อมโดยการใช้จุลินทรีย์

1. เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมี
ในชีวิตประจ าวัน
 2. เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายชุมชน
ต้นแบบให้มีความเข้มแข็งด้านการ
รักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน ชุมชน รพ.
สต.หนองแต้ จ านวน 
50 คน

7.4 โครงการอบรมและซ้อมแผน
ด้านสารเคมี

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันสารเคมี

จ านวน 130 คน

7.5 โครงการติดตามประเมินการ
ด าเนินการกิจกรรม 5 ส. 
ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรแห่ง
ความสุขและความปลอดภัยใน
การท างาน

รพ. 1 แห่ง

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 16,600 

 ทีม ENV

/ / 30,000 

ทีม 5 ส.

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

 2. แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

 3.  โครงการท่ี 7 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  ตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 7

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

 E1  E2  E3  E4

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต 0
บ ารุง สสอ 0
บ ารุง รพ
PP เบ้ีย 0
pp







PP PP เบ้ีย เงินบ ารุง รพ เงินบ ารุง สสอ เงินบ ารุง รพสต. กองทุนต าบล
17,580     46,600         14300



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในการติดตามเย่ียม
4 คร้ัง / หมู่ / เดือน คร้ังละ 
120  บาท
จ านวน 9  หมู่บ้าน จ านวน 

47,520  - 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 9,320 

2. ค่าวัสดุเย่ียมบ้าน 250 ชุด 
x 20 บาท

5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 47,520 52,520 

ค่าตอบแทนในการเย่ียมบ้าน 
จ านวน 160 บาท x 4 คร้ัง x
 7 หมู่ x 12 เดือน

53,760 53,760 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 53,760 53,760 

หมู่บ้านในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 9 หมู่ 
จ านวน  4 คร้ัง/ หมู่/
เดือน  จ านวน  396 
คร้ัง

 /  /  /  /9.1 52,520 

/ / / /

รพ.สต.หนองบ่อ (สุรสีห์)

9.2 โครงการติดตามเย่ียมบ้าน
เวชปฎิบัติครอบครัวโดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเร้ือรังมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพสามารถปฏิบัติตัวได้
อย่างถูกต้อง
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
อย่างต่อเน่ืองจากบุคลากร
3. ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูอย่าง
ต่อเน่ืองท่ีบ้าน

1.ผู้พิการ 232 คน
2.ผู้สูงอายุ 511 คน 
3.ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง520
 คน

โครงการรพ.สต.ใกล้บ้านใกล้
ใจ

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มวัยใน
หมู่บ้านเขตรับผิดชอบ ได้รับการ
เย่ียมบ้าน

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กองทุนต าบลหนองบ่อ

รพ.สต.หนองไหล

กองทุนเทศบาลหนองขอน

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 93 คน x 2 ม้ือ x 60 บาท

11,160 11,160 

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 93 คน x 4
 ม้ือ x 25 บาท 9,300 9,300 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,460 20,460 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการ
ออกเย่ียมบ้าน อัตราช่ัวโมงละ
 80 บาท คร้ัง 2 ช่ัวโมง 
ติดตามเย่ียม 4 คร้ัง x 11 
เดือน  x160 บาท x 5 
หมู่บ้าน

35,200 35,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 35,200 35,200 

9.4 โครงการหมอครอบครัวรู้
บ้านรู้ใจ

เพ่ือให้การดูแลและเย่ียมบ้านใน
ชุมชน

ผู้ป่วยและผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง ผู้พิการ หญิง
ต้ังครรภ์ หญิงหลัง
คลอด จิตเวชและเด็ก

/ / / /

/

รพ.สต.หนองไหล

กองทุนเทศบาลหนองขอน

9.3 โครงการอบรมการจัดการ
ความรู้แบบบูรณาการนัก
บริบาลชุมชนประจ าปี 2563

1.เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมี หมอ
ครอบครัวดูแล
2.เพ่ือพัฒนาอสม.ปฏิบัติงานร่วมกัน
เป็น นักบริบาลชุมชนอย่างมีคุณภาพ

อสม. จ านวน 93 คน 20,460 

กองทุนต าบล ปทุม

นางหนูพิศ  ทุ่นทอง  รพ.สต.ดงห่องแห่



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว 
จนท.เย่ียมบ้านในชุมชน (4 
คร้ัง ต่อ 1 หมู่บ้าน) 160 บาท
 x 4 คร้ัง x 8 มบ.x 12 เดือน

61,440 61,440 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 

รวมงบประมาณ ท้ังส้ิน 61,440 61,440 
ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว จนท.
เย่ียมบ้านในชุมชน 4 คร้ัง ต่อ
 1 หมู่ ต่อหมู่บ้าน160 x 4 
คร้ัง x 7 หมู่ x 12 เดือน

53,760 53,760 

4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 53,760 53,760 

9.6 ทีมหมอครอบครัวเย่ียมบ้าน
บริการด้วยหัวใจ “เดินสาย 
บายค่ิง”                  

1.ติดตามเย่ียมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ป่วยเร้ือรัง 
2.ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
3.หญิงต้ังครรภ์และ
หลังคลอด
4.เด็ก 0-5 ปี

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นางอมรรัตน์ คะตะวงศ์  รพ.สต.ปทุม

9.5 โครงการทีมหมอครอบครัว 
"ใกล้บ้านใกล้ใจ"            -
ออกติดตามเย่ียมบ้าน
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน      
 -ให้ค าแนะน าในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ

1.เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ในการ
ดูสุขภาพและได้รับการดูแล จากทีม
หมอครอบครัวเพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อนในทุกกลุ่มวัย

1.ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 2.
หญิงต้ังครรภ์/หลัง
คลอด         
3.เด็ก 0-5 ปี   
4.ผู้พิการ       
5.ผู้สูงอายุ

/ / / /

รพ.สต.ปากน้ า

กองทุน ฯต าบลกุดลาด
กองทุนฯทต.ปทุม



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติในการ
เย่ียมบ้าน (กรณีนอกสถาน
บริการอัตราค่าตอบแทน
พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการ
สาธารณสุข)  80 บาท x 2 
ช่ัวโมง x 3 คร้ัง x 11 หมู่ x 12 
เดือน

63,360 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 

ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติในการ
เย่ียมบ้าน (กรณีนอกสถาน
บริการ อัตราค่าตอบแทน
พยาบาลเทคนิค และเจ้า
พนักงานสาธารณสุข) 60 บาท x
 2 ช่ัวโมง x 1 คร้ัง x 11 หมู่ x 
12 เดือน

15,840 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 79,200 79,200 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัว 160 บาท x 4 คร้ัง x
 12 เดือน x 6 หมู่บ้าน

46,080 46,080 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 46,080 46,080 

9.8 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ 
(เย่ียมบ้านโดยโดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข)

1.เพ่ือเย่ียมติดตามภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในครอบครัวและ
ชุมชน             2.เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนความสามารถในการดูแล
ตนเองและครอบครัวของผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคไต ใน 6 
หมู่บ้าน จ านวน 611คน
 ผู้พิการ 201 คน 
ผู้สูงอายุ 652 คน

/ /

9.7  โครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
กระโสบ ใกล้บ้านใกล้ใจ  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี

1. เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุภาพท่ี
ถูกต้องเหมาะสม
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีได้มาตรฐาน
3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี ท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา(จิต
วิญญาณ)
4. เพ่ือให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง ลด
ภาวะแทรกซ้อนจากการป่วยได้มากข้ึน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
5. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และเกิด
ความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบต าบล
กระโสบ  จ านวน 11 
หมู่บ้าน

/ / / /

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

79,200 

น.ส.ไพจิตต์ ประสมพันธ์

งบกองทุนฯต าบลกุดลาด
กองทุนต าบลกระโสบ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
และเวชปฏิบัติครอบครัว 120
 บาท จ านวน 4 คร้ัง/เดือน/
หมู่บ้าน ( 120 บาทx4 คร้ัง
x16 หมู่x12 เดือน)

92,160 92,160 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 92,160 92,160 

กองทุนต าบลหัวเรือ

9.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
เย่ียมบ้านผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
แบบบูรณาการ(Home Visit
 & Home Health Care) 
ปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือติดตามเย่ียมภาวะสุขภาพ 
ของผู้ป่วยโรคเร้ือรังในครอบ ครัว
และชุมชน                     2.เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จ านวน 371 คน      
2.ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง จ านวน 526
 คน                    
3.ญาติและผู้ดูแลผู้ 
ป่วย จ านวน 897 คน
4.ผู้พิการ จ านวน 448
 คน               
5.ผู้สูงอายุ จ านวน 

/ / / /

นางเพชรรัตน์ เสือสา /รพ.สต.หัวเรือ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
เวชปฏิบัติครอบครัว อัตรา 
80 บาท x 2 ช่ัวโมง x 4 คร้ัง
 x 8 หมู่บ้าน x 9 เดือน

46,080 46,080 - - - 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 9.10 โครงการติดตามเย่ียมบ้าน
โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
(ใกล้บ้านใกล้ใจ)

1 เพ่ือติดตามเย่ียมบ้าน กลุ่มผู้ป่วย
เร้ือรัง กลุ่มมารดารและทารก กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมายตาม
พ้ืนท่ี กลุ่มและชมรมต่างๆ และ
กิจกรรมอ่ืนๆในชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนมีพฤติกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม
2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีได้
มาตรฐาน
3 เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี ท้ัง
ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
4 เพ่ือให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง 
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
5 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และเกิด
ความตระหนักในการสร้างสุขภาพ 
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองขอน
6 เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมใน
การส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกต้อง
เหมาะสม

1 ประชาชนเขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนอง
ขอน จ านวน 1,197 
หลังคาเรือน
2 ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ จ านวน 765 คน
3. หญิงต้ังครรภ์ ทารก
 และหญิงหลังคลอด 
จ านวน 22 คน
4 กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
 ได้แก่ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ มะเร็ง 
จ านวน 674 คน
5 วัดส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ร้านค้าร้านช า
 ร้านอาหารแผงลอย 
ในเขต

 /  /  /  / 

นางจันทร์พร  สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน

กองทุนต าบลหนองขอน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 46,080 46,080 

1.ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัวแก่เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขช่ัวโมงละ 80 
บาท (ปฏิบัติงานวันราชการ
ไม่น้อยกว่า 3 ชม./วัน) เป็น
เงิน 240 บาท/วันx4คร้ัง/
เดือนx12เดือนx4ชุมชน

46,080 46,080 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 46,080 46,080 

9.11 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว
 "รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"  ปี
 2563

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้พิการ
และกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆได้รับการ
เย่ียมบ้านและได้รับค าแนะน าใน
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน

1.ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง จ านวน 250
 คน 2.ผู้พิการ ผู้ป่วย
จิตเวช จ านวน 140คน

ü ü ü ü

นางกาญจนา พลราช

9.10 โครงการติดตามเย่ียมบ้าน
โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
(ใกล้บ้านใกล้ใจ)

1 เพ่ือติดตามเย่ียมบ้าน กลุ่มผู้ป่วย
เร้ือรัง กลุ่มมารดารและทารก กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมายตาม
พ้ืนท่ี กลุ่มและชมรมต่างๆ และ
กิจกรรมอ่ืนๆในชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนมีพฤติกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม
2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีได้
มาตรฐาน
3 เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี ท้ัง
ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
4 เพ่ือให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง 
ลดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
5 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และเกิด
ความตระหนักในการสร้างสุขภาพ 
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองขอน
6 เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมใน
การส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกต้อง
เหมาะสม

1 ประชาชนเขต
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนอง
ขอน จ านวน 1,197 
หลังคาเรือน
2 ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ จ านวน 765 คน
3. หญิงต้ังครรภ์ ทารก
 และหญิงหลังคลอด 
จ านวน 22 คน
4 กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
 ได้แก่ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ มะเร็ง 
จ านวน 674 คน
5 วัดส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ร้านค้าร้านช า
 ร้านอาหารแผงลอย 
ในเขต

 /  /  /  / 

นางจันทร์พร  สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน

กองทุนต าบลหนองขอน
กองทุนฯเทศบาลต าบลอุบล



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัวแก่เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขช่ัวโมงละ 80 
บาท (ปฏิบัติงานวันราชการ
ไม่น้อยกว่า 3 ชม./วัน) เป็น
เงิน 240 บาท/วันx4คร้ัง/
เดือนx12เดือนx9หมู่บ้าน

103,680 103,680 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 103,680 103,680 

1.ค่าตอบเจ้าหน้าท่ีออกเย่ียม
บ้านช่ัวโมงละ 80บาทx12
ช่ัวโมงx5 คนx12 เดือน  เป็น
เงิน

57,600 

2.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการ
ออกเย่ียมติดตามจ านวน 
1,000บาทx12เดือน

12,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 69,600 69,600 

9.13 โครงการเครือข่ายหมอ
ครอบครัวเย่ียมดูแลท่ีบ้าน
ใกล้บ้านใกล้ใจ 
ปีงบประมาณ 2563

1.	เพ่ือให้ผู้ป่วยและกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้รับการเย่ียม และได้รับการ
ดูแลแบบผสมผสาน ท้ังการ  
รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ
  2.เพ่ือ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการ
เจ็บป่วย และส่งเสริมการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง,
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ด้อย
โอกาส,หญิงต้ังครรภ์
,เด็ก0-5ปี  จ านวน
ท้ังส้ิน 1,805   คน

/ / / /

นางดารา โคตรฮาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

69,600 

9.12 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว
 "รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"ปี 
2563

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โรคจิตเวช
 และผู้พิการ ได้รับการเย่ียมบ้าน
จากทีมสหวิชาชีพ ตรวจร่างกายและ
เฝ้าระวังโรคแทรกซ้อน

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 จ านวน 472 คน    
2.ผู้ป่วยโรคความดัน  
โลหิตสูง จ านวน 517
 คน    3.ผู้พิการ 
จ านวน 277 คน

ü ü ü ü

นางกาญจนา พลราช

กองทุนฯเทศบาลต าบลขามใหญ่
กองทุนต าบลไร่น้อย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าตอบแทนเวชปฏิบัติ
ครอบครัว 80 บาท x 3 
ช่ัวโมง x 4 คร้ัง x 9 หมู่บ้าน 
 x 11 เดือน

95,040 95,040 - 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 95,040 95,040 
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 163 คน x 
1 ม้ือ x10 เดือน

40,750 40,750 - - 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 4,075 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,750 40,750 

โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวานผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงในคลินิกโรคเร้ือรัง

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกเบาหวานใน
การมารับยาและดูแลต่อเน่ือง
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ประเมินภาวะเจ็บป่วย รับค าแนะน า
และส่งต่อการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และเกิดความ
พึงพอใจในการมาบริการ

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมา รับ
บริการในคลินิกโรค
เร้ือรัง จ านวน 163 
คน จ านวน 10 เดือน

 /  /  /  / 

 นางจุรีรัตน์     ถึงแสง      รพ.สต.หัวดูน

งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่
งบกองทุนฯทล.ขามใหญ่
 นางจุรีรัตน์     ถึงแสง      รพ.สต.
หัวดูน9.14 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจเพ่ือ

คุณภาพชีวิตดี สังคมดี พลัง
ใจเข้มแข็ง

1.เพ่ือติดตามเยียมบ้าน 1.ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
หญิงมีครรภ์ หญิง
หลังคลอด และผู้มี
ปัญหาด้านสุขภาพ 
เขตรับผิดชอบ รพ.
สต.หัวดูน จ านวน 9 
หมู่บ้าน

 /  /  /  / 

9.15



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าติดตามเย่ียมในการออก
เวชปฏิบัติครอบครัว 160 
บาท x 4 คร้ัง x 4 หมู่ X 12 
เดือน

30,720 30,720 30,720 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,720 30,720 

9.16 โครงการเย่ียมบ้านแบบ
ผสมผสานใกล้บ้านใกล้ใจ ปี 
2563

เพ่ือให้ผู้ป่วยเร้ือรังได้รับการดูแล
รักษาอย่างต่อเน่ือง ถูกต้องและ
เหมาะสม

  -ผู้ป่วยเบาหวาน
-ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง
-ผู้ป่วยจิตเวช
- ผู้ป่วยมีแผลเร้ือรัง, 
ใส่สายยางให้อาหาร,  
 ใส่สายสวนปัสสาวะ
- ผู้ป่วยเจาะคอ
- ผู้ป่วยท่ีใส่ถุง
อุจจาระทางหน้าท้อง 
ฯลฯ
 -ผู้พิการ
 -ผู้สูงอายุกลวิธี
ด าเนินการ

/

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าติดตามเย่ียมบ้าน 7
หมู่บ้านๆ ละ 4 คร้ังๆ 3 
ชม.ๆละ 80 บาท/ เดือน 
(7หมู่ x 4 คร้ัง x 3 ชม. X 80
 บาท x 12เดือน) ตามอัตรา
ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการทางด้าน
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
2552)

80,640 
6720









 6720









 6720









 6720









 6720









 6720









 6720









 6720











6,720 6,720 6,720 6,720 

2.ค่าติดตามเย่ียมบ้าน 1
หมู่บ้านๆ ละ 4 คร้ังๆ 3 
ชม.ๆ 60 บาท/  (1หมู่ x 4 
คร้ัง x 3 ช.ม. X 60 บาท x 
12เดือน) ตามอัตรา
ค่าตอบแทนเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
2552)

8,640 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 89,280 89,280 

9.17 โครงการ รพ.สต.ใกล้บ้าน 
ใกล้ใจ ปี 2563 
ติดตามเย่ียมบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย

1. เพ่ือให้ประชาชนตาม
กลุ่มเป้าหมายได้รับการเย่ียมบ้าน
และดูแลสุขภาพได้ครอบคลุมทุก
กลุ่มวัย
2. เพ่ือ

1. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
2. หญิงต้ังครรภ์/หลัง
คลอด
3. ผู้สูงอายุ
4. ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส

√ √ √ √

รพสต.ขามใหญ่

89,280 

กองทุนฯทต.ขามใหญ่



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว จนท.
เย่ียมบ้านในชุมชน 4 คร้ัง ต่อ
 1 หมู่ ต่อหมู่บ้าน160x 4 
คร้ังx 3 หมู่x12 เดือน

23,040 23,040 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 23,040 23,040 

9.18 ทีมหมอครอบครัวเย่ียมบ้าน
บริการด้วยหัวใจ “เดินสาย 
บายค่ิง”                  

1.ติดตามเย่ียมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ป่วยเร้ือรัง 
2.ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
3.หญิงต้ังครรภ์และ
หลังคลอด
4.เด็ก 0-5 ปี

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นางณัฐภัทร พจนประเสริฐ / รพสต.ต าแย

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัวแก่บุคลากรช่ัวโมง
ละ 80 บาท  240 บาท x 4 
คร้ัง x 7 ชุมชน x 12 เดือน

80,640 80,640 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 80,640 80,640 

9.19 โครงการเวชปฏิบัติ
ครอบครัว"คลินิคหมอ
ครอบครัว"ต าบลแจระแม
1.จัดท าโครงการเสนออนุมัติ
2.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
3.วางแผนการติดตามเย่ียม
บ้าน
4.ออกติดตามการเย่ียมบ้าน
5.รายงานติดตามย่ียมบ้าน
รักษาและส่งต่อ
6.สรุปผลการด าเนินงาน

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังผู้พิการ
ได้รับการเย่ียมบ้าน
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดูแลสุขภาพ
ตนเองไดอย่างถูกต้อง
3.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้เท่าเทียมกัน

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้
พิการและผู้ป่วยจิตเวช
ในเขตรับผิดชอบ 7 
หมู่บ้าน ได้แก่     
บ้านท่าบ่อ ม.1 บ้าน
ท่าบ่อม.2    บ้าน
หนองแก ม.3บ้าน
หนองจานม.4บ้านทุ่ง
ขุนน้อยม.5  บ้านทุ่ง
หว้า ม.9      บ้าน
หนองหอย ม.10

/ / / /

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
สุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัวแก่บุคลากรช่ัวโมง
ละ80 บาท x 3 ช่ัวโมง x 4 
คร้ัง x 3 ชุมชน x 12 เดือน

34,560 34,560 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 34,560 34,560 

9.20 โครงการเวชปฏิบัติ
ครอบครัว"คลินิคหมอ
ครอบครัว"ต าบลอุบล
1.จัดท าโครงการเสนออนุมัติ
2.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
3.วางแผนการติดตามเย่ียม
บ้าน
4.ออกติดตามการเย่ียมบ้าน
5.รายงานติดตามย่ียมบ้าน
รักษาและส่งต่อ
6.สรุปผลการด าเนินงาน

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังผู้พิการ
ได้รับการเย่ียมบ้าน
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดูแลสุขภาพ
ตนเองไดอย่างถูกต้อง
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้เท่าเทียมกัน

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ผู้
พิการและผู้ป่วยจิตเวช
ในเขตรับผิดชอบ 3
ชุมชน ได้แก่          -
ชุมชนท่าบ่อใต้หมู่1  -
ชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่
2                     -
ชุมชนหนองหอย   หมู่
 10

/ / / /

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.กิจกรรมนิเทศ/เย่ียมเสริม
พลังระดับ คปสอ. ปีละ 1 
คร้ังๆละ 3 วัน

 *ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท/คน/ม้ือ จ านวน 85
 คน  6 ม้ือ

12,750 12,750 

*ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/
คน/ม้ือ จ านวน85 คน 3 ม้ือ

12,750 12,750 

 ค่าวัสดุ 20บาท/คน/คร้ัง 
จ านวน 50 คน 3 คร้ัง

3,000 3,000 

กิจกรรมประชุมจนท.รพ.สต.
รับนิเทศ/เย่ียมเสริมพลัง วัน
ละ 50 คน 3 วัน

 *ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25บาท/คน/ม้ือ จ านวน 50 
คน  2 ม้ือ

2,500 2,500 

*ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/
คน/ม้ือ จ านวน 50 คน 1 ม้ือ

2,500 2,500 

9.21 โครงการ การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิเพ่ือติดตาม
และสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ  ระดับพ้ืนท่ี 
ประจ าปี 2563

เพ่ือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมือง

นิเทศงานผสมผสาน  
รพ.สต./PCU แห่งละ 
2 คร้ังต่อปี จ านวน 20
 รพ.สต. และ 1 PCU 
  และการรับนิเทศ
งานผสมผสาน ระดับ
จังหวัด

งบ pp

นายกฤษณะสสอเมือง

55,100 / /



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.รับนิเทศ/เย่ียมเสริมพลัง 
จากคณกรรมการระดับ
จังหวัด  1 คร้ังต่อ ปี

*ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
25บาท/คน/ม้ือ จ านวน 120
 คน  2 ม้ือ

6,000 6,000 

*ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/
คน/ม้ือ จ านวน 120 คน 1ม้ือ

6,000 6,000 

*ค่าวัสดุ 20บาท/คน/คร้ัง  
120คน 1คร้ัง

2,400 2,400 

ค่าเบ้ียเล้ียง  จ านวน 120 
บาทx 20 คน x 3 วัน

7,200 7,200 

รวมงบประมาณ ท้ังส้ิน 55,100 55,100 
1.ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว 
จนท.เย่ียมบ้านในชุมชน (4 
คร้ัง ต่อ 1 หมู่บ้าน) 240 บาท
 x 4 คร้ัง x 3 มบ.x 12 เดือน

34,560 34,560 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 9.22 "โครงการเย่ียมบ้านใกล้บ้าน
ใกล้ใจทีมหมอครอบครัว"    
  -ออกติดตามเย่ียมบ้าน
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน      
 -ให้ค าแนะน าในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ

1.เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ในการ
ดูสุขภาพและได้รับการดูแล จากทีม
หมอครอบครัวเพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อนในทุกกลุ่มวัย

1.ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 2.
หญิงต้ังครรภ์/หลัง
คลอด         
3.เด็ก 0-5 ปี   
4.ผู้พิการ       
5.ผู้สูงอายุ

/ / / /

9.21 โครงการ การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิเพ่ือติดตาม
และสนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ  ระดับพ้ืนท่ี 
ประจ าปี 2563

เพ่ือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมือง

นิเทศงานผสมผสาน  
รพ.สต./PCU แห่งละ 
2 คร้ังต่อปี จ านวน 20
 รพ.สต. และ 1 PCU 
  และการรับนิเทศ
งานผสมผสาน ระดับ
จังหวัด

กองทุนสปสช. เทศบาลเมือง
แจระแม
รพ.สต.ทัพไทย

งบ pp

นายกฤษณะสสอเมือง

55,100 / /



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณ ท้ังส้ิน 34,560 34,560 

1. ค่าอาหารกลางวันอบรม 
50 บาท x 2 วัน x 155 คน

15,500 15,500 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน x 
155 คน

15,500 15,500 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20 บาท x
 310 คน

6,200 6,200 

4. ค่าวิทยากร 600 บาท x 3
 ชม. X 2 วัน

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,800 40,800 
1.กิจกรรมเย่ียมผู้ป่วย พอ.สว.
-ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท x 5 
คน x 4 วัน

4,800 4,800 4,800 

2.กิจกรรมหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ี พอ.สว.

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50
บาทx1ม้ือx100คน

5,000 5,000 

งบ PP

10,000 

9.24 โครงการออกหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
กิจกรรม
1 ออกเย่ียมผู้ป่วย พอ.สว.
2.หน่วยแพทย์ พอ.สว.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพและเข้าถึงการบริการ
ทางด้านสาธารณสุข

1.ผู้ป่วย พอ.สว.ใน
เขตอ าเภอเมือง 13 
ราย 
2.ประชาชน จ านวน 
100 คน

/ /

นางพจนีย์ / สสอ.เมืองฯ

9.22 "โครงการเย่ียมบ้านใกล้บ้าน
ใกล้ใจทีมหมอครอบครัว"    
  -ออกติดตามเย่ียมบ้าน
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน      
 -ให้ค าแนะน าในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ

1.เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ในการ
ดูสุขภาพและได้รับการดูแล จากทีม
หมอครอบครัวเพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อนในทุกกลุ่มวัย

1.ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 2.
หญิงต้ังครรภ์/หลัง
คลอด         
3.เด็ก 0-5 ปี   
4.ผู้พิการ       
5.ผู้สูงอายุ

/ / / /

กองทุนสปสช. เทศบาลเมือง
แจระแม
รพ.สต.ทัพไทย

40,800 

งบ PP

9.23 โครงการอบรมแกนน าด้าน
สุขภาพในชุมชน

1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
สุขภาพของตนเอง  มีทางเลือกสุข-
ภาพท่ีถูกต้อง  บอกต่อคนในชุมชนได้
 2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมท้ังกลุ่ม
เส่ียงและกลุ่มป่วยมีความรู้ความ
เข้าใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
หรือกลุ่มป่วย
เครือข่ายฯ จ านวน 2 
รุ่นๆ ละ 155 คน รวม
 310 คน

/ /

สุภาวดี  ศรีโท  รพ.๕๐พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

 3.  โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.  ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 9

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าครอบครัว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25บาทx2ม้ือx100คน

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,800 14,800 

งบ PP

10,000 

9.24 โครงการออกหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
กิจกรรม
1 ออกเย่ียมผู้ป่วย พอ.สว.
2.หน่วยแพทย์ พอ.สว.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพและเข้าถึงการบริการ
ทางด้านสาธารณสุข

1.ผู้ป่วย พอ.สว.ใน
เขตอ าเภอเมือง 13 
ราย 
2.ประชาชน จ านวน 
100 คน

/ /

นางพจนีย์ / สสอ.เมืองฯ



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  ตัวช้ีวัด ..............................................................................................................

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 18

 ตัวช้ีวัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
  60 คน x 25 บาท x 33 วัน 

49,500  - 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,300 

2. ค่าวัสดุ ในการท ากิจกรรม
กลุ่มรักสุขภาพรักษ์โลก 500 
ชุด x 40 บาท

20,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 69,500 69,500 
 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 100 คน x 4 ม้ือ x 
60 บาท

24,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน x 
8 ม้ือ x 25 บาท

20,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 44,000 44,000 

10.1

กองทุนเทศบาลหนองขอน

69,500 

รพ.สต.หนองบ่อ (วิไลพรรณ)

กองทุนต าบลหนองบ่อ

10.2 โครงการอบรมผู้ป่วยโรค
เร้ือรังในคลีนิคของหน่วย
บริการปฐมภูมิ

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเร้ือรังมีพฤติกรรม
ปฎิบัติท่ีถูกต้อง
2.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเร้ือรัง
3.เพ่ือจัดต้ังและพัฒนาคลินิกโรค
เร้ือรังและสร้างแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมา
รับบริการในคลินิก 
จ านวน 100 คน 
จ านวน 4 คร้ัง

/ / / /

รพ.สต.หนองไหล

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการอ่ิมท้องสุขภาพเข็ง
แรง  ส าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับโรค
ของตนเองและสามารถปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง เหมาะสม
2.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนของโรค

ผู้ป่วยท่ีในคลินิก NCD
 รพ.สต.หนองบ่อ 
จ านวน 500 คน

 /  /  /  /

44,000 

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  ตัวช้ีวัด ..............................................................................................................

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 18
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1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 
บาท x 120 คน x 1 ม้ือ

7,200 7,200 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 120 คน x 2 ม้ือ

6,000 6,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,200 13,200 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 33 คร้ัง x 25 บาท x
 45 คน

37,125 37,125 4,500 4,500 4,500 4,500 3,375 3,375 5,625 3,375 3,375 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 37,125 37,125 

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 50 คน x25 บาท
x24 คร้ัง

30,000 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 

กองทุนฯ ต าบลกุดลาด
นางอาภรณ์  เชื้อพันธ์
รพ.สต.ดงห่องแห่

10.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิก
บริการ   -พัฒนาคลินิก
บริการตามมาตรฐาน  -ให้
ความรู้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในการ
ดูแลสุขภาพและลด
ภาวะแทรกซ้อน

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ
2.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
โรคเร้ือรัง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน
คลินิกบริการ จ านวน 
 24 คร้ัง ๆ ละ 50 คน
 รวม 1,200 คน

/ / / /

รพ.สต.ปากน้ า

กองทุนต าบล ปทุม

10.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิก
บริการ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 33 วัน ๆละ 
45 คน

/ / /

นางอาภรณ์  เชื้อ
พันธ์รพ.สต.ดง

กองทุนต าบล ปทุม/เงินบ ารุง รพสต.ดงห่องแห่

10.3 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผู้ป่วยเร้ือรังเพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อน

เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
จ านวน 120  คน

/ 13,200 
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1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
50 บาท x 420 คน x 1 ม้ือ

21,000 21,000 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,000 21,000 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 36 
คร้ัง x 25 บาท x 60 คน

54,000 54,000 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 54,000 54,000 

/ /

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระโสบ

กองทุนต าบลกระโสบ

10.7 โครงการเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในคลินิคโรคเร้ือรัง 
ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับความรู้
และการประเมินท่ีจ าเป็นในการรับ
บริการสุขภาพ วินิจฉัยโรคและ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมา
รับบริการ จ านวน 36
 คร้ังๆละ 60 คน

/ /

10.6  โครงการคลินิกโรคเร้ือรัง 
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง) รุ่งอรุณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  
ปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือขยายเวลาการให้บริการโดย
ท างานนอกเวลาราชการในช่วงเช้า
ต้ังแต่เวลา 06.30 น. ในวันพุธ
สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน  ท่ีให้บริการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
2. เพ่ือให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย
โรคเร้ือรังได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือ ปรับเปล่ียนความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ การปฏิบัติตัว ท่ี
ถูกต้อง

ทุกพุธสัปดาห์ท่ี 2 ของ
เดือน เดือนละ 35 คน
  12 เดือน จ านวน 
420 คน

/ /

/ /

นางจินตะหรา  สาย
พฤกษ์ รพ.สต.หัวเรือ

กองทุนต าบลหัวเรือ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  ตัวช้ีวัด ..............................................................................................................

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 18

 ตัวช้ีวัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 165 คน x 
1 ม้ือ x 12 เดือน

49,500 49,500 - - - 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 49,500 49,500 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
60 บาท x 120 คน x 1 ม้ือ

7,200 7,200 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 120 คน x 
2 ม้ือ

6,000 6,000 

กองทุนต าบลหนองขอน
กองทุนต าบลหนองขอน

10.9 โครงการลดภาวะแทรกซ้อน
กลุ่มป่วยโรคเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้

1.ประชากรกลุ่มป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมน้ าตาลไม่ได้มีความรู้ในการดูแล
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
2 ประชากรกลุ่มป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมน้ าตาลไม่ได้มีพฤติกรรมท่ี
ถูกต้องในการป้องกันโรคเบาหวาน 
และภาวะแทรกซ้อนได้อย่างย่ังยืน
3 เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้ ใน
การดูแลตนเอง สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลเฉล่ียสะสม ( HbA1c ) ไม่ให้เกิน
 7 mg%

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีควบคุมน้ าตาลได้ไม่
ดี จ านวน 120 คน

/ /

นางจันทร์พร  สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน

13,200 

10.8 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวานผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงในคลินิกโรคเร้ือรัง

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกเบาหวานใน
การมารับยาและดูแลต่อเน่ือง
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ประเมินภาวะเจ็บป่วย รับค าแนะน า
และส่งต่อการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และเกิดความ
พึงพอใจในการมาบริการ

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมารรับ
บริการในคลินิกโรค
เร้ือรัง จ านวน220 คน
 จ านวน 12 เดือน

 /  /  /  / 

นางจันทร์พร  สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน
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1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,200 13,200 

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หลังการเจาะเลือดและกลุ่ม
เส่ียงท่ีนัดเจาะเลือดซ้ าจ านวน
 70 คนๆละ  25บาท x 2 
คร้ัง/เดือน x12 เดือน  เป็น
เงิน

42,000 42,000 

2.ค่าป้ายอบรมโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน

1,500 1,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 43,500 43,500 

กองทุนต าบลไร่น้อย
กองทุนต าบลหนองขอน

10.10 โครงการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรค
เร้ือรังปีงบประมาณ 2563

1.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังมี
ความรู้ความเข้าใจและเห็นความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
2.เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและต่อเน่ือง เพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคได้

กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง
เบาหวานความดัน
โลหิตสูงท่ีมารับบริการ
ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
ยางลุ่ม  จ านวน 246 
 คน

/

นางดารา โคตรฮาษา รพ.สต.ยางลุ่ม

43,500 

10.9 โครงการลดภาวะแทรกซ้อน
กลุ่มป่วยโรคเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้

1.ประชากรกลุ่มป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมน้ าตาลไม่ได้มีความรู้ในการดูแล
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
2 ประชากรกลุ่มป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมน้ าตาลไม่ได้มีพฤติกรรมท่ี
ถูกต้องในการป้องกันโรคเบาหวาน 
และภาวะแทรกซ้อนได้อย่างย่ังยืน
3 เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้ ใน
การดูแลตนเอง สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลเฉล่ียสะสม ( HbA1c ) ไม่ให้เกิน
 7 mg%

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีควบคุมน้ าตาลได้ไม่
ดี จ านวน 120 คน

/ /

นางจันทร์พร  สัตย์ธรรม รพ.สต.หนองขอน

√
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 3.  โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  ตัวช้ีวัด ..............................................................................................................

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 18

 ตัวช้ีวัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท x
 100 คน

5,000 11,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือจ านวน
 1 ม้ือๆ ละ 60 บาท x 100 
คน

6,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,000 11,000 

รพ.สต.ปะอาว

งบกองทุนต าบลปะอาว

10.11 โครงการเพ่ือนคู่ใจใส่ใจ
เบาหวานความดัน       
กิจกรรมด าเนินงาน ดังน้ี      
    1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยและญาติในการดูแล
ตัวเองเก่ียวกับเร่ือง        
-อาหารและโภชนาการ
-การออกก าลังกาย
-การจัดการความเครียด
-การด่ืมสุราและการสูบบุหร่ี
-การป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ี
เกิดจากโรคเบาหวานและ
ความดัดนโลหิตสูง
2.ติดตามและประเมินผลการ
ดูแลตัวเองของผู้ป่วยร่วมกัน
กับญาติ ทุก 3 และ 6 เดือน
3.สรุปและประเมินผล
โครงการ

1.เพ่ือส่งเสริมการดูแลตัวเองของ
ผู้ป่วยในการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้
2.เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิด
จากโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

 -ผู้ดูแล 50 คน    -
ผู้ป่วย 50 คน          
              รวม
ท้ังหมด  100 คน

/ / 11,000 
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 ตัวช้ีวัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว จนท.
เย่ียมบ้านในชุมชน 4 คร้ัง ต่อ
 1 หมู่ ต่อหมู่บ้าน120x 4 
คร้ังx 4 หมู่x11 เดือน

21,120 21,120 

1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,120 21,120 
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x  70 คน x 36 คร้ัง

63,000 63,000 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 

กองทุนฯต าบลหนองบ่อ
กองทุนฯทต.ขามใหญ่

10.13 โครงการฟ้ืนฟูความรู้ผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
แบบองค์รวมปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม
1.จัดกลุ่ม self help group ใน
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
2.ให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน
การเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง
3.สอนการตรวจสุขภาพเท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
4.จัดท าอาหารท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้ป่วยท่ีมารับบริการใน
คลินิคโรคเร้ือรัง

1.เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ ให้กลุ่มเป้าหมาย
 มีความรู้เร่ืองการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับผู้ป่วย
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้อย่างน้อย
ร้อยละ20
3.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมความดันได้อย่าง
น้อยร้อยละ 20

1.ผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงท่ีมา
รับบริการ ท่ีคลินิกโรค
เร้ือรัง ในรพ.สต. 
จ านวนนัดละ70 คน
(ผู้ป่วยท้ังหมด 165คน)

/ / / /

นางดวงใจ บุญเรือง / รพสต.ขามใหญ่

10.12 ทีมหมอครอบครัวเย่ียมบ้าน 
"ใกล้บ้าน ใกล้ใจ"               

1.ติดตามเย่ียมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ป่วยเร้ือรัง 
2.ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
3.หญิงต้ังครรภ์และ
หลังคลอด
4.เด็ก 0-5 ปี

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

รพ.สต.ดงบัง
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1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 63,000 63,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ25 
บาท x 100 คน x 34 คร้ัง

85,000 85,000 10,000 7,500 12,500 5,000 7,500 12,500 7,500 12,500 10,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 85,000 85,000 
1.1 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
25 บาท x 72 คน x 12 คร้ัง

21,600 21,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,600 21,600 

1.อบรมกลุ่มเป้าหมาย
1.1ค่าจัดท าเอกสารการอบรม
 50 ชุด *50 บาท 2,500 1,500 

1.2ค่าวัสดุป้ายโครงการ 1,000 700 

1.3ค่าวิทยากร 1 คนx6 ชม.
x300 บาท 1,800 1,800 

1.4 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 
คน x 50 บาท x 2 ม้ือ 2,500 2,500 

กองทุนฯต าบลขี้เหล็ก

นางสุมาลี  สุดสุข

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย
นางสุภัสตรา ยืนยง 
 / รพสต.ต าแย

 / 10,300 

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ต าแย

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

/

 /

กองทุนฯทต.ขามใหญ่

10.16 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์
เท้าผู้ป่วยเบาหวาน

1เพ่ือให้มีกลุ่ม อาสาสมัครพิทักษ์เท้า
เบาหวาน มีความรู้ความสามารถ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน

1.อาสาสมัคร 40 คน 
และนักเรียน 10 คน 
รวม 50 คน

 /  /  /

10.14 โครงการอบรมผู้ป่วยเร้ือรังใน
วันคลินิกโรคเร้ือรัง   ปี 2563

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับ
ความรู้ในการปฏิบัติตัวได้อย่าง
ถูกต้อง         2.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้
แลกเปล่ียนความรู้ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีค่า
น้ าตาลในเลือดลดลง

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ท่ีมา
รับบริการตามแพทย์
นัดทุกวันจันทร์  
ผู้ป่วยท้ังหมด 842 คน

/ /

10.15 โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เร้ือรัง

1เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในคลินิค
บริการได้รับประทานอาหาร
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับโรคท่ีตัวเองเป็น
อย่างถูกต้อง

1.ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมา
รับบริการ จ านวน 
453 คน

 /  /  /

10.13 โครงการฟ้ืนฟูความรู้ผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
แบบองค์รวมปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม
1.จัดกลุ่ม self help group ใน
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
2.ให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน
การเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง
3.สอนการตรวจสุขภาพเท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
4.จัดท าอาหารท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้ป่วยท่ีมารับบริการใน
คลินิคโรคเร้ือรัง

1.เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ ให้กลุ่มเป้าหมาย
 มีความรู้เร่ืองการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับผู้ป่วย
2.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ
ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้อย่างน้อย
ร้อยละ20
3.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมความดันได้อย่าง
น้อยร้อยละ 20

1.ผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงท่ีมา
รับบริการ ท่ีคลินิกโรค
เร้ือรัง ในรพ.สต. 
จ านวนนัดละ70 คน
(ผู้ป่วยท้ังหมด 165คน)

/ / / /

นางดวงใจ บุญเรือง / รพสต.ขามใหญ่
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1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.5 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 2,500 2,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,300 10,300 
1.แบบฟอร์มคัดกรองตา
จ านวน 40 เล่มๆละ 80 บาท

3,200 3,200 

2. แบบฟอร์มตรวจเท้า
จ านวน 40 เล่มๆละ 80 บาท

3,200 3,200 

3. แบบฟอร์ม แจ้งผลตรวจ 
40 เล่มๆละ 60 บาท

2,400 2,400 

4.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 5,500 คน x 25 บาท

137,500
137,500 

4. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี240
บาทx5คนx23 คร้ัง

27,600 27,600 

5.กระดาษช าระ 30 กล่องๆ
ละ 25 บาท

750 750 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 174,650 174,650 

 / 10,300 

นางสุภัสตรา ยืนยง / รพสต.ต าแย

กองทุนฯอบต.ไร่น้อย

10.16 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์
เท้าผู้ป่วยเบาหวาน

1เพ่ือให้มีกลุ่ม อาสาสมัครพิทักษ์เท้า
เบาหวาน มีความรู้ความสามารถ
ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน

1.อาสาสมัคร 40 คน 
และนักเรียน 10 คน 
รวม 50 คน

 /  /  /

นางรัฐยา งาสสอ.เมือง นางมานิดา  รพ.๕๐ พรรษาฯ

งบกองทุนโรคเรื้อรังเงินบ ารุง สสอ.

10.17 โครงการให้ความรู้การดูแล
ตนเองและรณรงค์คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนตา เท้า  ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ
ดูแลตนเองได้ถูกต้อง
2.เพ่ือค้นหาภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน 
จ านวน 5,500คน

/ / 174,650 



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า  ตัวช้ีวัด อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 19

 ตัวช้ีวัด อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 180 คน x 1 ม้ือ  ๆ ละ  60
 บาท   เป็นเงิน

10,800 10,800 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 180 คน ๆ ละ 2  
ม้ือ ๆ ละ  25 บาท

9,000 9,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 19,800 19,800 
1.ค่าอาหารกลางวัน 30คน
ละๆ50บาท

1,500 1,500 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม2
ม้ือ ๆละ 25 บาท 30คน

1,500 1,500 

3.ค่าวิทยากร ชม.ละ600 
บาท x 6ชม.

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,600 6,600 

/

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯต าบลไร่น้อย

19,800 11.1 โครงการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการควบคุม
ป้องกันโรควัณโรค ปี2563

1.อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม่
2.ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมป้องกันโรควัณโรค

ผู่ป่วยวัณโรค,ญาติ
ผู้ดูแล,อสม.ผู้น าชุมชน
 จ านวน  หมู่บ้านละ 
20 คนจ านวน 180  คน

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 คลินิกTB

11.2 โครงการอบรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรคด้ือยาและ DOT

1.เพ่ือพัฒนาบุคคลากรในเครือข่าย 
ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
 30 คน ดังน้ี
1.รพ.สต.21 แห่ง
2.รพ.๕๐พรรษาฯ
3.สสอ.

 งบ PP

/ 6,600 

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า  ตัวช้ีวัด อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 19

 ตัวช้ีวัด อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าจ้างเอกซเรยเหมาจ่าย
รายหัวละ 100บาท/คน 
จ านวน 1,500 ราย

200,000
100,000 100,000 

2.ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน(240บาท/วัน)
240บาทX20วันX3คน

14,400 7,200 7,200 

4.ค่าวัสดุ 20 บาท x 150 คน 3,000 3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 217,400 217,400 

11.3 โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียง
ด้วยวิธีเอกซเรย์ทรวงอก ( 
chest X-rays  )
กิจกรรม
1.ให้ความรู้เร่ืองวัณโรคและ
การเตรียมตัวเอกซเรย์ แก่
ประชาชนกลุ่มเส่ียง
2ให้บริการเอกซเรย์ทรวงอก
โดยใช้เอกซเรย์เคล่ือนท่ี
ออกไปให้บริการท่ีรพ.สต.ทุก
แห่งในเขตเครือข่าย รพ.๕๐
พรรษาฯ
3.สรุปผลงานเม่ือส้ินโครงการ

1.เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการคัดกรองท า
ให้โอกาสค้นพบได้แม่นย ามากข้ึน 
2.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับโอกาส
เท่าเทียมกัน ได้รับความสะดวก
จากบริการ

1.ร้อยละ 90 
ประชาชนกลุ่มเส่ียงวัณ
โรคท้ังหมด
จ านวน
5,268 ราย

/ 217,400 

 นายธีรศักดิ์ คันศร/กันย์วิตรา

 งบ PP



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 12 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 12

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 
บาท x 105 คน x 1 ม้ือ

6,300 6,300 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 105 คน x 2 ม้ือ

5,250 5,250 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,550 11,550 
1.ค่าอาหารแบบไม่ครบม้ือ 
อัตรา 60 บาท x 108 คน x 
1 ม้ือ

6,480 - - - - - - - 6,480 /

นางศิริพร  จันทร์พวง รพ.สต.หนองขอน

กองทุนต าบลหนองขอน

13,680 

/

นางไขนภา  มิ่งชัย    
รพ.สต.ดงห่องแห่

กองทุนต าบล ปทุม

11,550 

12.2 โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลในชุมชน

1 เพ่ือสร้างความตระหนักความรู้ให้
ประชาชนเก่ียวกับการใช้ยาท่ี
ถูกต้องและสมเหตุสมผลโดยเฉพาะ
กลุ่มยาปฏิชีวนะ
2 เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมแหล่ง
กระจายยาอันตราย โดยเฉพาะ
ร้านค้าร้านช า
3 เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย 
ครอบคลุมท้ังยาปฏิชีวนะ ยาชุด 
และยาเสตียรอยด์ อย่างสมเหตุและ
สมผล
4 เพ่ือให้คนในชุมชนร่วมกันเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบแหล่งขายยาใน
ชุมชน เช่น ร้านค้า ร้านช า ร้านขาย
ยา มิให้มีการลักลอบขายยา
ปฏิชีวนะ ยาชุด และยาสเตียรอยด์

 เจ้าของร้านขายยา 1 
คน เจ้าของร้านค้าร้าน
ช า 34 คน แกนน า
ชุมชน 73 คน รวม 108
 คน

12.1 โครงการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล ในชุมชน

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ยาปฏิชีวนะ และป้องกันเช้ือด้ือยา

เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป จ านวน 105 คน

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 12 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 12

 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 108 คน x 
2 ม้ือ

5,400 5,400 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 6 
ช่ัวโมง * 300 บาท

1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,680 13,680     

/

นางศิริพร  จันทร์พวง รพ.สต.หนองขอน

กองทุนต าบลหนองขอน

13,680 12.2 โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลในชุมชน

1 เพ่ือสร้างความตระหนักความรู้ให้
ประชาชนเก่ียวกับการใช้ยาท่ี
ถูกต้องและสมเหตุสมผลโดยเฉพาะ
กลุ่มยาปฏิชีวนะ
2 เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมแหล่ง
กระจายยาอันตราย โดยเฉพาะ
ร้านค้าร้านช า
3 เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย 
ครอบคลุมท้ังยาปฏิชีวนะ ยาชุด 
และยาเสตียรอยด์ อย่างสมเหตุและ
สมผล
4 เพ่ือให้คนในชุมชนร่วมกันเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบแหล่งขายยาใน
ชุมชน เช่น ร้านค้า ร้านช า ร้านขาย
ยา มิให้มีการลักลอบขายยา
ปฏิชีวนะ ยาชุด และยาสเตียรอยด์

 เจ้าของร้านขายยา 1 
คน เจ้าของร้านค้าร้าน
ช า 34 คน แกนน า
ชุมชน 73 คน รวม 108
 คน



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ตัวช้ีวัด ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 13

 ตัวช้ีวัด ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  60 คน x 50 บาท x
 2 วัน

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าประชุม 60 คน x15บาท
 x2ม้ือx 2 วัน

3,600 3600

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20 
บาท x 120 คน

2,400 2400

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,000 12,000 

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต
บ ารุง สสอ
บ ารุง รพ
PP เบ้ีย
pp

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

13.1 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยในทุก

สาขา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่าง
การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยราย

สาขา Service Plan

120 คน (2 รุ่นๆละ 
60 คน)

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 12,000 

CLT รวม ,

 E1  E2  E3  E4



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด  ตัวช้ีวัด อัตราตายทารกแรกเกิด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 14

 ตัวช้ีวัด อัตราตายทารกแรกเกิด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  40 คน x 50 บาท

2,000 2,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าประชุม 40 คน x 15
บาท x 2 ม้ือ

1,200 1,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,200 3,200 
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  30 คน x 50 บาท

1,500 1,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าประชุม 30 คน x 15 
บาท x 2 ม้ือ

900 900 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,400 2,400 
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  40 คน x 50 บาท

2,000 2,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าประชุม  40 คน x 15 
บาท x 2 ม้ือ

1,200 1,200 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ทีม CLT เด็ก

14.1 โครงการอบรมฟ้ืนฟู
วิชาการการดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออก เครือข่ายรพ.
๕๐พรรษาฯ

เพ่ือฟ้ืนฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออกใน เครือข่าย

จ านวน 40 คน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

14.5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Newborn 
resuscitation

เพ่ือพัฒนาศักยพภาพการให้บริการ จ านวน 40 คน / 2,400 

ทีม CLT เด็ก

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 3,200 

14.6 โครงการอบรมทบทวน
วิชาการประจ าปี
commom disease in 
pediatric เครือข่ายรพ.
๕๐พรรษาฯ

เพ่ือทบทวนวิชาการประจ าปี
commom disease in pediatric
 เครือข่าย

จ านวน 40 คน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 3,200 

ทีม CLT เด็ก

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด  ตัวช้ีวัด อัตราตายทารกแรกเกิด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 14

 ตัวช้ีวัด อัตราตายทารกแรกเกิด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,200 3,200 

กองทุนต าบล
บ ารุง รพ.สต
บ ารุง สสอ
บ ารุง รพ
PP เบ้ีย
pp

14.6 โครงการอบรมทบทวน
วิชาการประจ าปี
commom disease in 
pediatric เครือข่ายรพ.
๕๐พรรษาฯ

เพ่ือทบทวนวิชาการประจ าปี
commom disease in pediatric
 เครือข่าย

จ านวน 40 คน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/

ทีม CLT เด็ก



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)  ตัวช้ีวัด รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Opioid ในผูปวย ประคับประคองระยะทายอยางมีคุณภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 15

 ตัวช้ีวัด รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Opioid ในผูปวย ประคับประคองระยะทายอยางมีคุณภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1. ค่าวิทยากร  1ท่าน X 6 
ชม X 1,200 บาท

7,200   7,200 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50บาท 
X 1 ม้ือ X 130 คน

6,500   6,500 

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาทX 2 ม้ือ X 130 คน

6,500 6,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,200 20,200 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม
 (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

15.1 โครงการ "กัญชากับการดูแล
แบบประคับประคอง"

เพ่ือสามารถดูแลผู้ป่วยระยะประ
คับประครองด้วยกัญชา ได้อย่าง
เหมาะสม

รพ.สต. 20 คน
อสม.60คน
CG 20 คน
จนท.รพ.๕๐พรรษาฯ 
และสสอ. 40 คน
รวม 130 คน

งบ PP/ 20,200 

งาน palliative รพ.๕ พรรษาฯ

 E1  E2  E3  E4



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 16

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 
บาท x 100 คน x 1 ม้ือ

6,000 6,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 100 คน x 2 ม้ือ

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,000 11,000 
1.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 
100 คน x50 บาท x 2 ม้ือ

10,000 25,600 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 100 คน x25 บาท
x4 ม้ือ

10,000 

3.ค่าวัสดุอบรม 100 คน x 
20 บาท

2,000 

4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 2 วัน x 6 ชม.x 300
 บาท

3,600 

รพ.สต.ปากน้ า

กองทุนฯต าบลกุดลาด
กองทุนต าบล ปทุม/เงินบ ารุง รพสต.ดงห่องแห่

11,000 

/ 25,600 16.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย  -
จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย               -
ติดตามประเมินผล ทุก 3 
เดือน

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุข้อเข่า
เส่ือม ผู้ดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม 
และผู้ท่ีสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองโรคข้อเข่าเส่ือม และสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม    2. 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม  ออก
ก าลังกายได้อย่างเหมาะสม

ผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม /
ผู้ดูแลผู้สูงอายุข้อเข่า
เส่ือม และประชาชน
ข้อเข่าเส่ือม  จ านวน 
100 คน

/เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนปลูกและ
ใช้สมุนไพรท่ีถูกต้อง

ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 100 คน

นางสาวนิราวรรณ  คัทะรินทร์ รพ.สต.ดงห่องแห่

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

16.1 โครงการสนับสนุนการใช้ยา
สมุนไพรท่ีถูกต้อง ในชุมชน

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 16

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,600 25,600 

1.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 25 บาท x 100 คน
 x 2 ม้ือ  

5,000 5,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 
บาท x 100 คน x 1 ม้ือ

5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 10,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาท x 3 ม้ือ x 90 คน

16,200 16,200 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ม้ือละ 25 บาท x 6 ม้ือ x 90
 คน

13,500 13,500 

3.ค่าสมุนไพรและวัสดุท าลูก
ประคบ ชุดละ 50 บาท 
จ านวน 90 ชุด

4,500 4,500 

รพ.สต.ปากน้ า

กองทุนฯต าบลกุดลาด

/ 45,000 

 นส.วิไลพร ผิวอ่อน

กองทุนฯ   เทศบาลต าบลขามใหญ่

16.4 โครงการอบรมการนวดฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยเบ้ืองต้นส าหรับนัก
บริบาลชุมชน     ปี 2563

1. เพ่ือให้นักบริบาล มีความรู้ใน
การนวดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วย
เบ้ืองต้น
2. เพ่ือให้นักบริบาลชุมชนน าความรู้
ไปฟ้ืนฟูผู้พิการทางการเคล่ือนไหว 
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูด้วยการนวดแผนไทยอย่าง
ถูกต้อง 

นักบริบาลชุมชน 9 
หมู่บ้านๆละ 10 คน  
จ านวน 90 คน

/

/

10,000 

รพ.สต ผาแก้ว

16.3 โครงการ นวดเท้าในผู้สูงอายุ 1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและข้ันตอนของการนวดฝ่าเท้า    
           2.เพ่ือให้ผูเข้าร่วมอบรมตระหนัก
ถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดฝ่า
เท้าท าให้มีทักษะและสามารถพัฒนาให้เกิด
ความช านาญ สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย                        3.เพ่ือ
ให้บริการนวดฝ่าเท้าแก่ผู้สูงอายุให้ได้
มาตรฐานเดียวกันอันจะเกิดประโชน์สูงสุด
ต่อไป

แกนน าจิตอาสาและ
ผู้สูงอายุจ านวน  100
 คน

16.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย  -
จัดอบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมาย               -
ติดตามประเมินผล ทุก 3 
เดือน

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุข้อเข่า
เส่ือม ผู้ดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม 
และผู้ท่ีสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองโรคข้อเข่าเส่ือม และสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม    2. 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม  ออก
ก าลังกายได้อย่างเหมาะสม

ผู้สูงอายุข้อเข่าเส่ือม /
ผู้ดูแลผู้สูงอายุข้อเข่า
เส่ือม และประชาชน
ข้อเข่าเส่ือม  จ านวน 
100 คน

งบกองทุนฯต าบลกุดลาด



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 16

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.5.ค่าวิทยากร ชม.ละ600 
บาท จ านวน 18 ชม.

10,800 10,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,000 45,000 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 
บาท x 150 คน x 2 ม้ือ

15,000 15,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 150 คน x 4 ม้ือ

15,000 15,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 วัน  
            60 บาทx1ม้ือx 
100 คน

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25 บาทx2ม้ือx 100 คน

5,000 5,000 

3.ค่าวิทยากร 1ท่าน 3ช่ัวโมง 
x 600 บาทx1วัน

1,800 1,800 

/

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

16.6 โครงการอบรม อสค.ดูแลเท้า
ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผน
ไทย
1.จัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ
2.ประสานหน่วยงานในพ้ืนท่ี
3.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
4. อบรมแกนน ากลุ่มเป้าด้าน
สุขภาพจิต
5.คัดกรองกลุ่มเส่ียงใช้
เคร่ืองมือ
6.จัดท าทะเบียนผู้ป่วยติดตาม
เยียมบ้าน
7.ติดตามการรักษาและส่งต่อ
8.สรุปผลรายงาน

1.เพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะให้กับผู้ดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน
2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานท่ีถูกต้อง
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง
ถูกต้อง

อาสาสมัครพิทักษ์เท้า
 50 คน และญาติ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
50 คน รวมจ านวน 
100 คน

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

/ 45,000 

 นส.วิไลพร ผิวอ่อน

กองทุนฯ   เทศบาลต าบลขามใหญ่

/ 30,000 

น.ส.อังสุมาลีแก้ว
ปัญญาแพทย์แผนไทย

16.4 โครงการอบรมการนวดฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยเบ้ืองต้นส าหรับนัก
บริบาลชุมชน     ปี 2563

1. เพ่ือให้นักบริบาล มีความรู้ใน
การนวดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วย
เบ้ืองต้น
2. เพ่ือให้นักบริบาลชุมชนน าความรู้
ไปฟ้ืนฟูผู้พิการทางการเคล่ือนไหว 
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูด้วยการนวดแผนไทยอย่าง
ถูกต้อง 

นักบริบาลชุมชน 9 
หมู่บ้านๆละ 10 คน  
จ านวน 90 คน

16.5 โครงการสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปี 
2563

1.เพ่ือให้ อสม.และประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับสรรพคุณสมุนไพร
2.เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของสมุนไพร

อสม.จ านวน 117    
เยาวชนอายุ6-14ปี
จ านวน 20คน 
ผู้สูงอายุ 13คน รวม
150 คน

15,400 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 16

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 100 คน

2,000 2,000 

5.ค่าป้ายไวนิลอบรม 1 ป้าย 600 600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,400 15,400 
1.ค่าสมุนไพรน ามาท ายาทับ
หม้อเกลือ 5 ชนิด

5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,200 

2.ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 3 คน 
x 240 บาท x 60 วัน

43,200 10,000 10,000 10,000 10,000 8,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 48,200 48,200 
1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
60 คน x 2 ม้ือ x 50บาท x 2
 วัน

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 60 คน x 4 ม้ือ x 25
 บาท

6,000 6,000 

3.ค่าวัสดุในการอบรม จ านวน
 60 คน x 20 บาท

1,200 1,200 

16.8 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การแพทย์พ้ืนบ้าน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการนวดไทย หมอพ้ืนบ้าน/ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยแพทย์
แผนไทย รวม 60 คน

/
นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

/

/

ผกาวรรณ
การแพทย์ฯสสอ.เมือง

งบpp

/

ผกาวรรณการแพทย์ฯสสอ.
เมือง

เงินบ ารุงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุบลราชธานี

16.6 โครงการอบรม อสค.ดูแลเท้า
ป่วยเบาหวานด้วยแพทย์แผน
ไทย
1.จัดท าโครงการเพ่ืออนุมัติ
2.ประสานหน่วยงานในพ้ืนท่ี
3.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
4. อบรมแกนน ากลุ่มเป้าด้าน
สุขภาพจิต
5.คัดกรองกลุ่มเส่ียงใช้
เคร่ืองมือ
6.จัดท าทะเบียนผู้ป่วยติดตาม
เยียมบ้าน
7.ติดตามการรักษาและส่งต่อ
8.สรุปผลรายงาน

1.เพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะให้กับผู้ดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน
2.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานท่ีถูกต้อง
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง
ถูกต้อง

อาสาสมัครพิทักษ์เท้า
 50 คน และญาติ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
50 คน รวมจ านวน 
100 คน

16.7 โครงการให้บริการทับหม้อ
เกลือในหญิงหลังคลอดเชิงรุก

เพ่ือให้หญิงหลังคลอดสิทธ์ิบัตรทอง
ได้รับการดุแลภายใน3เดือนหลัง
คลอด

หญิงหลังคลอดสิทธ์ิ
บัตรทองจ านวน 40 
คน

/

15,400 

48,200 

20,400 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 16

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าวิทยากร 1 คน จ านวน 6
 ชม.ชม.ละ 600 บาท 2 วัน

7,200 7,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,400 20,400 

16.8 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การแพทย์พ้ืนบ้าน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการนวดไทย หมอพ้ืนบ้าน/ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยแพทย์
แผนไทย รวม 60 คน

/

ผกาวรรณ
การแพทย์ฯสสอ.เมือง

งบpp20,400 



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 17

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
100 คน x50 บาท x 1 ม้ือ

5,000 13,800 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 100 คน x25 บาท
x2 ม้ือ

5,000 

3.ค่าวัสดุอบรม 100 คน x 
20 บาท

2,000 

4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 1 คน x 6 ชม.x 300
 บาท

1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,800 13,800 

กองทุนฯ ต าบลกุดลาด

/ 13,800 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รพ.สต.ปากน้ า

17.1 โครงการคัดกรองและเฝ้าระวัง
ภาวะซึมเศร้าและกลุ่มเส่ียงฆ่า
ตัวตาย      -จัดอบรมให้ความรู้

1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคัด
กรองภาวะซึมเศร้า 2.เพ่ือให้
ผู้ป่วยซึมเศร้าในชุมชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพ                   3.
เพ่ือให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้มีภาวะซึมเศร้าและมี
ภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

ประชาชนกลุ่มเส่ียง /
ผู้ป่วยซึมเศร้า รวม 
100  คน

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 17

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาท x 1 ม้ือ x 220 คน

13,200 13,200 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ม้ือละ 25 บาท x 2 ม้ือ x 
220 คน

11,000 11,000 

3.ค่าวิทยากร ชม.ละ600 
บาท จ านวน 6 ชม.

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 27,800 27,800 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 วัน 
60 บาทxม้ื1อx 100 คน

6,000 6,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25 บาทx2ม้ือx 100 คน

5,000 5,000 

3.ค่าวิทยากร 1ท่าน 3ช่ัวโมง 
x 600 บาท

1,800 1,800 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 100 คน

2,000 2,000 

 นส.กาญจน์ฐิติมน                  ศรีภู
มาตร

กองทุนฯ   เทศบาลต าบลขามใหญ่

/

รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

/ 27,800 

14,800 17.3 โครงการห่วงใยสุขภาพจิต เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีสดใส
1.จัดท าโครงการขออนุมัติ
2.ประสานงานเพ่ือหา
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี
3. จัดอบรมแกนน าด้าน
สุขภาพจิต
4. ส ารวจค้นหากลุ่มเส่ียงผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต
5.ให้บริการคลินิคสุขภาพจิตท่ี
บ้านและ รพสต.
6.ติดตามเย่ียมบ้าน

1.เพ่ือให้ อสม.เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีวางแผนดูแลร่วมกับ จนท.
2.เพ่ือให้อสม.มีความรู้เร่ืองโรค
จิตสามารถป้องกันประเมินและ
ดูแลผู้ป่วยได้
1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติ
ตนแก้ไขปัญหาภาวะเครียดได้ถูก
วิธี

แกนน า อสม.ท้ัง 7 
หมู่บ้าน 50 คน และ
กลุ่มเส่ียงสุขภาพจิต 
30 คน  รวม 80 คน

17.2 โครงการคัดกรองสุขภาพจิตใน
ชุมชน ปี 2563

1.เพ่ือให้ อสม.ได้รับความเข้ารู้ มี
ความเข้าใจในการด าเนินงานการ
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในชุมชนและ
สามารถใช้แบบประเมิน 2Q,9Q 
ได้
2. เพ่ือคัดกรองโรคซึมเศร้าใน
ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป

อสม . จ านวน 220 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 17

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,800 14,800 
/ 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน

 180 คน x60 บาท x 2 ม้ือ
21,600 21,600 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 180 คน x25 บาท
x4 ม้ือ

18,000 18,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 39,600 39,600 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 230 คน x 60 บาท x 1 ม้ือ

13,800 13,800 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 230 คน x25 บาทx
 2 ม้ือ

11,500 11,500 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน  6 ชม.x 300 บาทx 
1 วัน

1,800 1,800 

4.ค่าป้ายพิธีเปิด 1,000 1,000 

5.ค่าเอกสารอบรม จ านวน 
230 ชุด x 20 บาท

4,600 4,600 

17.4 โครงการคัดกรองปัญหา
สุขภาพจิตทีมMCATTติดตาม
ผู้ป่วยเน่ืองในประชาชน
ประสบอุทกภัย   -จัดอบรมให้
ความรู้

1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคัด
กรองภาวะซึมเศร้า 2.เพ่ือให้
ผู้ป่วยซึมเศร้าในชุมชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพ                   3.
เพ่ือให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้มีภาวะซึมเศร้าและมี
ภาวะเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

 /  / 

ประชาชนกลุ่มเส่ียง /
ผู้ป่วยซึมเศร้า รวม 
180  คน

 / 

รพ.สต.ทัพไทย

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

17.5 โครงการเทคนิคการดูแลผู้ป่วย
ด้านจิตใจด้วยหลักศาสนาศีล
สมาธิปัญญา    -จัดอบรมให้
ความรู้กลุ่มเป้าหมาย            
  -จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรค

1.เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ใน
การป้องกันโรคด้วยตนเอง         
        2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ป้องกันโใน
ชุมชน

ประชานกลุ่ม
เป้าหมาย 230 คน

 / 32,700 

39,600 

/
รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

รพ.สต.ทัพไทย

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

17.3 โครงการห่วงใยสุขภาพจิต เพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีสดใส
1.จัดท าโครงการขออนุมัติ
2.ประสานงานเพ่ือหา
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี
3. จัดอบรมแกนน าด้าน
สุขภาพจิต
4. ส ารวจค้นหากลุ่มเส่ียงผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิต
5.ให้บริการคลินิคสุขภาพจิตท่ี
บ้านและ รพสต.
6.ติดตามเย่ียมบ้าน

1.เพ่ือให้ อสม.เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีวางแผนดูแลร่วมกับ จนท.
2.เพ่ือให้อสม.มีความรู้เร่ืองโรค
จิตสามารถป้องกันประเมินและ
ดูแลผู้ป่วยได้
1.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติ
ตนแก้ไขปัญหาภาวะเครียดได้ถูก
วิธี

แกนน า อสม.ท้ัง 7 
หมู่บ้าน 50 คน และ
กลุ่มเส่ียงสุขภาพจิต 
30 คน  รวม 80 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3.  โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 17

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 32,700 32,700 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 200 คน *50 บาท

10,000 10,000

2.ค่าอาหารกลางวัน 200
คน*50บาท

10,000 10,000

3.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ
ประชุม 200 คน * 20 บาท

4,000 4,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,000 24,000

1ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 70 คน *50 บาท

3,500 3,500

2 ค่าอาหารกลางวัน 70คน *
50บาท

3,500 3,500

3 วัสดุอุปกรณ์ 70คน * 20
บาท

1,400 1,400

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,400 8,400

 /  /  / 
รพ.สต.ทัพไทย

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

17.5 โครงการเทคนิคการดูแลผู้ป่วย
ด้านจิตใจด้วยหลักศาสนาศีล
สมาธิปัญญา    -จัดอบรมให้
ความรู้กลุ่มเป้าหมาย            
  -จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรค

1.เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ใน
การป้องกันโรคด้วยตนเอง         
        2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ป้องกันโใน
ชุมชน

ประชานกลุ่ม
เป้าหมาย 230 คน

 / 
รุ่งรัตน์ รพ.๕๐พรรษาฯ

17.6 โครงการจริยธรรมวิถีพุทธใน
ผู้ป่วยจิตสังคมบ าบัดและญาติ

เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตสังคมบ าบัดมี
จริยธรรมวิถีพุทธ

ผู้ป่วยจิตสังคมและ
ญาติจ านวน 200คน

งบ PP

17.7 โครงการพัฒนาเครือข่ายใน
การคัดกรองโรคซึมเศร้าและ
ป้องกันฆ่าตัวตาย

เพ่ือเป็นการพัฒนาเครือข่ายใน
การคัดกรองโรคซึมเศร้าและ
ป้องกันฆ่าตัวตาย

จนท.และอสม. รวม 
80 คน

/ 8,400

ระพีพรรณ รพ.๕๐ พรรษาฯ

งบ PP

/ 24,000



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ  ตัวช้ีวัด .ร้อยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 30

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.อบรมวิชาการ การดูแล
ผู้ป่วย STEMI 1 วัน

8,200 8,200 

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  50 คน x 50 บาท 2,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าประชุม 50 คน x15บาท
 x 2 ม้ือ

1,500 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม
 x 600  บาท 4,200 
2.อบรมวิชาการ การดูแล
ผู้ป่วย Stroke  1 วัน

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  50 คน x 50 บาท 2,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าประชุม  50 คน x15 
บาท x 2 ม้ือ

1,500 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม
 x 600  บาท 4,200 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

19.1 โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรค 3 S  (sepsis ,
STEMI,Stroke)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรค 3 S

จ านวน 100 คน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ / 16,400 

ทีม CLT M
ed

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ  ตัวช้ีวัด .ร้อยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 30

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 16,400 16,400 

19.1 โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรค 3 S  (sepsis ,
STEMI,Stroke)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรค 3 S

จ านวน 100 คน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ /

ทีม CLT M
ed



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง  ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 32

 ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 100 คน x 1 ม้ือ x 
60 บาท

6,000 

11,000 

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน x 
2 ม้ือ x 25 บาท

5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,000 11,000 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 
บาท x 150 คน x 1 ม้ือ

9,000 9,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 150 คน x 2 ม้ือ

7,500 7,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 16,500 16,500 

20.2 โครงการให้ความรู้เร่ือง
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้า
นมและรณรงค์ตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกเชิงรุก

เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้า
นมและตรวจมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มประชากรสตรี 
จ านวน 150 คน

/

/

นางสาวจุฑามาศ ลวด
ทอง         รพ.สต.ดง

16,500 

20.1 โครงการอบรมให้ความรู้
โรคมะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเต้านม

1. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรค  เห็น
ความส าคัญของการมารับบริการ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
2. เพ่ือค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมแรก
และผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้
ทันท่วงทีลดอัตราป่วยและตายด้วย
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

หญิงวัยเจริญพันธ์
กลุ่มอายุ 30-60ปี   
จ านวน 100 คน 
เป้าหมาย 5 ปี

รพ.สต.หนองไหล

กองทุนเทศบาลหนองขอน

11,000 

กองทุนต าบล ปทุม

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง  ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 32

 ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 
60 บาท x 273 คน x 1 ม้ือ

16,380 - - - - - 16,380 - - - - - -

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 273 คน x 
2 ม้ือ

13,650 - - - - - 13,650 - - - - - -

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,030 30,030 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  1  ม้ือ
 x 50  บาท   x 200  คน     

10,000 10,000 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  2
 ม้ือ x 25  บาท x  200  คน 
    

10,000 

10,000 

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

20.4 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็ง
ปากมดลูก2563

1.เพ่ือให้ประชาชนหญิงอายุ 30-60
ปีได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

สตรีกลุ่มอายุ 30-60 
ปี จ านวน 200 ราย

/

/

 นางจุรีรัตน์     ถึงแสง      รพ.สต.หัวดูน
นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ

20,000 

งบกองทุนฯทต.ขามใหญ่

30,030 20.3 โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกัน
มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก

1. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความรุนแรงของโรค  เห็น
ความส าคัญของการมารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม
2. เพ่ือค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมแรก 
และผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้
ทันท่วงที
3. ลดอัตราป่วย อัตราตาย ด้วย
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

1.หญิงกลุ่มอายุ 
30-60ปี จ านวน 273
 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง  ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 32

 ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 20,000 
1 ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  60 
บาท/คน/วัน  จ านวน 120 
คน 1 ม้ือ  เป็นเงิน

7,200 7,200 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 120คน ๆ ละ 2 
ม้ือ ๆ ละ  25 บาท

6,000 6,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,200 13,200 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 วัน  
    60 บาทx1ม้ือx 150 คน

9,000 2,250 2,250 2,250 2,250 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25 บาทx2ม้ือx 150 คน

7,500 1,875 1,875 1,875 1,875 

3.ค่าวิทยากร1ท่าน 3ช่ัวโมง x
 600 บาท

1,800 450 450 450 450 

/

นางยุพดี  อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

/ 13,200 

21,900 

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

PCU รพ.๕๐ พรรษาฯ

กองทุนฯต าบลไร่น้อย

20.6 โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านมเชิงรุก
1.จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ
2.ประสานพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนน า
กลุ่มเป้าหมาย
4.คัดกรองกลุ่มเส่ียงเพ่ือวาง
แผนการดูแลส่งต่อ
5.ประเมินสุขภาพเพ่ือวาง
แผนการดูแล
6.ติดตามดูแลการรักษา
7.สรุปผลโครงการ

1.เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์ุรู้เร่ือง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รบการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม
3.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายท่ีผิดปกติ
ได้รับการรักษาต่อทันท่วงที

หญิงวัยเจริญพันธ์ุ
ภาวะเส่ียงในพ้ืนท่ี
อายุ30-60 ปี จ านวน 
150 คน

/

20.5 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองมะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เต้านมและรณรงค์ตรวจ
มะเร็งปากมดลูก

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เต้านม

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายจ านวน
 120 คน

20.4 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็ง
ปากมดลูก2563

1.เพ่ือให้ประชาชนหญิงอายุ 30-60
ปีได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก

สตรีกลุ่มอายุ 30-60 
ปี จ านวน 200 ราย

/

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง  ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 32

 ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 150 คน

3,000 750 750 750 750 

5.ค่าป้ายไวนิลอบรม      
จ านวน 1 ป้าย

600 600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,900 21,900 
 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 25 บาท x 850 คน 
 x 2 ม้ือ

21,250 
3,035.71 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036 3,036 

 2.ค่าตอบแทนแพทย์ออก
หน่วยเชิงรุก วันละ 480  
บาท x 24 วัน

11,520 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 2,880 

  3.ค่าเบ้ียเล้ียง จนท ออก
ปฏิบัติงาน จ านวน 120 บาท
x 5 คน x 24 วัน

14,400 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 3,600 

4.ค่าเอกสารและวัสดุ จ านวน
 20 บาท x 850 คน

17,000 
2,428.57 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 2,429 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 64,170 64,170 

20.7 โครงการอบรมและคัดกรอง
โรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีใน
ประชาชนกลุ่มเส่ียง
โรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี

1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงมี
ความรู้และแนวทางการป้องกัน
โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี
2.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการคัด
กรองโรคมะเร็งตับและมะเร็ง่อน้ าดี
อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

ประชาชนอายุ 40 ปี
ข้ึนไปท่ีมีความเส่ียง
โรคมะเร็งตับและท่อ
น้ าดี ท่ีข้ึนทะเบียนใน
โครงการ Cascap ปี
63  จ านวน 850 คน

/
นางยุพดี  อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

/

21,900 

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

/ /

อุบลรัตน์/มานิดา

งบPP64,170 

20.6 โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านมเชิงรุก
1.จัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ
2.ประสานพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย
3.อบรมแกนน า
กลุ่มเป้าหมาย
4.คัดกรองกลุ่มเส่ียงเพ่ือวาง
แผนการดูแลส่งต่อ
5.ประเมินสุขภาพเพ่ือวาง
แผนการดูแล
6.ติดตามดูแลการรักษา
7.สรุปผลโครงการ

1.เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์ุรู้เร่ือง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รบการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม
3.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายท่ีผิดปกติ
ได้รับการรักษาต่อทันท่วงที

หญิงวัยเจริญพันธ์ุ
ภาวะเส่ียงในพ้ืนท่ี
อายุ30-60 ปี จ านวน 
150 คน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง  ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 32

 ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 50 บาท x 25 คน x 1 ม้ือ

1,250 1,250 

 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 25 บาท x 25 คน x
 2 ม้ือ

1,250 1,250 

4.ค่าเอกสารและวัสดุ 20 
บาท x 25 คน

500 500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,000 3,000 

20.8 โครงการคัดกรองโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ในประชาชนกลุ่ม
เส่ียง

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และความ
เข้าใจในการด าเนินงานการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
2.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการคัด
กรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานมะเร็งล าไส้ใน 
รพ.สต  21  คน
รพ.  2  คน
สสอ. 2 คน

อุบลรัตน์/มานิดา

งบPP3,000 /



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาท x 1 ม้ือ x 80 คน

4,800 4,800 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ม้ือละ 25 บาท x 2 ม้ือ x 80
 คน

4,000 4,000 

3. ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ใบ
ละ 100 บาท จ านวน 80 ใบ

8,000 8,000 

4.ค่าวิทยากร ชม.ละ600 
บาท จ านวน 6 ชม.

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,400 20,400 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาท x 1 ม้ือ x 270 คน

16,200 16,200 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ม้ือละ 25 บาท x 2 ม้ือ x 
270 คน

13,500 13,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 29,700 29,700 

/ 29,700 

 นางกาญจนา พลราช

กองทุนฯ   เทศบาลต าบลขามใหญ่

21.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
อาสาสมัครประจ าครอบครัว
ในการลดความเส่ียงการเกิด
โรคไต ปี 2563

1.เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้เก่ียวกับ
โรคไตวายเร้ือรังและสามารถดูแล
คนในครอบครัวได้

อาสาสมัครประจ า
ครอบครัว(อสค.)
หมู่บ้านละ 30 คน 9 
หมู่บ้าน จ านวน 270 
คน

ü 20,400 

 นางกาญจนา พลราช

กองทุนฯ   เทศบาลต าบลขามใหญ่
แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

21.1 โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือ
ชะลอไตเส่ือมในผู้ป่วย
เบาหวานความดันโลหิตสูงปี 
2563

1.เพ่ือให้ความรู้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมีค่า eGFR น้อยกว่า 90 
ในการปฏิบัติตัวเพ่ือชะลอภาวะไต
วาย

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมีค่า eGFR 
น้อยกว่า 90 ท่ีรับ
บริการในคลินิก 
จ านวน 80 คน

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท x
 100 คน

5,000 5,000 

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือจ านวน
 1 ม้ือๆ ละ 60 บาท x 100 
คน

6,000 6,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,000 11,000 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 80  คน x 25 บาท x
 12  คร้ัง   

24,000 

24,000 

24,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,000 24,000 

นางประนอม โทจันทร์ พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ

งบกองทุนฯต าบลไร่น้อย

21.4 โครงการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังใน
คลินิคโรคเร้ือรัง ปี 2563

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเร้ือรังมีพฤติกรรม
ปฎิบัติท่ีถูกต้อง
2.เพ่ือภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง
3.ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมารับบริการใน
 รพ.สต.มีอาหารรับประทานในวัน
คลีนิค

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมา
รับบริการในคลีนิค
เดือนละ 1 คร้ังๆละ 
40   คน

/

/ / 11,000 

รพ.สต.ปะอาว

งบกองทุนต าบลปะอาว

21.3 โครงการอบรม อสค.ลดความ
เส่ียง เล่ียงไตวาย 
กิจกรรมด าเนินงาน ดังน้ี    
อบรมให้ความรู้แก่ อสค.
เก่ียวกับ
-เมนูอาหารสุขภาพ
-เมนูอาหารแลกเปล่ียน
-การอ่านฉลากโภชนาการ
-การสาธิตเมนูชูสุขภาพ
-การออกก าลังกาย

1.เพ่ือให้ อสค.มีความรู้เก่ียวกับ
การดูแลผู้ป่วยในการป้องกันภาวะ
ไตวายและการชลอความเส่ือมของ
ไต
2.เพ่ือส่งเสริมให้ อสค.มีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน สามารถ
ให้ค าแนะน าการดูแลตนเองใน
เบ้ืองต้นได้

 -อสค. 50 คน    -
ผู้ป่วย 50 คน          
              รวม
ท้ังหมด  100 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 วัน  
    60 บาทx1ม้ือx 200 คน

12,000 12,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25 บาทx2ม้ือx 200 คน

10,000 10,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร1ท่าน
 จ านวน 3 ช่ัวโมงช่ัวโมงละ 
600 บาท

1,800 1,800 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมคนล่ะ
20 บาท x 200 คน

4,000 4,000 

5.ค่าป้ายไวนิลอบรมจ านวน 
1 ป้าย

600 600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,400 28,400 

/

นางยุพดี อินทร์งาม / รพสต.หนองแก

กองทุนเทศบาลเมืองแจรแม

21.5 โครงการรณรงค์ลดเค็ม
คร่ึงหน่ึงลดเส่ียงโรคไต
1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2.จัดประชุมช้ีแจงผู้น า 
กรรมการหมู่บ้าน /อสม. กลุ่ม
ผู้ป่วยและญาติ
3.แต่งต้ังคะกรรมการท างาน
ระดับเครือข่าย
4.จัดกิจกรรมรณรงค์ เรียนรู้
การเฝ้าระวัง การดูแลสุขภาพ
และภาวะโภชนาการการดูแล
กลุ่มเส่ียงเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง
5.ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
หลังด าเนินการ

1.เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ในการดูแล
สุขภาพแก่ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารและสามารถปฏิบัติตัวได้
อย่างถูกต้อง
3.อัตราป่วยโรคไตในเขต
รับผิดชอบลดลง

1.ประชาชนในเขต
รับผิดชอบจ านวน 50
 คน     2.อสม.จ านวน
 150 คน             
รวม 200 คน

28,400 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 3. โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 180 คน x60 บาท x 2 ม้ือ

21,600 21,600 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 180 คน x25 บาท
x4 ม้ือ

18,000 18,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 39,600 39,600 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน
 80 คน x 60 บาท x 2 ม้ือ

9,600 9,600 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 80 คน x25 บาทx 4
 ม้ือ

8,000 8,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน  6 ชม.x 300 บาทx 
2 วัน

3,600 3,600 

4.ค่าป้ายพิธีเปิด 1,000 1,000 

5.ค่าเอกสารอบรม จ านวน 
80 ชุด x 20 บาท

1,600 1,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 23,800 23,800 

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจ
ระแม

21.7 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์
เท้าและแกนน าองค์ความรุ้
โรคเบาหวานป้องกันภาวะไต 
ตา เส่ือม    -จัดอบรมให้
ความรู้กลุ่มเป้าหมาย           
   -จัดกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกทุกเดือน

1.เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคเร้ือรัง  
       2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ป้องกันโรคเร้ือรังใน
ชุมชน        3.เพ่ือลดอัตราป่วย
โรคเร้ือรังเพ่ิมข้ึน

ผู้ป่วยดรคเร้ือรัง 80คน  /  /  /  / 

รพ.สต.ทัพไทย

กองทุนสปสช.เทศบาลเมืองแจระแม

/ 39,600 

รพ.สต.ทัพไทย

21.6 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์
ความรู้การดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพจิตผู้ป่วยโรคเร้ือรัง     
    -จัดอบรมให้ความรู้

1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับองค์
ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเร้ือรัง 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยในชุมชน
ได้รับการดูแลสุขภาพ       3.
เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผู้ป่วยและมีภาวะเส่ียง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
180 คน

23,800 



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
 3. โครงการท่ี 24 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเน่ือง (remission)
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 36

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเน่ือง (remission)

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.จัดอบรมแกนน าเยาวชนใน
ชุมชน
1.1ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 
จ านวน 1 ม้ือx40คนx60บ. 2,400 2,400 

1.2ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x25
บx40คน

2,000 2,000 

1.3ค่าวัสดุอบรม  40 คนx20
 บ.

800 800 

2.กิจกรรมประชุมและ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2.1ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 1 ม้ือ x25
บx400คน

10,000 10,000 

2.2 ค่าจ้างท าส่ือไวนิลเพ่ือใช้
ในการรณรงค์

5,000 

5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,200 20,200 

/ / /

นางส าราญ พูลทอง  รพ.สต.ปทุม

กองทุนฯทต.ปทุม

20,200 24.1 โครงการเยาวชนปทุม ร่วมใจ
 ห่างไกลยาเสพติด 
กิจกรรม             
1.สร้างเครือข่ายแกนน า
เยาวชนช่วยกันป้องกันภัย
จากยาเสพติด
3.จัดอบรมแกนน า นักเรียน 
และเยาวชน ชมรมทู
บีนัมเบอวัน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติด
3.รณรงค์วันต่อต้านเสพติด
โลก 26 มิถุนายน ของทุกปี

1.เพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานของ
ชมรมทูบีนัมเบอวันในชุมชน
2.เพ่ือให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน
ตนเองจากภัยยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
3.เพ่ือสร้างกระแสและรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

1.แกนน าเยาวชนใน
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
รับผิดชอบรพ.สต.
ปทุมจ านวน 40คน
2.เยาวชน,อสม.และ
ประชาชนท้ัง 7 
หมู่บ้าน จ านวน 400 
คน

/

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
 2. แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
 3. โครงการท่ี 24 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเน่ือง (remission)
 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 36

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเน่ือง (remission)

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าตอบแทนในการปฎิบัติงาน
 ล่วงเวลา ชม.ละ 50 บาท
คร้ังละ 4 ชม.=200บาท/
คน/คร้ัง 5 คน 40 คร้ัง

30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
100 คน x 50บาท x 1 ม้ือ

5,000 5,000 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 100 คน x 25 บาท x
 2 ม้ือ

5,000 5,000 

ค่าวัสดุในการอบรม20บาท x
 100 คน

2,000 2,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 42,000 42,000 

/ / /

ผกาวรรณการแพทย์ฯสสอ.เมือง

งบpp42,000 24.2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1.เพ่ือคัดกรองผู้เสพรายใหม่
2.จัดซ้ือชุดตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ
3.พัฒนาศักยภาพสมาขิกทุบีนัม
เบอร์วันในด้านกองทุน

1.สถานบันเทิง/สถาน
ประกอบการ 
สถานศึกษา จ านวน 
150 แห่ง
2.กลุ่มเส่ียงในสถาน
บันเทิง/สถาน
ประกอบการ/
สถานศึกษา/ทหาร
เกณฑ์ติดตามผู้ผ่าน
การบ าบัดระยะเวลา1
ปี จ านวน 500 คน
3.สมาชิกทูบีนัมเบอร์
วัน ทุก รพสต.และ
ผู้รับผิดชอบงานยา
เสพติดรวม  100 คน

/



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

 3. โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  ตัวช้ีวัด อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทง้ัท่ี ER และ Admit) 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 40

 ตัวช้ีวัด อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทง้ัท่ี ER และ Admit) 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 ม้ือ x 
50 บาท x 140 คน

7,000 7,000 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 
ม้ือ x 25 บาท x 140 คน

7,000 7,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,000 14,000 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
x 170 คน x 1 วัน

8,500 8,500 

2.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 50 บาท x 170 คน
 x 1 วัน

8,500 8,500 

3.ค่าวิทยากร 600 บาท x 1 
คน x 3 ช่ัวโมง

1,800 1,800 

/

นางสุภาภรณ์ สสอ.เมืองฯ

งบ PP

14,000 27.1 โครงการแก้ไขจุดเส่ียงด่าน
ชุมชน และมาตรการองค์กร

เพ่ือค้นหาจุดเส่ียงอุบัติเหตุ
จราจรพ้ืนท่ีเป้าหมาย

อสม. ผู้น าชุมชน 
ประชาชน จ านวน 
150  คน 3 ต าบล

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

27.2 โครงการส่งเสริมป้องกันการลด
อุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณ
ภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
สารเคมีร่ัวไหล
จุดเส่ียง 5 จุด
1.หน้าตลาดสันติสุข
2.แยกโนนหงห์ทอง
3.ส.เขมราฐ
4.ช่องเจ็ดสี
5.ปากทางเข้า รพ.

1.เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใน
ด้านบรรเทาสาธารณภัยและ
สามารถให้การรักษาผู้ประสบเหตุ
เป็นจ านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดอัตราตายและ
ความพิการของผู้ป่วยท่ีได้รับ
อุบัติเหตุและสารเคมีร่ัวไหล

1จนท รพ ทุก
หน่วยงานทุกระดับ  
60 คน
2.พยาบาลวิชาชีพ 
รพ.สต./PCU21 
แห่งๆละ2คน จ านวน
 42คน    
3 สสอ. 2 คน
4.กู้ชีพพ้ืนฐาน /
เอกชน 20 คน     
5.พขร.รพ. 10 คน 
6.ต ารวจ 6 นาย
7.อสม. จ านวน 30 คน
รวมท้ังหมด 170 คน

งบ PP

/ 22,200 

ฐิติพร (Erรพ.๕๐ พรรษา)

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 2. แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

 3. โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  ตัวช้ีวัด อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทง้ัท่ี ER และ Admit) 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 40

 ตัวช้ีวัด อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทง้ัท่ี ER และ Admit) 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ  งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

5.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
170 คน 20 บาท x 1 วัน

3,400 3,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,200 22,200 
ค่าเบ้ียเล้ียงติดตามงาน 25 
คน x 120 บาท x 2 วัน

6,000 6,000 3,000 3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,000 6,000.0 
ค่าเบ้ียเล้ียงติดตามงาน 4 คน
 x 240 บาท x 16 วัน

15,360 15,360 7,680 7,680 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,360 15,360 

/ /

นางสุภาภรณ์ 
สสอ.เมืองฯ

งบ PP27.4 โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์

เพ่ือการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น คณะท างานการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น

/ /

นางสุภาภรณ์ สสอ.เมืองฯ

งบ PP27.3 โครงการสนับสนุนและจัดหา
โลหิตไว้ใช้เพ่ือการรักษาผู้ป่วยท่ี
เสียโลหิตจนอาจถึงข้ันวิกฤษ
ชีวิตได้

เพ่ือการรักษาผู้ป่วยท่ีเสียโลหิต
จนอาจถึงข้ันวิกฤษชีวิตได้

ปชช.ท่ีมาบริจาค
โลหิตและคณะท างาน
การรับบริจาคโลหิต

27.2 โครงการส่งเสริมป้องกันการลด
อุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณ
ภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
สารเคมีร่ัวไหล
จุดเส่ียง 5 จุด
1.หน้าตลาดสันติสุข
2.แยกโนนหงห์ทอง
3.ส.เขมราฐ
4.ช่องเจ็ดสี
5.ปากทางเข้า รพ.

1.เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใน
ด้านบรรเทาสาธารณภัยและ
สามารถให้การรักษาผู้ประสบเหตุ
เป็นจ านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดอัตราตายและ
ความพิการของผู้ป่วยท่ีได้รับ
อุบัติเหตุและสารเคมีร่ัวไหล

1จนท รพ ทุก
หน่วยงานทุกระดับ  
60 คน
2.พยาบาลวิชาชีพ 
รพ.สต./PCU21 
แห่งๆละ2คน จ านวน
 42คน    
3 สสอ. 2 คน
4.กู้ชีพพ้ืนฐาน /
เอกชน 20 คน     
5.พขร.รพ. 10 คน 
6.ต ารวจ 6 นาย
7.อสม. จ านวน 30 คน
รวมท้ังหมด 170 คน

งบ PP

/ 22,200 

ฐิติพร (Erรพ.๕๐ พรรษา)



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
 2.แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
 3. โครงการท่ี 30 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ  ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 30

 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 บาท
 x 2 ม้ือ x 11 คน

1,320 1,210 1,210 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 4 ม้ือ x 11 คน

1,100 

จ้างเหมารถบัส 1 คัน 10,000 5,000 5,000 

ค่าท่ีพัก 18,000 9,000 9,000 

ค่าวิทยากร 1 คน x 3 ช่ัวโมง
 x 600 บาท x 2 วัน

3,600 1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 34,020 34,020 
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาทx 2 คร้ัง x 10 คน

1,200 600 600 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 4 คร้ัง x 10 คน

1,000 500 500 

3.ค่ายานพาหนะ 10,000 5,000 5,000 

4.ค่าท่ีพัก 18,000 9,000 9,000 

5.ค่าวิทยากร 1 คน x 600 
บาท x 3 ชม.x 2 วัน

3,600 1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 33,800 33,800 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

30.1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
งานสาธารณสุขส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต.ปีละ 2 คร้ัง

เพ่ือศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การพัฒนางานสาธารณสุข

บุคลากร จ านวน 11 
คน

30.2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
งานสาธารณสุขส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีในรพ.สต.ปีละ 2 คร้ัง

เพ่ือศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การพัฒนางานสาธารณสุข

บุคลากร จ านวน 10 
คน

/ /

นางหนูพิศ  ทุ่นทอง       รพ.สต.ดงห่องแห่

เงินบ ารุง รพสต.ดงห่องแห่

34,020 

/ / /

นายอร่ามฤทธิ์ ดวงศรี / รพ.สต.หัวเรือ

เงินบ ารุง รพ.สต.หัวเรือ

33,800 

 E1  E2  E3  E4



 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาทx 2 คร้ัง x 10 คน

1,200 1,200 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 4 คร้ัง x 10 คน

1,000 1,000 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 110 บาทx
 10คน

20,000 20,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,200 22,200 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เงินบ ารุง รพ.สต.หัวเรือ

22,200 31.1 โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร

เพ่ือลดเส่ียง ลดโรคในบุคลากร บุคลากร จ านวน 10 
คน

/ / /

นางวนิดา อินทร์โสม

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

กิจกรรมท่ี1 ประชุม
คณะกรรมการ CUP BOARD

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 1 ม้ือ x 20 คน x
 4คร้ัง

2,000 1,750 500 500 500 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสรุปการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

1) ค่าอาหารว่างและเครืองด่ืม
  25 บาท X 2 ม้ือ X 50คน

2500 2,500 

2) ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท X 1 ม้ือ X 50 คน

2,500 2,500 

รวมงบประมาณท้ังหมด 7,000 7,000 

31.2 โครงการพัฒนางานตามแผน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
เครือข่ายโรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษาฯ ปี 2563

เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขของ
เครือข่ายฯ

กิจกรรมท่ี1 
คณะกรรมการ cup 
board 20 คน
กิจกรรมท่ี2ประชุม
การด าเนินงานตาม
แผนยทธศาสตร์
 - จนท.รพ.  จ านวน 
30 คน
 - จนท.สสอ.  จ านวน
  28 คน
รวม 50 คน

/

งบ pp

/ / /

 ขนิษฐา  
แผนงาน รพ๕๐

7,000 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1. ค่าวิทยากรบรรยาย 600 
บาท X 6 ชม.X 3 วัน

10,800 10,800 

2.ค่าท่ีพักวิทยาการ  คณะ
พร้อมคณะ  จ านวน 3 วัน  
วันละ 1500  บาท  (2ห้อง)

9,000 9000

3.ค่าเดินทาวิทยากรคณะ
พร้อมคณะ จาก พิษณุโลก.-
อุบลฯ

12,000 12000

4.ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  (เช้า-บ่าย)  วันละ 
30 บาท  จ านวน 3 วัน 
จ านวน 50 คน

4,500 4500

5.ค่าอาหารเท่ียง    จ านวน 
50 คน จ านวน 3 วัน  วันละ 
50 บาท

7,500 7500

6.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20 
บาท จ านวน 50  คน/วัน  
จ านวน  3 วัน

1,000 1000

ค่าป้ายไวนิลโครงการ 1,000 1000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,800 45,800 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

45,800 

กลุ่มงานพัสดุ

31.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ โรงพยาบาล 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ

จ านวน 50 คน (3 วัน) /



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าวิทยากรบรรยายวิชาการ
 3 ช่ัวโมงX600บาท

1,800 1,800 

2.ค่าวิทยากรบรรยายวิชาการ
(เอกชน) 3ช่ัวโมงX1200บาท

3,600 3,600 

3.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
ประชุม 60คนX50บาทX1วัน

3,000 3,000 

4.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
ประชุมเช้า-บ่าย 60คนX2ม้ือ
X15บาท

1,800 1,800 

5.ค่าวัสดุประกอบการอบรวม
 60คนX20บาท

1,200 1,200 

6.ค่าป้ายประชุม 700 700 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,100 12,100 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 X 50 คน

2,500 2,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 15 บาท X50คน X 2 ม้ือ

1,500 1,500 

 3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
1,200 บาทx 3 คน

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 7,600 7,600 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 7,600 

งานรังสีวินิจฉัย

31.5 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
จังหวัดอุบลราชธานี

เพือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย

จ านวน 50 คน

31.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทันตบุคลากร

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในเครือข่าย ทันตบุคลากรใน
เครือข่าย 60 คน

/ 12,100 

กลุ่มงานทันตกรรม

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 X 150 คน

7,500 7,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 15 บาท X150 คน X 2 ม้ือ

4,500 4,500 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 15,000 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 X 50 คน

2,500 2,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 15บาท X50คน X 2 ม้ือ

1,500 1,500 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 5,000 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 X 20 คนX2 วัน

2,000 2,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15
 บาท X20คน X 2 ม้ือX2วัน

1,200 1,200 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 
ช่ัวโมงX600 บาท X 2 วัน

8,400 8,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,600 11,600 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

31.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และติดต้ังการใช้โปรแกรม
บริหารเวชภัณฑ์INVSส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้
โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์INVS
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม

จ านวน 20 คน (2 วัน) / 11,600 

กลุ่มงานเภสัชกรรม

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ 5,000 

กลุ่มงานเภสัชกรรม

31.7 โครงการอบรมระบบยา 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ เพ่ือ
ความปลอดภัยด้านยา(Basic 
traning)

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับ
ระบบยา ส าหรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ 2) 
เพ่ือความปลอดภัยด้านยา(Basic 
traning)

50 คน  (2รุ่นๆละ 25
 คน)

31.6 โครงการทบทวนระบบยา รพ.
 ๕๐ พรรษาฯ

เพ่ือทบทวนระบบยา รพ. ๕๐ 
พรรษาฯ

300 คน  (2รุ่นๆละ 
150 คน)

/

กลุ่มงานเภสัชกรรม

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

15,000 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x
 50 บาท

4,000 4,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 80 คน x2ม้ือx15บาท

2,400 2,400 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 80 คน X 
20 บาท

1,600 1,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,000 8,000 
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x
 50 บาท

3,200 3,200 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 80 คน x2ม้ือx25บาท

3,200 3,200 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 80 คน X 
20 บาท

1,600 1600

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,000 8,000 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดูแลช่วยเหลือให้การ
พยาบาลผู้ป่วยจิตเวชทีมี
พฤติกรรมก้าวร้าว

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดูแล
ช่วยเหลือให้การพยาบาลผู้ป่วยจิต
เวชทีมีพฤติกรรมก้าวร้าว

จนท.รพ.จ านวน 80 คน / 8,000 

 กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 8,000 

 กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต

31.9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา
ประเมินโรคจิตโรคซึมเศร้า
และสารเสพติดใน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีใน
การให้ค าปรึกษาประเมินโรคจิต
โรคซึมเศร้าและสารเสพติดใน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ

จ านวน 80 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x
 50 บาท

2,500 5,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คน x2ม้ือx15บาท

1,500 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50 คน X 
20 บาท

1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 5,000 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร  6 
ช่ัวโมง X 600 บาท

3,600 3,600 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 15 บาทX200 คนX 2 ม้ือ

6,000 6,000 

3.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X200 คน

10,000 10,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 19,600 19,600 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.12 โครงการเสริมสร้าง
พฤติกรรมบริการทางการ
พยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

เสริมสร้างพฤติกรรมบริการ
ทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

จนท.กลุ่มการพยาบาล
 200 คน

/ 19,600 

 ฉวัวรรณ ทองอุ่น

 เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 5,000 

 กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต

31.11 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการลง
บันทึกข้อมูลงานสุขภาพจิต
และยาเสพติด

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีใน
การลงบันทึกข้อมูลงานสุขภาพจิต
และยาเสพติด

จนท. รพ.จ านวน 50 
คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน  120 
คน x 50 บาท x 2 วัน

12,000 12,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 120 คน x15 บาท x 2 ม้ือ x
 2 วัน

7,200 7,200 

3.ค่าวิทยากร  4,200 บาท x
 1  คน x 2 วัน

8,400 8,400 

4.ค่าเดินทางผู้ประเมิน 
5,500x1 คน

5,500 5,500 

5.ค่าท่ีพักผู้ประเมิน 1,500 ×
 1 ห้อง 2 คืน

3,000 3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 36,100 36,100 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 36,100 

ทีมบริการ NSO

31.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาด้านจริยธรรมทางการ
พยาบาลสู่การปฏิบัติ

พัฒนาด้านจริยธรรมทางการ
พยาบาลสู่การปฏิบัติ

กกบ.กลุ่มการฯ 
กรรมการประกัน
คุณภาพทางการ
พยาบาล จนท.กลุ่ม
การพยาบาล 120 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวันผู้มารับ
บริการ 50 คน x 50 บาท

2,500 2,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คน x2ม้ือx15บาท

1,500 1,500 

31.15 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 4,000 4,000 
1.ค่าอาหารกลางวันผู้มารับ
บริการ 40 คน x 50 บาท

2,000 3,200 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 40 คน x2ม้ือx15บาท

1,200

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,200 3,200 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ 3,200 

อัจฉรา

31.16 โครงการฟ้ืนฟูวิชาการการ
ดูแลผู้ป่วย กลุ่มโรคจักษุ โสต
 ศอ นาสิก

1. เพ่ือให้พยาบาลมีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรค จักษุ โสต ศอ นาสิก
2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ดูแลผู้ป่วยของสหสาขาวิชาชีพ และ
เครือข่ายรพ.๕๐พรรษาฯ

จนท.รพ.จ านวน 40 คน 

31.14 โครงการตรวจคัดกรองต้อหิน
ในกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังและผู้มา
รับบริการ ต้ังแต่อายุ 40 ปีข้ึน
ไป

1. เพ่ือตรวจคัดกรองโรคต้อหิน
เบ้ืองต้น ประชาชนและกลุ่มเส่ียง
อายุ 40 ปีข้ึนไป
2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การดูแลรักษาสุขภาพทางตา
3. เพ่ือป้องกันและชะลอภาวะตา
บอดในกลุ่มผู้ป่วยโรคต้อหิน

จ านวน 50 คน / 4,000 

เยาวภา เจริญพร

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าวิทยากร 600 บาท x 3 
ช่ัวโมง

1,800 1,800 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 x 60 คน

3,000 3,000 

3.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
  15 บาท x 60 คน x 2 ม้ือ

1,800 1,800 

4.ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 7,600 7,600 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 X50 คน

2,500 2,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คน X15 บาท x 2 ม้ือ

1,500 1500

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 4,000 4,000 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 4,000 

กลุ่มการพยาบาลฯ

31.18 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ทางการพยาบาล

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การพยาบาล

จนท.รพ.จ านวน 50 คน

31.17 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ
การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม
ท่ัวไปและศัลยกรรมกระดูก

เพ่ือให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม
ท่ัวไปและศัลยกรรมกระดูก

พยาบาลใน รพ.และ 
รพ.สต. จ านวน 60 คน

/ 7,600 

 ยุวดี,ปรางทิพย์

 เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 15 บาทX300 คนX2 ม้ือ

9,000 9,000 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X300 คน

15,000 15000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,000 24,000 
1.ค่าอาหารกลางวัน 63 คนx
 50 บาท  x 2  วัน

6,300 6300

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 63 คน x15 บาท x 2 ม้ือ x 
2 วัน

3,780 3780

3.ค่าวิทยากร 3ช่ัวโมง X 
600บาท x 6 วัน

10,800 10800

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,880 20,880 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

20,880 

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

31.20 โครงการอบรมมาตรฐานการ
บริการเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ
และการยกเคล่ือนย้ายผู้ป่วย
ข้ันพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ(Basic 
Hospital Transportation)

เพ่ือสู่ความเป็นเลิศและการยก
เคล่ือนย้ายผู้ป่วยข้ันพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จนท.รพ. 63 คน /

31.19 โครงการความรักความผูกพัน
ต่อองค์กรพยาบาล(กิจกรรม
วันพยาบาลแห่งชาติ)

เพ่ือส่งเสริมความรักความผูกพันต่อ
องค์กรพยาบาล

จนท.รพ. 300 คน / 24,000 

ปิยะลักษณ์ ชิดใจ

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 83 คน x
 50 บาท X 3 วัน

12,450 12,450 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 83 คน x15 บาท x 2 ม้ือ x 
3 วัน

7,470 7,470 

3.ค่าวิทยากร 3ช่ัวโมง X 
600บาท x 3 วัน

5,400 5,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,320 25,320 
1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x
 50 บาท

3,000 3,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 60 คน x15 บาท x 2 ม้ือ

1,800 1,800 

3.ค่าวิทยากร 3ช่ัวโมง X 
600บาท

1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,600 6,600 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

6,600 

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

31.22 โครงการอบรมการจัดการ
ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

เพ่ือเตรียมรับเหตุการณ์ความ
รุนแรงในห้องฉุกเฉิน

จนท.รพ.60 คน /

31.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการช่วยฟ้ืน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน

จนท.รพ.250 คน 
(แบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 

83 คน)

/ 25,320 

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x
 50 บาท X2 วัน

7,000 7,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 70คน x15 บาท x 2 ม้ือ X2
วัน

4,200 4,200 

3.ค่าวิทยากร 3ช่ัวโมง X 
600บาท X 2 วัน

3,600 3,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,800 14,800 
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 43 คน

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 x 43 คน x 2 วัน

4,300 4,300 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15
 บาท x 43 คน x 2 ม้ือ  x 2วัน

2,580 2,580 

3.ค่าวิทยากร 3 ช่ัวโมง X 
600 บาท X 2 วัน

3,600 3,600 

4.ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ
ประจ าฐาน3 ช่ัวโมงละ 600 
บาทx4 คน X 2 วัน

14,400 14,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,880 24,880 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 24,880 

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

31.24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยชีวิตข้ันสูงในผู้ใหญ่ 
(ACLS)

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและ
เลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆใน
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานช่วย
แพทย์ระหว่างการช่วยชีวิตข้ันสูง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพทย์ 20 คน
พยาบาล ER , 
AEMT-I  20 คน
พยาบาล ICU  20 
คนพยาบาล IPD 20 
คนพยาบาล GP 2 
คนพยาบาล NCD 2 
คนพยาบาล CAPD  2
 คน รวม 86 คน

31.23 โครงการอบรมฟ้ืนฟูเชิง
ปฏิบัติการและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพข้ันสูง

1.เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ช่วยฟ้ืนชีวิตส าหรับบุคลากร
ทางการพยาบาล
2.เพ่ือให้การช่วยฟ้ืนชีวิตใน
โรงพยาบาล มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

จนท.รพ.140 คน ( 2 
รุ่นๆละ 70 คน)

/ 14,800 

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 x 150 คน

7,500 7,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 15 บาท x 150คน x 2 ม้ือ

4,500 4500

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 2000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 14,000 14,000 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 x 100 คน

4,000 4,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 100คน x 2 ม้ือ

4,000 4000

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,500 1500

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,500 9,500 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 9500

เอี้ยง ตระการจันทร์

31.26 โครงการปรับเปลียน
พฤติกรรมผู้ป่วยAsthma

เพ่ือลดภาวะแทรกช้องในผู้ป่วย ผู้ป่วยAsthma 100 คน

31.25 โครงการปรับเปลียน
พฤติกรรมผู้ป่วย COPD

เพ่ือลดภาวะแทรกช้องในผู้ป่วย ผู้ป่วย COPD 150 คน / 14000

เอี้ยง ตระการจันทร์

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 x 50 คน

2,500 2500

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 15 บาท x 50คน  x 2 ม้ือ

1,500 1500

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 
บาท x 6 ช่ัวโมง

3,600 3600

4.ค่าเดินทางวิทยากร และ
ค่าท่ีพัก

5,000 5000

5.ค่าเบ้ียเล้ียง จนท.ติดตาม
เย่ียมประเมิน โรงพยาบาลท่ี
ผ่านการอบรม ประมาณ 28 
แห่ง จนท.จ านวน 3 คน x 
240บาท/วัน x 14 วัน

10,080 10080

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,680 22,680 

31.27 โครงการอบรมให้ความรู้
มาตรฐานการอุปัฏฐากสงฆ์

ตามพระธรรมวินัยและ
มาตรฐานการจัดบริการทาง

การแพทย์

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการ

อุปัฏฐากสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
และมาตรฐานการจัดบริการทาง

การแพทย์

จนท.รพ.50 คน /

งานพระภิกษุ

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

22,680 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน  40 คน
 X 50 บาท

2,000 2,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 40 คน X2 ม้ือX15 บาท

1,200 1200

3.ค่าวิทยากร 600 บาท X 6
 ช่ัวโมง

3,600 3600

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,800 6,800 
1.ค่าอาหารกลางวัน 120 คน
 X50 บาท

6,000 12,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 120 คนX 2 ม้ือ X 15 บาท

3,600 

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
 120 คน X20 บาท

2,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,000 12,000

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.29 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีรพ.เพ่ือให้ จนท. มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติของ รพ. 
และสามารถอยู่ในองค์กรได้อย่างมี
ความสุข

จนท.รพ.120 คน (2 
รุ่นๆละ 60 คน)

/

HRD

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 6,800 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

31.28 โครงการให้ความรู้การใช้ยา
สมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ส าหรับแพทย์แผน
ปัจจุบันและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข

เพ่ือให้แพทย์แผนปัจจุบันและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ยา
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

จนท.แพทย์แผนไทย 
40 คน

12,000



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน
X50 บาท X5 คร้ัง

12,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 2 ม้ือX 50 คนX 15 บาท 
X5 คร้ัง

7,500 1,500 1500 1500 1500 1500

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
 50 คน X20 บาทX 5 คร้ัง

5,000 5000

4.ค่าเดินทางไป-กลับวิทยากร
 5 คน ๆ 5 คร้ัง ๆ 3,000บาท

75,000 3000 3000 3000 3000 3000

5.ค่าท่ีพักวิทยากร 5 คน  5 
คร้ัง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 850 
บาท

21,250 4,250 4250 4250 4250 4250

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 121,250 121,250 

/ / /

HRD

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อภินิหารความรู้การเงิน

เพ่ือให้ จนท.มีความรู้เก่ียวกับ
การเงิน และการบริหารจัดการ
เร่ืองการเงิน

จนท.การเงิน 50 คน 
(5 คร้ังๆละ 1 วัน)

121,250 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 45 คน 
x50 บาท x14 รุ่น X2 คร้ัง

63,000 63000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 2 ม้ือx 45 คนx 15 บาทx 
14 รุ่นX 2 คร้ัง

37,800 37800

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
 560X14รุ่นX2 คร้ัง

13,500 13500

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 114,300 114,300 

1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน 
X 50 บาท

3,000 3,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 2 ม้ือx 60 คนx 15 บาท

1,800 1,800 

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
 60 คน X 20 บาท

1,200 1,200 

4.ค่าตอบแทนวิทยากร 7
ช่ัวโมงXละ 600 บาท

4,200 4,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,200 10,200 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้การจัดท า
ผลงานวิชาการเพ่ือเล่ือนระดับ

เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
การจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเล่ือน
ระดับ

จนท. ระดับ
ปฏิบัติการและผู้ท่ี
สนใจ จ านวน 60 คน

/ 10,200 

 HRD 

 เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ / / 114,300 

HRD31.31 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการงานพลังกลุ่มและ
ความสุข

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพลังกลุ่มและ
ความสุขให้กับเจ้าหน้าท่ี

จนท.รพ.560 คน (14
 รุ่นๆละ 45 คน)



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน 
X50 บาท X2 วัน

8,000 8,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 2 ม้ือX 80 คนX 15 บาทX 
2 วัน

4,800 4800

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
 80 คนX 20 บาท

1,600 1600

4.ค่าตอบแทนวิทยากร

  4.1บรรยาย 1 ท่าน 1 
ชม. ๆ ละ 1,200 บาท 2 วัน

2,400 2400

  4.2 ฝึกปฏิบัติ 2 ท่าน 6 
ชม. ๆ ละ 1,200 บาท 2 วัน

14,400 14400

5.ค่าเดินทางไป-กลับวิทยากร
 2 ท่าน X3000 บาท

6,000 6000

6.ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คน  2 
คืน ๆ ละ 1,450 บาท

5,800 5800

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 43,000 43,000 

 เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 43000

 HRD 

31.33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft office 
2010 ประจ าปีงบประมาณ 
2563

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft 
office 2010 ให้กับเจ้าหน้าท่ี

จนท.รพ.80 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 15 บาทX 150 คนX 2ม้ือ
X2วัน

9,000 9,000 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X 150 คน X2วัน

15,000 15,000 

3.ค่าวิทยากร 2วัน ๆละ 6 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท

7,200 7,200 

4. ค่าเดินทางวิทยากร 6,000 6,000 

5. ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คืนๆละ
 1,500 บาท

3,000 3,000 

6.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 3,000 3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 43,200 43,200 
1.ค่าอาหารกลางวัน  300 
คน x 50 บาท

 15,000 15,000 

2.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
 300คน x 15 บาทX 2 ม้ือ

 9,000 9,000 

3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์  5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  29,000 29,000 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 29,000 

พัสวีนิษฐ์

31.35 โครงการอบรมฟ้ืนฟู IC 
ประจ าปี 2563

เพ่ือให้บุคลากรมีความตระหนักใน
การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล

จนท.รพ.300 คน

31.34 โครงการพัฒนาเสถีรยภาพ
ทาง การเงินสู่องค์กรม่ังค่ัง

เพ่ือพัฒนาเสถีรยภาพทาง การเงิน
สู่องค์กรม่ังค่ัง

จนท.รพ.150 คน / 43,200 

งานประกันสุขภาพ

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ป้าย / ไวนิลประชาสัมพันธ์   1,500 30,000 1500

2.รางวัลประกวดต่างๆ  27,500 27500

3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์    1,000 1000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  30,000 30,000 
1.ค่าอาหารกลางวัน  200 
คน x 50 บาท

10,000 10000

2.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
 200คน x 15บาท X 2 ม้ือ

6,000 6000

3.ค่าวิทยากร 7 ช่ัวโมง X 
600 บาท X2 วัน

8,400 8400

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 24,400 24,400 
1.รางวัลผู้ร่วมตอบกิจกรรมธรรมะ 2,000 2,000 2000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 2,000 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

31.38 โครงการธรรมะบ าบัด เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร จนท.รพ.20คน /

 ชมรมจริยธรรม

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 24,400 

 ชมรมจริยธรรม

31.37 โครงการอบรมจริยธรรม
บุคลากรหลักสูตรครูสมาธิ
สถาบันพลังจิตตานุภาพพระ
อาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์  สิ
ริน.ธโร

เพ่ือชีวิตเป็นสุข มีทัศนคติเชิงบวก 
มีสมาธิมีสติท่ีจะปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบและงาน
อ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

จนท.รพ.200 คน

31.36 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
การล้างมือจัดตรงวันรณรงค์
ล้างมือโลก 15 ต.ค ทุกปี

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการล้างมือ
ให้ย่ังยืน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ล้างมือของบุคลากร

จนท.รพ.100 คน / 30,000 

พัสวีนิษฐ์

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
300 คนX15 บาทX2ม้ือX3 
วันX 2รุ่น

54,000 54,000 

2.ค่าอาหารกลางวัน 300 คน
 X 50 บาท X 3 วันX 2รุ่น

90,000 90000

3.ค่ารางวัลประกวด
หน่วยงานส่งเสริม MOPH

รางวัลชนะเลิศ 10,000 10000

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 9,000 9000

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 5000

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 
1,200 บาท

6,000 6000

4.ค่าวัสดุฝึกอบรม 10,000 10000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 184,000 184,000 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 184,000 

 ยุทธศาสตร์

31.39 โครงการส่งเสริม MOPH 
บุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เพ่ือถ่ายทอดค่านิยมของกระทรวง
สาธารณสุขสู่บุคลากรใน
โรงพยาบาลทุกระดับ

600คน (แบ่งเป็น 2 
รุ่นๆ ละ 3 วัน)



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
15บาทX150 คนX2ม้ือX3 รุ่น

13,500 13,500 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
X 150 คน X3 รุ่น

22,500 22500

3.ค่าวิทยากร 3 วัน ๆละ 4 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท

7,200 7200

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9,000 9000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 52,200 52,200 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 120 คนX 15 บาทX 2 ม้ือ 
X9 คร้ัง

32,400 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 

2.ค่าอาหารกลางวัน 120 คน
X 50 บาทX 9คร้ัง

54,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 86,400 86,400 
การเงิน ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองอุบลราชธานีประสาน
การเงิน ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชานี เพ่ือ Claim 
จากกรมบัญชีกลาง ภายในเดือน
กันยายน 2563

รวมงบประมาณท้ังส้ิน       -        -   

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ / / 86,400 

 พัฒนาคุณภาพบริการและ
มาตรฐาน

31.41 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ : 
Learn More ปีงบประมาณ 
2563

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ,เพ่ือน ามา
ปรับใข้ในการให้บริการ

รุ่นละ 120 คน (จัด
เดือนละ 1 คร้ัง)

/

31.40 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในยุคดิจิตอล ปีงบประมาณ 
2563

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิตอล

450 คน (3รุ่นๆละ 
150 คน)

/ / 52,200 

 IT,HRD 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

ผกาวรรณ

กรมบัญชี กลาง

31.42  เพ่ือคัดกรองและเฝ้าระวังความเส่ียง
ด้านสุขภาพของบุคลากร  สามารถวาง
แผนการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาในบุคลากรแต่ละกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จ านวน 
133 คน

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีในเจ้าหน้าท่ี
ข้าราชการ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 2. แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 31 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 31

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)
ผู้รับ
ผิด

ชอบ
แหล่งงบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
20 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ

1,000 1,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 20 คน x25 บาทx 2 ม้ือ

1,000 

1,000 

2.อบรมให้ความรู้ ประชาชน

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
480 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ

24,000 

24,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 480 คน x25 บาทx 2 
ม้ือ

24,000 

24,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,000 50,000 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/

นางจริยา ขันตีสาย

เงินบ ารุงรพ.สต.ผาแก้ว

50,000 
33.1 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติด

ดาว
1เพ่ือประชุมช้ีแจงแนว
ทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 
ให้แก่คณะกรรมการพัฒนา 
รพ.สต.รับทราบ
2.เพ่ือให้ความรู้ ประชาชนใน
การด าเนินกิจกรรม GREEN 
and CLEAN

1.คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต.
จ านวน 20 คน
2.ประชาชน มบ..
ละ 80 คน  จ านวน
 6 มบ. รวม 480 
คน

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ประชุมช้ีแจงโครงการ รพ.สต.
ติดดาว
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 31 คน x 1 ม้ือ

1,860 - - - 1,860 - - - - - - - -

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 31 คน x 2 ม้ือ

1,550 - - - 1,550 - - - - - - - -

ประชุมติดตามการด าเนินงาน 
รพ.สต.ติดดาว
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 31 คน x 1 ม้ือ

1,860 - - - - - - - 1,860 - - - -

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 31 คน x 2 ม้ือ

1,550 - - - - - - - 1,550 - - - -

อบรมประชาชนงาน Green & 
clean
1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ อัตรา 60
 บาท x 387 คน x  1 ม้ือ

23,220 - - - 23,220 - - - - - - - -

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อัตรา 25 บาท x 387 คน x  2
 ม้ือ

19,350 - - - 19,350 - - - - - - - -

33.2 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติด
ดาว
1.1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 
รพ.สต.ติดดาว
1.2 ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
1.3 อบรมประชาชนงาน 
Green & clean

1.เพ่ือช้ีแจงการพัฒนา รพ.สต.
ติดดาวให้กับคณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต.ได้รับทราบ
2.เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติด
ดาว
3.เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา รพ.สต.
ติดดาว

1.คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต. 
จ านวน 31 คน
2.คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต. 
จ านวน 31 คน
3.ชาวบ้าน หมู่ละ 
43 คน 9 หมู่บ้าน 
จ านวน 387 คน

 /  / 

นายศักดา ดวงศรี      รพ.สต.หัวดูน

เงินบ ารุง รพสต.หัวดูน

49,390 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 49,390 49,390 
1.ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโซน 1
1.ค่าอาหารกลางวัน50บาท/
คน/ม้ือ (  25คน  1ม้ือ)

1,250 5,500 

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
25บาท/คน/ม้ือ (  25คน  2ม้ือ)

1,250 

3.ค่าวิทยากรอัตรา 600บาท/
คน/ชม  ( 1 คน 5 ชม)

3,000 

2.ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโซน 2
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/
คน/ม้ือ ( 20 คน  1ม้ือ)

1,000 5,000 

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
25บาท/คน/ม้ือ (  20คน  2ม้ือ)

1,000 

3.ค่าวิทยากรอัตรา 600บาท/
คน/ชม  ( 1 คน 5 ชม)

3,000 

3.ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโซน 3
1.ค่าอาหารกลางวัน50บาท/
คน/ม้ือ ( 28 คน  1ม้ือ)

1,400 5,800 

/

33.2 โครงการพัฒนา รพ.สต.ติด
ดาว
1.1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 
รพ.สต.ติดดาว
1.2 ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว
1.3 อบรมประชาชนงาน 
Green & clean

1.เพ่ือช้ีแจงการพัฒนา รพ.สต.
ติดดาวให้กับคณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต.ได้รับทราบ
2.เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติด
ดาว
3.เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา รพ.สต.
ติดดาว

1.คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต. 
จ านวน 31 คน
2.คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต. 
จ านวน 31 คน
3.ชาวบ้าน หมู่ละ 
43 คน 9 หมู่บ้าน 
จ านวน 387 คน

 / 

33.3 1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ใช้เคร่ืองมือ
ทางการแพทย์และสอบ
เทียบเคร่ืองมือทาง
การแพทย์ในถานบริการ
ปฐมภูมิ

1.จนท.ในรพ.สต.มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้และ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือทางการ
แพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการสอบเทียบ
ได้รับการสอบเทียบตาม
มาตรฐาน

                     ต่อ

จัดประชุม 3 โซนๆ
ละ 1วัน 
โซน 1  รพ.สต.ละ 
3 คน =25 คน
โซน 2 รพ.สต.ละ 
3คน=  20คน 
โซน 3 รพ.สต.ละ 
3=28 คน

นางสุคนธา ไพเราะ

งบ PP

 / 

นายศักดา ดวงศรี      รพ.สต.หัวดูน

เงินบ ารุง รพสต.หัวดูน

16,300 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
25บาท/คน/ม้ือ (  28คน  2ม้ือ)

1,400 

3.ค่าวิทยากรอัตรา 600บาท/
คน/ชม  ( 1 คน 5 ชม)

3,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 16,300 16,300 
1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม2
 ม้ือๆละ 25บาท จ านวน 50 คน

2500 2,500 

2.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือๆละ 
50บาท จ านวน 50 คน

2500 2,500 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50 คน ๆละ 
20 บาท

1000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,000 6,000 
1.เย่ียมเสริมพลัง รพ.สต.
เป้าหมาย 2 คร้ัง 10 แห่ง -เบ้ียเล้ียงทีมเย่ียมเสริมพลัง 
240บาท/คน/วันจ านวน 20 
คน*5วัน*2 คร้ัง

48,000 16,000 16,000 16,000 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์  รพ.สต.ติดดาว  ดังน้ี 
 2.1 จัดอบรมงาน IC

งบ pp

33.5 โครงการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิสู่มาตรฐาน 
รพ.สต.ติดดาว 
ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้ รพ.สต.เป้าหมายผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
เกณฑ์สะสมปี2560 - ปี2563 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                 ต่อ

รพ.สต.ส่งประเมิน
ใหม่ 8 แห่ง คือ 
รพ.สต. หนองบ่อ/ 
รพ. สต .ทัพไทย /
รพ. สต.หนองไหล
 /รพ. สต.หัวเรือ/ 
รพ. สต.หัวดูน /รพ.
 สต.ผาแก้ว/ รพ
สต.กระโสบ /รพ. 
สต.ต าแย
รพ.สต.รับ
Re-accradit
2 แห่ง  คือ 
  -หนองแก
  -ปทุม 
 รวมท้ังหมด 10 
แห่ง

/ / / / 48,000 

งานพัฒฯรพ./สสอ.

งบ pp

11,000 

/ 6,000 

เภสัชกรรม รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.4 โครงการทบทวนระบบเบิก
เวชภัณฑ์และการบริหาร
จัดการวัคซีนในรพ.สต. 
เครือข่าย รพ. ๕๐ พรรษา 
ฯ ปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือทบทวนระบบการเบิก
เวชภัณฑ์ในรพ.สต.เครือข่ายให้
เป็นแนวทางเดียวกัน            
       2.เพ่ือทบทวนการ
บริหารจัดการวัคซีนในรพ.สต.

1. จนท.รพ.สต. 20
แห่งๆละ2คน เป็น
จ านวน 42 คน
 2. จนท. สสอ. 4 
คน
 3. รพ.4คน 
รวมเป็น 50 คน

/33.3 1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ใช้เคร่ืองมือ
ทางการแพทย์และสอบ
เทียบเคร่ืองมือทาง
การแพทย์ในถานบริการ
ปฐมภูมิ

1.จนท.ในรพ.สต.มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้และ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือทางการ
แพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีมี
ความจ าเป็นในการสอบเทียบ
ได้รับการสอบเทียบตาม
มาตรฐาน

                     ต่อ

จัดประชุม 3 โซนๆ
ละ 1วัน 
โซน 1  รพ.สต.ละ 
3 คน =25 คน
โซน 2 รพ.สต.ละ 
3คน=  20คน 
โซน 3 รพ.สต.ละ 
3=28 คน

นางสุคนธา ไพเราะ

งบ PP16,300 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25บาท/คน/ม้ือ 50 คนx2ม้ือx2
 วัน

5,000 5,000 

  -ค่าอาหารกลางวัน50บาท/คน/ม้ือ 50คนx2วัน5,000 5,000 

  -ค่าวัสดุ20บาท/คน/คร้ัง x 50 คน 1,000 1,000 

2.2 อบรมมาตรฐานการใช้ยาใน รพ.สต. 11,000 

  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม25บาท/คน/ม้ือ 50 คน x 2ม้ือ x 2 วัน5,000 5,000 

  -ค่าอาหารกลางวัน60บาท/คน/ม้ือ  50คนx2วัน5,000 5,000 

  -ค่าวัสดุ 20 บาท /คน/คร้ัง  x 50 คน1,000 1,000 

3.ถอดบทเรียน รพ.สต.ติดดาวปี 2563
  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
25บาท/คน/ม้ือ50 คนxม้ือ x1
วัน

2,500 2,500 

  -ค่าอาหารกลางวัน50บาท/คน/ม้ือx50 คน2,500 2,500 

  -ค่าวัสดุ20บาท/คน/คร้ัง x 50 คน 1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 76,000 76,000 
1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บ.
X 60 คน X 1วัน

3,000 3,500 

2. ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
 50 บ.X60 คน X1วัน

3,000 3,000 

งบ PP9,000 33.6 โครงการส่งเสริม ควบคุม 
การเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือประชาชน

เก็บส่ิงส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

  -จนท.รพ.สต.
25คน-จนท. รพ.
๕๐พรรษาฯ20 
คน-จนท. กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์  
5  คนรวม  60คน
ประชุมอบรม 1 วัน

/

นางสุวรัตน์  รพ.๕๐พรรษาฯ

33.5 โครงการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิสู่มาตรฐาน 
รพ.สต.ติดดาว 
ปีงบประมาณ 2563

เพ่ือให้ รพ.สต.เป้าหมายผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
เกณฑ์สะสมปี2560 - ปี2563 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

                 ต่อ

รพ.สต.ส่งประเมิน
ใหม่ 8 แห่ง คือ 
รพ.สต. หนองบ่อ/ 
รพ. สต .ทัพไทย /
รพ. สต.หนองไหล
 /รพ. สต.หัวเรือ/ 
รพ. สต.หัวดูน /รพ.
 สต.ผาแก้ว/ รพ
สต.กระโสบ /รพ. 
สต.ต าแย
รพ.สต.รับ
Re-accradit
2 แห่ง  คือ 
  -หนองแก
  -ปทุม 
 รวมท้ังหมด 10 
แห่ง

/ / / /

งานพัฒฯรพ./สสอ.

งบ pp

11,000 

11,000 

6,000 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
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 E1  E2  E3  E4

3. ค่าวัสดุ 60 คนๆละ 20 บาท 1,200 1,200 

4.ค่าวิทยากรบรรยาย 3 ชม.ๆ
ละ600บาท

1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,000 9,000 
1.เบ้ียเล้ียง จนท.ผู้ออกนิเทศ  
240บาท x 2 คน x 20 วัน

9,600 9,600 9,600 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 9,600 9,600 
1.ค่าอาหารเจ้าหน้าท่ีจ านวน 
25 คน x 50บาท x 5 ม้ือ

6,250 6,250 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 25 คน x 15 
บาท x 10 ม้ือ

3,750 3750

ค่าวิทยากรจ านวน 1 คน x 6
ช่ัวโมง x 600 บาท

3,600 3600

งบ PP9,000 

33.7 โครงการนิเทศติดตาม
เกณฑ์มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ในรพ.
สต.และ PCU

 -สามารถตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างได้อย่างถูกต้องแม่นย า
น่าเช่ือถือ
 -เคร่ืองมือท่ีใช้มีความพร้อม
และได้รับการสอบเทียบ
มาตรฐาน

1.-รพ.สต. จ านวน 
20 แห่ง
2.PCU จ านวน 1 
แห่ง
3.ออกเย่ียมปีละ 2
รอบ รอบละ 10 วัน
โดยก าหนดเป้น 6 
เดือนแรก 6 เดือน

/ /

นางสุวรัตน์  รพ.๕๐พรรษาฯ

งบ PP

33.6 โครงการส่งเสริม ควบคุม 
การเก็บส่ิงส่งตรวจท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือประชาชน

เก็บส่ิงส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

  -จนท.รพ.สต.
25คน-จนท. รพ.
๕๐พรรษาฯ20 
คน-จนท. กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์  
5  คนรวม  60คน
ประชุมอบรม 1 วัน

/

นางสุวรัตน์  รพ.๕๐พรรษาฯ

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

19,840 

กลุ่มงานโครงสร้างฯ

33.8 โครงการสอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย์

เพ่ือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์
ให้ได้ตามมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยและพร้อมใช้

เคร่ืองมือแพทย์ 
จนท.รพ. และ 
จนท. สบส.10 
จ านวน 25 คน

/
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ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี สบส.10
จ านวน 7 คน x 160 บาท x 5 
วัน

5,600 5600

ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี สบส.10
จ านวน 1 คน x 160 บาท x 4 
วัน

640 640

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 19,840 19,840 
1.อาหารกลางวัน 50 บาทx30 
คน

1,500 1,500 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 
บาทx30 คน X 2 ม้ือ

900 900 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 
บาทx 2 คน

3,600 3,600 

4. ค่าเดินทางวิทยากร (ค่า
น้ ามัน) 2 คน

800 800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,800 6,800 

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

33.9 โครงการเย่ียมประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุข (LA) จังหวัด
อุบลราชธานี

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
LA

จนท.กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์
และหัวหน้างาน
ต่างๆจ านวน 30 คน

/ 6,800 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

19,840 

กลุ่มงานโครงสร้างฯ

33.8 โครงการสอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย์

เพ่ือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์
ให้ได้ตามมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยและพร้อมใช้

เคร่ืองมือแพทย์ 
จนท.รพ. และ 
จนท. สบส.10 
จ านวน 25 คน

/
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1.การสมัครเป็นสมาชิกประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง
ชันสูตรสาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

12,000 12,000 

2.การทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการเร่ืองการตรวจ
วินิจฉัย Syphilis คณะเทคนิค
การแพทย์ ม.มหิดล

2,200 2,200 

3.การทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการเร่ืองการตรวจ
วินิจฉัยไข้เลือดออก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด
สมุทรสงคราม

2,000 2,000 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ 52,100 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

33.10 โครงการประกันคุณภาพ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กร
ภายนอก (EQA)

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
LA

                ต่อ

การทดสอบต่างๆท่ี
เปิดบริการของกลุ่ม
งานเทคนิค
การแพทย์

/
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 E1  E2  E3  E4

4. การทดสอบความช านาญ
ทางห้องปฏิบัติการเร่ืองการ
ตรวจวินิจฉัย เลปโตสไปโรซีส 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7
 จังหวัดขอนแก่น

1,000 1,000 

5.การทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการเร่ืองการตรวจ
วินิจฉัยสครับไทฟัส ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ี 7 
จังหวัดขอนแก่น

1,000 1,000 

6.โครงการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการเร่ืองการตรวจ
เอชไอวี ซีโรโลยีแห่งชาติ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 
จังหวัดอุดรธานี

2,500 2,500 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ 52,100 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

33.10 โครงการประกันคุณภาพ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กร
ภายนอก (EQA)

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
LA

                ต่อ

การทดสอบต่างๆท่ี
เปิดบริการของกลุ่ม
งานเทคนิค
การแพทย์

/
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7.โครงการประเมินคุณภาพการ
วิเคราะห์แถบทดสอบปัสสาวะ 
โดยสมาคมชีวเคมีคลินิก
ประเทศไทย

5,500 5,500 

8.การทดสอบความช านาญการ
ตรวจวิเคราะห์แก๊สในเลือด
และอิเล็กโทรไลท์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก

3,400 3,400 

9.การทดสอบความช านาญการ
ตรวจวิเคราะห์ HbE Screening
 test โดยศูนย์บริการเทคนิค
การแพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่

1,500 1,500 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ 52,100 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

33.10 โครงการประกันคุณภาพ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กร
ภายนอก (EQA)

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
LA

                ต่อ

การทดสอบต่างๆท่ี
เปิดบริการของกลุ่ม
งานเทคนิค
การแพทย์

/
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 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

10.การทดสอบความช านาญ
โดยเปรียบเทียบผลการตรวจ
วิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการของ รพ.สต./
ศสม. และโรงพยาบาล เขต
สุขภาพท่ี10ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 10

21,000 21,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 52,100 52,100 
1.ค่าสอบเทียบตู้เย็นเก็บเลือด
และตู้เย็นเก็บน้ ายา 400 บาท/
หลัง จ านวน 9 หลัง

3,600 3,600 

2.ค่าสอบเทียบเคร่ืองป่ัน 
Centrifuge และ Hematocrit
 Centrifuge 200 บาท/เคร่ือง 
จ านวน 40 เคร่ือง

8,000 8,000 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.11 โครงการสอบเทียบ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธานี และบริษัทท่ี
รับสอบเทียบ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
LA

เคร่ืองมือต่างๆของ
กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

/ / / / 57,870 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ 52,100 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

33.10 โครงการประกันคุณภาพ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กร
ภายนอก (EQA)

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
LA

                ต่อ

การทดสอบต่างๆท่ี
เปิดบริการของกลุ่ม
งานเทคนิค
การแพทย์

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

3.ค่าสอบเทียบ Autopipette  
800 บาท/เคร่ือง ในกรณีท่ีเกิน
 3 จุดคิดเพ่ิมจุดละ 150 บาท 
จ านวน 2 เคร่ือง 150 x 2 = 
300 ส่ง cal จ านวน 12 x 800
 = 9,600 บาท

9,900 9900

4.ค่าสอบเทียบเคร่ืองเขย่าถุง
เลือด 3,500 บาท/เคร่ือง 
จ านวน 4 เคร่ือง

14,000 14000

5.ค่าสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ 
1,200 บาท/เคร่ือง จ านวน 12 
เคร่ือง

14,400 14400

 6.ค่าสอบเทียบตู้ Biological 
Safety Cabinet 3,745 บาท/
เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง

7,490 7490

7.เบ้ียเล้ียง จนท.คนละ 240 
บาท จ านวน 2 คน 1 วัน

480 480

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 57,870 57,870 

33.11 โครงการสอบเทียบ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธานี และบริษัทท่ี
รับสอบเทียบ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
LA

เคร่ืองมือต่างๆของ
กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

/ / / / 57,870 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าธรรมเนียมในการเย่ียม
ส ารวจ

25,000 25,000 

2.ค่าอาหารกลางวันผู้เย่ียม
ส ารวจ 25 คนx50 บาท

1,250 1,250 

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
25 คนx 15 บาท X2 ม้ือ

750 750 

4.ค่าท่ีพักผู้เย่ียมส ารวจ 3 คนx 
1 คืนx 1,500 บาท

4,500 4,500 

5.ค่าเดินทางทีมเย่ียมส ารวจ 9,000 9,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 40,500 40,500 
1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท X
 30 คน

1,500 13,400 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
15 บาท X30คน X 2 ม้ือ

900 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.13 โครงการรับการเย่ียม
ส ารวจจากสมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ จนท.รพ.30 คน / 13,400 

กลุ่มงานเภสัชกรรม

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ 40,500 

กลุ่มงานกายภาพบ าบัด

33.12 โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด

เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบ าบัด

จนท.รพ.25 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

3.ค่าตอบแทนวิทยากรตรวจ
เย่ียมประเมิน

6,000 

4.ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,400 13,400 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดนโยบาย/มาตรฐานสู่
การปฎิบัติ

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  100 คน x 50 บาท x 
2 วัน

10,000 10,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม100 คน x15บาท x2
 ม้ือx 2วัน

6,000 6,000 

2.เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน ประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล

33.13 โครงการรับการเย่ียม
ส ารวจจากสมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ จนท.รพ.30 คน / 13,400 

กลุ่มงานเภสัชกรรม

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ
เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ / 129,200 

ทีมบริการ NSO

33.14 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล(QA)กลุ่ม
ภาระกิจด้านการพยาบาล
รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 2563

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน
ประกันคุณภาพทางการ
พยาบาล(QA)

กกบ.กลุ่มการฯ , 
จนท.กลุ่มกาฯ 
กรรมการประกัน
คุณภาพ จ านวน 
100 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  100 คน x 50 บาท x 
1 วัน

5,000 5,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม  100 คน x15บาท 
x2 ม้ือ

3,000 3,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
 600  บาท

4,200 4,200 

3. กิจกรรมรับการเข้าเย่ียมจาก
กองการพยาบาล

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการ
เย่ียมจากกองการพยาบาล  
200 คน x 50 บาท x 2 วัน

20,000 20,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้ารับการเย่ียมจาก สรพ. 200
 คน x15 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน

12,000 12,000 

3.ค่าธรรมเนียมผู้เย่ียมประเมิน
1,500บาทx 6คน x2 วัน

18,000 18,000 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ
/ / 129,200 

ทีมบริการ NSO

33.14 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล(QA)กลุ่ม
ภาระกิจด้านการพยาบาล
รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 2563

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน
ประกันคุณภาพทางการ
พยาบาล(QA)

กกบ.กลุ่มการฯ , 
จนท.กลุ่มกาฯ 
กรรมการประกัน
คุณภาพ จ านวน 
100 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

4.ค่าเดินทางผู้ประเมิน 5,500 
บาท x 6 คน

33,000 33,000 

5.ค่าท่ีพักผู้ประเมิน 1,500 × 4
 ห้อง 3 คืน

18,000 18,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 129,200 129,200 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
15 บาทX250 คนX2ม้ือX4วัน

30,000 30,000 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทX
 250คน X4วัน

50,000 50,000 

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 5,000 5,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 85,000 85,000 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
15 บาทX150 คนX2ม้ือX2วัน

9,000 4,500 4,500 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทX
 150 คน X2วัน

15,000 7,500 7,500 

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 3,000 1,500 1,500 

4.ค่าป้ายไวนิล 1,500 750 750 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 28,500 28,500 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.15 โครงการสรุปผลการ
ด าเนินงานโรงพยาบาล ๕๐
 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ประจ าปีงบประมาณ 2563

เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณประจ าปี
งบประมาณ 2563

จนท.รพ.250 คน / 85,000 

ยุทธศาสตร์

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ / 129,200 

ทีมบริการ NSO

33.14 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล(QA)กลุ่ม
ภาระกิจด้านการพยาบาล
รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 2563

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน
ประกันคุณภาพทางการ
พยาบาล(QA)

กกบ.กลุ่มการฯ , 
จนท.กลุ่มกาฯ 
กรรมการประกัน
คุณภาพ จ านวน 
100 คน

 เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ / 28,500 

 ยุทธศาสตร์

33.16 โครงการรับนิเทศและการ
ตรวจราชการประจ าปี 
งบประมาณ 2563

เพ่ือติดตามการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

จนท.รพ.150 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ื
150คนX15บาทX2ม้ือX2วันX3
รุ่น

27,000 27,000 

2.ค่าอาหารกลางวัน 150คน X
 50 บาท X 2 วันX 3 รุ่น

45,000 45,000 

3.ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 9,000 9,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 81,000 81,000 
1.ประชุม/น าเสนอผลลัพธ์ 
คณะกรรมการทีมน าเฉพาะด้าน

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  50 คน x 50 บาท x 1
 วัน

2,500 2500

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม  50 คน x15บาท x
 2 ม้ือ x 1 วัน

1,500 1500

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
 600  บาท x1 วัน

4,200 4200

2.ประชุมถ่ายทอดนโยบาย/
มาตรฐาน ทีมน าเฉพาะด้านสู่
การปฏิบัติ

33.17 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและการ
บริหารจัดการ สู่
ความส าเร็จ  ขององค์กร 
ปีงบประมาณ 2563

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และการบริหารจัดการของ
องค์กร

จนท.รพ.450 คน 
(3รุ่นๆละ 150 คน)

/ 81,000 

 ยุทธศาสตร์

 เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ
เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ / 256,000 

 ทีม QM

33.18 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่
HA รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 
2563

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่HA รพ.
๕๐พรรษาฯ

กกบ.รพ. ,
คณะกรรมการทีม
เฉพาะด้าน,เจ้า
หน้าทีท รพ.

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  200 คน x 50 บาท x 
1 วัน

10,000 10000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม  200 คน X15 บาท
 x 2 ม้ือ x 1 วัน

6,000 6000

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการความรู้และสารสนเทศ

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  100 คน x 50 บาท

5,000 5000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม 100 คน x15 บาท 
x 2 ม้ือ

3,000 3000

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
 600  บาท

4,200 4200

4.เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน Re-accreditation 
Survey

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม 200 คน x 50 บาท

10,000 10000

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ
/ / 256,000 

 ทีม QM

33.18 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่
HA รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 
2563

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่HA รพ.
๕๐พรรษาฯ

กกบ.รพ. ,
คณะกรรมการทีม
เฉพาะด้าน,เจ้า
หน้าทีท รพ.

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม  200 คน x15 บาท
 x 2 ม้ือ

6,000 6000

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
 600  บาท x 1 วัน

4,200 4200

4.ลงทะเบียนต่ออายุโครงการ 
THIP

10,000 10000

5. กิจกรรมรับการเข้าเย่ียมจาก
ทีมวิทยากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง
จาก สรพ.

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการ
เย่ียมจาก สรพ. 200 คน x 50 
บาท x 2 วัน

20,000 20000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้ารับการเย่ียมจาก สรพ. 200
 คน x15 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน

12,000 12000

3.ค่าธรรมเนียมผู้เย่ียมส ารวจ  
18,000 บาท x 4  คน x 2 วัน

144,000 144000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 242,600 242,600 

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ / 256,000 

 ทีม QM

33.18 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่
HA รพ.๕๐พรรษาฯ ปี 
2563

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่HA รพ.
๕๐พรรษาฯ

กกบ.รพ. ,
คณะกรรมการทีม
เฉพาะด้าน,เจ้า
หน้าทีท รพ.

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  120 คน x 50 บาท x 
3 วัน

18,000 18,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม  120 คน x15บาท 
x 2 ม้ือ x 3 วัน

10,800 10800

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ชม x
 600  บาท x3 วัน

12,600 12600

4.ค่าจัดท าไวนิลผลงานวิชาการ 
 จ านวน 50 ผลงาน x 450 บาท

22,500 22500

5.ค่าจ้างเหมาในการจัดท า 
back drop และบูธนิทรรศการ
ทีมเฉพาะด้าน

14,000 14000

6.ค่ารางวัลประกวดผลงาน 
R2R,Oral,Poster,นวัตกรรม,
เร่ืองเล่า,ภาพประทับใจ,คดีเด็ด

30,000 30000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 107,900 107,900 

33.19 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน
คุณภาพ (กิจกรรม
มหกรรมคุณภาพ CQI)

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานคุณภาพ

จนท.รพ.120 คน / 107,900 

 ทีม QM

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  50 คน x 50 บาท

2,500 2,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม50 คน x15 บาท x 
2 ม้ือ

1,500 1500

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20 
บาท x50 คน

1,000 1000

4.ค่าจัดท าไวนิล อบรมและป้าย
รณรงค์

2,000 2000

5.ค่ารางวัลความเส่ียงหน่วยงาน 10,000 10000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 17,000 17,000 
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  100 คน x 50 บาท x 
3 วัน

15,000 15000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม 100 คน x15 บาท 
x 2 ม้ือ x 3 วัน

9,000 9000

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 20 
บาท x 100 คน x 3 รุ่น

6,000 6000

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.21 โครงการ อบรมฟ้ืนฟู"การ
บริหารความเส่ียงใน
หน่วยงาน"

เพ่ือส่งเสริมการบริหารความ
เส่ียงในหน่วยงาน

จนท.รพ.450 คน / 30,000 

ทีม RM

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

/ 17,000 

ทีม RM

33.20 โครงการรณรงค์วันแห่ง
ความปลอดภัย

เพ่ือส่งเสริมการบริหารความ
เส่ียงในหน่วยงาน

จนท.รพ.100 คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
15 บาทX 250 คนX 2ม้ือX2วัน

15,000 15,000 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาทX
 250 คน X2วัน

25,000 25000

3.ค่าวิทยากร  3 ช่ัวโมงๆละ 
600 บาท X 1คน

1,800 1800

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,870 1870

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 43,670 43,670 
จัดอบรม 1 วัน

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุม  300 คน x 50 บาท

15,000 15000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้
เข้าประชุม  300 คน x15 บาท
 x 2 ม้ือ

9,000 9000

3.ค่าวิทยากร 3 คน x 600 
บาทx 3 ชม.x2 วัน

10,800 10800

33.21 โครงการ อบรมฟ้ืนฟู"การ
บริหารความเส่ียงใน
หน่วยงาน"

เพ่ือส่งเสริมการบริหารความ
เส่ียงในหน่วยงาน

จนท.รพ.450 คน /

ทีม RM

เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ
เงินบ ารุง รพ.๕๐ พรรษาฯ

33.23 โครงการอบรมและซ้อม
แผนอัคคีภัย

เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ท่ีจะ
เกิดใน รพ.

จนท.รพ.300 คน / 52,400 

 ทีม ENV

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

/ 43,670 

ยุทธศาสตร์

33.22 โครงการพัฒนาองค์กรท่ี
เป็นเลิศ TQA

เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐาน TQA

จนท.รพ.250  คน



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 33

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ
 เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

การจัดซ้อมแผนระงับอีคคีภัย 1
 วัน

1.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x
 50 บาท

5,000 5000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
100 คน x25 บาท x 2 ม้ือ

3,000 3000

3.ค่าวิทยากร 4 คน x 600 
บาทx 4 ชม.(ฝึกปฏิบัติ)

9,600 9600

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 52,400 52,400 

33.23 โครงการอบรมและซ้อม
แผนอัคคีภัย

เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ท่ีจะ
เกิดใน รพ.

จนท.รพ.300 คน / 52,400 

 ทีม ENV

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข  ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 34

 ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.จัดอรมแนะแนวทางการ
ประเมินบุคคล และผลงาน

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท/คน/ม้ือ ( 40 คน  1 ม้ือ)

2,000 2,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท/คน/ม้ือ (40 คน 2 
ม้ือ )

2,000 2,000 

3.ค่าวิทยากร อัตรา 600
บาท/คน/ชม ( 1 คน 5 ชม.)

3,000 3,000 

4.ค่าวัสดุอบรม 20 บาท/คน/
วัน ( 40 คน 1วัน )

800 800 

2.กิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการน าเสนอผลงาน

1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
การน าเสนอผลงานหลักสูตร 
3 วัน

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม
 (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

34.1 โครงการ Happy MOPH 
สาธารณสุขอ าเภอเมือง
องค์กรแห่งความสุข

บุคคลากรมีความพร้อมในการ
ประเมินผลงานเล่ือนระดับ

1.บุคคลากรท่ีมี
คุณสมบัติประเมิน
บุคคลและผลงานเพ่ือ
เล่ือนระดับ จ านวน 
40 คน
2 สสอ. 8 คน รพ.สต.
 ละ 2 คน รวม 50 คน

/

นางสุคนธา ไพเราะ

งบเงินบ ารุง สสอ.

32,800 

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข  ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 34

 ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม
 (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท/คน/ม้ือ (  50 คน  3 ม้ือ)

7,500 7,500 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท/คน/ม้ือ (50 คน 6 
ม้ือ )

7,500 7,500 

3.ค่าวิทยากร อัตรา 600
บาท/คน/ชม ( 1 คน 5 ชม. 3
 วัน)

9,000 9,000 

4.ค่าวัสดุอบรม 20 บาท/คน 
( 50 คน  )

1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 32,800 32,800 
1. ค่าเบ้ียเล้ียง ทีมเย่ียมเสริม
พลังอัตรา 120บาท/คน/วัน 
 จ านวน  7 คน จ านวน 20 วัน

11,760 11,760 2,940 2,940 2,940 2,940 

34.1 โครงการ Happy MOPH 
สาธารณสุขอ าเภอเมือง
องค์กรแห่งความสุข

บุคคลากรมีความพร้อมในการ
ประเมินผลงานเล่ือนระดับ

1.บุคคลากรท่ีมี
คุณสมบัติประเมิน
บุคคลและผลงานเพ่ือ
เล่ือนระดับ จ านวน 
40 คน
2 สสอ. 8 คน รพ.สต.
 ละ 2 คน รวม 50 คน

/

นางสุคนธา ไพเราะ

งบเงินบ ารุง สสอ.

32,800 

34.2  โครงการOne health 
one districtconcept รพ.
สต.เหมือน หน่ึงแผนกใน
โรงพยาบาล

น าทีมเยียมเสริมพลังโดย ผอ 
รพ๕๐ /สสอ/ฝ่ายบริหาร/IT /
ยุทธ /การพยาบาล

 ปีละ 2 คร้ังๆละ7 คน
 วันละ3รพ.สต. รวม 
14วัน

/ / / /

สุคนธา /สสอ.

1.PP



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 3. โครงการท่ี 34 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข  ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 34

 ตัวช้ีวัด จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ

 งปม.รวม
 (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมท้ังหมด 11,760 11,760 
1.ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและเวที 10,000 10,000 

2.ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานท่ี
และซุ้มกิจกรรม

25,000 25,000 

3.ค่ารางวัล 6 ประเภท
รางวัลชนะเลิศ 2000X6
ประเภท

12,000 6,000 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
1500X6ประเภท

9000 4,000 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
1000X6ประเภท

6,000 2,800 

รางวัลชมเชย 500X4ประเภท 2,000 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 64,000 64,000 

34.2  โครงการOne health 
one districtconcept รพ.
สต.เหมือน หน่ึงแผนกใน
โรงพยาบาล

น าทีมเยียมเสริมพลังโดย ผอ 
รพ๕๐ /สสอ/ฝ่ายบริหาร/IT /
ยุทธ /การพยาบาล

 ปีละ 2 คร้ังๆละ7 คน
 วันละ3รพ.สต. รวม 
14วัน

/ / / /

สุคนธา /สสอ.

1.PP

34.3 โครงการครอบครัวสุขสันต์
เทศกาลวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2563

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรและครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการสืบสานและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทางศาสนาและ
ประเพณีไทย

บุคลากรและ
ครอบครัวของ
เครือข่าย รพ. ๕๐ 
พรรษา ฯ

/

HRD

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษาฯ

47,800 



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 35

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ค่าจัดพิมพ์จดหมายข่าว
สุขภาพ  รพ.สต.ปทุม จ านวน
 1 คร้ังๆ 2,000 ฉบับๆละ 15
 บาท

30,000 30,000 30,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 
 1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ
จ านวน   1 ม้ือๆละ 50 บาท
 จ านวน 50  คนๆละ 60 
บาท รวม 6 วัน

15,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

   2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(เช้า-บ่าย) จ านวน 2 ม้ือๆละ
 25 บาท จ านวน 50 คนๆละ
 50 บาท รวม 6 วันๆละ  
2,500  บาท

15,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,000 30,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กองทุนฯทต.ปทุม

/ /

นายจิรายุ แสงงาม/สสอ.เมืองฯ

งบpp30,000 

35.1 โครงการ จดหมายข่าว
สุขภาพ ปี 62

1.เพ่ือให้ประชาชน สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ                
2.เพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองการส่ือสาร
สุขภาพกับอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านและผู้น าชุมชน

1.หลังคาเรือนในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.
ปทุม 
2.หน่วยงานราชการ/
คณะศึกษาดูงาน

35.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศระดับ รพสต.
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (HDC  DATA 
CENTER)

1. AUDIT คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
  (HDC,  KPI, PA, QOF)

เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานบันทึกข้อมูล
งานIT รพสต./รพ. 50
 พรรษาฯ/ฝ่ายสสอ. 
และผู้สังเกตการณ์ 
จ านวน 50 คน

/

/

นางอภิชญา ชาสุรีย์ รพ.สต.
ปทุม

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 35

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือจ านวน
   1 ม้ือๆละ 50 บาท จ านวน
 50  คนๆละ 60 บาท รวม 2
 วัน

5,000 5,000 

  2. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม (เช้า-บ่าย) จ านวน 
2 ม้ือๆละ 25 บาท จ านวน 
50 คนๆละ 50 บาท รวม 2  
วันๆละ  2,500  บาท

5,000 5,000 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
ช่ัวโมง ละ 600 บาท จ านวน
 2 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง รวม 12
  ช่ัวโมง

7,200 7,200 

 4. ค่ายานพาหนะ  ไป กลับ 
เท่ียวละ 2,500 บาท 2 เท่ียว

5,000 5,000 

   5. ค่าท่ีพัก จ านวน 2 คืน ๆ
 ละ 1,200 บาท

2,400 2,400 

35.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนการใช้งานโปรแกรม
JHCIS

2. พัฒนาระบบ และการใช้งาน
แก้ไขข้อมูลโปรแกรม JHCIS

คณะเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานระบบ
ฐานข้อมูลและ
พนักงานบันทึกข้อมูล
 CUP50 พรรษา 
จ านวน 50 คน

งบpp/

นายจิรายุ แสงงาม/สสอ.เมืองฯ

25,600 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 35

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 25,600 25,600 
 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท/คน/ม้ือ จ านวน 
150 คน  2 ม้ือ

22,500 22,500 - 

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท/คน/ม้ือ จ านวน 150 
คน 1 ม้ือ

22,500 22,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,000 45,000 
/ / / / ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 ม้ือ = 

50 บาท  x  60  คน x 12 
คร้ัง

36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

/ / / / ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2
 ม้ือ= 25 บาท  x  60  คน x
 12 คร้ัง

36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

35.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนการใช้งานโปรแกรม
JHCIS

2. พัฒนาระบบ และการใช้งาน
แก้ไขข้อมูลโปรแกรม JHCIS

คณะเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานระบบ
ฐานข้อมูลและ
พนักงานบันทึกข้อมูล
 CUP50 พรรษา 
จ านวน 50 คน

งบpp/

นายจิรายุ แสงงาม/สสอ.เมืองฯ

35.5 โครงการพัฒนาเครือข่าย
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนงาน
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน

เพ่ือให้ ผอ รพสต. หัวหน้า PCU 
หัวหน้าหน่วยบริการทุกแห่ง  
หัวหน้าฝ่ายงาน ในอ าเภอเมือง รู้
แนวทางการ  ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์สาธารณ์สาธารณสุข  
ทราบความก้าวหน้าในการสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชน

ประชุมวิชาการ 
ประจ าเดือน   สสอ 
เมือง ,  ผอ.รพศ  , ผอ
 รพ ร่มเกล้า , ผอ รพ
 50 พรรษา, 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลอุบล   , 
นายกเทศมนตรีนคร
อุบล 
หนฝ่าย งาน 20  คน 
 ผอรพสต. นวก. 34 
คน ,  เดือนละ 1 คร้ัง

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

86,400 

งบ PP

นายกฤษณะสสอเมือง

งบpp45,000 35.4 โครงการพัฒนาบุคลากร
แบบบูรณาการการควบคุม
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
 ตามตัวช้ีวัดและการรายรับ
จากกองทุน( QOF , PP fee
 schedule , แพทย์แผน
ไทย ) ปี 2563

1.เพ่ือติดตามควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานสาธารณสุขให้บรรลุ
ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข
2.เพ่ือประเมินผลงานและพัฒนา
ระบบการติดตามควบคุมก ากับ
การด าเนินงานสาธารณสุขของ
เครือข่าย
3.เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการบริหาร
จัดการ

1.ทีมผู้บริหาร/
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
ในสนง.สาธารณสุข
อ าเภอเมือง จ านวน  
32 คน 
2.คณะ จนท.รพสต.  
จ านวน 118 คน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 35

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

/ / / / 2.วัสดุและค่าใช้สอย 60 คน 
x 20 บาท x 12 คร้ัง

14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 86,400 86,400 
1.ประชุมกรรมการ NCD
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 40 คน X 4 ม้ือๆละ 
25 บาท

4,000 4,000 

2.ประชุมผู้รับผิดชอบ'งาน 
NCD

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 35 คน X 6 ม้ือๆละ 
25 บาท

5,250 5,250 

2.อาหารไม่ครบม้ือ จ านวน35
 คนX3 ม้ือๆละ 60 บาท 6,300 6,300

3.วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
ราคา 20 บาท x 3 คร้ัง 
จ านวน 35 คน 2,100 2,100

3.ออกติดตามตัวช้ีวัด 3 คร้ัง

งบกองทุนโรคเรื้อรังเงินบ ารุง สสอ.

/ / / 20,530 

นางรัฐยา งาสสอ.เมือง นางมานิดา  รพ.๕๐ พรรษาฯ

35.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เครือข่าย ๕๐พรรษาฯ

1.เพ่ือพัฒนางานควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังเครือข่าย ๕๐ พรรษาฯ
2.เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
3.เพ่ือติดตามตัวช้ีวัดและการลง
บันทึกข้อมูลผลงานอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

1.คณะกรรมการ NCD
 เครือข่าย ๕๐พรรษา
ฯจ านวน 40 คน
2.ผู้รับผิดชอบงาน
NCD ใน รพ.สต.35 
คน รพ.สต.ใน
เครือข่ายและศูนย์
สุขภาพ จ านวน ๒๑ 
แห่ง

35.5 โครงการพัฒนาเครือข่าย
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนงาน
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน

เพ่ือให้ ผอ รพสต. หัวหน้า PCU 
หัวหน้าหน่วยบริการทุกแห่ง  
หัวหน้าฝ่ายงาน ในอ าเภอเมือง รู้
แนวทางการ  ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์สาธารณ์สาธารณสุข  
ทราบความก้าวหน้าในการสร้าง
เสริมสุขภาพประชาชน

ประชุมวิชาการ 
ประจ าเดือน   สสอ 
เมือง ,  ผอ.รพศ  , ผอ
 รพ ร่มเกล้า , ผอ รพ
 50 พรรษา, 
นายกเทศมนตรี 
ต าบลอุบล   , 
นายกเทศมนตรีนคร
อุบล 
หนฝ่าย งาน 20  คน 
 ผอรพสต. นวก. 34 
คน ,  เดือนละ 1 คร้ัง

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

86,400 

งบ PP



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 35

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 4 คนๆ
ละ 240 บาท x 4 วัน 3,840 3,840 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 21,490 21,490 
1.ค่าเช่า Server จดโดเมน 
รพสต.จ านวน 20 เวบไซต์ 

แห่งละ 1,500 บาท

30,000 30,000 

2.ค่าบริการดูแลเวบไซต์
 เช่า Server จดโดเมนเนม 
เวบไซต์ สสอ จ านวน 1 แห่ง

5,000 5,000 

3.เบ้ียเล้ียง แก้ไขปัญหาเชิงรุก
 ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 
รพสต. จ านวน 21 แห่ง = 21
 x 3 x 240

15,120 3,780 3,780 3,780 3,780 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 50,120 50,120 
ประชุมช้ีแจงและติดตามการ
ด าเนินงาน(2คร้ัง/ปี)

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 
บาท x 2 ม้ือ x 25 คน

2,500 1,250 1,250 

งบ PP/ / 5,000 

นางพจนีย์ / สสอ.เมืองฯ

35.8 โครงการประชุมงานทันต
สาธารณสุข
กิจกรรม
ประชุมให้ความรู้และ
ติดตามงานตามตัวช้ีวัด

เพ่ือช้ีแจงและติดตามงานด้านทันต
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบงานทันต
สาธารณสุข จ านวน 
25 คน

งบกองทุนโรคเรื้อรังเงินบ ารุง สสอ.

/ / / 20,530 

นางรัฐยา งาสสอ.เมือง นางมานิดา  รพ.๕๐ พรรษาฯ

35.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เครือข่าย ๕๐พรรษาฯ

1.เพ่ือพัฒนางานควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังเครือข่าย ๕๐ พรรษาฯ
2.เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
3.เพ่ือติดตามตัวช้ีวัดและการลง
บันทึกข้อมูลผลงานอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

1.คณะกรรมการ NCD
 เครือข่าย ๕๐พรรษา
ฯจ านวน 40 คน
2.ผู้รับผิดชอบงาน
NCD ใน รพ.สต.35 
คน รพ.สต.ใน
เครือข่ายและศูนย์
สุขภาพ จ านวน ๒๑ 
แห่ง

งบ PP35.7 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุน งาน
สร้างเสริมสุขภาพ รพสต.

1.เพ่ือพัฒนาระบบเวบไซต์ รพสต.
 สสอ สนับสนุนงานสร้างสุขภาพ
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้งาน 
โปรแกรม

1.รพสต. 20 เวบไซต์ 
สสอ 1 เวบไซต์
2.คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ รพสต.
จ านวน 5 คน ปี ละ 1
 คร้ัง

/ / /

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

50,120 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 35 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ  ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 35

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 4 ม้ือ x 50 คน

2,500 1,250 1,250 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 5,000 
เบ้ียเล้ียงผู้นิเทศ  240 บาท/
คน/วัน จ านวน 20 คน 17 วัน

81,600 81,600 20,400 20,400 20,400 20,400 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 81,600 81,600 

/ /

นายกฤษณะ บัวเขียว

เงินบ ารุงสสอ.(งบกองทุนโรคเรื้อรัง)

35.9 โครงการควบคุมก ากับ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนางานโรคไม่
ติดต่อแบบบูรณาการ
ประจ าปี 2563

1.เพ่ือติดตามควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานสาธารณสุขให้บรรลุ
ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข
2.เพ่ือประเมินผลงานและพัฒนา
ระบบการติดตามควบคุมก ากับ
การด าเนินงานของเครือข่าย

ผู้นิเทศทีมผู้บริหาร/
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
ในสนง.สาธารณสุข
อ าเภอเมือง จ านวน  
24 คน 
เดือนละ 10วัน 
จ านวน 4 เดือน(มิย
,กค,สค,กย)

งบ PP/ / 5,000 

นางพจนีย์ / สสอ.เมืองฯ

35.8 โครงการประชุมงานทันต
สาธารณสุข
กิจกรรม
ประชุมให้ความรู้และ
ติดตามงานตามตัวช้ีวัด

เพ่ือช้ีแจงและติดตามงานด้านทันต
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบงานทันต
สาธารณสุข จ านวน 
25 คน



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 37 โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน  ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 37

 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
ม้ือ 50 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ

2,500 3,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คน x 25 บาท x2 ม้ือ

2,500 2,500 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 3 ชม.ละ x 600 บาท

1,800 3,600 

4.ค่าวัสดุการประชุม 20 บาท
 x 25 คน

1,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
7,800 7,800 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

37.1 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการข้ึนทะเบียนและ
ข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยบริการใน
งานประกันสุขภาพ ประจ าปี
 2563

1.เพ่ือปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน
หน่วยบริการ
2.เพ่ือบันทึกข้ึนทะเบียนหน่วย
บริการ

1.ผู้รับผิดชอบงาน
2.พนักงานบันทึก
ข้อมูล จ านวน 50 คน

/

อนุพันธ์ / สสอ.เมืองฯ

งบ PP7,800 

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 37 โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน  ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 37

 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
ม้ือ 50 คน x 50 บาท x 1 
ม้ือ x 2 คร้ัง

5,000 5,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x
 2 คร้ัง

5,000 5,000 

3.ค่าวัสดุการประชุม 20 บาท
 x 25 คน

1,000 1,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 3 ชม.ละ x 600 บาท

1,800 1,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 12,800 12,800 

1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบ
ม้ือ 50 คน x 50 บาท x 1 
ม้ือ x 2 คร้ัง

5,000 5,000 

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 50 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x
 2 คร้ัง

5,000 5,000 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 3 ชม.ละ x 600 บาท

1,800 1,800 

37.2 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเบิกจ่ายสิทธิ
ประกันสังคมและสิทธิ อปท.
 ปี ๒๕๖๓

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
สิทธิ อปท

1.ผู้รับผิดชอบงาน
2.พนักงานบันทึก
ข้อมูลจ านวน ๕๐คน

/

อนุพันธ์ / สสอ.เมืองฯ

งบ PP

12,800 

37.3

อนุพันธ์ / สสอ.เมืองฯ

งบ PP

11,800 กิจกรรมออกติดตาม/นิเทศ
งานเฉพาะกิจ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
ในงานประกันสุขภาพ(งาน
ประกันสังคม ท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ง
ข้อมูลใหม่ และการเบิกจ่ายด้าน
ทันตกรรม เป็นต้น)

1.ผู้รับผิดชอบงาน
2.พนักงานบันทึก
ข้อมูลจ านวน ๕๐คน

/



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 37 โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน  ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 37

 ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชนกลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,800 11,800 

37.3

อนุพันธ์ / สสอ.เมืองฯ

งบ PP

กิจกรรมออกติดตาม/นิเทศ
งานเฉพาะกิจ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
ในงานประกันสุขภาพ(งาน
ประกันสังคม ท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ง
ข้อมูลใหม่ และการเบิกจ่ายด้าน
ทันตกรรม เป็นต้น)

1.ผู้รับผิดชอบงาน
2.พนักงานบันทึก
ข้อมูลจ านวน ๕๐คน

/



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 38

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

กิจกรรมท่ี 1.อบรมความรู้
ด้านการเงิน การบัญชี   1 วัน

ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 ม้ือ
 = 50 บาท  x  50  คน

2,500 2,500 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2
 ม้ือ= 25 บาท  x  50  คน

2,500 2,500 

กิจกรรม ท่ี 2 การจัดประชุม 
ปิดงบการเงินปีละ 2คร้ัง 
(เมย.,กย 62)

ค่าอาหารไม่ครบม้ือ จ านวน 
50 บาท  x  50  คน  x 2 ม้ือ

5,000 2,500 2,500 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 25 บาท  x  50  คน
 x 4 ม้ือ

5,000 2,500 2,500 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

38.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน บัญชี  
ปิดงบการเงิน  ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป
กิจกรรมท่ี 
1.อบรมความรู้ด้านการเงิน 
การบัญชี   1 วัน
2 การจัดประชุม ปิดงบ
การเงินปีละ 2คร้ัง (เมย.,กย 
62)
3 จัดท าแผนการเงินการคลัง 
1 คร้ัง 2 วัน
4 การนิเทศติดตาม
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
โปรแกรม GL, Asset

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี มีความรู้และ
ศักยภาพในการใช้โปรแกรม  GL 
Asset  โดยสามารถบันทึกบัญชี
ได้อย่างถูกต้อง และส่งรายงานได้
ทันตามก าหนดเวลา ทุกเดือน
2.เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การเงิน
 รพสต.รายไตรมาศ  ปิดงบ
การเงินได้อย่างถูกต้อง
3.เพ่ือน าข้อมูลการเงินท่ีมีคุณภาพ
 จัดท า แผนการเงิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.เพ่ือแก้ไขการใช้งานโปรแกรม

                   ต่อ

1.ผอ รพสต. จนท 
การเงิน พ บันทึก
ข้อมูล จนท สสอ 
รวม 50 คน
2.ทีม CFO โซน รพ
สต. 4 คน

/ / /

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

งบ PP35,200 

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 38

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

ค่าวัสดุ 20 บาท /คน = 20
 บาทx 50 คน x 2 คร้ัง

2,000 1,000 1,000 

กิจกรรมท่ี 3 จัดท าแผนการ
เงินการคลัง 1 คร้ัง 2 วัน

ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 ม้ือ
 = 50 บาท  x  50  คน x 2 
ม้ือ

5,000 5,000 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2
 ม้ือ= 25 บาท  x  50  คน x
 4 ม้ือ

5,000 5,000 

ค่าวัสดุ 20 บาท /คน =
 20 บาท x 50 คน

1,000 1,000 

กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศติดตาม
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
โปรแกรม GL, Asset

38.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน บัญชี  
ปิดงบการเงิน  ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป
กิจกรรมท่ี 
1.อบรมความรู้ด้านการเงิน 
การบัญชี   1 วัน
2 การจัดประชุม ปิดงบ
การเงินปีละ 2คร้ัง (เมย.,กย 
62)
3 จัดท าแผนการเงินการคลัง 
1 คร้ัง 2 วัน
4 การนิเทศติดตาม
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
โปรแกรม GL, Asset

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี มีความรู้และ
ศักยภาพในการใช้โปรแกรม  GL 
Asset  โดยสามารถบันทึกบัญชี
ได้อย่างถูกต้อง และส่งรายงานได้
ทันตามก าหนดเวลา ทุกเดือน
2.เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การเงิน
 รพสต.รายไตรมาศ  ปิดงบ
การเงินได้อย่างถูกต้อง
3.เพ่ือน าข้อมูลการเงินท่ีมีคุณภาพ
 จัดท า แผนการเงิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.เพ่ือแก้ไขการใช้งานโปรแกรม

                   ต่อ

1.ผอ รพสต. จนท 
การเงิน พ บันทึก
ข้อมูล จนท สสอ 
รวม 50 คน
2.ทีม CFO โซน รพ
สต. 4 คน

/ / /

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

งบ PP35,200 



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 3. โครงการท่ี 38 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 38

 ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

 -ค่าเบ้ียทีมนิเทศ 
3 คน x 10 วัน x 240 บาท

7,200 7,200 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 35,200 35,200 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดอบรมพัฒนางานพัสดุ   

/ ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 ม้ือ
 = 50 บาท  x  50  คน

2,500 2,500 

/ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2
 ม้ือ= 25 บาท  x  50  คน

2,500 2,500 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดอบรม
พัฒนางานควบคุมภายใน

/ ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 1 ม้ือ 
= 50 บาท  x  50  คน

2,500 2,500 

/ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2
 ม้ือ = 25 บาท  x  50  คน

2,500 2,500 

กิจกรรมท่ี 3ตรวจสอบภายใน
 ควบคุมภายใน รพสต 20 
แห่ง/  -ค่าเบ้ียง  7   คนx 10 วัน
 x 240 บาท x 1 คร้ัง

16,800 16,800 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 26,800  26,800

38.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน บัญชี  
ปิดงบการเงิน  ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป
กิจกรรมท่ี 
1.อบรมความรู้ด้านการเงิน 
การบัญชี   1 วัน
2 การจัดประชุม ปิดงบ
การเงินปีละ 2คร้ัง (เมย.,กย 
62)
3 จัดท าแผนการเงินการคลัง 
1 คร้ัง 2 วัน
4 การนิเทศติดตาม
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
โปรแกรม GL, Asset

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี มีความรู้และ
ศักยภาพในการใช้โปรแกรม  GL 
Asset  โดยสามารถบันทึกบัญชี
ได้อย่างถูกต้อง และส่งรายงานได้
ทันตามก าหนดเวลา ทุกเดือน
2.เพ่ือให้ทราบสถานการณ์การเงิน
 รพสต.รายไตรมาศ  ปิดงบ
การเงินได้อย่างถูกต้อง
3.เพ่ือน าข้อมูลการเงินท่ีมีคุณภาพ
 จัดท า แผนการเงิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.เพ่ือแก้ไขการใช้งานโปรแกรม

                   ต่อ

1.ผอ รพสต. จนท 
การเงิน พ บันทึก
ข้อมูล จนท สสอ 
รวม 50 คน
2.ทีม CFO โซน รพ
สต. 4 คน

38.2 โครงการพัฒนางานพัสดุ และ
การควบคุมภายใน ส าหรับ 
รพสต 
กิจกรรมท่ี 
1 การจัดอบรมพัฒนางาน
พัสดุ  2 การจัดอบรมพัฒนา
งานควบคุมภายใน
3 ตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน รพสต 20 แห่ง

1.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
จัดท าบัญชีการเงิน การจัดซ้ือจัด
จ้าง  ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินการควบคุมภายใน ได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
3.เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
การบริหารการเงินการบัญชี  และ
การพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ   ค าส่ัง  มติ
คณะรัฐมนตรี

1.ผอ รพสต. จนท 
พัสดุ พ บันทึกข้อมูล 
จนท สสอ รวม 50 คน
2.คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
จ านวน 10 คน

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

26,800 

งบ PP

/ / /

ศรายุทธ สสอ.เมืองฯ

งบ PP35,200 



¨  ภารกิจเขิงยุทธศาสตร์ ¨ ภารกิจประจ า / พ้ืนฐาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

 3. โครงการท่ี 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  ตัวช้ีวัด จ านวนนวัตกรรมท่ีคิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 39

 ตัวช้ีวัด จ านวนนวัตกรรมท่ีคิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.ค่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 1 
คน x 6 ชม. x 600บาท x 2 
วัน

7,200 7,200 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1,100 1,100 

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 60 
บาท x 2 ม้ือ x 11 คน

1,320 1,320 

2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 4 ม้ือ x 11 คน

1,100 1,100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,720 10,720 

คร้ังท่ี 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ
 2 วัน

27,300 

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 95คน X 15 บาท X 2 วัน X
 2 ม้ือ

5,700 

2.ค่าอาหารกลางวัน 95 คน 
X 50 บาท X 2 วัน 9,500 

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

39.1 โครงการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการด าเนินงาน
สาธารณสุข

บุคลากร 11 คน

นางบรรเทิง พลสวัสดิ์  รพ.สต.ดงห่องแห่

เงินบ ารุง รพสต.ดงห่องแห่

/ 10,720 

39.2 โครงการพัฒนางานวิจัย 
และR2R เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 
2563
กิจกรรม 1) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 2 วัน 2) เวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 วัน

                 ต่อ

เพ่ือฒนางานวิจัย และR2R 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี

จนท.รพ.95 คน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษา ฯ

/ / 69,000 

 พัฒนาคุณ
ภาพบริการและมาตรฐาน

 E1  E2  E3  E4



 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข   EX4 .แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 2. แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

 3. โครงการท่ี 39 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  ตัวช้ีวัด จ านวนนวัตกรรมท่ีคิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

 4. ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    เป้าประสงค์ ท่ี 39

 ตัวช้ีวัด จ านวนนวัตกรรมท่ีคิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

1 2 3 4
รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดับ
โครงการและกิจกรรม

ด าเนินงาน
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย และ 
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.
รวม 
(บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 E1  E2  E3  E4

3.ค่าวิทยากร 1 คน X 600 
บาท X 6 ช่ัวโมง X 2 วัน 7,200 
4. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 20 บาท X 95คน

1,900 

5.ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน ๆละ
 1,500 บาท X 2 ห้อง

3,000 

คร้ังท่ี 2 เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้  1 วัน

41,700 

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 95คน X 15บาท X 2 ม้ือ

2,850 

2.ค่าอาหารกลางวัน 95 คน 
X 50 บาท 4,750 
3.ค่าวิทยากร 2 คน X 600 
บาท X 6 ช่ัวโมง 7,200 
5. ค่าเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 20 บาท X 95 คน

1,900 

6. ค่ารางวัล 25,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 69,000 69,000 

39.2 โครงการพัฒนางานวิจัย 
และR2R เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 
2563
กิจกรรม 1) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 2 วัน 2) เวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 วัน

                 ต่อ

เพ่ือฒนางานวิจัย และR2R 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี

จนท.รพ.95 คน

เงินบ ารุง รพ. ๕๐ พรรษา ฯ

/ / 69,000 

 พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน


