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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

 ยุทธศาสตร์

ด้านส่งเสริม

สุขภาพ 

ปอ้งกันโรค 

และคุ้มครองผู้

บริโภคเปน็เลิศ

แผนงานที่ 1 ส่งเสริม

ความรอบรู้ด้าน

สุขภาพประชาชนทกุ

กลุ่มวยั ตามหลัก 3 อ

 3 ส

1. โครงการ

พัฒนาและสร้าง

ศักยภาพคน

ไทยทกุกลุ่มวยั

(สธ./เขต/จังหวดั)

KPI 1.อัตราส่วนการ

ตายมารดา

1.แผนพัฒนาระบบ

บริการงานอนามัย

แม่และเด็ก

ลดอัตราตาย

ของมารดา

KPI 1.

อัตราส่วนการ

ตายมารดา

นอ้ยกวา่ 15 

ต่อแสนการ

เกิดมีชีพ

1.คบสอ.จัดบริการ

ส่งเสริมสุขภาพแม่และ

เด็กอย่างมีคุณภาพได้

มาตรฐานงานอนามัย

แม่และเด็ก

2.ขับเคล่ือนกลไก

คณะกรรมการอนามัย

แม่และเด็ก และภาคี

เครือข่ายในทกุระดับ

3.คบสอ.ขับเคล่ือน

มหศัจรรย์ 1,000 วนั

แรกของชีวติ 

4.มาตรการปอ้งกันการ

คลอดก่อนก าหนด

5พัฒนาคลินกิ DPAC 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 -ไม่ใช้

งบประมาณ

 -  - ต.ค.62-

ก.ย 63

0 วรรณภา 

เจริญสอน
คบสอ.ทา่ช้าง

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

ต าบลที่มีระบบการ

ส่งเสริมสุขภาพดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care)

2.แผนพัฒนาระบบ

ดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงและ

บริหารงบประมาณ

ในระบบ Long 

Term Care

1.ส่งเสริม สนับสนุน

ใหผู้้สูงอายุเข้าถึงหรือ

ใช้นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีในการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว

อย่างเสมอภาคและ

เทา่เทยีม จากทมีสห

สาขาวิชาชีพ หน่วย

บริการปฐมภมูิและ

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

 โดยการมีส่วนร่วม

ของครอบครัว ชุมชน

 และทอ้งถิ่น เพือ่ให้

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี อยู่ในสังคม

อย่างมีศักด์ิศรี 

“สังคมไทย สังคมสูง

วัย ไม่ทอดทิ้งกัน”

ร้อยละของ

ต าบลที่มี

ระบบการ

ส่งเสริม

สุขภาพดูแล

ผู้สูงอายุระยะ

ยาว (Long 

Term Care) 

ในชุมชนผ่าน

เกณฑ์

มีระบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term

 Care) ในชุมชนผ่าน

เกณฑ์ หมายถึง มีการ

ด าเนนิงานครบ

องค์ประกอบ 7 ข้อ

ต าบลที่มี

ระบบการ

ส่งเสริม

สุขภาพ

ดูแล

ผู้สูงอายุ

ระยะยาว 

(Long 

Term 

Care) ใน

ชุมชนผ่าน

เกณฑ์

4ต าบล คบสอ.ทา่ช้าง



118

(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

3.โครงการดูแล

ระยะยาว

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง  

(Long Term Care:

 LTC)   เครือข่าย

สุขภาพอ าเภอทา่

ช้าง 

ปงีบประมาณ 2563

1 เพื่อเตรียม

ความพร้อมทั้ง

ทางด้านข้อมูล

ผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง การ

พัฒนาระบบ

บริการ

การดูแลระยะยาว

2 เพื่อพัฒนา

ความรู้

ความสามารถใน

การวางแผนการ

ดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงของ

ผู้ช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ

1 มีฐานข้อมูล

ผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง, 

ผู้จดัการการดูแล

ระยะยาว

(CM),ผู้ช่วยเหลือ

ดูแลผู้สูงอายุ

( CG)และทีม

หมอครอบครัว

(Family Care 

Team: FCT)

ที่เปน็ปจัจบุนั

2.กลุ่มเปา้หมาย

ได้รับการบริการ

ตามแผนการดูแล

รายบคุคล (Care

 plan)

(ร้อยละ 80)

3. ร้อยละของ

กลุ่มเปา้หมายมี

สุขภาวะดีขึ้น 

(ร้อยละ 50)

 1 ออกคัดกรองพร้อม

เยีย่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง  ในพื้นที่

รับผิดชอบ จ านวน  4  

ต าบล 

2.ประชุมจัดท า

แผนการดูแลรายบคุคล(

 Care Plan) 

 -มี

ฐานข้อมูล

ผู้สูงอายุ

 - CM

   - CG

   - FTC

ทกุต าบล

ทกุต าบล 1 ออกคัดกรอง

1. ค่าตอบแทนCG/

อสค. 

จ านวน 4 ต าบล ๆ

ละ 10 คน ๆละ 

50 บาท ต่อวนั 

จ านวน 2 วนั  

(4x10x50x2)

2.ประชุมจดัท า

แผนการดูแล

รายบคุคล

( Care Plan) 

2.1.ค่าอาหารวา่ง 

จ านวน 50 คน

จ านวน 8 คร้ัง( 1 

มื้อๆละ 25 บาท/

คร้ัง/คน)(25 x 8 x 

50)2.2.ค่าอาหาร 

จ านวน 50 คน

จ านวน 8 คร้ัง( 1 

มื้อๆละ 50 บาท/

คร้ัง/คน)(50 x 8 x 

50)

3. ค่าวสัดุ 

 

4,000

10,000 

20,000

8000

กองทนุ LTC

หนว่ยบริการ

ธค.62-

กค.63

42,000 รพ.ทา่ช้าง คบสอ.ทา่ช้าง
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

 ยุทธศาสตร์

ด้านส่งเสริม

สุขภาพ 

ปอ้งกันโรค 

และคุ้มครองผู้

บริโภคเปน็เลิศ

แผนงานที่ 2 ส่งเสริม

สุขภาพและปอ้งกัน

โรคด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์

ทางเลือก

4. ส่งเสริม

สุขภาพและ

ปอ้งกันโรคด้วย

ศาสตร์

การแพทย์แผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลือก (สสจ.)

KPI 12. ร้อยละ

ประชาชนกลุ่มเส่ียง

DM HT มีพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพ

และปอ้งกันโรคด้วย

ศาสตร์การแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

1.แผนงานการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และปอ้งกันโรค

เร้ือรังด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์

ทางเลือก

เพื่อใหป้ระชาชน

กลุ่มเส่ียงDM HT

 มีพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และปอ้งกันโรค

ด้วยศาสตร์

การแพทย์แผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลือก

ประชาชนกลุ่ม

เส่ียงDM HT 

มีพฤติกรรม

การส่งเสริม

สุขภาพและ

ปอ้งกันโรค

ด้วยศาสตร์

การแพทย์แผน

ไทยและ

การแพทย์

ทางเลือก ร้อย

ละ 50

1.จัดท า/พัฒนา

สวนสมุนไพร และมุม

เรียนรู้เร่ืองสมุนไพรใน

ชีวติประจ าวนัและการ

ดูแลสุขภาพด้วยหลัก

ธรรมานามัย

2.จัดคลินกิแพทย์แผน

ไทยเคล่ือนที่(ออก

หนว่ยบ าบดัทกุข์กับ

หนว่ยแพทย์ พอสว.)

รพช./รพ.

สต.

4 แหง่ คบสอ.ทา่ช้าง
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

 ยุทธศาสตร์

ด้านส่งเสริม

สุขภาพ 

ปอ้งกันโรค 

และคุ้มครองผู้

บริโภคเปน็เลิศ

แผนงานที่ 3 ลด

อัตราอุบติัการณ์

ด้วยโรคไม่ติดต่อที่

ส าคัญ

5. โครงการ

ควบคุมโรค

และภยั

สุขภาพ(สธ.)

KPI 13.1 อัตรา

อุบติัการณ์

โรคเบาหวานจาก

กลุ่มเส่ียงลดลง

1.โครงการปอ้งกัน

และควบคุมโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง

(โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหติสูง) ปี

 2563

1 ประชาชนมี

พฤติกรรม

สุขภาพเอือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

เพิ่มขึน้ ( 

พฤติกรรมเส่ียง

ลดลง )

2. ลดอัตราเพิ่ม

ผู้ปว่ยใหม่

เบาหวานและ

ความดันโลหติสูง

1.จดัอบรมใหค้วามรู้โรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง  (โรคอ้วน 

เบาหวาน ความดันโลหติสูง 

 โรคหวัใจ

และหลอดเลือด) และการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วย 3

 อ. 2 ส. (ออกก าลังกาย 

อาหาร อารมณ์ สุราและ

บหุร่ี)

2.จดักิจกรรมรณรงค์วดัรอบ

เอวประเมินภาวะอ้วนลงพุง

ใหก้ับประชาชนอายุ  15 ปี

ขึ้นไป

ตรวจวดัความดันโลหติเพื่อ

คัดกรองโรคความดันโลหติ

สูงและตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน  

3.จดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ือง

เพื่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมด้วย 3 อ. 2 ส. 

(ออกก าลังกาย  อาหาร  

อารมณ์ สุราและบหุร่ี ) แก่

ประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่ม

เส่ียง 

อสม.และ

แกนน า

ประชาชน

อายุ  15 ปี

ขึน้ไป

ประชาชน

กลุ่มปกติ 

กลุ่มเส่ียง

81คน

100 

คน

1 กิจกรรมให้

ความรู้แก่

อาสาสมัคร

สาธารณสุขและ

แกนน าชุมชน 

 -  ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม  มื้อ

ละ 25 บาท จ านวน

 2 มื้อจ านวน 81คน 

   -  ค่าอาหาร

กลางวนั  มื้อละ 50 

 บาท จ านวน 1มื้อ 

จ านวน 81 คน       

 2. ค่าพาหนะเหมา

จา่ยส าหรับอสม.ใน

การรณรงค์วดัรอบ

เอวตรวจวดัความดัน

โลหติคัดกรอง

เบาหวาน คนละ 

100  บาท  จ านวน 

 81  คน        

 3. ค่าจดัซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์การ

ด าเนินงาน 

4. ค่าจดัจา้งท าส่ือ

 

4050

4050

8,100

3,500

 6,000

9,900

2,500 

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบลโพ

ประจักษ์

ตค. 62 – 

กย. 63

38,100 ชมรมอสม.

หมูท่ี่ 1
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 3 ลด

อัตราอุบติัการณ์

ด้วยโรคไม่ติดต่อที่

ส าคัญ

5. โครงการ

ควบคุมโรค

และภยั

สุขภาพ(สธ.)

KPI 13.1 อัตรา

อุบติัการณ์

โรคเบาหวานจาก

กลุ่มเส่ียงลดลง

2.โครงการคัดกรอง

ความเส่ียง ป้องกัน 

หลีกเล่ียง โรคเร้ือรัง 

งบประมาณ ๒๕๖๓

๑.เพือ่ให้

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการตรวจคัด

กรอง

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหติ

สูงและทราบถึง

ความเส่ียงของ

การป่วยเป็น

โรคเบาหวาน และ

โรคความดันโลหติ

สูงของตนเอง

๒.เพือ่ค้นหาผู้ป่วย

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหติ

สูงรายใหม่ ใหก้าร

รักษาทีร่วดเร็ว

๑.ประชากรอายุ

 ๑๕ ปีขึ้นไป

ได้รับการคัด

กรองไม่น้อยกวา่

ร้อยละ ๘๐

๒.กลุ่มเส่ียง

ได้รับการ

ตรวจหาระดับ

น้ าตาลในเลือด

ไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ ๘๐

๓.กลุ่มเส่ียงสูง

และกลุ่มสงสัย

ผู้ป่วยรายใหม่

ได้รับการตรวจ

โดยแพทย์ ร้อย

ละ ๑๐๐

๑.จดัอบรม อสม.ใหม้ี

ความรู้เกี่ยวกับโรคและ

วธิกีารตรวจค้นหาโรคที่

ถูกต้อง๒.เจา้หน้าที่

ร่วมกับ อสม.ด าเนินการ

ตรวจคัดกรองโรคเบือ้งต้น

โดยใช้แบบ Verbal 

screening

๓.จดัวนัรณรงค์ตรวจ

สุขภาพโดยเจา้หน้าที่

สาธารณสุขและอสม.

ร่วมกันตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหติสูง หมู่บ้าน

ละ ๑ วนั

ประชากรที่

มีอายุต้ังแต่

 ๑๕ ปีขึ้นไป

๑.ค่าถ่ายเอกสาร

แบบคัดกรองและ

บนัทึกผลตรวจ  

๒.ค่าปา้ยไวนิล

ประชาสัมพันธ์

โครงการ ๓ค่า

ถ่านอัลคาไลน์

ส าหรับเคร่ืองวดั

ความดันโลหติ 

ราคาชุดละ(๒ 

ก้อน)๓๕ บาท 

จ านวน ๙๖ ชุด  ๔.

ค่าถ่านส าหรับ

เคร่ืองตรวจน้ าตาล

ในเลือด 

๕. ค่าอาหาร

ส าหรับกลุ่มเส่ียง

ที่มารับ

การตรวจเลือดใน

วนัณรงค์ 

3000

๓๐๐

๓,๓๖๐

๓๖๐.-

๑๗,๕๐๐

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

เทศบาลต าบล

ถอนสมอ

24,520 รพ.สต.ถอนสมอ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 3 ลดอัตรา

อุบติัการณ์ด้วยโรคไม่

ติดต่อที่ส าคัญ

5. โครงการ

ควบคุมโรคและ

ภยัสุขภาพ(สธ.)

KPI 13.1 อัตรา

อุบติัการณ์

โรคเบาหวานจาก

กลุ่มเส่ียงลดลง

3.โครงการปอ้งกัน

และควบคุมโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง

(โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหติสูง) ปี

 2563

1 ประชาชนมี

พฤติกรรม

สุขภาพเอือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

เพิ่มขึน้ ( 

พฤติกรรมเส่ียง

ลดลง )

2. ลดอัตราเพิ่ม

ผู้ปว่ยใหม่

เบาหวานและ

ความดันโลหติสูง

1.จดัอบรมใหค้วามรู้โรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง  (โรคอ้วน 

เบาหวาน ความดันโลหติสูง 

 โรคหวัใจ

และหลอดเลือด) และการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วย 3

 อ. 2 ส. (ออกก าลังกาย 

อาหาร อารมณ์ สุราและ

บหุร่ี)

2.จดักิจกรรมรณรงค์วดัรอบ

เอวประเมินภาวะอ้วนลงพุง

ใหก้ับประชาชนอายุ  15 ปี

ขึ้นไป

ตรวจวดัความดันโลหติเพื่อ

คัดกรองโรคความดันโลหติ

สูงและตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน  

3.จดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ือง

เพื่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมด้วย 3 อ. 2 ส. 

(ออกก าลังกาย  อาหาร  

อารมณ์ สุราและบหุร่ี ) แก่

ประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่ม

เส่ียง 

ประชาชน

อายุ  15 ปี

ขึน้ไปกลุ่ม

ปกติ กลุ่ม

เส่ียง

100 

คน

ค่าอาหารอาหาร

วา่งและเคร่ืองด่ืม   

จ านวน 2 วนัๆล่ะ

100 บาทจ านวน 

100 คน  

 ค่าวทิยากร ชม.ละ

 600 บาทจ านวน 

10ชม.       

 ค่าวสัดุในการอบรม

  . ค่าจดัซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์การ

ด าเนินงาน 

4. ค่าจดัจา้งท าส่ือ

ประชาสัมพันธ ์      

   5. ค่าเคร่ืองวดั

ความดันโลหติ

เคร่ืองละ 3,300

บาท จ านวน 3 

เคร่ือง 

6. กิจกรรมให้

ความรู้กลุ่มเส่ียงสูง 

จ านวน 100 คน

 - ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม 

มื้อละ 25 บาท 

2,0000

6,000

2,000 

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบลวหิาร

ขาว

ตค. 62 – 

กย. 63

28,000 ชมรมอสม.

ต.วหิารขาว
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

4.แผนงานคัดกรอง

โรคเบาหวานใน

ประชาชนอายุ 35 

ปขีึน้ไปอ าเภอทา่ช้าง

๑.เพือ่ให้

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการตรวจคัด

กรอง

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหติ

สูงและทราบถึง

ความเส่ียงของ

การป่วยเป็น

โรคเบาหวาน และ

โรคความดันโลหติ

สูงของตนเอง

๒.เพือ่ค้นหาผู้ป่วย

โรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหติ

สูงรายใหม่ ใหก้าร

รักษาทีร่วดเร็ว

๑.ประชากรอายุ

 3๕ ปีขึ้นไป

ได้รับการคัด

กรองไม่น้อยกวา่

ร้อยละ ๘๐

๒.กลุ่มเส่ียง

ได้รับการ

ตรวจหาระดับ

น้ าตาลในเลือด

ไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ ๘๐

๓.กลุ่มเส่ียงสูง

และกลุ่มสงสัย

ผู้ป่วยรายใหม่

ได้รับการตรวจ

โดยแพทย์ ร้อย

ละ ๑๐๐

รณรงค์ตรวจสุขภาพโดย

เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข

และอสม.ร่วมกันตรวจ

คัดกรองโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหติ

สูง หมูบ่า้น

5931  คน แผ่นตรวจน้ าตาล

 60 กล่อง กล่อง

ละ 620 บาท

 ค่าถ่านอัล

คาไลน ์23 หมุ่ๆ

ละ 3 แพคๆละ 

75.

37200

5175

PPB ตค. 62 – 

กย. 63

42,375 คบสอ..
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลด

ปจัจัยเส่ียงด้าน

สุขภาพและบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อม

ใหเ้อื้อต่อการมี

สุขภาพดี

KPI 18.2 ระดับ

ความส าเร็จของ

อ าเภอมีระบบรับ

แจ้งข่าว/ปว่ย จาก

การสัมผัสสารเคมี

ทางการเกษตร 3 

ชนดิ (พาราควอต 

คลอไพริฟอส ไกลโฟ

เสต) โดยประชาชน/

อสม. ผ่าน Mobile 

Application สู่

หนว่ยบริการ(คลีนกิ

สารเคมีเกษตร/

คลีนกิโรคจากการ

ท างาน)

1.แผนพัฒนางาน

เฝ้าระวงัการสัมผัส

สารเคมีทาง

การเกษตร 3 ชนดิ

1.มีข้อมูลด้าน

ปัจจยัเส่ียงต่อ

สุขภาพ 

ผลกระทบต่อ

สุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม 

2. พัฒนากลไกการ

เฝ้าระวงั การ

รายงานข้อมูลฯ 

และการจดัการ

ปัญหาผลกระทบ

ต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อมจาก

สารเคมีทาง

การเกษตรในพืน้ที่

 ภายใต้

พระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจาก

การประกอบ

อาชีพและโรคจาก

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ.

2562

ระดับความส าเร็จ

ของอ าเภอมี

ระบบรับแจง้

ข่าว/ปว่ย จาก

การสัมผัส

สารเคมีทาง

การเกษตร 3 

ชนิด (พาราควอต

 คลอไพริฟอส 

ไกลโฟเสต) โดย

ประชาชน/อสม. 

ผ่าน Mobile 

Application สู่

หน่วยบริการ

(คลีนิกสารเคมี

เกษตร/คลีนิกโรค

จากการท างาน)  

ระดับ 5

1.จัดการประชุมอบรม

ใหค้วามรู้ 

เจ้าหนา้ที่ /อสม/

เกษตตรกร/ประชาชน

กลุ่มเส่ียง 3 ต าบล

2.ขับเคล่ือนระบบรับ

แจ้งข่าว/ปว่ย จากการ

สัมผัสสารเคมีทางการ

เกษตร 3 ชนดิ (พา

ราควอต คลอไพริฟอส 

ไกลโฟเสต) โดย

ประชาชน/อสม. ผ่าน 

Mobile Application 

สู่หนว่ยบริการ(คลีนกิ

สารเคมีเกษตร/คลีนกิ

โรคจากการท างาน)

ทมีNPCU

( รพ.รพ

สต.3แหง่.)

1ทมี             -   -   - ธค.62 0 คบสอ..
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

KPI 18.3 ระดับ

ความส าเร็จของการ

จัดท าฐานข้อมูลอาชี

วอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม 

(Occupation and 

Environmental 

Health Profile : 

OEHP) ด้านการ

เกษตรกรรม และมี

การรายงานการ

เจ็บปว่ย หรือ

เสียชีวติจากสารเคมี

ทางการเกษตร(รหสั

โรค T60)

จัดท าฐานข้อมูลอาชีวอ

นามัยและส่ิงแวดล้อม 

(Occupation and 

Environmental 

Health Profile : 

OEHP) ด้านการ

เกษตรกรรม และมีการ

รายงานการเจ็บปว่ย 

หรือเสียชีวติจาก

สารเคมีทางการเกษตร

(รหสัโรค T60)
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

2.โครงการตรวจคัด

กรองหาสารเคมีใน

กระแสเลือด

เกษตรกร ต าบลโพ

ประจักษ์ ประจ าป ี

2563

1.ประชาชน

กลุ่มเปา้หมาย

ได้รับการคัด

กรองหาสารเคมี

ในเลือด

2. ใหค้วามรู้ 

ความเข้าใจที่

ถูกต้องในการใช้

สารเคมีเพื่อ

การเกษตร

3.เพื่อปอ้งกัน

โรคและ

ภาวะแทรกซ้อน

ที่เกิดขึน้จาก

สารเคมีทาง

การเกษตร

1. อัตราปว่ย

จากการใช้

สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช

ลดลง จากป ี

2562

2. เกษตรกร

กลุ่มเส่ียง 

ได้รับการคัด

กรองหา

สารเคมีตกค้าง

ในเลือด

ร้อยละ 50

1.คัดกรองประชาชนผู้

ที่มีอาชีพเกษตรกรรม

และเกษตรกรกลุ่มเส่ียง

 ตรวจหาสารเคมีใน

กระแสเลือดด้วยชุด

ตรวจหาสารเคมีใน

กระแสเลือดคร้ังที่ 1 

2.จัดกิจกรรมรณรงค์ลด

ใช้สารเคมีเพื่อ

การเกษตรการลงนาม

มาตรการปอ้งกันการใช้

สารเคมีทางการเกษตร

โดยตัวแทนแกนน า

หมูบ่า้น และใหค้วามรู้

โดยเจ้าหนา้ที่ 

3. จัดหา/จัดท าชา

สมุนไพร สนบัสนนุการ

ปลูกรางจืด

  

1.

ประชาชน

ผู้ที่มีอาชีพ

เกษตรกรรม

และ

เกษตรกร

กลุ่มเส่ียง

2.จัด

กิจกรรม

รณรงค์

3.ชา

สมุนไพร 

 100 คน

 1 คร้ัง

 50 คน

๑ คัดกรอง

ประชาชนผู้ที่มี

อาชีพ

เกษตรกรรมและ

เกษตรกรกลุ่ม

เส่ียง เพื่อรับการ

ตรวจคัดกรอง 

1.1 คัดกรอง

กลุ่มเปา้หมาย

คร้ังที่ 1 จ านวน 

 100 คน    

ค่าอาหารวา่ง

เคร่ืองด่ืม จ านวน

  100 คน ๆละ  

25 บาท

1.2  คัดกรอง

เกษตรกรกลุ่ม

เส่ียงที่ผลการ

ตรวจเลือดใน

ระดับไม่ปลอดภยั

คร้ังที่ 2 จ านวน 

 50 คน

 

2,500.-

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบลโพ

ประจักษ์

ตค. 2562 – 

กย. 2563

17,450 ชมรมอสม.

หมูท่ี่ 2
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

4.ตรวจคัดกรอง

เกษตรกรกลุ่มเส่ียงที่ผล

การตรวจเลือดในระดับ

ไม่ปลอดภยัตรวจซ้ า

คร้ังที่ 2 จ านวน  50 คน

4.

ประชาชน

ผู้ที่มีอาชีพ

เกษตรกรรม

และ

เกษตรกร

กลุ่มเส่ียงที่

ผลการ

ตรวจเลือด

ในระดับไม่

ปลอดภยั

 ค่าอาหารวา่ง

เคร่ืองด่ืม จ านวน 

50 คน ๆละ  25 

บาท 1.3 ตอบ

แทนอาสาสมัคร

ทางกรเกษตรใน

การส ารวจและ

ติดตาม

กลุ่มเป้าหมายมา

คัดกรอง จ านวน 

50 คน ๆละ 50 

บาท จ านวน 2 

คร้ัง         1.4 ค่า

วทิยากรในการ

บรรยาย

จ านวน 1 คน 

จ านวน 2 ชม.ๆละ 

600 บาท

1.5ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ทีใ่ช้ใน

โครงการ         

1.6ป้าย

ประชาสัมพันธ ์

1,250.-

5,000 

1,200.-

5,000  

2500.--
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

3.โครงการส่งเสริม

การใช้สมุนไพรชีวี

หา่งไกลสารพิษ

๑.เพื่อให้

ประชาชนในกลุ่ม

เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป

ได้รับการตรวจ

สารเคมีตกค้าง

ในร่างกาย

๒.เพื่อให้

ประชาชนในกลุ่ม

เกษตรกรที่มี

ความเส่ียง ไม่

ปลอดภยั ได้รับ

การรักษาและ

ดูแลสุขภาพให้

ดีขึน้

๓.เพื่อให้

ประชาชนกลุ่ม

เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป

มีความรู้เพิ่มเติม

เร่ืองเกษตร

ปลอดสารพิษ

๑.เกษตรกร

และประชาชน

ทั่วไปได้รับการ

เจาะเลือดเพื่อ

ตรวจหา

สารเคมีตกค้าง

๒.เกษตรกร

และประชาชน

ที่เปน็กลุ่ม

เส่ียงและ

เส่ียงสูงได้รับ

การดูแล

สุขภาพอย่าง

ถูกต้อง

๑.จัดมหกรรมสุขภาพ 

มีกิจกรรมดังนี้

-เจาะเลือดเกษตรกร

และประชาชนทั่วไป

เพื่อตรวจดูสารเคมี

ตกค้าง

-ผู้มีความเส่ียง ไม่

ปลอดภยั ได้รับการ

รักษาโดยรางจืดขับพิษ

-บรรยายวชิา

การเกษตรปลอด

สารพิษ และการใช้

สมุนไพร

๒.ติดตามประเมิน

ผลผู้ที่เปน็กลุ่มเส่ียงและ

เส่ียงสูงในการ

รับประทานรางจืดเจาะ

เลือดซ้ าจนกวา่ผลเลือด

จะเปน็ปกติ

๓.ประเมินความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

เกษตรกร

และ

ประชาชน

ทั่วไป

300 คน ๑.ค่าอาหารวา่ง   

ส าหรับเกษตรกรที่

เข้าร่วมงาน

มหกรรมสุขภาพ 

จ านวน ๓๐๐ คน 

 คนละ ๒๕ บาท

๒.ค่าชารางจดื

 ๓.ค่าวทิยากร

บรรยายเร่ือง

เกษตรปลอด

สารพิษ ๑ ท่าน 

จ านวน ๑ ชั่วโมง 

๔.ค่าป้ายโครงการ

ส่งเสริมการใช้

สมุนไพร ชีวี

หา่งไกลสารพิษ

จ านวน ๑ ป้าย๕.

ค่าชุดตรวจโคลีน

เอสเตอร์เรสใน

เลือด ชุดละ 

๑,๕๐๐ บาท 

จ านวน ๓ ชุด 

  ๗,๕๐๐

๔,๐๐๐

 ๖๐๐

๕๐๐

๔,๕๐๐

กองทนุ

หลักประกัน

สุขภาพ

พ.ค.-63 17,100 นางสาว

สุณัฏฐา 

พึ่งสุรินทร์
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

4.โครงการประชา

ร่วมใจปอ้งกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

 ป ี2563

1.ระดมความ

ร่วมมือจากทุก

องค์กรทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนใน

การปอ้งกันและ

ควบคุมโรคข้

เลือดออก

๒เผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคไข้เลือดออก 

สร้างจติส านึกให้

ตระหนักถึง

ความส าคัญในการ

ก าจดัลูกน้ าและ

ควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุย์ุงลาย

3 ลดปญัหาการแพร่

ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก

4 ลดความชุกชุม

ของลูกน้ ายุงลาย

1. ลดความชุก

ชุมของยุงลาย

พาหะน าโรค

ไข้เลือดออก  

ดังนี้

 ๑. 1 ชุมชน 

จ านวนหลังคา

เรือนที่พบ

ลูกน้ ายุงลายได้

ไม่เกินร้อยละ 

10 หรือมีดัชนี

ลูกน้ ายุงลาย 

HI ไม่เกิน 10 

จ านวน 4 หมู ่

1.2 วดั 

โรงเรียนไม่พบ

ลูกน้ ายุงลาย 

1.จัดประชาคม

2. ด าเนนิการส ารวจ

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 3.ทมี SRRT .

ด าเนนิการก าจัดลูกน้ า

ยุงลายและแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย

4. ด าเนนิการพ่นหมอก

ควนัเคมี ในเขตพื้นที่

เกิดการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกและพื้นที่

เส่ียง    

5. เผยแพร่ความรู้เร่ือง

โรคไข้เลือดออกและ

พรบควบคุมโรค

ไข้เลือดออกแก่

ประชาชน โดยผ่านทาง

หอกระจายข่าวประจ า

หมูบ่า้น แกนน าชุมชน

และแกนน านกัเรียน

 -ผู้น าชุมชน

,ประชาชน

 อสม

 -ทมีส ารวจ 

  ทกุเดือน  

   เมือ่พบ

ผู้ปว่ย

ทกุเดือน

5 หมู่

50คน

8 คร้ัง

พ่น

ติดต่อกัน 

2สัปดาห ์

        

5หมู2่รร

๑ การด าเนินงาน

ก่อนการระบาดของ

โรค   - ค่าพาหนะ

เหมาจา่ยส าหรับทีม

 SRRT  ในการ

ควบคุมท าลายแหล่ง

เพาะพันธุย์ุงลาย

และส ารวจลูกน้ า

ยุงลาย จ านวน 50 

คน ( 10 คน/หมู่ ) 

คนละ 50 บาท 

จ านวน 8 คร้ัง 

 ๒. การด าเนินงาน

ในการออกสวบสวน

และควบคุมการ

ระบาดของโรค ( 

เมื่อเกิดโรค ) 

   - ค่าพาหนะเหมา

จา่ยส าหรับทีม 

SRRT  ในการฉีด

พ่นสารเคมีก าจดัยุง

ตัวแก่จ านวน ๓ 

คน/คร้ัง ๆละ ๑๐๐

 บาท จ านวน 8 คร้ัง

  (๓ x ๑๐๐ x 8)  

20000

 2,4๐๐

2,0๐๐

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบลโพ

ประจักษ์

ตค. 62 – 

กย. 63

24,400 ชมรมอสม.

หมูท่ี่5
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

5.โครงการปนูกิน

หมากก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย

๑.เพื่อลดความ

ชุกชุมของลูกน้ า

ยุงลาย

บา้น วดั 

โรงเรียน ชุมชน

 สถานที่

ราชการ และ

สถานบริการ

สาธารณสุข

ทกุแหง่

ในต าบลพิกุล

ทองมี

ค่าความชุกชุม

ของลูกน้ า

ยุงลายลดลง

๑.จัดซ้ือปนูกินหมาก

๒.ด าเนนิการปั้นปนูกิน

หมากใหไ้ด้ขนาดเทา่ลูก

มะนาว และน าไปตาก

แดดใหแ้หง้

๓.ด าเนนิการออก

ส ารวจและใส่ปนูกิน

หมากที่เตรียมไว ้

๔.จัดกิจกรรมรณรงค์

บา้น วดั ชุมชน และ

โรงเรียนปลอดลูกน้ า

ยุงลาย จ านวน ๔ คร้ัง

๕.จัดท าปา้นรณรงค์

ประชาสัมพันธใ์น

โรงเรียนประถมศึกษา 

จ านวน ๑ แหง่ ใน

หมูบ่า้น จ านวน ๕ 

ชุมชน วดั 

โรงเรียนใน

เขตต าบล

พิกุลทอง

๑.ค่าปนูกิน

หมาก จ านวน 

๑ๆ ปี๊บ ปี๊บละ 

๕๐๐ บาท 

๒.ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม

ส าหรับอสม. ที่

ออกรณรงค์

ก าจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย

 จ านวน ๘๑ คน

 คนละ ๒๕ บาท

 จ านวน ๔ คร้ัง

๓.ค่าปา้ยไวนลิ

ประชาสัมพันธ์

โครงการ ขนาด 

๓ x ๑.๕ เมตร 

จ านวน ๑ ผืน 

๔.ค่าปา้ยไวนลิ

รณรงค์ก าจัด

แหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย ขนาด ๓ 

5,000         

                 

     8,100     

                 

                 

                 

             

500            

                 

                 

 4,500

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบลถอน

สมอ

ต.ค.

๒๕๖๒–

ก.ย.๒๕๖๓

18,100 ชมรม อส

ม.ต.พิกุล

ทอง
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

6.โครงการควบคุม

และปอ้งกันโรค

ไข้เลือดออกในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลถอน

สมอ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓

๑.เพื่อปอ้งกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

๒.เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการ

ปอ้งกันและแก้ไข

การเกิดโรค

ไข้เลือดออกส าหรับ

ครูและผู้ปกครอง

๓.เพื่อกระตุ้นใหค้รู

และผู้ปกครอง

เล็งเหน็ความส าคัญ

ของพิษภยัของโรค

ไข้เลือดออก๔.เพื่อ

สร้างความร่วมมือ

ร่วมใจของชุมชน

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

๕.เพื่อลดอัตราการ

เกิดโรคไข้เลือดออก

ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและชุมชน

อัตราการ

เกิดโรค

ไข้เลือดออก

ในเด็กปฐมวยั

และ

ในชุมชนลดลง

   จัดอบรมใหค้วามรู้แก่

 ผู้ปกครองเด็ก และ

คณะครูของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

- ติดตามเยีย่มบา้น

เพื่อใหผู้้ปกครองรู้จักวธิี

ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ ายุงลายในกรณีเกิด

โรค

- ลงพื้นที่ควบคุมโรค

เมือ่เกิดการ

แพร่กระจายของโรค

ไข้เลือดออก

- สรุปประเมินผลและ

รายงานผลการ

ด าเนนิงาน

ครูผู้ดูแล

เด็ก และ

ผู้ปกครอง

เด็ก ของ

ศุนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

จ านวน ๗๐

 คน

๑.ค่าจดัซ้ือมุ้งครอบ  

๒.ค่าตอบแทน

วทิยากร 

๓.ค่าอาหาร

กลางวนัส าหรับผู้

เข้ารับการอบรม 

๔.ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืมส าหรับผู้

เข้ารับการอบรม 

๕.ค่าปา้ยโครงการ 

 ๓๓,๐๐๐.-

 ๒,๔๐๐.

 ๓,๕๐๐.-

๓,๕๐๐.-

500

กองทนุต าบล

ถอนสมอ

ต.ค.๒๕๖๒

 –ก.ย.๒๕๖๓

42,900 กอง

การศึกษา

ทต.ถอน

สมอ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

7.โครงการปอ้งกัน

และ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

 ป ี2563

1.ระดมความ

ร่วมมือจากทกุ

องค์กรทั้งภาครัฐ

 ภาคเอกชน 

และภาค

ประชาชนในการ

ปอ้งกันและ

ควบคุมโรคข้

เลือดออก

๒เผยแพร่ความรู้

 ความเข้าใจ

เกีย่วกับโรค

ไข้เลือดออก 

สร้างจิตส านกึให้

ตระหนกัถึง

ความส าคัญใน

การก าจัดลูกน้ า

และควบคุม

แหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย

3 ลดปญัหาการ

แพร่ระบาดของ

1. ลดความชุก

ชุมของยุงลาย

พาหะน าโรค

ไข้เลือดออก  

ดังนี้

 ๑. 1 ชุมชน 

จ านวนหลังคา

เรือนที่พบ

ลูกน้ ายุงลายได้

ไม่เกินร้อยละ 

10 หรือมีดัชนี

ลูกน้ ายุงลาย 

HI ไม่เกิน 10 

จ านวน 4 หมู ่

1.2 วดั 

โรงเรียนไม่พบ

ลูกน้ ายุงลาย 

1.จัดประชาคม

2. ด าเนนิการส ารวจ

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 3.ทมี SRRT .

ด าเนนิการก าจัดลูกน้ า

ยุงลายและแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย

4. ด าเนนิการพ่นหมอก

ควนัเคมี ในเขตพื้นที่

เกิดการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกและพื้นที่

เส่ียง    

5. เผยแพร่ความรู้เร่ือง

โรคไข้เลือดออกและ

พรบควบคุมโรค

ไข้เลือดออกแก่

ประชาชน โดยผ่านทาง

หอกระจายข่าวประจ า

หมูบ่า้น แกนน าชุมชน

และแกนน านกัเรียน

   -ผู้น า

ชุมชน

,ประชาชน

 อสม

    -ทมี

ส ารวจ 

  ทกุเดือน  

     

  เมือ่พบ

ผู้ปว่ย 

ทกุเดือน

5 หมู่

50คน

8 คร้ัง

พ่น

ติดต่อกัน 

2สัปดาห ์

        

5หมู2่รร

๑ การ

ด าเนนิงานก่อน

การระบาดของ

โรค

   - ค่าพาหนะ

เหมาจ่าย

ส าหรับทมี SRRT

  ในการควบคุม

ท าลายแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย

และส ารวจ

ลูกน้ ายุงลาย 

จ านวน 50 คน (

 10 คน/หมู ่) 

คนละ 50 บาท 

จ านวน 8 คร้ัง 

 

  

20,000

 20,000

รายจ่ายตาม

ข้อบญัญัต

อบต.วหิาร

ขาวป ี2563

ตค. 62 – 

กย. 63

40,000 อบต.วหิาร

ขาว
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

โครงการปอ้งกัน

โรคอุบติัใหม่

อุบติัซ้ า (เอดส์

และวณัโรค)

8.โครงการบริการ

ปอ้งกันการติดเชือ้

เอชไอว ีและพัฒนา

ระบบบริการรักษา

ผู้ปว่ยเอดส์ป ี๒๕๖3

1.ลดอัตราการ

ติดเชือ้รายใหม่

2 เพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงบริการ

ปอ้งกันการติด

เชือ้เอชไอวแีละ

ส่งต่อเข้าสู่

บริการตรวจการ

ติดเชือ้เอชไอวี

และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

1.ประชาชน

กลุ่มเส่ียง

ได้รับบริการ

ปอ้งกันการติด

เชือ้เอชไอวี

ร้อยละ 100

2.ประชาชน

กลุ่มเส่ียงก

ได้รับการตรวจ

เอชไอว ีร้อย

ละ 100

3.ประชาชน

กลุ่มเส่ียงที่

ได้รับการ

ติดตามให้

กลับมารับ

บริการปอ้งกัน

การติดเชือ้เอช

ไอว ีร้อยละ 

100

1.การใหบ้ริการเชิงรุก 

ได้แก่ การใหข้้อมูล

ความรู้ ส่งต่อจากผู้

ใหบ้ริการเชิงรุก หรือ

เครือข่ายเพื่อน ได้รับ

บริการตรวจการติดเชือ้

เอชไอว ีแจ้งให้

กลุ่มเปา้หมายเข้ารับ

บริการตรวจการติดเชือ้

เอชไอวซ้ี า ทกุ ๆ ๖ 

เดือน(Retain)ในรายมี

ผล Negative รายที่มี

ผล positive ส่งเข้ารับ

บริการรรักษาด้วยยา

ต้านไวรัสเอดส์

2.ศูนย์ปฏบิติัการเอดส์

ระดับอ าเภอมีการ

ขับเคล่ือน

ประชาชน

กลุ่มเส่ียง

50 คน ค่าอาหารวา่งในการ

จดักิจกรรมกลุ่ม

บริการเชิงรุก 

จ านวน 25 บาท x 

๗ คร้ัง x 20 คน     

 -ค่าพาหนะเหมา

จา่ยส าหรับ

อาสาสมัคร ในการ

ค้นหาและติดตาม

กลุ่มประชากรเส่ียง

ใหม้ารับบริการ

ปอ้งกันการติดเชื้อ

เอชไอวอีย่าง

สม่ าเสมอ จ านวน 2

 คน ๆละ  100 

บาท/คร้ัง จ านวน 

28 คร้ัง  

-ปา้ยระชาสัมพันธ ์

จ านวน 4 ปา้ยๆละ 

2500

 

3,500

5,600

10000

งบบริการ

เอดส์

ตค. 2562 – 

กย. 2563

19,100 รพ.ทา่ช้าง
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

โครงการปอ้งกัน

โรคอุบติัใหม่

อุบติัซ้ า (เอดส์

และวณัโรค)

9.โครงการรณรงค์

ปอ้งกันและ

ควบคุมโรคเอดส์ใน

สถานศึกษา

1.เพื่อใหเ้ยาวชน

ใน

สถานศึกษา ได้

ตระหนกั

ถึงปญัหาโรคเอดส์

2.เพื่อใหเ้ยาวชน

ใน

สถานศึกษา มี

ความรู้

ความเข้าใจ

เกีย่วกับโรค

เอดส์ที่ถูกต้อง 

สามารถ

ปอ้งกันตนเอง

และเผย

แพร่ความรู้

แก่เพือนบา้น

ได้

3.เพื่อเปน็การ

ปลูกฝังค่านยิมที่

ถูกต้อง ในวาระ

พิเศษ ในวนัแหง่

1. การซักถาม

2.

แบบสอบถาม

ก่อน-หลัง 

อบรม

3.แบบ

ประเมินความ

พึงพอใจของผู้

เข้ารับการ

อบรม

1. จัดท าโครงการเพื่อ

ขออนมุัติ

2.ประสานงานกับ

หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 

เช่น โรงเรียน

ประถมศึกษาในเขต

เทศบาล โรงพยาบาล

ทา่ช้าง

3. จัดเตรียมวสัดุ 

อุปกรณ์ สถานที่จัด

อบรม

4.จัดอบรมใหค้วามรู้

เร่ืองโรคเอดส์

5.ประเมินผล/รวบรวม

เสนอผู้บริหาร

1.นกัเรียน

ชัน้

ประถมศึกษ

าปทีี่ 6 

โรงเรียนใน

เขตเทศ

บายต าบล

ถอนสมอ

2.ครูพี่เล้ียง

115

5

1. ค่าอาหาร

กลางวนัส าหรับ

ผู้เข้าร่วมอบรม 

คนละ 50 บาท 

จ านวน 120 คน

2. ค่าอาหารวา่ง

 และเคร่ืองด่ืม 

มือ้ละ  25 บาท 

คนละ 2 มือ้ 

จ านวน 120 คน

3.ค่าสมนาคุณ

วทิยากร ชัว่โมง

ละ 600 บาท 

จ านวน 6 ชัว่โมง 

4 ค่าวสัดุในการ

อบรม 

5.ค่าจ้างเหมาใน

การท าปา้ย

โครงการฯ 1ผืน 

6. ค่าใช้จ่าย

เบด็เตล็ด เปน็

เงิน 4,612 บาท

6,000

6,000

3,600

9,238

550

6,612

เทศบาล

ต าบลถอน

สมอ

ก.พ.-63 30,000 กอง

สาธารณสุข

เทศบาล

ต าบลถอน

สมอ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 4 ลดปจัจัย

เส่ียงด้านสุขภาพและ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อ

การมีสุขภาพดี

โครงการปอ้งกัน

โรคอุบติัใหม่

อุบติัซ้ า (เอดส์

และวณัโรค)

10.แผนงาน         

 คัดกรองค้นหา

ผู้ปว่ยวณัโรคในกลุ่ม

เส่ียง(บคุลกรสาธณ

สุข ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้

สัมผัสรร่วมบา้น

เพื่อค้นหาผู้ปว่ย

วณัโรครายใหม่

ใหส้ามารถเข้า

รับการรักษา

โดยเร็ว

กลุ่มเส่ียงวณั

โรค

ประกอบด้วย 

HCWs 

Household  

Contact HIV 

และ Prisoner

 ได้รับการ

เอกซเรย์ทรวง

อก  100%

2.คัดกรอง

ผู้สูงอาย/ุกลุ่ม

โรคเร้ือรัง โดย

 verbal 

screeningถ้า

เข้าเกณฑ์เส่ียง

วณัโรค ส่ง

เอกซเรย์ปอด 

100%

การเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียง

ที่สงสัยวณัโรคด้วยการ

เอกซเรย์ทรวงอในกลุ่ม

เส่ียงวณัโรค

ประกอบด้วย HCWs 

Household  Contact

 HIV และ Prisoner 

ได้รับการเอกซเรย์ทรวง

อก  100%

2.คัดกรองผู้สูงอาย/ุ

กลุ่มโรคเร้ือรัง โดย 

verbal screeningถ้า

เข้าเกณฑ์เส่ียงวณัโรค 

ส่งเอกซเรย์ปอด 100%

1บคุลกร

สาธณสุข 

2 ผู้ปว่ย

เอดส์

3.ผู้สัมผัสร

ร่วมบา้น

120คน

60คน

20คน

ค่าเอกซเรย์

ทรวงอกจ านวน 

200คน

คนละ 220บาท

44,000 กองทนุวณัโรค ตค62-มีค63 44,000 ชาลิสา
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 3 ลด

อัตราอุบติัการณ์

ด้วยโรคติดต่อที่

ส าคัญ

5. โครงการ

ควบคุมโรค

และภยั

สุขภาพ(สธ.)

11.โครงการศูนย์

เด็กเล็กปลอดโรค

และการปอ้งกันเด็ก

จมน้ าในเด็กปฐมวยั

 ป ี2563

1.เพื่อใหผู้้ปกครอง

มีความรู้ ความ

เข้าใจสามารถดูแล 

ปอ้งกัน บตุรหลาน

จากโรค

ในเด็ก และการ

ปอ้งกันเด็กจมน้ าใน

เด็กปฐมวยั

2. เพื่อใหผู้้ปกครอง

 ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก

ได้รู้จกัปฏบิติัตนใน

การหลีกเล่ียง

สภาวะที่เส่ียงโรค 

และการจมน้ าใน

เด็กปฐมวยั

3. เพื่อใหศู้นย์เด็ก

เล็กมีเวชภณัฑ์ที่

เพียงพอ

1.ผู้ปกครองมี

ความรู้ความ

เข้าใจสามารถ

ดูแล ปอ้งกัน

บตุรหลานจาก

โรคในเด็ก

2. เด็กได้รู้จัก

ปฏบิติัตนใน

การหลีกเล่ียง

สภาวะที่เส่ียง

โรคและการ

จมน้ า

3. ศูนย์เด็ก

เล็กมีเวชภณัฑ์

ที่เพียงพอ

1.จัดท าเสนอโครงการ

2.จัดกิจกรรมศูนย์เด็ก

ได้แก่

-ตรวจสุขภาพ

-คัดกรองเด็ก

-กิจกรรมล้างมือ 7 

ขัน้ตอน 

3.จัดอบรมผู้ปกครองให้

ความรู้เกีย่วกับโรคใน

เด็ก ได้แก่

-การปอ้งกัน

-อาการของโรค

-การดูแลรักษาร่างกาย

4.จัดอบรมเด็ก 

ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

เล็กในด้านความรู้ใน

การปอ้งก้นการจมน้ า

5.จัดซ้ือยาเวชภณัฑ์

  -ค่าวทิยกร

 -ค่าจัดประชุม/

อบรม

-ค่าวสัดุ

2400

5,000

7,600

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบลโพ

ประจักษ์

ตค. 62 – 

กย. 63

15000 ผู้ดูแลเด็ก)

 ศูนย์เด็ก

เล็ก

บา้นเสาธง

หนิ

ศูนย์เด็กเล

บา้น

ละเมาะยุบ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

1 12.โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของเด็ก

ปฐมวยั

(โรคมือเทา้ปาก) 

ประจ าป ี๒๕๖๓

๑.เพื่อใหค้รู

ผู้ดูแลเด็ก

ตระหนกัถึง

ความส าคัญของ

สุขภาพและ

อนามัยของเด็ก

๒.เพื่อสร้างสุข

นสัิยอันดี

เกีย่วกับสุขภาพ

อนามัยของเด็ก

๓.เพื่อส่งเสริมให้

ครูผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ปกครอง และ

ผู้ประกอบการ

อาหารกลางวนั

ในการด าเนนิการ

เพื่อปอ้งกันและ

ควบคุมโรคติดต่อ

อัตราการเกิด

โรคมือเทา้

ปากลดลง

    จัดอบรมใหค้วามรู้

แก่ ผู้ปกครองเด็ก 

ผู้ประกอบการอาหาร

และคณะครูของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

- สรุปประเมินผลและ

รายงานผลการ

ด าเนนิงาน

ผู้ปกครอง

เด็ก 

ผู้ประกอบก

ารอาหาร 

และคณะ

ครูของ

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

จ านวน ๗๐

 คน

๑.ค่าจัดซ่ือ

แอลกอฮอล์เจล 

๒.ค่าจัดซ้ือขวด

ใส่แอลกอฮอล์

เจล 

๓.ค่าตอบแทน

วทิยากร 

๔.ค่าอาหาร

กลางวนั  

ส าหรับผู้เข้ารับ

การอบรม 

๕.ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม

ส าหรับผู้เข้ารับ

การอบรม

๖.ค่าปา้ย

โครงการ จ านวน

 ๑ ผืน 

5000

๑,๔๐๐

 ๒,๔๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐.-

๕๐๐.

กองทนุ

หลักประกัน

สุขภาพ

เทศบาล

ต าบลถอน

สมอ

1-ส.ค. ๑๖,๓๐๐.- ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เทศบาล

ต าบลถอน

สมอ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

13.โครงการสร้าง

เสริมภมูิคุ้มกันโรค

1.เพือ่ลดอัตรา

ป่วยด้วย

โรคติดต่อที่

ป้องกันได้ด้วย

วคัซีน 

2.เพือ่ให้

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับวดัซีนทุก

ชนิดตามเกณฑ์

1.ลดอัตราป่วย

ด้วยโรคติดต่อที่

ป้องกันได้ด้วย

วคัซีน ไม่เกิน 

ร้อยละ0.015

2.ความ

ครอบคลุมการ

ได้รับวดัซีนทุก

ชนิด มากกวา่ 

ร้อยละ 90

3ความ

ครอบคลุมการ

ได้รับ    วดัซีน

MMR และ

วคัซีนใน

นักเรียนมากกวา่

 ร้อยละ 95

1.จดัท าทะเบียนรายชื่อ

เด็ก 0-5 ปี, เด็กนักเรียน

ในแต่ละพิน้ทีรั่บผิดชอบ

2. จดัเตรียมและดูแล

ระบบ cold chain ใหไ้ด้

มาตรฐาน

3. ประมาณการวคัซีนที่

จะใช้ในแต่ละเดือนส่งเบิก

วคัซีนทีโ่รงพยาบาลแม่

ข่าย(ส่งแบบเบิกผ่าน

สสอ.) ได้รับวคัซีน

4.งานเภสัชบันทึกข้อมูล

เข้าระบบ VMI และจา่ย

วคัซีนใหห้น่วยบริการที่

เป็นลูกข่าย                

5.จดัเตรียมระบบการ

ติดตามเด็ก กรณีเด็กไม่

มารับวคัซีน                 

  6.ใหบ้ริการฉีดวคัซีนขั้น

พืน้ฐาน แก่เด็ก  อายุ 0-5

 ปี  ตามเกณฑ์     

เด็ก  อายุ    

 0-5 ปี

250คน

กลุ่มเวช
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

14งานควบคุมโรค

อุจจาระร่วง

เฉียบพลัน

( อาหารเป็นพิษ )

เพือ่ลดอัตราการ

ป่วยด้วยโรค

อุจจาระร่วง

เฉียบพลัน

อัตราป่วยโรค

อุจจาระร่วง

เฉียบพลันหรือ

โรคอาหารเป็น

พิษในระดับ

อ าเภอน้อยกวา่

ค่ามัธยฐาน 

5 ปีย้อนหลัง 

(อัตราป่วยต่อ

ประชากร

แสนคน)

1.จดัท าค าส่ังคณะท างาน

2. จดัประชุมคณะท างาน

เพือ่วเิคราะหส์ถานการณ์

โรค หรือ ปัจจยัเส่ียงของ

การเกิดโรคระบบทางเดิน

อาหารและน้ าในพืน้ทีไ่ด้

ครบถ้วน 4 คร้ัง/ปี

3.จดัท าแผนงาน/โครงการ

ในการด าเนินงานเฝ้า

ระวงัป้องกันควบคุมโรค

ระบบทางเดินอาหารและ

น้ าพร้อมปรับแผน

มีกิจกรรมเฝ้าระวงัโรค

ล่วงหน้า • การสุ่มตรวจหา

เชื้อใน

น้ าด่ืม น้ าใช้ อาหาร ส่ง

ตรวจอย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี 

• ส ารวจและรวบรวม

ข้อมูลพืน้ฐานด้าน

สุขาภบิาลอาหารและ

สุขาภบิาล
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

15.แผนพัฒนางาน

อนามัยส่ิงแวดล้อม

ในรพ

1.เพิ่มแสง(ติดหลอดไฟLED)

2.ปรับปรุงระบบบ าบดัน้ า

เสีย3..ติดต้ังแผงกรอง

อากาศ/Hood 

ระบายอากาศ

4.จา้งจดัท าผังหลักอาคาร 

ผังประปา ผังระบบระบาย

น้ า ผังการระบบการจา่ย

ไฟฟ้า5.ติดต้ังอุปกรณ์

ปอ้งกันไฟฟ้าร่ัว ที่อุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายนอก

อาคารที่บคุคลเข้าถึงได้ เช่น

 ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

6.จา้งตรวจสอบและจดัท า

ระบบสายดินใหค้รบ 

ส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองมือที่

ใช้ไฟฟ้า7.ปรับปรุงระบบ

บ าบดัน้ าเสีย 8.ปรับปรุง

ระบบประปา9.จดัซ้ือวคัซีน

ปอ้งกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

ใหแ้ก่บคุลากรกลุ่มเส่ียง

100,000 เงินบ ารุง 100,000
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 5. ส่งเสริม

การมีร่วมของภาคี

เครือข่าย

8. โครงการ

ส่งเสริมการมี

ร่วมของภาคี

เครือข่าย(สสจ.)

KPI 21 ระดับ

ความส าเร็จของทมี

คลินกิหมอครอบครัว

มีโครงการที่ภาคี

เครือข่ายเปน็เจ้าของ

1.แผนส่งเสริมการมี

ร่วมของภาคี

เครือข่าย

เพื่อใหภ้าคี

เครือข่ายเกิดการ

 ประสานพลัง 

ในการท า

กิจกรรมเพื่อ

การพัฒนา/

แก้ไขปญัหา

สุขภาพของ

ประชาชนใน

ชุมชนอย่างยัง่ยืน

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการ

ด าเนินงาน

ส่งเสริมการ

มีร่วม

ของภาคี

เครือข่าย

1.วเิคราะห/์คืนข้อมูล

ปัญหาสุขภาพของชุมชน

ใหภ้าคีเครือข่ายได้

รับทราบ 

2.พัฒนาความรู้ การ

ส่ือสาร และทักษะที่

จ าเป็นใหแ้ก่ภาคีเครือข่าย

3.จดัท าโครงการทีภ่าคี

เครือข่ายเป้นเจา้ของ 

ร้อยละ 30

4.มีการขับเคล่ือน

กิจกรรมตามโครงการเพือ่

การพัฒนา/แก้ไขปัญหา

สุขภาพของประชาชนใน

ชุมชน ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ

 80

5.จดัการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหวา่งภาคี

เครือข่าย 

6.จดันวตักรรม/แหล่ง

เรียนรู้ด้านสุขภาพ

0
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 6 พัฒนา

ระบบการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินและภยั

สุขภาพ

9 โครงการ

พัฒนาระบบ

การตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน

และภยัสุขภาพ 

จังหวดัสิงหบ์รีุ ปี

 2563(สธ.)

KPI 22 ระดับ

ความส าเร็จของ

จังหวดัในการพัฒนา

ศูนย์ปฏบิติัการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) และ

ทมีตระหนกัรู้

สถานการณ์ (SAT) 

ที่สามารถปฏบิติังาน

ได้จริง

2.แผนงานพัฒนา

ระบบการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินและ

ภยัสุขภาพอ าเภอ

ทา่ช้าง

เพื่อพัฒนา

ระบบปฏบิติัการ

ภาวะฉุกเฉินที่

สามารถรับมือ

ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข (All

 Hazards)

ระดับ

ความส าเร็จ

ของจังหวดัใน

การพัฒนา

ศูนย์

ปฏบิติัการ

ภาวะฉุกเฉิน 

(EOC) และทมี

ตระหนกัรู้

สถานการณ์ 

(SAT) ที่

สามารถ

ปฏบิติังานได้

จริง

1.ปรับค าส่ังแต่งต้ัง

2จดัโครงสร้างระบบ

บญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข

3.ก าหนด Area 

Commander มี

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และ

จดัทีมตระหนักรู้สถานการณ์

 (SAT) ระดับคบสอ.

4.จดัเตรียมสถานที่ และ

อุปกรณ์ 

5.ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

(SAT) ระดับคบสอ. 

วเิคราะหส์ถานการณ์ใน

พื้นที่ได้ พร้อมเสนอ

ผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละ 

1 คร้ัง (กรณีปกติ) และ

สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง (กรณีเกิด

ภาวะฉุกเฉิน)  

6.เปดิศูนย์ปฏบิติัการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) ระดับคบสอ. 

ในภาวะฉุกเฉินทุกภยั 

7ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินอย่างน้อย 1 เร่ือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ระบบบริการ 

(Service 

Excellence)

โครงการพัฒนา

ระบบบริการ

สุขภาพ ER 

คุณภาพ

ร้อยละของ

โรงพยาบาลผ่าน

เกณฑ์ ER คุณภาพ

1.โครงการพัฒนา

หอ้งฉุกเฉินคุณภาพ

พัฒนาหอ้ง

ฉุกเฉินคุณภาพ

 โรงพยาบาล

หอ้งฉุกเฉิน 1 300000 มกราคม 

63- 

มิถุนายน 63

หวัหนา้งาน1.ประชุมแต่งต้ัง

คณะกรรมการหอ้ง

ฉุกเฉิน

2.ขยายพื้นที่หอ้งฉุกเฉิน

โดยทบุทะลุกับพื้นที่

หอ้งทนัตกรรมเดิม

 3.จัดอบรมเพื่อเพิ่ม

ความรู้ความเข้าใจใน

การคัดกรองผู้ปว่ยด้วย

 MOPH ED.triage เพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพใน

การคัดกรองผู้ปว่ยและ

ลดความแออัด 4. จัด 

ER โซนในการดูแล

ผู้ปว่ยวกิฤตและผู้ปว่ย

ระบบช่องทางด่วน ( 

fast track ) 5. จัดโซน

พยาบาลคัดกรองแยก

ผู้ปว่ยแรกรับ     6.

ทดลองเพิ่มบริการ OPD

 นอกเวลา ช่วงเวลา 

16.30 -20.30 น. 7.

ประชาสัมพันธแ์นะน า

ใหค้วามรู้ถึงอาการ

ฉุกเฉินที่ต้องรีบมา

รักษาตัวในรพ.และ

อาการที่ไม่ฉุกเฉิน

สามารถมารับการรักษา

ได้ในเวลาราชการ

เพื่อใหไ้ด้รับการดูแล

เงินบ ารุงแผนงานที่ 1 พัฒนา

ระบบบริการ

เพื่อพัฒนาระบบ

รักษาพยาบาล

ฉุกเฉินอย่างครบ

วงจร เพื่อให้

ผู้ปว่ยฉุกเฉิน 

ได้รับการดูแล

รักษาที่มีคุณภาพ

 ปอ้งกันภาวะทุ

พลพภาพ ที่อาจ

เกิดขึน้ทั้งใน

ภาวะปกติและ

ภาวะภยัพิบติั
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

2 ลดความแออัด

ในหอ้งฉุกเฉิน

ผู้ปว่ยที่มีข้อ

บง่ชีใ้นการ 

admit อยูใ่น

หอ้งฉุกเฉินไม่

เกิน 2 ชม. 

(2hr triage) 

ไม่ต่ ากวา่ ร้อย

ละ 50

2 ลดความแออัด

ในหอ้งฉุกเฉิน 

ผู้ปว่ยที่ไม่

ฉุกเฉินในหอ้ง

ฉุกเฉิน ระดับ 

4 และ 5 (Non

 – Trauma) 

ลดลงร้อยละ 

10

ผู้รับบริการ

ที่มีอาการ

ระดับ 4-5 

ที่มารับ

บริการ

ในช่วงเวลา

 

16.00-20.3

0 น.

มกราคม 

63- 

กันยายน 63

หวัหนา้งาน

หวัหนา้งาน1.ประชุมแต่งต้ัง

คณะกรรมการหอ้ง

ฉุกเฉิน

2.ขยายพื้นที่หอ้งฉุกเฉิน

โดยทบุทะลุกับพื้นที่

หอ้งทนัตกรรมเดิม

 3.จัดอบรมเพื่อเพิ่ม

ความรู้ความเข้าใจใน

การคัดกรองผู้ปว่ยด้วย

 MOPH ED.triage เพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพใน

การคัดกรองผู้ปว่ยและ

ลดความแออัด 4. จัด 

ER โซนในการดูแล

ผู้ปว่ยวกิฤตและผู้ปว่ย

ระบบช่องทางด่วน ( 

fast track ) 5. จัดโซน

พยาบาลคัดกรองแยก

ผู้ปว่ยแรกรับ     6.

ทดลองเพิ่มบริการ OPD

 นอกเวลา ช่วงเวลา 

16.30 -20.30 น. 7.

ประชาสัมพันธแ์นะน า

ใหค้วามรู้ถึงอาการ

ฉุกเฉินที่ต้องรีบมา

รักษาตัวในรพ.และ

อาการที่ไม่ฉุกเฉิน

สามารถมารับการรักษา

ได้ในเวลาราชการ

เพื่อใหไ้ด้รับการดูแล

เงินบ ารุงแผนงานที่ 1 พัฒนา

ระบบบริการ

เพื่อพัฒนาระบบ

รักษาพยาบาล

ฉุกเฉินอย่างครบ

วงจร เพื่อให้

ผู้ปว่ยฉุกเฉิน 

ได้รับการดูแล

รักษาที่มีคุณภาพ

 ปอ้งกันภาวะทุ

พลพภาพ ที่อาจ

เกิดขึน้ทั้งใน

ภาวะปกติและ

ภาวะภยัพิบติั
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ระบบบริการ 

(Service 

Excellence)

แผนงานที่ 1 พัฒนา

ระบบบริการ

2.โครงการพัฒนา

ระบบตา

1.คบสอ.จัดทมีบรูณา

การการตรวจ

ภาวะแทรกซ้อนทางตา.

ในผู้ปว่ยเบาหวานและ

ผู้สูงอายุ

2.ติดตามคนไข้ใหไ้ด้รับ

การรักษาต่ออย่างมี

ประสิทธภิาพ (Refer)   

  ดระบบ Green 

Chanel ของ SP สาขา

ตา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ระบบบริการ 

(Service 

Excellence)

3.แผนงานคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน

ผู้ปว่ยเบาหวาน

และความดันโลหติ

สูง

1.เพื่อใหล้ด

อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน

ในผู้ปว่ย

เบาหวานและ

ความดันโลหติสูง

1.ผู้ปว่ย 

DM/HTได้รับ

การคัดกรอง 

CVD Riskc]t

การท างานของ

ไตมากกวา่

ร้อยละ๘๐

1.ตรวจค่าตรวจ FBS 

Chol TG BUN Cr 

Urine microalbumin

 LDL HDL HbA1c 

ผู้ปว่ยเบาหวาน 

๑๓๘๒คน ความดัน

โลหติสูง 1964คน       

  2. ตรวจหาน้ าตาล

สะสมในเลือดผู้ปว่ย เบ

หวานคร้ังที่ 2 จ านวน

๑๓๘๒คน                 

 3. ตรวจคัดกรองไต

คร้ังที่ 2ในกลุ่มCKD 

stage 4 จ านวน 177 

คน

ค่าน ายา FBS 

Chol TG BUN 

Cr Urine 

microalbumin 

LDL HDL HbA1c

ทั้งหมด

654731 บาท

กองทนุโรค

เร้ือรัง

ต.ค.62-.

ก.ย.63

654,731 ปราณี      

   ขนษิฐา

   อมรรัตน์

งามจิตร

เสาวลักษณ์

ณัฐชัย
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ระบบบริการ 

(Service 

Excellence)

4.แผนงานคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน

ผู้ปว่ยเบาหวาน

และความดันโลหติ

สูง

เพื่อประเมิน

ภาวะน้ าตาลใน

เลือดผู้ปว่ยเบ

หวาน

ผู้ปว่ย

โรคเบาหวาน

ที่ควบคุม

ระดับน า้ตาล

ได้ดีเพิ่มขึน้

ร้อยละ 40    

(เพิ่มขึน้อย่าง

นอ้ยร้อยละ 10

 ในกลุ่มที่

ควบคุมไม่ได้ ปี

 2562)

ตรวจหาระดับน้ าตาลใน

เลือดผุ้ปว่ยเบาหวาน

เดือนละคร้ัง

ผู้ปว่ย

เบาหวาน

1218คน แผ่นตรวจน้ าตาล

ในเลือด  166 

กล่อง

102,920 กองทนุโรค

เร้ือรัง

ต.ค.62-.

ก.ย.63

102,920 ปราณี      

   ขนษิฐา

   อมรรัตน์

งามจิตร

เสาวลักษณ์

ณัฐชัย
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

8. โครงการ

พัฒนาระบบริ

การโรคติดต่อ 

โรคอุบติัใหม่ 

และโรคอุบติัซ้ า

(สธ.)

KPI 11 อัตรา

ความส าเร็จของการ

รักษาวณัโรคปอดราย

ใหม่

5.การพัฒนาระบบ

บริการรักษาวณัโรค

 1.เพื่อรักษา

ส าเร็จในผู้ปว่ย

วณัโรคปอดราย

ใหม่       

2.ลดการเสียชีวติ

  

 อัตรา

ความส าเร็จ

การรักษาผู้ปว่ย

วณัโรคปอด

รายใหม่ร้อยละ

 85

1.พัฒนามาตรฐาน QTB ใน

 รพ.ทุกแหง่ 

2.ติดตามก ากับการกินยา

ของผู้ปว่ยวณัโรคด้วยระบบ

 DOT (MDR / XDR โดย

เจา้หน้าที่)

3.ติดตามผู้ปว่ยที่ขาดยาด้วย

 NOCTB4.เน้นระบบลดการ

เสียชีวติ   โดย

 4.1ค้นหากลุ่มเส่ียงวณัโรค

เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็ว

4.2 ส่งตรวจทดสอบความไว

ต่อยาเพื่อค้นหา MDR-TB

4.3 พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการดูแลรักษา

ผู้ปว่ยวณัโรค

4.4 เฝ้าระวงั ดูแลรักษา

ผู้ปว่ยที่มีอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา 

4.5จดักิจกรรมพัฒนาความ

ร่วมมือเครือข่าย 

4.6 พัฒนาคุณภาพและ

ระบบการส่งต่อการก ากับ

ติดตามดูแลรักษาผู้ปว่ยวณั

โรค

 ผู้ปว่ยวณั

โรคปอดราย

ใหม่ ที่เปน็

ผู้ปว่ยไทย 

ผู้ปว่ยไม่ใช่

ไทย และ

ผู้ปว่ยใน

เรือนจ า ที่

รักษาใน

โรงพยาบาล

รัฐทั้งในและ

นอกสังกัด

กระทรวง

สาธารณสุขที่

ขึ้นทะเบยีน

ในไตรมาสที่ 

1 ของ

ปงีบประมาณ

 2563(เดือน

ตุลาคม – 

ธนัวาคม 

2562)

ตค. 2562 – 

กย. 2563
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

6.โครงการบริการ

ปอ้งกันการติดเชือ้

เอชไอว ีและพัฒนา

ระบบบริการรักษา

ผู้ปว่ยเอดส์ป ี๒๕๖3

เพื่อใหผู้้ติดเชือ้/

ผู้ปว่ยเอดส์ได้มี

การ

ลงทะเบยีนใน 

NAP โปรแกรม

และได้รับการ

รักษาตามเกณฑ์

ผู้ติดเชือ้/

ผู้ปว่ยเอดส์ได้

มีการ

ลงทะเบยีนใน

 NAP 

โปรแกรมและ

ได้รับการ

รักษาตาม

เกณฑ์ร้อยละ 

๑๐๐

2.ใหบ้ริการตามระบบ

การ

ดูแลรักษาผู้ติดเชือ้/

ผู้ปว่ยเอดส์

2..ผู้ติดเชือ้/

ผู้ปว่ยเอดส์

รายใหม่

และรายเก่า

ได้รับการ

ดูแลรักษา

อย่าง

ต่อเนือ่ง

100 คน 1ชุดตรวจไวรัส

ตับอักเสบบี

จ านวน 2 ชุด

ๆละ 50test 

ราคาชุดละ 750

บาท

-ค่าชุดตรวจ

ไวรัสตับอักเสบc

จ านวน 2 ชุดๆ

ละ 50test 

ราคาชุดละ 

1200บาท

-ค่าชุดตรวจ 

VDRLจ านวน 2 

ชุดๆละ 50test 

ราคาชุดละ 450.-

 

1500

2400

900

งบบริการ

เอดส์

ตค. 2562 – 

กย. 2563

4,800 รพ.ทา่ช้าง
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

สาขาการดูแล

ระยะกลาง ( 

Intermediate 

care )

 PI2. ร้อยละผู้ปว่ย 

Stroke , Traumatic

 Brain Injury และ 

Spinal Cord Injury

 ที่รอดชีวติและมี

คะแนน

Barthel index < 75

 ได้รับบริการฟื้นฟูฯ 

และติดตามจนครบ 6

 เดือน หรือจน 

Barthel index = 

100

7.การพัฒนาระบบ

บริการดูแลระยะ

กลาง ( 

Intermediate 

care )

เพื่อใหผู้้ปว่ย

ผู้ปว่ย Stroke , 

Traumatic 

Brain Injury 

และ Spinal 

Cord Injury ที่

รอดชีวติและมี

คะแนน

Barthel index 

< 75 ได้รับ

บริการฟื้นฟูฯ 

และติดตามจน

ครบ 6 เดือน 

หรือจน Barthel 

index = 100

  PI2. ร้อยละ

ผู้ปว่ย Stroke

 , Traumatic 

Brain Injury 

และ Spinal 

Cord Injury 

ที่รอดชีวติและ

มีคะแนน

Barthel 

index < 75 

ได้รับบริการ

ฟื้นฟูฯ และ

ติดตามจนครบ

 6 เดือน หรือ

จน Barthel 

index = 100

ร้อยละ 60

1. ติดตามเยีย่มผู้ปว่ย

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

และบนัทกึข้อมูลใน

โปรแกรม Hos xp และ

 Smart COC

2 ใหก้ารบริบาลฟื้น

สภาพระยะกลางและ

ติดตามจนครบ 6 เดือน

 หรือจน Barthel 

index = 20 ในผู้ปว่ย 

Stroke, Traumatic 

Brain Injury และ 

Spinal Cord Injury ที่

รอดชีวติและมีคะแนน 

Barthel index <15 

รวมทั้งคะแนน Barthel 

index >15 with 

multiple impairment

 ต.ค62-ก.ย

63

1. อารีย์ 

วงษ์หอม   

     2.

สายพิน คง

มลายู
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

สาขาการดูแล

แบบ

ประคับประคอง

(Palliative 

Care)

 KPI .ผู้ปว่ยโรคหลอด

เลือดสมอง หลอด

เลือดหวัใจ โรคไต

เร้ือรังระยะสุดทา้ยที่

มี PPS Score 

<40ได้รับการดูแล

แบบประคับประคอง

 ตามมาตรฐาน 

(นโยบาย DM/HT)

ร้อยละ70 

 PI ยุทธศาสตร์ ร้อย

ละ40การบรรเทา

อาการปวดและ

จัดการอาการต่างๆ 

ด้วย Strong Opioid

 Medication ใน

ผู้ปว่ย

ประคับประคอง

อย่างมีคุณภาพ

8.การพัฒนาระบบ

บริการดูแลแบบ

ประคับประคอง

(Palliative Care)

1เพื่อใหผู้้ปว่ย

โรคหลอดเลือด

สมอง หลอด

เลือดหวัใจ โรค

ไตเร้ือรังระยะ

สุดทา้ยที่มี PPS 

Score 

<40ได้รับการ

ดูแลแบบ

ประคับประคอง 

ตามมาตรฐาน 

(นโยบาย DM/HT

2.เพื่อใหผู้้ปว่ย

ได้การบรรเทา

อาการปวดและ

จัดการอาการ

ต่างๆ ด้วย 

Strong Opioid

 Medication 

ในผู้ปว่ย

ประคับประคอง

อย่างมีคุณภาพ

 KPI .ผู้ปว่ยโรค

หลอดเลือดสมอง

 หลอดเลือดหวัใจ

 โรคไตเร้ือรัง

ระยะสุดท้ายที่มี 

PPS Score 

<40ได้รับการ

ดูแลแบบ

ประคับประคอง 

ตามมาตรฐาน 

(นโยบาย 

DM/HT)ร้อยละ

70 

 PI ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ40การ

บรรเทาอาการ

ปวดและจดัการ

อาการต่างๆ ด้วย

 Strong Opioid

 Medication ใน

ผู้ปว่ย

ประคับประคอง

อย่างมีคุณภาพ

1. แพทย์วนิจิฉัยผู้ปว่ย

และบนัทกึรหสัการ

วนิจิฉัย (Z515) ใน

โปรแกรม Hos xp

2. ติดตามเยีย่มผู้ปว่ย

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

และบนัทกึข้อมูลใน

โปรแกรม Hos xp และ

 Smart COC

3.ผู้รับผิดชอบงาน 

Palliative Care ใน

โรงพยาบาล ติดตาม

ข้อมูลผู้ปว่ยตาม Ward

 และ OPD รวมถึง

ประสานพยาบาลที่คัด

กรองผู้ปว่ยใหท้ า Code

 ไวใ้นเอกสารคัดกรอง

เพื่อใหแ้พทย์ และ

ผู้เกีย่วข้องสังเกตเหน็

1.มะเร็ง   

2. Stroke 

 

Neurologin

ic disease

   3.ไต  

CKD 

4.COPD 

CHF 

Pulmonary

 heart 

disease 

5.Aging 

ผู้สูงอายุ

พึ่งพิง

     1      

             

             

             

             

             

             

2           

             

 1          

             

             

             

             

      1

 ต.ค62-ก.ย

63

1. อารีย์ 

วงษ์หอม   

     2.

สายพิน คง

มลายู
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

สาขาการดูแล

แบบ

ประคับประคอง

(Palliative 

Care)(ต่อ)

4. ประสาน

คณะกรรมการ พบส.

องค์กรแพทย,์ พบส.

สารสนเทศ เร่ืองการ

บนัทกึข้อมูลเกีย่วกับ

ผู้ปว่ย Palliative Care

5. จัดท า Advance 

Care Planning (ACP) 

เปน็ลายลักษณ์อักษร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล (People & Governance 

Excellence )
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

1.แผนงานรับการ

ประเมินคลินคิวยัรุ่น

 YHFSซ้ าและ

อ าเภอเจริญพันธุ์ปี

2563 จากศูนย์

อนามัย เขต  4 

สระบรีุ

เพื่อผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คลินกิวยัรุ่น

YHFSและอ าเภอ

เจริญพันธุ์ป2ี563

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คลินกิวยัรุ่น

YHFSและ

อ าเภอเจริญ

พันธุ์ป2ี563

1.ประชุม/อบรมเตรียม

รับการประเมินคลินกิ

วยัรุ่น YHFS จากศูนย์

อนามัยเขต  4

2.รับการประเมินและ

อ าเภอเจริญพันธุ์ป2ี563

1.

คณะกรรมก

ารและ

คณะท างาน

คลินกิ

วยัรุ่นYHFS

 ของ

อ าเภอทา่

ช้าง       

2.คณะผู้

ประเมิน

คลินกิวยัรุ่น

 YHFS 

จากศูนย์

อนามัยเขต

 4

       15 

คน   

5 คน

 1.การประชุม

เตรียมการรับ

ประเมิน

คณะกรรมการ

และณะท างาน

คลินกิวยัรุ่น

YHFS ของ

อ าเภอทา่ช้าง 

จ านวน 15 คน

-ค่าอาหารวา่ง

มือ้ละ 25 บาท

จ านวน15 คน

2.รับการ

ประเมิน-

ค่าอาหารวา่งมือ้

ละ 25 บาท

จ านวน 20 คน

อาหารกลางวนั

มือ้ละ 50 บาท

จ านวน 20 คน

375

500.-

1000

เงินบ ารุง  1 ต.ค 62 -

 30 ก.ย 63

1,875 นางสาวชา

ลิสา ผิวผ่อง
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

3 2. โครงการบริหาร

จัดการกองทนุ

หลักประกันสุขภาพ

 ในระดับทอ้งถิน่

หรือพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล

โพประจักษ์

ป ี2563

1 เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลในการ

บริหารจดัการ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่

ต าบล

โพประจกัษ์

2.เพื่อเปน็การสร้าง

ขวญัและก าลังใจให้

คณะกรรมการและ

คณะท างานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

เปน็ค่าตอบแทน

(เบีย้ประชุม

คณะกรรมการ

กองทุนฯ)

3.เพื่อการบริหาร

กองทุนอย่างต่อเนื่อง

1.การด าเนินงาน

ทุนหลักประกัน

สุขภาพ 

อบต.โพประจกัษ์

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพและ

เกิดประสิทธผิล

2.คณะกรรมการ

ทุน 

คณะอนุกรรมการ

และคณะท างาน

กองทุน มีขวญั

และก าลังใจใน

การท างาน

3.การบริหาร

กองทุน

ด าเนินการได้

อย่างต่อเนื่อง

1.จัดประชุม

 คณะกรรมการ

 ,คณะอนกุรรมการ

 และคณะท างาน

กองทนุหลักประกัน

สุขภาพฯ ตามไตรมาส

2.ติดตามการด าเนนิงาน

โครงการที่อนมุัติฯ

3.สรุปรายงานผลการ

ด าเนนิงานให ้สปสช.

เขต 4 สระบรีุ ทราบ

ตามก าหนด 

   - ค่าตอบแทน

ที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการ

กองทุนฯ 21 คน

-ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

10 คน 

 -ค่าตอบแทน

คณะท างาน 2 คน

- ค่าอาหารวา่ง/

เคร่ืองด่ืม 33 คน

-ค่าจดัซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์ส าหรับ

ด าเนินงานกองทุน

 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ

25200

6,000

1,200

 2,475

5,000

2875

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ต าบลโพ

ประจักษ์

ต.ค.๒๕๖๒

 –ก.ย.๒๕๖๓

42,750.00 อบตโพ

ประจักษ์
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

3.โครงการจัด

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารกองทนุ

เพื่อใหก้าร

ด าเนินงานของ

กองทุน ฯ เปน็ไป

ตามระเบยีบกองทุน

คณะกรรมการ

มาร่วมประชุม

ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ ๘๐

จัดประชุม

คณะกรรมการกองทนุ 

ฯ ปลีะ

๖ คร้ัง

๑.ค่าตอบแทนคณะ

กรรมการบริหาร

กองทุน ฯ น  

๒.ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืมส าหรับ

คณะกรรมการฯที่

เข้าร่วมประชุม   

๓.ค่าตอบแทน

ส าหรับเจา้หน้าที่

ของเทศบาลที่ได้รับ

การแต่งต้ังให้

จดัการประชุม 

๓๗,๘๐๐.-

๓,๑๕๐.-

๑,๘๐๐.-

กองทนุต าบล

ถอนสมอ

ต.ค. ๒๕๖๒

 –

ก.ย. ๒๕๖๓

42,750.00 ทต.ถอน

สมอ

4..โครงการจัด

ประชุม

คณะอนกุรรมการ

ด้านด าเนนิกิจกรรม

กองทนุ

เพื่อพิจารณา

กล่ันกรองและ

ตรวจสอบกิจกรรม 

แผนงาน/โครงการ

ใหเ้ปน็ไปตาม

ระเบยีบของกองทุนฯ

คณะอนกุรรมก

ารฯมาร่วม

ประชุมทกุคน

จัดประชุม

คณะอนกุรรมการฯ ปี

ละ ๒ คร้ัง

คณะอนกุรร

มการด้าน

ด าเนนิ

กิจกรรม

กองทนุฯ

๑.ค่าตอบแทนคณะ

อนุ

กรรมการ ฯ ที่เข้า

ร่วมประชุม  

๒.ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ๒ คร้ัง 

๓.ค่าตอบแทน

ส าหรับเจา้หน้าที่

ของเทศบาลที่ได้รับ

การแต่งต้ังให้

จดัการประชุม

๒,๐๐๐.-  

 ๒๕๐.-

๔๐๐.-

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ระดับทอ้งถิน่ 

เทศบาล

ต าบลถอน

สมอ

ตค. 62 – 

กย. 63

๑๘,๗๕๐.- ทต.ถอน

สมอ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

3 5.โครงการจัด

ประชุม

คณะอนกุรรมการ

สนบัสนนุการ

จัดบริการดูแล

ระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง

เพื่อสนับสนุนการ

จดับริการด้าน

สาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง ใหเ้ปน็ไปตาม

ระเบยีบของกองทุนฯ

คณะอนกุรรมก

ารฯมาร่วม

ประชุมทกุคน

จัดประชุม

คณะอนกุรรมการฯ ปี

ละ ๖ คร้ัง

คณะอนุกรรม

การสนับสนุน

การ

จดับริการ

ดูแลระยะ

ยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง

๑.ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ ฯ 

๒.ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม

๓.ค่าตอบแทน

ส าหรับเจา้หน้าที่

ของเทศบาลที่ได้รับ

การแต่งต้ังให้

จดัการประชุม 

จ านวน ๑ คน 

๑๕,๖๐๐.- 

 ๑,๙๕๐

๑,๒๐๐.-

กองทนุหลัก

ประกัน

สุขภาพ

ระดับทอ้งถิน่ 

เทศบาล

ต าบลถอน

สมอ

ต.ค.๒๕๖๒

 –ก.ย.๒๕๖๓

๓,๐๐๐.- ทต.ถอน

สมอ

3 6.โครงการจัดหา

พัสดุของกองทนุ ฯ

เพื่อใหก้องทนุ ฯ

มีพัสดุเพียงพอ

ในการบริหาร

จัดการ

   กองทนุ ฯ มี

วสัดุส านกังาน

ใช้อย่าง

เพียงพอใน

การบริหาร

จัดการ

  -ขออนมุัติจัดซ้ือวสัดุ

-ตรวจรับวสัดุ

-เบกิจ่าย

๑.ค่าจัดซ้ือวสัดุ

ส านกังาน  

๓,๐๐๐.- กองทนุต าบล

ถอนสมอ

ต.ค.๒๕๖๒

 –ก.ย.๒๕๖๓

๓,๐๐๐.- ทต.ถอน

สมอ

3 7.โครงการจ้าง

เหมาถ่ายเอกสาร

เพื่อผลิตเอกสาร

ที่เกีย่วกับการ

ด าเนนิงานของ

กองทนุฯ

  -กองทนุฯมี

เอกสารในการ

ด าเนนิงาน

ของกองทนุฯ

ขออนมุัติถ่ายเอกสาร

-ตรวจรับวสัดุ

-เบกิจ่าย

๑.ค่าจ้างเหมา

ถ่ายเอกสาร 

3,000.00 กองทนุต าบล

ถอนสมอ

ต.ค.๒๕๖๒

 –ก.ย.๒๕๖๓

๓,๐๐๐.- ทต.ถอน

สมอ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

8.โครงการพัฒนา

ศักยภาพกองทนุ

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ้งถิน่ 

เทศบาลต าบลถอน

สมอ

เพื่อใหก้องทนุฯ

มีศักยภาพใน

การบริหารจัดการ

หรือพัฒนาใหม้ี

ประสิทธภิาพ

เปน็ไปตาม

วตัถุประสงค์

ของกองทนุ

   กองทนุ ฯ มี

การบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธภิาพ

เปน็ไปตาม

วตัถุประสงค์

ของกองทนุฯ

จัดอบรม

คณะกรรมการบริหาร

กองทนุฯ ,

คณะอนกุรรมการและ

ผู้รับผิดชอบในการ

ด าเนนิงานและบริหาร

จัดการกองทนุฯ

๑.ค่าตอบแทน

วทิยากร  

๒.ค่าอาหาร

กลางวนั 

๓.ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม

๔.ค่าวสัดุที่ใช้ใน

การอบรม 

๕.ค่าจ้างเหมา

จัดท าคู่มือ

ปฏบิติังาน

กองทนุฯ ๖.ค่า

ปา้ยโครงการ  

3600

๒,๖๒๕.-

๑,๗๕๐.-

๔,๐๒๕.-

๕,๒๕๐.-

๕๐๐.-

กองทนุต าบล

ถอนสมอ

ต.ค.๒๕๖๒

 –ก.ย.๒๕๖๓

๑๗,๗๕๐.- ทต.ถอน

สมอ

9.โครงการพัฒนา

งานสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานของ

โรงพยาบาลทา่ช้าง

1.เพื่อพัฒนา

คุณภาพการ

ใหบ้ริการแก่

ประชาชนในทกุ

กลุ่ม

2.เพื่อ

ประสานงาน

และสนบัสนนุ

การบริหาร

จัดการและ

อ านวยการด้าน

สาธารณสุข

3.เพื่อพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

ใหค้รบถ้วน 

สมบรูณ์ ทนัเวลา

1.ความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ

2.ร้อยละ 90 

ของหนว่ยงาน

ใน รพ.ทา่ช้าง 

ได้รับการดูแล

 บ ารุงรักษา 

และแก้ไข

ปญัหาให้

สามารถใช้งาน

ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

.จ้างเหมา

พ.ช่วยเหลือคนไข้ 4 

คนนวก.คอมพิวเตอร์ 1

 คน พ.ขับรถยนต์ 2 คน

 แพทย์แผนไทย 1 คน

1.ค่าจ้างเหมา 

พ.ช่วยเหลือคนไข้

2.ค่าจ้างเหมา

นวก.คอมพิวเตอร์

3.ค่าจ้างเหมา

พ.ขับรถยนต์

4.ค่าจ้างเหมา

แพทย์แผนไทย

384,000

180,000

192,000

180,000

เงินบ ารุง 12 เดือน 936,000 น.ส.มัลลิกา

บวังาม
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

จัดเตรียมวสัดุ 1.1 จัดซ้ือยา 1. ค่ายา 4,300,000 เงินบ ารุง 8,084,000 นายมรุพงศ์

 สุขพ่อค้า

อุปกรณ์ให้ เวชภณัฑ์มิใช่ยา

2.ค่าเวชภณัฑ์

มิใช่ยา

800,000 เงินบ ารุง

พร้อมส าหรับ วสัดุการแพทย์ 3.ค่าออกซิเจน 200,000 เงินบ ารุง

ใหบ้ริการผู้ปว่ย

และพร้อม

ส าหรับ

สนบัสนนุการ

และวสัดุวทิย์ 4.ค่าวสัดุทนัตก

รรม

460,000 เงินบ ารุง น.ส.พิชาวร์ี

  พานชิ

พงษ์พันธุ์

ปฏบิติังานของ

หนว่ยงาน

5.ค่าวสัดุ

วทิยาศาสตร์

900,000 เงินบ ารุง นางจิตติมา

  วฒันสุนทร

ในสังกัด

6.ค่าตรวจLab 

ทนัต

400,000 เงินบ ารุง น.ส.พิชาวร์ี

  พานชิ

พงษ์พันธุ์

7.ค่าตรวจทาง

หอ้งปฏบิติัการ

(Lab)

380,000 เงินบ ารุง นางจิตติมา

  วฒันสุนทร

8.ค่าเช่า

เคร่ืองเอกซเรย์

444,000 เงินบ ารุง น.ส.ดิสรา

พร  ยาค า

9.ค่าตรวจCT

และMRI

200,000 เงินบ ารุง งานประกัน

8,084,000

1.2 จัดซ้ือวสัดุ 1. วสัดุส านกังาน 200,000 เงินบ ารุง 1,024,450 นางสุคนธ์

10.การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

และจัดหาวสัดุอุป

กรณืใหพ้ร้อม

บริการผู้ปว่ยและ

เจ้าหนา้ที่ปฏบิติังาน

นางอุบล  

แก้วเกิด



157

(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

2.วสัดุ

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

20,000 อากาศสุภา

3.วสัดุไฟฟ้าและ

วทิยุ

50,000

4.วสัดุโฆษณา

และเผยแพร่

7,500

5.วสัดุ

คอมพิวเตอร์

80,000

6.วสัดุงานบา้น

งานครัว

200,000

7.วสัดุก่อสร้าง 60,000

8วสัดุอืน่ 11,950

9.ค่าเชือ้เพลิง 250,000

10.วสัดุบริโภค 95,000

11.วสัดุเคร่ือง

แต่งกาย

50,000

1,024,450

1.3 ค่าซ่อมแซม

ครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง

1.ค่าซ่อมแซม

อาคารและส่ิง

ปลูกสร้าง

181,000 450,000 น.ส.ดิสรา

พร  ยาค า

10 คัน 2.ค่าซ่อมแซม

ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

70,000
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

3.ค่าซ่อมแซม

ครุภณัฑ์

วทิยาศาสตร์

และการแพทย์

47,000

4.ค่าซ่อมแซม

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์

100,000

5.ค่าซ่อมแซม

ครุภณัฑ์อืน่

52,000

450,000

3,142,400

1.ค่าจ้างเหมา

บ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ

40,000

2.ค่าจ้างเหมาท า

ความสะอาด

590,400

3.ค่าจ้างเหมา

ประกอบอาหาร

ผู้ปว่ย

435,000

4.ค่าจ้างเหมา

ก าจัดขยะติดเชือ้

45,000

5.ค่าจ้างเหมา

บริการอืน่

(สนบัสนนุ)

496,000

1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ น.ส.ดิสรา

พร  ยาค า
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

6.ค่าจ้างตรวจ

ทาง

หอ้งปฏบิติัการ 

(Lab)

780,000

7.ค่าจ้างตรวจ

เอ็กซเรย์ (X-Ray)

200,000

8.ค่าเบี้ย

ประกันภยั

90,000

9.ค่าเช่าเบด็เตล็ด 466,000

3,142,400

1.5 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ/

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป

ราชการ 

ประชุม/อบรม/

สัมมนา

200,000 200,000 นางจิรภา 

 ละอองนวล

         200,000

1.6 ค่าสาธารณูปโภค 1,335,000

1.ค่าไฟฟ้า 1,250,000

2.ค่าโทรศัพท์ 60,000

3.ค่าบริการ

ส่ือสารและ

โทรคมนาคม

15,000

4.ค่าไปรษณีย์

และขนส่ง

10,000

1,335,000

น.ส.ฐิตา

ภรณ์  

ปกปอ้ง
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

1.7 ค่าจ้างเหมา

พนกังานขับรถยนต์

99,000 น.ส.ดิสรา

พร  ยาค า

2 คน ค่าจ้างพนกังาน

ชับรถยนต์ 1 คน

 2 เดือน

20,000 เงินบ ารุง

ค่าจ้างเหมาคน

พิการ 1 คน

79,000

99,000

1.8 ค่าใช้สอยอืน่ๆ 62,900 นางจิตติมา

 วฒันสุนทร

1.ค่าสมัคร

กรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์

22,800 นางสมพิศ 

 บษุบง

2.ค่าสมัครตรวจ

ทาง

หอ้งปฏบิติัการ

งานเอกซเรย์

10,000 นางสมพิศ 

 บษุบง

3.ค่าต่ออายุแผ่น

วดัรังสี

3,100 นางสมพิศ 

 บษุบง

4.ค่าตรวจสอบ

คุณภาพและ

ความปลอดภยั

งานเอกซเรย์

10,000 นางสมพิศ 

 บษุบง

5.ค่าต่ออายุงาน

พัฒนาคุณภาพ 

THIP

5,000 นางดวงพร 

 ดวงสุดา



161

(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

6.ค่าตรวจสอบ

คุณภาพและ

ความปลอดภยั

อุปกรณ์กายภาพ

12,000

62,900

14,397,750

2,435,004 น.ส.ฐิตา

ภรณ์  

ปกปอ้ง

2.1 ค่าจ้างชัว่คราว 2 คน  - ค่าจ้าง

ชัว่คราวและเงิน

สมทบ

ประกันสังคม

จ านวน 2 คน 12

เดือน

270,528

2.2 ค่าจ้างพนกังาน

กระทรวงสาธารณสุข

16 คน  - ค่าจ้าง

พนกังาน

กระทรวง

สาธารณสุข เงิน

สมทบ

ประกันสังคม 

และกองทนุ

ส ารองเล้ียงชีพ 

16 คน 12เดือน

2,164,476

2,435,004

2. ค่าจ้างชัว่คราว

และค่าจ้าง

พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข

เพื่อสนบัสนนุ

อ านวยความ

สะดวกในการ

ด าเนนิงานด้าน

บริการและงาน

ด้านสาย

สนบัสนนุของ

สถานบริการ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

6,693,200 น.ส.ฐิตา

ภรณ์  

ปกปอ้ง

3.1 ค่าตอบแทนเบี้ย

เล้ียงเหมาจ่าย

 1.ค่าตอบแทน

การปฏบิติังาน

ในลักษณะค่าเบี้ย

เล้ียงเหมาจ่าย 

(บริการ)-เงิน

งบประมาณ

1,127,400

2.ค่าตอบแทน

การปฏบิติังาน

ในลักษณะค่าเบี้ย

เล้ียงเหมาจ่าย 

(บริการ)

969,700

3.ค่าตอบแทน

การปฏบิติังาน

ในลักษณะค่าเบี้ย

เล้ียงเหมาจ่าย 

(สนบัสนนุ)

111,300

3.2 ค่าตอบแทนการ

ปฏบิติังานนอกเวลา 

ราชการ

1.ค่าตอบแทนใน

การปฏบิติังาน

ของเจ้าหนา้ที่  

(บริการ)

4,000,000

3.  ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้าง

ขวญัก าลังใจแก่

ผู้ปฏบิติังานสาย

บริการและสาย

สนบัสนนุ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

2.ค่าตอบแทน

เงินเพิ่มพิเศษ

แพทย์ไม่ท าเวช

ปฏบิติัฯลฯ

300,000

3.ค่าตอบแทน

เงินเพิ่มเภสัชกร

ไม่ท าเวชปฏบิติั

ฯลฯ

180,000

4. ค่าตอบแทน

ชันสูตรพลิกศพ

4,800

6,693,200

 ต.ค.62-

ก.ย.63

 สสอ.ท่าชา้ง  สป.  ต.ค.62-

ก.ย.63

294,777  นาย

รังสรรค์ 

เชตประ

พันธ์

 สสอ.ทา่ช้าง

 1.ค่าน้ ามัน

เชือ้เพลิง

50,000 294,777  นาย

รังสรรค์ 

เชตประ

พันธ์

 2.ค่าจ้างท า

ความสะอาด

30,000

 3.ค่าวสัดุ

ส านกังาน

50,000

 4.ค่าวสัดุ

คอมพิวเตอร์

40,000

11.โครงการพัฒนา

ระบบการแพทย์

ปฐมภมูิและ

เครือข่ายระบบ

สุขภาพระดับอ าเภอ

 อ าเภอทา่ช้าง 

จังหวดัสิงหบ์รีุ

1.เพื่อให้

หนว่ยงานมี

ความพร้อมใน

การดูแลสุขภาพ

ประชาชน แบบ

องค์รวม 

ผสมผสาน และ

ต่อเนือ่ง

2.เพื่อพัฒนา

ระบบการแพทย์

ปฐมภมูิและ

เครือข่ายบริการ

สุขภาพระดับ

อ าเภอ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

 5.ค่าซ่อมแซม

อาคารส านกังาน

30,000

 6.ค่าซ่อมแซม

ยานพาหนะ

30,000

 7.ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ราชการ

20,000

 8.ค่า

สาธารณูปโภค

30,000

 9.ค่าเช่าที่ดิน 14,777

294,777

12.รายจ่ายประจ า

ตามแผนเงินบ ารุง 

รพ.สต.ถอนสมอ

 รพ.สต.ถอนสมอ  เงินบ ารุง  ต.ค.62-

ก.ย.63

 รพ.สต.

ถอนสมอ

 1.ค่าใชจ้่าย

ด้านบุคลากร

541,648  นาย

รังสรรค์ 

ยิม้ย่อง

   -ค่าจ้างลูกจ้าง

ชัว่คราว

270,648

 2.ค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินงาน

ปกติ

 2.1ค่าตอบแทน

  -  ค่าตอบแทน

ตามหลักเกณฑ์ 

ฉบบัที่ 11

80,000

11.โครงการพัฒนา

ระบบการแพทย์

ปฐมภมูิและ

เครือข่ายระบบ

สุขภาพระดับอ าเภอ

 อ าเภอทา่ช้าง 

จังหวดัสิงหบ์รีุ

1.เพื่อให้

หนว่ยงานมี

ความพร้อมใน

การดูแลสุขภาพ

ประชาชน แบบ

องค์รวม 

ผสมผสาน และ

ต่อเนือ่ง

2.เพื่อพัฒนา

ระบบการแพทย์

ปฐมภมูิและ

เครือข่ายบริการ

สุขภาพระดับ

อ าเภอ
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

  -  ค่าตอบแทน

อืน่ ๆ(อยูเ่วร

สงกรานต์,ปใีหม่)

45,000

 2.2 ค่าใช้สอย

  - ค่าใช้จ่ายใน

การปรับปรุงภมูิ

ทศัน์

10,000

  - ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไป

ราชการ

10,000

  - ค่าจ้างเหมา

บริการ

40,000

  - ค่าจ้างอืน่ ๆ 

(ถ่ายเอกสาร)

5,000

  - ค่าซ่อมแซม

และบ ารุงรักษา

10,000

  - ค่าจ้างตรวจ

ทาง

หอ้งปฏบิติัการ

3,000

 2.3 ค่าวสัดุ

  - วสัดุส านกังาน 20,000

  - วสัดุงานบา้น

งานครัว

5,000

 2.4 ค่า

สาธารณูปโภค

  - ค่าไฟฟ้า 30,000

  - ค่าน้ าประปา 3,000
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

  - ค่าโทรศัพท์ 10,000

541,648

13.รายจ่ายประจ า

ตามแผนเงินบ ารุง 

รพ.สต.วหิารขาว

 รพ.สต.วิหาร

ขาว

0  เงินบ ารุง  ต.ค.62-

ก.ย.63

298,232  นาย

สมหมาย

บญุค าพงษ์

 รพ.สต.

วหิารขาว

 1.ค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินงาน

ปกติ

0               -               -   0            -               -   

 1.1ค่าตอบแทน 0               -               -   0            -               -   

 ค่าตอบแทน

อืน่ ๆ(อยูเ่วร

สงกรานต์,

ปใีหม่)

21,600               -               -   0            -               -   

 1.2 ค่าใช้สอย 0               -               -   0            -               -   

 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป

ราชการ

20,000               -               -   0            -               -   

 ค่าใช้จ่ายในการ

ไปประชุม/

ฝึกอบรม

50,000               -               -   0            -               -   

 ค่าจ้างท าความ

สะอาด

36,000               -               -   0            -               -   

 ค่าจ้าง

ผู้ด าเนนิการ

แพทย์แผนไทย

60,000               -               -   0            -               -   
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

 ค่าจ้างตัดหญ้า 

ตัดต้นไม้ 

ปรับปรุงภมูิทศัน์

 ปา้ย

ประชาสัมพันธ์

30,000               -               -   0            -               -   

 ค่าจ้างเหมาเก็บ

ขยะติดเชือ้

7,632               -               -   0            -               -   

 1.3 ค่าวสัดุ 0               -               -   0            -               -   

  - วสัดุส านกังาน 10,000               -               -   0            -               -   

  - วสัดุงานบา้น

งานครัว

3,000               -               -   0            -               -   

    วสัดุ

คอมพิวเตอร์

10,000               -               -   0            -               -   

 1.4 ค่า

สาธารณูปโภค

0               -               -   0            -               -   

  - ค่าไฟฟ้า 40,000               -               -   0            -               -   

  - ค่าบริการ

ส่ือสารและ

โทรคมนาคม

8,000               -               -   0            -               -   

 1.5 ค่าใช้จ่าย

อืน่ๆ

              -               -   0            -               -   

    น าส่งภาษี 2,000

298,232

14.รายจ่ายประจ า

ตามแผนเงินบ ารุง 

สอน.พิกุลทอง

 สอน.พิกุลทอง  เงินบ ารุง  ต.ค.62-

ก.ย.63

987,930  นายยง

ยุทธ ธติิ

นลินธิิ

 สอน.พิกุล

ทอง



168

(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

 1. ค่าใชจ้่าย

ด้านบุคลากร

  - ค่าจ้าง

ลูกจ้างชัว่คราว

134,480

 2. ค่าใชจ้่ายใน

การด าเนินงาน

ปกติ

 2.1 ค่าตอบแทน

  - ค่าตอบแทน

การปฏบิติังาน

รักษาพยาบาล

นอกเวลา

ราชการฯ

21,360

  - ค่าตอบแทน

ตามหลักเกณฑ์ 

ฉบบัที่ 11

180,000

 2.2 ค่าใช้สอย

    ค่าใช้จ่ายใน

การไปประชุม

60,000

  - ค่าจ้างเหมา

บริการ

      1. ค่าท า

ความสะอาด

49,200

      2. ค่าน้ ามัน 24,000

      3. ค่าจ้าง

เหมาถ่ายเอกสาร

8,000



169

(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

      4. ค่าจ้าง

เหมาปรับภมูิทศัน์

20,000

      5. ค่าจ้าง

เหมาท าปา้ย

ประชาสัมพันธ์

ต่างๆ

10,000

      6. ค่าจ้าง

เหมาเปน็ผู้ช่วย

แพทย์แผนไทย

48,000

      7. ค่าจ้าง

เหมาก าจัดขยะ

ติดเชือ้

7,704

      9. ค่าจ้าง

เหมาเทพื้นวาง

ถังส ารองน้ า

10,000

      10. ค่าจ้าง

เหมาเปน็

พนกังานบนัทกึ

ข้อมูล

48,000

      11. ค่าจ้าง

เหมาตรวจ

วเิคราะหช์ิน้เนือ้ 

(Pap Smear)

10,000

      16. ค่าจ้าง

เหมาท า

สวนหย่อม

10,000
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

      17. ค่าจ้าง

เหมาส่งแลปท า

ฟันปลอม

10,000

  - ค่าซ่อมแซม

และบ ารุงรักษา

161,000

 2.3 ค่าวสัดุ

  - วสัดุ

คอมพิวเตอร์ 

(เคร่ืองส ารองไฟ

,เคร่ืองปรินเตอร์

,หมึกพิมพ)์

15,000

  - วสัดุส านกังาน

, วสัดุงานบา้น

งานครัว

20,000

  - วสัดุ

การแพทย์ (หวั

ขูดหนิปนู P10 

Slim line,  

Luxator, ชุดอุด

,กรรไกรตัดไหม)

30,000

  - วสัดุอืน่ๆ 

(นวดแผนไทย)

15,000

 2.4 ค่า

สาธารณูปโภค

  - ค่าไฟฟ้า 49,611.36

  - ค่าน้ าประปา 1,980

  - ค่าโทรศัพท์ 1,312.89
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(1)

ยุทธศาสตร์

 (2)

แผนงาน

 (3)

โครงการ

(4)

ตัวชีว้ดั
ประเภท จ านวน

รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ

จ านวนเงิน

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

ระบเุดือน

ที่ด าเนนิการ

งบประมาณ

ที่ใช้

(13) 

หนว่ยงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  ปีงบประมาณ 2563   หน่วยงาน คบสอ.ท่าช้าง                   ( / ) งานประจ า          (   ) งานยุทธศาสตร์

นโยบาย สสจ.สิงห์บุร(ี1-4)
     (5)      

แผนงาน/โครงการ

  (6)  

วตัถุประสงค์

    (7)     

ตัวชีว้ดั
            (8)             

กิจกรรมส าคัญ

 (9) กลุ่มเปา้หมาย     (10) แผนการใช้งบประมาณ
(11) ระยะเวลาด าเนนิการ/

งบประมาณ  (12) 

ผู้รับผิดชอบ

  - ค่าบริการ

ส่ือสารและ

โทรคมนาคม

6,509

2.5 ค่าใช้จ่าย

ด าเนนิการอืน่

 - เงินสมทบ

ประกันสังคม

ลูกจ้างชัว่คราว

6,773

 - เงินชดเชย

กรณีลูกจ้าง

ชัว่คราวเสียชีวติ

30,000

987,930.25


