
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมและป้องกันโรคและภยัสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : Plan02  การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กจิกรรม

คร้ัง/คน/วนั
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้

งบประมาณ
รวม แหล่งงบ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หน่วย
งาน

ระบุช่ือ

โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ

ช่องปากตามกลุ่มวยั

1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
1.1  ส่งเสริมทนัตสุขภาพ โดยให้
ความรู้ และฝึกทกัษะการดูแล
สุขภาพช่องปาก รวมทั้งตรวจ
สุขภาพช่องปาก (1,000 คน)
1.2 ขดูหินน ้าลายหญิงตั้งครรภ์

 
หญิงตั้งครรภมี์
สุขภาพช่องปากท่ีดี
 เด็กมีพฒันาการ
สมวยั  หญิงตั้งครรภ์
มีสุขภาพช่องปาก
ท่ีดี

 
หญิงตั้งครรภ ์
800คน (ร้อยละ 
80)
หญิงตั้งครรภ์
ไตรมาสท่ี 2 
จ านวน 100 คน 
(ร้อยละ10)

P P P P กลุ่ม
งาน
ทนัต-
กรรม

ภทัรสุดา

2.กลุ่มเด็กก่อนวยัเรียน
2.1  ใหค้วามรู้เร่ืองการดูแล
สุขภาพช่องปากและฝึกทกัษะการ
แปรงฟันในเด็ก  0-2 ปี ในคลินิก
เด็กดี (2,900 คน)

ผูป้กครองเด็ก 
2,465 คน(ร้อย

ละ 85)

P P P P ภทัรสุดา

2.2 ทาฟลูออไรดว์านิชในเด็ก 9 
เดือน-2 ปี ในคลินิกเด็กดี

เด็ก 9เดือน-2 ปี 
ในคลินิกเด็กดี 
1,450 คน (ร้อย
ละ50)

P P P P  - วสัดุทนัตกรรม 
จ านวน 1,450 คนๆละ 
30 บาท=43,500 บาท

              43,500 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวกแดง

                                                  43,500 

บุญฑริกา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า
ดบั

รหัส โครงการ/กิจกรรมหลกั เป้าหมาย
จ านวน

ระยะเวลา (ระบเุดือนท่ีด าเนินการ) แผนการใชง้บประมาณ/รายการใชจ่้ายรายเดือนระบุจ  านวนเงิน (บาท) ผูรั้บผิดชอบ



ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กจิกรรม

คร้ัง/คน/วนั
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้

งบประมาณ
รวม แหล่งงบ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หน่วย
งาน

ระบุช่ือ
ล า
ดบั

รหัส โครงการ/กิจกรรมหลกั เป้าหมาย
จ านวน

ระยะเวลา (ระบเุดือนท่ีด าเนินการ) แผนการใชง้บประมาณ/รายการใชจ่้ายรายเดือนระบุจ  านวนเงิน (บาท) ผูรั้บผิดชอบ

3. กลุ่มเด็กปฐมวยั
3.1 ตรวจฟันและสอนแปรงฟัน
อยา่งถูกวิธี 3-5 ปี(3,227คน)        
3.2 ทาฟลูออไรดว์านิช (3,227 คน)

เด็ก 3-5 ปีใน
ศพด./รร. 1,614
 คน (ร้อยละ 50)

P P  - เบ้ียเล้ียงจพง.ทนัต
สาธารณสุข จ านวน3 
คน คนละ 120บาท/วนั
จ านวน 20วนั=7,200
บาท
- ค่าวสัดุฟลูออไรดว์า
นิชคน คนละ 30 บาท 
รวม 1,614x30= 48,500
 บาท

              55,700 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวกแดง

                                                                                                             48,500 

                                                                                                               7,200 

บุญฑริกา

4. กลุ่มเด็กวยัเรียน
4.1 ตรวจคดักรองสุขภาพช่องปาก
ของเด็กนร.ประถมศึกษาป.1  และ
 ป.6 พร้อม ทั้งบนัทึกขอ้มูล(2,200
 คน)  

 
เด็กนร.
ประถมศึกษา 
2,200 คน

P P P P  
- เบ้ียเล้ียงจพง.ทนัต
สาธารณสุข จ านวน3 
คนๆละ 120 บาท/วนั
จ านวน 25 วนั=9,000 
บาท

                9,000 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวกแดง

                                                                       9,000 

บญุฑริกา

4.2  เด็กนร.ป.1 ไดรั้บการเคลือบ
หลุมร่องฟัน  (1,100 คน)  
4.3 ส่งเสริมความรู้เร่ืองทนัต
สุขภาพ และโรงเรียนอ่อนหวาน

 เด็กนร.ป.1
จ านวน330คน  
(ร้อยละ30)

6.กลุ่มผูสู้งอายุ
6.1 ผูสู้งอายไุดรั้บการใส่ฟันเทียม
พระราชทาน (40 คน)

ผูสู้งอาย ุ60 ปี
ข้ึนไป

P P P P   - ค่าวสัดุท าฟันเทียม 
รายละ 6,000 บาท 
จ านวน 40 ราย =
240,000 บาท

            240,000 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวกแดง

                                                      60,000 

                                                      60,000 

                                                      60,000 

                                                      60,000 

วรัฏฐา

7. กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง
7.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก ใหท้นัต
สุขศึกษา

ผูป่้วย
โรค เบาหวาน 
600 คน

P P P P อโณทยั



ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กจิกรรม

คร้ัง/คน/วนั
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้

งบประมาณ
รวม แหล่งงบ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หน่วย
งาน

ระบุช่ือ
ล า
ดบั

รหัส โครงการ/กิจกรรมหลกั เป้าหมาย
จ านวน

ระยะเวลา (ระบเุดือนท่ีด าเนินการ) แผนการใชง้บประมาณ/รายการใชจ่้ายรายเดือนระบุจ  านวนเงิน (บาท) ผูรั้บผิดชอบ

รวมงบ 348,200       บาท

                   -   

                   -   

            60,000 

                   -   

                   -   

          103,500 

                   -   

            48,500 

            60,000 

                   -   

            16,200 

            60,000 

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 348,200 บาท



หนา้ 1

โครงการ : P2  พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย

ตวัช้ีวัด : K3 ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มกีารคลอดมาตรฐาน

ตวัช้ีวัด : K4  MOU_03 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมชีีพ

ตวัช้ีวัด : K5  MOU_08 ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย  

ตวัช้ีวัด : K6  MOU_9 ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปีสูงด ีสมส่วน 

ตวัช้ีวัด : K7  MOU_10 เดก็ไทยมรีะดบัสตปัิญญาเฉลี่ยไม่ต า่กว่า  100  

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนไทยกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวยั อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง ปี 2564

1.1 ทบทวนรายช่ือคณะกรรมการ/
คณะท างานแม่และเด็กของโรงพยาบาลและ
ของ CUP   ท าค  าสัง่แต่งตั้งเป็นทางการ
(บรูณาการงานพฒันาการเด็ก)

⁄ กลุ่มงาน
บริการ
ปฐมภูมิ / 
สสอ.

รตนกร/พรทิพย์

1.2 ประชุมคณะท างานแม่และเด็ก ทกุ 3 
เดือนทบทวนCPG และปัญหาต่างๆ

คณะกรรมการ/คณะท างาน 15
 คน 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15
คนX 35 บาทX4 คร้ัง เป็นเงิน 
2,100 บาท

2,100 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวก
แดง

2,100 หอ้ง
คลอด/
กลุ่มงาน
บริการ
ปฐมภูมิ / 
สสอ.

ณภทัร,     
รตนกร     
พรทิพย์

2. พตันาความรู้ดา้นการดูแลตนเองและการ
เล้ียงดูบตุรแก่หญิงตั้งครรภ ์สามี (โรงเรียนพอ่
 แม่)

หญิงตั้งครรภแ์ละมารดาหลงั
คลอด จ านวน 1000 คน

/ / / / นภทัร
ปานิตา
รตนกร

2.1 จดัมุมความรู้และวสัดุใหค้วามรู้พฒันาการ
เด็กแก่ผูรั้บบริการ

หญิงตั้งครรภแ์ละมารดาหลงั
คลอด จ านวน 1000 คน

นภทัร
ปานิตา
รตนกร

แผนปฏบัิตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมและป้องกันโรคและภยัสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

แผนงาน : Plan02  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ล า

ดบั

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

1. แผน่พบัใหค้วามรู้แก่หญิง
ตั้งครรภถึ์งหลงัคลอดเก่ียวกบั
การความรู้ดา้นการดูแลตนเอง
ระหว่างตั้งครรภถึ์งหลงัคลอด
 จ านวน 3000 แผน่ๆละ 10 
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  (3 
เร่ืองๆละ1,000)   
2. วสัดุจดัมุมนมแม่ 3,000 บาท
3. วสัดุจดับอร์ดเก่ียวกบัแม่
และเด็ก 3,000 บาท

36,000 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวก
แดง

6,000

30,000

หอ้ง
คลอด/
กลุ่มงาน
บริการ
ปฐมภูมิ



หนา้ 2

2.2ใหค้วามรู้แก่หญิงตั้งครรภ ์และสามีตาม
กระบวนการโรงเรียนพอ่แม่
2.3 จดัหาสมุดอนามยัแม่และเด็ก

หญิงตั้งครรภแ์ละสามี จ  านวน
500 คน                  
             

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  วสัดุจดักิจกรรมกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ ์3,000 บาท

3,000 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวก
แดง

3,000 หอ้งคลอด ณภทัร
ปานิตา

3.พฒันาความรู้พฒันาการเด็ก DSPM/DSIM 
และการเล้ียงดูเด็ก 0-5 ปีตามกระบวนการ
โรงเรียนพอ่แม่                                    3.1 
อบรมใหค้วามรู้พฒันาการเด็ก DSPM/DSIM 
แก่พอ่แม่และผูเ้ล้ียงดูเด็ก0-5ปี  3.2 ประกวด
หนูนอ้ยพฒันาการดีเร่ิมท่ีนมแม่

พอ่แม่ ผูป้กครองเด็กและผู ้
เล้ียงดูเด็ก 0-5 ปี จ  านวน 200 
คน

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
200คนX 35 บาท เป็นเงิน 
7,000 บาท (แบง่2รุ่น)          2.
 ค่าวิทยากรอบรม 600X6 ชม.
เป็นเงิน 3,600 บาท
3. ใบประกาศพร้อมกรอบ
จ านวน 6 ชุดๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 1200 บาท

11,800 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวก
แดง

11,800

กลุ่มงาน
บริการ
ปฐมภูมิ / 
สสอ.

รตนกร/พรทิพย์

3.3 เจาะคดักรองภาวะซีดในเด็กอาย ุ9เดือน- 
12 เดือน (HCT )                                    3.4 
จดัหายาเสริมธาตเหล็กป้องกนัภาวะซีดในเด็ก
เล็ก                                          3.5 
ประชาสมัพนัธ์สนบัสนุนการกินยาเสริมธาตุ
เหล็กสปัดาห์ละ 1คร้ัง

เด็ก 6เดือน ถึง 5 ปี จ  านวน 
2000 คน

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ยาน ้าเสริมธาตุเหล็กขวดละ 
60บาทX2 ขวดX2,000 คน 
เป็นเงิน 240,000 บาท

240,000 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวก
แดง

240,000

4 ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่แก่เจา้หนา้ท่ี
และภาคีเครือข่าย
4.1อบรมฟ้ืนฟเูจา้หนา้ท่ี  อสม. และภาคี
เครือข่าย

1.หญิงตั้งครรภแ์ละมารดา
หลงัคลอด ทกุราย
2.เจา้หนา้ท่ีCUP ปลวกแดง
จ านวน 180 คน
3.อสม./ชมรมสายใยรัก/ภาคี
เครือข่าย จ  านวน 150 คน

⁄ ⁄ 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
อบรมนมแม่แก่ จนท.จ านวน
180คนX35 บาท เป็นเงิน 6,300
 (แบง่ 2 รุ่น)
2. ค่าวิทยากรอบรม 600X6 
ชม.เป็นเงิน 3,600 บาท
3.อบรมฟ้ืนฟ ูอสม.และภาคีฯ
จ านวน 150คนX35 บาท เป็น
เงิน 5,250 บาท                 4 ค่า
วิทยากรอบรม 600X3 ชม.เป็น
เงิน 1,800 บาท

16,950 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวก
แดง

16,950



หนา้ 3

5 พฒันาต าบลนมแม่
5.1 ประสานงานกบัทอ้งถ่ินเพ่ือแต่งตั้ง
กรรมการและพฒันางานตามกระบวนการ
5.2 ประชาสมัพนัธ์โครงการต าบลนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานต าบลนม
แม่ ทกุ 3 เดือน 
- ประชุมติดตามงานชมรมสายใยรักทกุ 2 เดือน

ทอ้งถ่ินทกุต าบล
34 หมู่บา้น/2เทศบาล
ชมรมสายใยรัก 25 คน

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ค่าอาหารกลางวนัและอาหาร
ว่างประชุมฯจ านวน30 คนX35
 บาทX4 คร้ัง เป็นเงิน 4,200 
บาท
17. ค่าอาหารกลางวนั อาหาร
ว่างประชุมชมรมสายใยรัก 25
 คนX35 บาท X 6 คร้ัง เป็นเงิน
 5,250 บาท

9,450 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวก
แดง

4,200

5,250

6. พฒันามุมพฒันาการเด็กในคลินิกเด็กดี รพ. 1แห่ง
รพ.สต. 10 แห่ง

⁄ วสัดุส่งเสริมพฒันาการเด็ก
และของเล่นเด็ก หนงัสือ
นิทาน หนงัสือรูปภาพ จ๊ิกซอร์
 (รพ. เป็นเงิน5,000)
รพสต.วสัดุส่งเสริมพฒันาการ
เด็กและของเล่นเด็ก หนงัสือ
นิทาน หนงัสือรูปภาพ จ๊ิกซอร์
 แห่งละ 3,000X10แห่ง
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

35,000 เงินบ ารุง  
รพ.ปลวก
แดง

35,000

7.ติดตามเยีย่มบา้นหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียง 
เด็กนน.ตวันอ้ย 
เด็กสงสยัพฒันาการชา้
เด็กมีปัญหาโภชนาการและเด็กท่ีมีภาวะเส่ียง
อ่ืนๆ

มารดาและทารกท่ีมีปัญหา 100
 ราย

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ไม่ใชง้บประมาณ

8. ช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมิน
ตนเองตามกระบวนการมาตรฐานอนามยัแม่
และเด็กและต าบลพฒันาการเด็กดีเร่ิมท่ีนมแม่

⁄ บรูณาการร่วมกบังานส่งเสริม ไม่ใชง้บประมาณ

9.พฒันาคลินิคนมแม่ในสถานประกอบการ ⁄ ไม่ใชง้บประมาณ

รวม 354,300 บาท

244,200

3,000

41,000

58,750

0 0 0 0 5,250

2,100

0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 354,300 บาท



หนา้ 1

โครงการ : P3  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น

ตัวช้ีวดั : K9 ร้อยละของเดก็ไทยที่มคีวามฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  อยู่ในเกณฑ์ปกติขึน้ไป

ตัวช้ีวดั : K5  MOU_08 ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวยั  

ตัวช้ีวดั : K10  ร้อยละของเดก็กลุ่มอายุ  0-12 ปี  ฟันดไีม่มผุี (Cavity  free) 

ตัวช้ีวดั : K11  MOU_12 อัตราคลอดมชีีพในหญงิอายุ  15-19  ปี

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพในกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น

 อ าเภอลวกแดง จังหวดัระยอง ปี 

2564
1.ประชุมช้ีแจงนโยบายและ
แนวทางตามกลุ่มวยั

20 คน/1วนั ⁄ บรูณาการการประชุมคปสอ.
ประจ าเดือน

 ไม่ใชง้บประมาณ กลุ่มงาน
บริการ
ปฐมภูมิ / 
สสอ.

รตนกร/พร
ทิพย์

3.เฝ้าระวงัป้องกนัแกปั้ญหา
สุขภาพนกัเรียนดว้ยการตรวจ
สุขภาพนกัเรียนลงบนัทึกในบตัร
สุขภาพประจ าตวัเด็ก

นกัเรียน ป.1-ม.6 ⁄ ⁄  ใชง้บประมาณกองทนุต าบล

3.1 คดักรองภาวะซีดในนกัเรียน
ชั้นป.1 และม.1

นกัเรียน ป.1และม.1 จ านวน 
1500 คน

1.ค่าเจาะHCT 30บาท/คนX 1500 คน
 เป็นเงิน 30,000 บาท

45,000                                กองทนุ
ต าบล

45,000

 3.2 ชัง่น ้าหนกั , วดัสดัส่วน
คน้หากลุ่มเส่ียง ปีละ 2 คร้ัง  และ
คดัเด็กอว้นเขา้โครงการค่ายลด
น ้าหนกั

1. นกัเรียน อาย ุ6-14 ปี ใน
เขตปลวกแดง 
2. นกัเรียนท่ีมีภาวะอว้นหรือ
เร่ิมอว้น จ านวน 100 คน

⁄ ⁄ 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมอบรม
เด็กอว้นเขา้ค่ายลดน ้าหนกั 100 คน
x35 บาท x 5 วนั = 17,500 บาท    3. 
ค่าจดัท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์
โครงการ 2 ป้ายๆละ 500 บาท=1,000
 บาท

18,500                                กองทนุ
ต าบล

18,500

17,500

10,000

แผนปฏบัิติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมและป้องกันโรคและภยัสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : 02  การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

ตัวขีว้ดั : K8  MOU_12 ร้อยละของเดก็อายุ 6 - 14  สูงดสีมส่วน   

ล า

ดบั

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 2

 3.2 อบรมสุขบญัญติัแห่งชาติ
ในนร.ชั้นประถมและประเมิน
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพนกัเรียน

แกนน านร.ประถม 300 คน ⁄ ⁄ 3.2 ค่าอาหารว่างนกัเรียน300X35 =
10500 บ.                             3.3 ค่า
แบบประเมินสุขบญัญติั 300 ชุดX4 
บาท = 1,200 บาท

11,700                                กองทนุ
ต าบล

11,700

กลุ่มงาน
บริการ
ปฐมภูมิ

รตนกร

3.3 จดัหายาเสริมธาตุเหล็กแก่
นกัเรียนชั้นป.1 ถึง ป.6

1.นกัเรียนประถมทั้งหมด ⁄ 3.3ยาเมด็เสริมธาตเหล็กจ านวน500 
ขวด (1000) X250 บาท เป็นเงิน 
125,000 บาท

125,000                             เงินบ ารุง

125,500

4.เยีย่มพฒันาและประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอ
ปลวกแดง

รร. 22 แห่ง  ผูบ้ริหารรร. ครู
อนามยั จนท.ทอ้งถ่ิน และ 
จนท.สส.ท่ีเก่ียวขอ้ง 30 คน

⁄ ค่าอาหารว่างการประชุมเพ่ือการ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
30X35 บ. เป็นเงิน 1050 บ.

1,050 เงินบ ารุง

1,050 กลุ่มงาน
บริการ
ปฐมภูมิ / 
สสอ.

รตนกร/พร
ทิพย์

รวม 201,250 บาท

0 0 125,500

0 0 0 0 0 76,250

17,500

10,000

0

กองทนุต าบล 75,200 บาท

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 126,050 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภยัสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : Plan02  การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

โครงการ : P5 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัผู้สูงอายุ

ตัวช้ีวดั : K13 MOU_16      ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ตัวช้ีวดั : K14   ร้อยละของ Healthy  Ageing

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย.ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ.มคี.เมย.พค.มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพัฒนาและ

สร้างเสริมศักยภาพคน

ไทยกลุ่มวยัผู้สูงอายุ 

อ าเภอปลวกแดงจังหวดั

ระยอง ปี2564

1 คดักรองภาวะสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุและพระสงฆ์
 2. จดัท าทะเบียน
ผูสู้งอายแุยกประเภท
ตามADLไดแ้ก่กลุ่มติด
สงัคม ตืดบา้น ติดเตียง

ผูสู้งอาย4ุ,000 คน / 1.1. สมุดผูสู้งอาย ุ1,000 
แผ่นX 40 บาท เป็นเงิน 
40,000 บาท

40,000 เงินบ ารุง
 รพ.
ปลวก
แดง

40,000
กลุ่ม
งาน
บริการ
ปฐม
ภูมิ / 
สสอ.

รต
นกร/
พร
ทิพย์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส
โครงการย่อย/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย.ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ.มคี.เมย.พค.มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการย่อย/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

2. ออกเยีย่มบา้น
ผูสู้งอายปุ่วยและ
ผูสู้งอายติุดบา้นติดเตียง
ในพ้ืนท่ี

ผูสู้งอายติุดบา้น
ติดเตียง 220 ราย

/ / / / เบ้ียงเล้ียงเจา้หนา้ท่ีเยีย่มบา้น
 2 คนX 120 บาท X 20 วนั 
เป็นเงิน 4,800 บาท

4,800 เงินบ ารุง
 รพ.
ปลวก
แดง

4,800

3. ส่งเสริมความรู้ดา้น
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ในผูสู้งวยั และคดัเลือก
ผูสู้งอายตุน้แบบ

ผูสู้งอาย ุ100 คน / 3.1 ค่าอาหารกลางวนั
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
อบรมผูสู้งอายแุกนน า 100 
คนX190 บาท เป็นเงิน 
19,000 บาท
3.2 ค่าวิทยากรอบรม 6ชม
X600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท
3.2 ค่าใบประกาศพร้อม
กรอบผูสู้งอายตุน้แบบ
จ านวน 12 คนX350 บาท 
เป็นเงิน 4,200 บาท

26,800 เงินบ ารุง
 รพ.
ปลวก
แดง

26,800

4.จดักิจกรรมโปรแกรม
ชะลอวยั 11 สปัดาห์ ใน
ชมรมผูสู้งอายุ

รพ. 1 แห่ง,รพ.
สต. 10 แห่ง

/ / / / งบประมาณใชใ้นกองทุน
ต าบล



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย.ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ.มคี.เมย.พค.มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการย่อย/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

5.พฒันาต าบลผูสู้งอายุ
ระยะยาว (Long term 
care)            5.1 จดัท า
แผนการดูแลรายบุคคล 
care plan ในผูสู้งอายุ
ติดบา้นติดเตียงทุกราย

/ งบประมาณใชใ้นกองทุน
ต าบล

รวม 71,600 บาท
0 0 40,000

0 0 0 0 31,600
0 0 0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 71,600 บาท



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและป้องกนัโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : Plan 03 การพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ 

โครงการ : P7 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ(พชอ.)

ตัวช้ีวดั : K16  MOU_ 18 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวติที่มีคุณภาพ

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ

ปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

1.ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดบัอ าเภอปลวกแดงและผูเ้ก่ียวขอ้ง

คณะกรรมการฯและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง จ  านวน 45 
คน

ü ü ü ü  -คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม จ  านวน 45 คนๆละ 190 บาท
2 คร้ัง  = 17,100 บาท
 

17,100 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก
แดง

8,550

8,550  สสอ.
ปลวกแดง

 อุมาพร 
ป้ันหยา

2.ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอปลวกแดง

คณะอนุกรรมการฯ
ตามมติท่ีประชุม

ü สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

3.คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบั
อ าเภอปลวกแดงจดัท าแผนขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามประเดน็การด าเนินงานแกไ้ข
พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีไดรั้บมอบหมาย(ให้
ครอบคลุมทั้งดา้นส่งเสริม ป้องกนั รักษา และ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่ือมโยงระบบบริการปฐม
ภูมิกบัชุมชน ทอ้งถ่ินอยา่งมีคุณภาพ

ตามประเดน็
ยทุธศาสตร์ของการ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ระดบัอ าเภอ

ü ü ü ü   - คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คณะอนุ
กรรมการฯ  50 คนๆละ 35 บาท 
จ านวน 4 คร้ัง 
เป็นเงิน 7,000 บาท

7,000 เงินบ ารุง 
รพ.
ปลวกแดง

1,750

1,750

1,750

1,750 สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

4.แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดบัต าบล/ชุมชน

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 
ต าบล

ü สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

5.คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบั
ต าบล/ชุมชน ขบัเคล่ือนประเดน็แกปั้ญหา
คุณภาพชีวิต

คณะกรรมการ พชต.
ตามพ้ืนท่ีท่ีรับการ
แต่งตั้ง

ü ü ü  - คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ในการประชุมคณะกรรมการ
 พชต. (ในพ้ืนท่ีต าบล 5 แห่ง ในพ้ืนท่ี 
รพ.สต.) แห่งละ 30 คน x 190 บาท x 2
 คร้ัง x 5 ต าบล เป็นเงิน 57,000 บาท

57,000 เงินบ ารุง
รพ.สต.

28,500

28,500

รพ.สต.ทุก
แห่ง

คณะ
เลขานุการ
 พชต.

คณะกรรมการ พชต.
ตามพ้ืนท่ีต าบลปลวก
แดง

 - คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ในการประชุมคณะกรรมการ
 พชต.ปลวกแดง แห่งละ 30 คน x 190
 บาท x 2 คร้ัง เป็นเงิน 11,400 บาท

11,400 เงินบ ารุง 
รพ.
ปลวกแดง

5,700

5,700 สาธารณสุข
ต าบล
ปลวกแดง

ธง เยน็ฉ ่า

6.เผยแพร่การด าเนินงานการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดบัอ าเภอ/ต าบล/ชุมชน

จดักิจกรรมในภาพ
อ าเภอ 1 คร้ัง/ปี

ü ü  -คา่จา้งเหมาท าส่ือประชาสัมพนัธ ์
3,000 บาท

3,000 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก
แดง

3,000 สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

รวม 95,500 บาท

0 0 1,750
42,750
0 1,750
34,200
8,550
1,750
3,000
0 1,750

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 38,500

เงินบ ารุง รพ.สต. 57,000         



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมและป้องกนัโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : Plan04  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : P8 การพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวดั : K17 MOU_19      ระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (EOC)  และทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพฒันาศูนย์ปฏิบัติการ EOC 

ภายใต้การพฒันาคุณภาพชีวติระดบั

อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปี 2564

1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขโรคติดต่อท่ีส าคญั 
และภยัสุขภาพ ในการด าเนินงานศนูย์
ปฏิบติัการ EOC

คณะอนุกรรมการ 
พชอ.ฯ 1 คณะ

ü สสอ. 
ปลวกแดง

สุรเชษฐ

2) ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอดา้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขโรคติดต่อท่ีส าคญั 
และภยัสุขภาพ ในการด าเนินงานศนูย์
ปฏิบติัการ EOC

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 80 คน 3
คร้ัง/ปี

P P  -คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 80 คนๆละ
 35 บาท 3 คร้ัง เป็นเงิน 8,400 บาท

8,400 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

                                 
2,800
 

                                 
2,800
 

                                 
2,800
 

สสอ. 
ปลวกแดง

สุรเชษฐ 

3) จดัตั้งศนูยป์ฏิบติัการ EOC ระดบั
ต าบลและหมู่บา้น

ศนูย ์EOC ระดบัต าบล
 6 แห่ง,EOC ระดบั
หมู่บา้น จ านวน 34 แห่ง

ü สสอ. 
ปลวกแดง

สุรเชษฐ 

5) รายงานสถานการณ์โรคและภยั
สุขภาพให้กบัภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดบัอ าเภอ

รายงานสถานการณ์
โรคและภยัสุขภาพ 12 
เดือนๆละ 1 คร้ัง

ü ü ü ü สสอ. 
ปลวกแดง

สุรเชษฐ 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส โครงการย่อย/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส โครงการย่อย/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

6) สรุปผลการด าเนินงาน สถานการณ์ 
แนวโนม้การเกิดโรคและภยัสุขภาพ
ประจ าปี

สรุปผลงาน 12 เดือน
คา่เป้าหมายและ
แนวโนม้สถานการณ์

ü สสอ. 
ปลวกแดง

สุรเชษฐ 

7) อบรมพฒันาศกัยภาพทีม CDCU 
และทีม JIT ระดบัอ าเภอในการตอบ
โตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ขา้ราชการใหม่และ
ผูรั้บผิดชอบงานและ
หวัหนา้หน่วยงาน 
จ านวน 30 คน

ü  -คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 30 คนๆละ 190 บาท 3 วนั 
เป็นเงิน 17,100 บาท 
 -คา่ตอบแทนวิทยากรบรรยาย 9 
ชัว่โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 5,400 
บาท
 -คา่ตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 3 กลุ่มๆละ 
1 คนๆละ 9 ชัว่โมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 16,200 บาท

38,700 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

                                                                    
38,700
 

สสอ. 
ปลวกแดง

สุรเชษฐ 

8) รับนิเทศจากทีม สสจ.ระยอง เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 25
 คน

ü ü  คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 25 คนๆละ 190 บาท 2 วนั
เป็นเงิน 9,500 บาท

9,500 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

                  
4,750
 

                  
4,750
 

สสอ. 
ปลวกแดง

สุรเชษฐ 

รวม 56,600 บาท

0 0 0 41,500

4,750

0 0 2,800
0 4,750

2,800

0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 56,600 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภยัสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : Plan04  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : P8 การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

ตัวช้ีวดั : K17 MOU_19      ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (EOC)  และทมีตระหนักรู้สถานการณ์  (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1)  โครงการพฒันา
ระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน     
   
1.ประชาสมัพนัธ์
ระบบ EMSใน
กลุ่มประชาชน
ทัว่ไปและผูป่้วยโรค

ประชาชนทัว่ไป
และผูป่้วยโรคเร้ือรัง

√ แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ 10
 แผ่นx1,000 บาทเป็นเงิน
10,000 บาท ค่าจดัท า
เอกสารแผ่นพบั2,000 ใบx 8
 บาทเป็นเงิน16,000 บาท

26,000 เงินบ ารุง
26,000

ER วชัรา

2.ประชุม
คณะกรรมการ
การแพทยฉุ์กเฉิน
ระดบัอ าเภอ

รพ. รพ.สต.  
องคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน   
มูลนิธิกูภ้ยั จ  านวน 
40 คน

√ √ √ ค่าอาหารวา่ง+เคร่ืองด่ืม 35
 บาทต่อคนx 3 คร้ังเป็นเงิน 
4,200 บาท

4,200 เงินบ ารุง

1,400

1,400

1,400 ER วชัรา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

2)  โครงการซอ้ม
แผนอุบติัเหตุ 
อุบติัภยัหมู่         1.
ประชุมช้ีแจง
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

หวัหนา้งาน,
หวัหนา้ฝ่าย จ  านวน
 20 คน และหน่วย
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง

√ ค่าอาหารวา่ง+เคร่ืองด่ืม 35
 บาท * 20คนเป็นงิน 700 
บาท

700 เงินบ ารุง

700 ER วชัรา

2.ซอ้มแผน
อุบติัเหตุหมู่

จนท.ท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ  านวน 120 คน

√ ค่าอาหารวา่ง+เคร่ืองด่ืม 35
 บาท * 120 คนเป็นงิน 
4,200 บาท ค่าอุปกรณ์ใน
การซอ้มแผน 5,000 บาท

9,200 เงินบ ารุง
9,200 ER วชัรา

3 3. อบรม ACLS พยาบาล จ านวน 90
 คน

√ ค่าอาหาร+อาหารวา่ง+
เคร่ืองด่ืม 190 บาทต่อคน
เป็นเงิน 17,100 บาท ค่า
เอกสาร 1,000 บาท ค่าป้าย
โครงการ 1,000 บาท

19,100 เงินบ ารุง

19,100

ER วชัรา

4 4. อบรม BLS จนท.ทัว่ไป จ านวน
 160 คน

√ ค่าอาหาร+อาหารวา่ง+
เคร่ืองด่ืม 190 บาทต่อคน
เป็นเงิน 30,400 บาท ค่า
เอกสาร 1,000 บาท ค่าป้าย
โครงการ 1,000 บาท

32,400 เงินบ ารุง

32,400

ER วชัรา



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

รวม 91,600 บาท

0 0 1,400

0 26,000

9,900

1,400

0 32,400

20,500

0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 91,600 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมและป้องกนัโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : Plan04  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : P9 การควบคุมโรคติดต่อ

ตัวช้ีวดั : K20 MOU_22      ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวคัซีนครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี

ตัวช้ีวดั : K21 MOU_23      ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวคัซีนหัด หรือ MMR1 อายุ 1 ปี

ตัวช้ีวดั : K22 MOU_24      ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวคัซีนหัด หรือ MMR2 อายุ 3 ปี

ตัวช้ีวดั : K23 MOU_25      ร้อยละของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับวคัซีน dT

ค่าเป้าหมาย

กจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล อ าเภอ

ปลวกแดง จังหวดัระยอง   ปี 64

กจิกรรม
จดัประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีและผู.้ท่ีเก่ียวขอ้งระดบัอ าเภอ

จนท.จ าท่ี
เก่ียวขอ้ง จ  านวน
 20 คน ประชุม 1
 คร้ัง

P ใชง้บร่วมกบัการประชุม
คณะท างานฯพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล

รพ.ปลวกแดง
,สสอ.ปลวก
แดง

ธง,สุรเชษฐ

จดัประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ี อสม.และผูเ้ก่ียวขอ้งของ
หน่วยบริการ

เจา้หนา้ท่ี อสม.
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
หน่วยบริการ ละ
 25 คน ประชุมฯ
 1 คร้ัง

P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืมในการ
ประชุมฯจ านวน 30 คนๆละ 
190 บาท 10 รพ.สต.
เป็นเงิน 47,500 บาท

47,500 เงินบ ารุง 
รพ.สต.

47,500

รพ.สต.ทุก
แห่ง

ผอ.รพ.
สต.ทุกแห่ง

ประชาสมัพนัธ์การเขา้รับการฉีดวคัซีนของ
กลุ่มเป้าหมาย

พ้ืนท่ี 6 ต าบล 34
 หมูบ่า้น

P รพ.ปลวกแดง
,สสอ.ปลวก
แดง

ธง,สุรเชษฐ
,ผอ.รพ.
สต.ทุกแห่ง

จดับริการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ในหน่วยบริการทุก
แห่ง

รพ.1 แห่ง,
รพ.สต.10 แห่ง

P P รพ.ปลวกแดง
,สสอ.ปลวก
แดง,รพ.สต.
ทุกแห่ง

ธง,สุรเชษฐ
,ผอ.รพ.
สต.ทุกแห่ง

โครงการสร้างเสริมภูมิคุมกนัโรคด้วยวคัซีนตามกลุ่ม

วยั อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปี 2564

ส ารวจขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายไดรั้บวคัซีน และปรับปรุง
ฐานขอ้มูล  Type1 และ 3 ในขอ้มูล 43 แฟ้ม

ฐานขอ้มูล 43 
แฟ้ม รพ.สต. 10
 แห่ง

P รพ.สต.ทุก
แห่ง

ผอ.รพ.
สต.ทุกแห่ง

ติดตามผลการติดตามการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค
ดว้ยวคัซีนตามกลุ่มวยัจากคลงัขอ้มูล HDC เป็น
ประชุมทุกเดือน

เดือนละ 1 คร้ัง 
12 เดือน

P P P P ใชง้บประมาณร่วมกบั
ประชุมคณะท างานพฒันา
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

สสอ.ปลวก
แดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมาย

กจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

นิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีน
ดว้ยวคัซีน ตามกลุ่มวยั ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

รพ.สต. 10 แห่ง 
2 คร้ัง/ปี

P P ใชง้บประมาณร่วมกบัออก
นิเทศ ประเมินผลงานตาม
ตวัช้ีวดัรับผลงาน รพ.สต.

สสอ.ปลวก
แดง

สุรเชษฐ 
ป้ันหยา

47,500 บาท

0 0 0 0 0 0 0 0 47,500

0 0 0

47,500 บาท

รวม

เงินบ ารุง รพ.สต.



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมและป้องกนัโรคและภยัสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

แผนงาน : Plan04  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : P9 การควบคุมโรคติดต่อ

ตัวช้ีวดั : K19 MOU_21      ระดับความส าเร็จการควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย  (ไข้เลือดออก/ชิคุนกนุยา/ซิกา)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย

กจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน เพ่ือ

ป้องกนัตนเองจากโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้ชิคุน

กนุยาอ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง  ปี2564

ประชุมคณะท ำงำนควบคุมโรคและผูเ้ก่ียวขอ้งระดบั
อ ำเภอปลวกแดง (คณะอนุกรรมกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวิตระดบัอ ำเภอ ในกำรป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ)

คณะ
ท ำงำนฯจ ำนวน
30คน
2 คร้ัง/ปี

P P P P  -ค่ำอำหำรกลำงวนั อำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม 30 คนๆละ 
190 บำท 2 คร้ัง เป็นเงิน 5,700
 บำท

11,400 เงินบ ำรุง รพ.
ปลวกแดง

5,700

5,700 กลุ่มงำน
บริกำรปฐม
ภูมิ,  สสอ.
ปลวกแดง

ธง เยน็ฉ ่ำ
,สุรเชษฐ 
ป้ันหยำ

เยีย่มครัวเรือนเพ่ือสร้ำงสุขภำพส่ิงแวดลอ้มและกำร
ปลอดโรค ให้ค  ำแนะน ำกำรด ำเนินมำตรกำร   3 เก็บ 3
 โรค และกำรกำรจดักำรขยะในครัวเรือน ดว้ยหลกั 3 
R (Reduce/Reuse/Recycle)

จ ำนวน 12 เดือน P P P P ใช้งบประมำณร่วมกบั
กิจกรรมเยีย่มบำ้น

จดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมให้ควำมรู้ประชำชนใน
กำรป้องกนัตนเองจำกโรคไขเ้ลือดออกรำยพ้ืนท่ี

6 ต ำบล 34 
หมู่บำ้น

P P P P  -ค่ำจำ้งเหมำท ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมคร้ังละ 3,000 บำท 
หน่วยบริกำร 10 แห่ง x 4 คร้ัง
เป็นเงิน 120,000 บำท

120,000 เงินบ ำรุง รพ.
สต.(ไดรั้บ
จดัสรรจำก
กองทุนต ำบล
หรือ เงินบ ำรุง 
รพ.สต.เอง

30,000

30,000

30,000

30,000

5.จดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมให้ควำมรู้ประชำชนใน
กำรป้องกนัตนเองจำกโรคไขเ้ลือดออกภำพรวม
อ ำเภอปลวกแดง

1 คร้ัง/ปี P  -ค่ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 4 
ป้ำยๆละ 500 บำท เป็นเงิน 
2,000 บำท
 -ค่ำจำ้งเหมำท ำอำหำร 4,000
 บำท

6,000 เงินบ ำรุง รพ.
ปลวกแดง

6,000

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนนิการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมาย

กจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน เพ่ือ

ป้องกนัตนเองจากโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา ไข้ชิคุน

กนุยาอ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง  ปี2564

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนนิการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

6.รณรงคพ์่นหมอกควนัก่อนโรงเรียนเปิดเทอม พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
รพ.สต.
 -รร.มธัยม 2 แห่ง
 -รร.ขยำยโอกำส
 4 แห่ง
 -รร.ประถม 13 
แห่ง
 -ศพด. 5 แห่ง

P P  -ค่ำจำ้งเหมำพ่นหมอกควนั
ก่อนเปิดโรงเรียน โรงเรียน
มธัยม จ ำนวน 2 แห่ง  2 
คร้ังๆละ 1,400 บำท เป็นเงิน 
5,600 บำท
 -ค่ำจำ้งเหมำพ่นหมอกควนั
โรงเรียนขยำยโอกำส 4 
โรงเรียนๆละ 2 คร้ังๆละ700บ.
เป็นเงิน 5,600 บำท
 -ค่ำจำ้งเหมำพ่นหมอกควนั
โรงเรียนประถมศึกษำ 13 
โรงเรียนๆละ2คร้ังๆละ 350บ.
เป็นเงิน 9,100 บำท
 -ค่ำจำ้งเหมำพ่นหมอกควนั 
ศพด. จ ำนวน 5 แห่งๆละ 350
 บำท 2 คร้ัง เป็นเงิน 3,500 
บำท

23,800 เงินบ ำรุง รพ.
สต.(ไดรั้บ
จดัสรรจำก
กองทุนต ำบล
หรือ เงินบ ำรุง 
รพ.สต.เอง

23,800

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ต ำบลปลวกแดง
-รร.มธัยม 2 แห่ง
 -รร.ประถม 3 
แห่ง
 -ศพด. 1 แห่ง

 -ค่ำจำ้งเหมำพ่นหมอกควนั
ก่อนเปิดโรงเรียน โรงเรียน
มธัยม จ ำนวน 2 แห่ง  2 
คร้ังๆละ 1,400 บำท เป็นเงิน 
5,600 บำท
  -ค่ำจำ้งเหมำพ่นหมอกควนั
โรงเรียนประถมศึกษำ 3 
โรงเรียนๆละ2คร้ังๆละ 350บ.
เป็นเงิน 2,100 บำท
 -ค่ำจำ้งเหมำพ่นหมอกควนั 
ศพด. จ ำนวน 1 แห่งๆละ 350
 บำท 2 คร้ัง เป็นเงิน 700 บำท

8,400 เงินบ ำรุง รพ.
ปลวกแดง

8,400

7.ตรวจประเมินค่ำลูกน ้ำยงุลำย ในหน่วยบริกำร 
โรงเรียน วดั และชุมชน  เป็นประจ ำทุกเดือน โดย อส
ม.

34 หมู่บำ้น
วดั 21 แห่ง
โรงเรียน 21 แห่ง

P P P P   -งบประมำณค่ำป่วยกำร อส
ม.

169,600 บำท

0 30,000

0 0 35,700

0 0 62,200

11,700

0 30,000

0

25,800 บำท

143,800 บำท

รวม

เงินบ ำรุง รพ.ปลวกแดง

เงินบ ำรุง รพ.สต.



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภยัสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : Plan04  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : P10 การควบคุมโรคติดต่อและภยัสุขภาพ

ตัวช้ีวดั : K26  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน

ตัวช้ีวดั : K27 MOU_30      ร้อยละของประชากรอายุ  35  ปีขึน้ไป  ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน  (QOF)

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการเฝ้าระวงั
ภาวะแทรกซอ้นทาง
ตาในผูป่้วยโรคเร้ือรัง

1.ค่าจา้งอ่านแปลผล
การตรวจทางตา
จ านวน1600x20บาท

∕ ค่าเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ 32,000 เงินบ ารุง

32,000

OPD ชลลดัดา

รวม 32,000 บาท

0 0 0 0 0 0 32,000

0 0 0 0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 32,000 บาท

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส
โครงการย่อย/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภยัสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

แผนงาน : Plan04  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : P10 การควบคุมโรคตดิต่อและภยัสุขภาพ

ตวัช้ีวัด : K25  อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 1.โครงการจุดปฐมพยาบาลบริการ

ประชาชนช่วงเทศกาล อ าเภอปลวก

แดง ปีงบประมาณ 2564

1.รณรงคล์ดอุบติัเหตุโดยใชป้้าย
ประชาสมัพนัธ์/ใหค้วามรู้ในการลด
อุบติัเหตุ และตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้แก่ประชาชนท่ีสญัจรบน
ถนนสายหลกัอ าเภอปลวกแดง

 ตั้งจุดบริการ
ประชาชน 1 จุด 
ในช่วงเทศกาลข้ึนปี
ใหม่เป็นเวลา 7 วนั 
และช่วงเทศกาล
สงกรานต ์เป็นเวลา 
7 วนั

/ / 1.ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังาน จ านวน 28 คนๆ ละ
 600 บาท X 2 คร้ัง  เป็นเงิน 
33,600   บาท
2.ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์ ณ จุด
ใหบ้ริการขนาด 3 เมตร x 1.5
เมตร จ านวน 2 ป้าย ป้ายละ 850
 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท
3.ค่าวสัดุใหบ้ริการผูเ้ดินทาง 
จ  านวน 1,000 บาท  X 2 คร้ัง
เป็นเงิน 2,000   บาท

37,300 เงินบ ารุง 
 รพ.
ปลวกแดง

18,650

18,650

สสอ.
ปลวกแดง

ธณกมล   
สีหมากสุก

รวมเป็นเงิน 37,300 บาท

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 37,300   บาท

แผนปฏบัิติการและงบประมาณด้านสุขภาพ จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 1

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมและป้องกนัโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

แผนงาน : Plan04  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : P11 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ตัวช้ีวดั : K31 MOU_35      ร้อยละของผลติภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด

ตัวช้ีวดั : K32  ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการพฒันาระบบข้อมูล/พฒันา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายคุ้มครอง

ผู้บริโภค

1.1 ประชุมทบทวนคณะท ำงำนระดบัอ ำเภอ
1 คร้ัง/ปี

1 คร้ัง/ปี
/

ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

1.2 แต่งตั้งคณะท ำงำน/ผูรั้บผิดชอบงำน
คุม้ครองผูบ้ริโภค รพ.สต.และ สสอ.

1 คร้ัง/ปี
/

ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

1.3 ติดตำม/ประเมินกำรด ำเนินงำน 2 คร้ัง/ปี
/ /

ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

1.4 สรุป/รำยงำน ผลกำรด ำเนินงำน 2 คร้ัง/ปี
/ /

ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

2.โครงการเฝ้าระวงัด้านผลติภัณฑ์และ

บริการสุขภาพ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

2.1 เกบ็ตวัยำ่งตำมแผนฯ หรือสินคำ้ท่ีสงสัย
/ / / /

ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

2.2 ตรวจสถำนท่ีผลิต น ้ำ น ้ำแขง็ 
ผลิตภณัฑจ์ำกเน้ือสัตว ์ ผลิตภณัฑจ์ำกแป้ง 
 เกลือ น ้ำปลำ  Primary GMP ร้ำนช ำ  ขำย
เคร่ืองส ำอำง   ตำมแผนฯ

/ / / /

ไม่ใชง้บประมำณ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

2.3 เฝ้ำระวงั สถำนพยำบำลรำยเก่ำ+รำย
ใหม่

/ / / /
ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก

แดง
ศิริวรรณ

2.4 ตรวจสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
ตำมแผนฯ / / / /

ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 2

2.5 สรุป/รำยงำน ผลกำรด ำเนินงำน 2 คร้ัง/ปี
/ /

ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

2.6 สนบัสนุนโครงกำรเทิดพระเกียรติ ร.9
/ / / /

ไม่ใชง้บประมำณ สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

1. โครงกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรงำน
คุม้ครองผูบ้ริโภคดำ้นสุขภำพ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

จนท.รพ.สต./ รพ.  
25 คน /

 - คำ่อำหำร อำหำรวำ่งและ
เคร่ืองด่ืม 25 คนๆ 1 คร้ัง
x 190 บำท= 4,750 บำท

4,750 เงินบ ำรุง 
รพ.ปลวก

แดง

4,750 กษมำ / จตุัพล
 /  ศิริวรรณ

2. โครงกำรอบรมผูป้ระกอบกำรผลิตน ้ำด่ืม
 น ้ำแขง็ สะอำด ปลอดภยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

ผูป้ระกอบกำร 35 
คน จนท.รพ 3 คน 
จนท.สสอ. 2 คน 
จนท.รพสต. 10 คน

/

 -คำ่อำหำรกลำงวนั อำหำร
วำ่งและเคร่ืองด่ืม 50คนๆละ 
190บำท 1วนั= 9,500 บำท
 -คำ่วสัดุ    =   2,000 บำท
 -คำ่ตอบแทนวิทยำกร 6 ชม.ๆ
ละ600บำท 1 วนั =   3,600 
บำท
 -คำ่ป้ำยโครงกำร = 1,000 บำท

16,100 เงินบ ำรุง 
รพ.ปลวก

แดง

16,100

กษมำ / จตุัพล
 /  ศิริวรรณ

รวม 20,850 บำท
0 0 0 20,850

0 0 0 0 0 0 0 0

เงินบ ำรุง รพ.ปลวกแดง 20,850      บำท



แผนงาน  : Plan04  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการ : P11  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ตัวช้ีวดั : K31 MOU_35  ร้อยละของผลติภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ตัวช้ีวดั : K32  ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย.ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการส่งเสริมและพฒันา

ความปลอดภัยด้านอาหาร อ าเภอ

ปลวกแดง  ปีงบประมาณ 2564

1. งานพฒันาระบบงานอาหาร

ปลอดภัย1.1 ประชุมคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภยัระดบัอ าเภอ

คณะกรรมการอาหาร
ปลอดภยัระดบัอ าเภอ  
  30 คน

/ /

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 30 
คนx35บาทx2คร้ัง=2,100 
บาท

2,100 เงินบ ารุง

1,050

1,050 กลุ่มงาน
บริการปฐม
ภูมิ/สสอ.

ธนเดช / ศิริวรรณ

1.2 ประชุมคณะด าเนินงาน
อาหารปลอดภยัระดบัต าบล

คณะด าเนินงาน
อาหารปลอดภยัระดบั
ต าบล    15 คน

/ / / /

 - ค่าอาหาร อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 15 คนๆ 4 คร้ัง
x 190 บาท= 11,400 บาท

11,400 เงิบบ ารุง
2,850

2,850

2,850

2,850

1.2 ติดตามระบบคุณภาพงาน
อาหารปลอดภยั

รพ.ปลวกแดงและรพ.
สต.ทุกแห่งในอ าเภอ
ปลวกแดง

/ / /

ค่าเบ้ียเล้ียง จนท.และ พขร. 6
 วนัๆละ. 6 คนๆละ 120 บาท
 = 4,320บาท

4,320 เงินบ ารุง

1,440

1,440

1,440

2. งานเฝ้าระวงัความปลอดภัย

ของอาหาร2.1 ส ารวจฐานขอ้มูลในการ
ด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและ
อาหารปลอดภยั

สถานประกอบการ
และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ /

ไม่ใชง้บ

แผนปฏบัิตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564
ประเด็นยทุธศาสตร์ 2. ส่งเสริมและป้องกนัโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวยัโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ตนเองได้

ล า

ดับ

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



    2.2 ตรวจเฝ้าระวงัสารปนเป้ือน
ในอาหารสดในตลาดสด ตลาด
นดั ร้านช า ซุปเปอร์มาเก็ต
โรงเรียน ศูนยเ์ด็กเล็ก             
2.2.1. อาหารสดปราศจากสาร
ปนเป้ือน 8 ชนิด ร้อยละ 95 (บอ
แรกซ์ ฟอกขาว สารกนัรา 
ฟอร์มาลิน สารเร่งเน้ือแดง 
น ้ามนัทอดซ ้า อลัฟลาทอกซิน 
และยาฆ่าแมลง )         2.2.2 ร้อย
ละ 100 ของแผงจ าหน่ายเน้ือและ
เน้ือหมูในตลาดสดประเภทท่ี 1 
ไดรั้บการตรวจ 2  คร้ัง / ปี 
    2.2.3 ร้อยละ 80 ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผนเฝ้าระวงัความปลอดภยั
ดา้นอาหาร

อาหารสด / / / / 1.จดัซ้ือชุดทดสอบ Test -Kit 
 - ค่าชุดทดสอบบอแรกซ์ 15
 กล่องๆละ 90 บาท = 1,350 
บาท
 - ค่าชุดทดสอบสารฟอกขาว
 25 กล่องๆละ 85 บาท = 
2,125 บาท
 -   ค่าชุดทดสอบสารกนัรา 
15 กล่องๆละ 120 บาท = 
1,800 บาท
 -  ค่าชุดทดสอบฟอร์มาลิน 
200 กล่องๆละ 18 บาท = 
3,600บาท
 -   ค่าชุดทดสอบน ้ามนัทอด
ซ ้า 15 กล่องๆละ 650 บาท =
 9,750 บาท

146,625 เงินบ ารุง

91,825

16,300

17,700

20,800



  -  ค่าชุดทดสอบอลัฟลา
ทอกซิน 1 กล่องๆละ 14,500
 บาท = 14,500 บาท
-  ค่าชุดทดสอบยาฆ่าแมลง 
22 กล่องๆละ 1,350 บาท = 
29,700 บาท                     - 
ค่าชุดทดสอบสารเร่งเน้ือแดง
 1 กล่องๆละ 29,000 บาท = 
29,000 บาท              - ค่า
ตวัอยา่งเน้ือหมู/เน้ือววั 140 
ตวัอยา่งๆละ 70 บาท = 9,800
 บาท  
- ค่าตรวจวิเคราะห์สารเร่ง
เน้ือแดง  10 ตวัอยา่งๆละ 
4,500 บาท = 45,000 บาท

3. ตรวจร้านขายอาหารสด

3.1 ร้อยละ 90 ของร้านขาย
อาหารสดในตลาดสดประเภทท่ี1
ไดรั้บการตรวจและผ่านเกณฑ์
การประเมินไดรั้บป้ายอาหาร
ปลอดภยั(ป้ายทอง) และต่ออายุ
ในรายท่ีไดรั้บป้ายทองแลว้

/ / / / ไม่ใชง้บ

3.2 ร้อยละ 20 ของร้านขาย
อาหารสดในร้านช าหรือซุปเปอร์
มาเก็ตไดรั้บการตรวจและผ่าน
เกณฑก์ารประเมินไดรั้บป้าย
อาหารปลอดภยั(ป้ายทอง)

/ / / / ไม่ใชง้บ

4. ประชาสัมพนัธ์ความปลอดภัย

ด้านอาหาร 
ไม่ใชง้บ



5. โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลรัฐบาล
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยั

กลุ่มงาน
บริการปฐม
ภูมิ/
โภชนาการ

วรินทร์ทิพย ์/สุวกุล

 5.1 ประชุมคณะกรรม
ด าเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยั

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยั 10 คน

/ / ไม่ใชง้บ

5.2 ตรวจเฝ้าระวงัวถุัดิบในการ
น ามาประกอบอาหารใน
โรงพยาบาลตามโครงการ

อาหารสด
/ / / /

บูรณาการกบังบประมาณ
กิจกรรม ขอ้ 2.2

6. โรงเรียนอาหารปลอดภัย โรงเรียนอาหาร
ปลอดภยัตน้แบบ

อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 
แห่ง

6.1 ประชุมคณะด าเนินงาน
โรงเรียนอาหารปลอดภยั

ประชุมคณะ
ด าเนินงานโรงเรียน
อาหารปลอดภยั

/ ไม่ใชง้บประมาณ

กลุ่มงาน
บริการปฐม
ภูมิ/สสอ.

ธนเดช / ศิริวรรณ

6.2 ออกติดตามให้ค  าแนะน าและ
ประเมินผล

โรงเรียนในอ าเภอ
ปลวกแดง / / ไม่ใชง้บประมาณ

7. พฒันาระบบความปลอดภัย

ด้านอาหารตลาดสดน่าซ้ือ

ตลาดสดน่าซ้ือ 
ตน้แบบอยา่งนอ้ย
อ าเภอละ 1 แห่ง

7.1 ประชุมคณะด าเนินงานตลาด
สดน่าซ้ือ

ประชุมคณะ
ด าเนินงานตลาดสด

น่าซ้ือ
/ ไม่ใชง้บประมาณ

7.2 ออกติดตามให้ค  าแนะน าและ
ประเมินผล

ตลาดสดน่าซ้ือใน
อ าเภอปลวกแดง / / ไม่ใชง้บประมาณ

รวม 164,445 บาท

0 0 94,675

17,350

0 20,550

1,440

20,800

4,290

0 2,490

2,850

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 164,445 บาท



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3 : พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมั่น

แผนงาน  : Plan06  การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care  Cluster)

โครงการ : P13  การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ตวัช้ีวดั : K35  MOU_ 39 ระดบัความส าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดบริการในพืน้ที่

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการจัดบริการดูแล กลุ่มตดิบ้าน ตดิเตยีง ผู้

ยากไร้และด้อยโอกาส ภายใต้การพฒันาคุณภาพ

ชีวติอ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปี 2564

1) ทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตระดบัอ ำเภอปลวกแดง ดำ้นกำร
ดูแลกลุ่มเป้ำหมำยติดบำ้น ติดเตียง ยำกไร้ และ
ดอ้ยโอกำส

คณะ
กรรมกำรฯ 
จ ำนวน 40 คน

P สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร 
ป้ันหยำ

2) ทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตระดบัพ้ืนท่ี(ทอ้งถ่ิน) ดำ้นกำรดูแล
กลุ่มเป้ำหมำยติดบำ้น ติดเตียง ยำกไร้ และดอ้ย
โอกำส

คณะ
กรรมกำรฯ 
จ ำนวน 20 คน
8 ทอ้งถ่ิน

P สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร 
ป้ันหยำ

3) จดัประชุมคณะอนุกรรมกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวิตระดบัอ ำเภอปลวกแดง ดำ้นกำรดูแล
กลุ่มเป้ำหมำยติดบำ้น ติดเตียง ยำกไร้ และดอ้ย
โอกำส

คณะ
กรรมกำรฯ 
จ ำนวน 40 คน 
2 คร้ัง/ปี

P P P P ใชง้บประมำณร่วมกบัโครงกำร
 พชอ.

สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร 
ป้ันหยำ

4) ปรับปรุงฐำนขอ้มลู กลุ่มติดบำ้น เตียงท่ี
ยำกไร้และดว้ยโอกำส(พชอ.) และ
กลุ่มเป้ำหมำยส ำคญั ท่ีตอ้งไดรั้บกำรดูแลเยี่ยม
บำ้น

4 คร้ัง/ปี P P P P คณะท ำงำน
ระดบัต ำบล

เลขำฯ/
อุมำพร

4) จดัประชุมคณะอนุกรรมกำรพฒันำคุณภำพ
ชีวิตระดบัพ้ืนท่ี(ทอ้งถ่ิน) ดำ้นกำรดูแล
กลุ่มเป้ำหมำยติดบำ้น ติดเตียง ยำกไร้ และดอ้ย
โอกำส

คณะ
กรรมกำรฯ 
จ ำนวน 30 คน 
4 คร้ัง/ปี 5 
ต ำบล (ต ำบล
ปลวกแดงมี
ด ำเนินงำนใน
รูปแบบ LTC)

P P P P ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
จ  ำนวน30 คน x 35 บำท 4 คร้ัง 5
 ต  ำบล เป็นเงิน 26,250 บำท

26,250 เงินบ ำรุง
รพ.สต.

5,250

5,250

5,250

5,250 สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร 
ป้ันหยำ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตวัช้ืวดัโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนนิการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตวัช้ืวดัโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนนิการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

ทีมหมอครอบครัวด ำเนินกำรเยี่ยมบำ้น กลุ่ม
ผูป่้วย,กลุ่มผูสู้งอำยุ,กลุ่มผูพิ้กำร ติดบำ้น ติดเตียง
 กลุ่มผูป่้วยมะเร็ง ผูป่้วยระยะสุดทำ้ย เด็ก
พฒันำกำรล่ำชำ้ และกลุ่มผูป่้วยอ่ืนท่ีตอ้งไดรั้บ
กำรดูแลเป็นพิเศษ

รพ.สต.10แห่ง
,เยี่ยมบำ้น
กลุ่มเป้ำหมำย
6-8 วนั/เดือน

P P P P  -ค่ำเบ้ียเล้ียงเจำ้หนำ้ท่ี 8 วนัๆละ
 2 คนๆละ 120 บำท 10 รพ.สต.
จ ำนวน 10 เดือน
เป็นเงิน 192,000  บำท

192,000 เงินบ ำรุง
รพ.สต.

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200
สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร 
ป้ันหยำ

ประชุมติดตำม กำรด ำเนินงำนเยี่ยมบำ้น ของ 
รพ.สต. ผำ่นกำรประชุมออนไลน/์ประชุม
ประจ ำเดือน

ติดตำมผลงำน
เยี่ยมบำ้นทุก
เดือน

P P P P สสอ.
ปลวกแดง/
รพ.สต.ทุก
แห่ง

อุมำพร 
ป้ันหยำ/
ผูรั้บผิดชอบ
งำนเยี่ยมบำ้น
 ของ รพ.สต.

รพ.สต.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเยี่ยมบำ้น ต่อ
สำธำรณสุขอ ำเภอทุกเดือน

รพ.สต.10แห่ง
,รำยงำนเดือน
ละ 1 คร้ัง

P P P P สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร 
ป้ันหยำ

รวม 218,250 บำท

0 0 24,450

19,200

19,200

24,450

19,200

19,200

24,450

19,200

19,200

24,450

เงินบ ำรุง รพ.สต. 218,250 บำท



ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมั่น

แผนงาน  : Plan06  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ(Primary Care  Cluster)

โครงการ : P13  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ตัวช้ีวดั : K35  MOU_ 39 ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมทิี่เปิดบริการในพืน้ที่

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพัฒนาระบบ

บริการแพทย์ปฐมภูมิ

และคลินิคหมอ

ครอบครัว อ าเภอปลวก

แดง จังหวดัระยอง ปี 

2564

วตัถุประสงค ์
1.เพ่ือให้มีบริการแพทย์
ปฐมภูมิและคลินิคหมอ

กลุ่ม
งาน
บริการ
ปฐมภูมิ

ปิยะ

2.เพ่ือให้บุคลากรไดมี้
การด าเนินงานระบบ
บริการแพทยป์ฐมภูมิ
และคลินิคหมอ
ครอบครัว อยา่งมี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



โครงการ : P13  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ตัวช้ีวดั : K35  MOU_ 39 ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมทิี่เปิดบริการในพืน้ที่

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

3.ประชุมคณะกรรมการ
พฒันาคลินิคหมอ
ครอบครัว ระดบัอ าเภอ

คณะกรรมการฯ 
20 คน

/ / /  ค่าอาหารกลางวนั 
อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 20
คนๆละ 35 บาท 2 คร้ัง
เป็นเงิน 1,400 บาท

1,400 เงินบ ารุง

700

700

4.ประชุมคณะกรรมการ
พฒันาคลินิกหมอ
ครอบครัวเครือข่าย
บริการสุขภาพต าบล
ปลวกแดง

คณะกรรมการฯ
20 คน

/ /  ค่าอาหารกลางวนั 
อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 20
คนๆละ 35 บาท 3 คร้ัง
เป็นเงิน  2,100 บาท

2,100 เงินบ ารุง
700

700

700

5.รับนิเทศการ
ด าเนินงาน PCC จาก 
สสจ.ระยอง/เขต6 หรือ
หน่วยบงัคบับญัชาอ่ืน

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จ  านวน 30 คน

/ /  ค่าอาหารกลางวนั 
อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 30
คนๆละ 190บาท 1 คร้ัง
เป็นเงิน 5,700 บาท

5,700 เงินบ ารุง

5,700



โครงการ : P13  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ตัวช้ีวดั : K35  MOU_ 39 ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมทิี่เปิดบริการในพืน้ที่

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

6.ส่งพยาบาลเขา้รับการ
อบรม “การพยาบาล
ผูจ้ดัการรายกรณ่ีโรค
เร้ือรัง (เบาหวานและ
ความดนัโลหิตสูง)”

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จ  านวน 1 คน

/ ค่าลงทะเบียน  40,000 
บาท

40,000

40,000

ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
จ านวน 88 วนัๆละ 240
 บาท เป็นเงิน 21,120 
บาท

21,120

21,120

ค่าเช่าท่ีพกั จ  านวน 4 
เดือนๆ 3,500 บาท เป็น
เงิน 14,000 บาท

14,000
 14,000

ค่าพาหนะ เป็นเงิน 
3,000 บาท

3,000

3,000

7.กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลตน้แบบ 
และการด าเนินงาน
ระบบบริการแพทยป์ฐม
ภูมิ (PCC) 

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จ  านวน 25 คน

/ ค่าอาหารกลางวนั 
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
 จ  านวน 25 คนๆ ละ 
950 บาท เท่ากบั 23,750
 x 2 วนั เป็นเงิน 47,500
 บาท

47,500 เงินบ ารุง

47,500



โครงการ : P13  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ตัวช้ีวดั : K35  MOU_ 39 ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมทิี่เปิดบริการในพืน้ที่

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

ค่าวิทยากรบุคลากร
สงักดักระทรวง
สาธารณสุขจ านวน 6
ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท

3,600 เงินบ ารุง
3,600

ค่าเช่าเหมารถตูป้รับ
อากาศพร้อมน ้ามนั
เช้ือเพลิง จ  านวน 2 คนั 
คนัละ 3,500 บาท 
เท่ากบั 7,000 x 2 วนั
เป็นเงิน 14,000 บาท

14,000 เงินบ ารุง

14,000

ค่าวสัดุในการจดัอบรม 
เป็นเงิน 2,500 บาท

2,500 เงินบ ารุง

2,500

ค่าท่ีพกั 1 คืน จ านวน 
25 คน ละ 900 บาท 
เป็นเงิน 22,500 บาท

22,500 เงินบ ารุง

22,500

รวม 177,420 บาท

0 78,120
700
0 700
0 700
90,100
0 1,400
5,700
0



โครงการ : P13  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ตัวช้ีวดั : K35  MOU_ 39 ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมทิี่เปิดบริการในพืน้ที่

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 177,420 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมั่น

แผนงาน  : Plan06  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ(Primary Care  Cluster)

โครงการ : P14  การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

ตัวช้ีวดั : K36  MOU_ 41 อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น  อสม.หมอประจ าบ้านมกีารดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้มคุีณภาพชีวติที่ดี

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพัฒนาเครือข่าย

อาสาสมคัรสาธารณสุข

(อสม.) และอาสาสมคัร

ประจ าครอบครัว(อสค.) 

อ าเภอปลวกแดงจ. ระยอง

 ปี 25631.พฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัรประจ า
ครอบครัว (อสค.)
1.1 อบรม อสม. หมอ
ประจ าบา้น
1.2. ประเมินความรู้ อสค.
1.4. พฒันาความรู้อสค.
ในการประเมินครอบครัว
ดูแลตนเองร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ี

 อสม.หมอประจ า
บา้น 50 คน

⁄ ⁄ 1.1 อบรม อสม. หมอประจ า
บา้น อ าเภอปลวกแดง จ านวน 
50 คนX190 X 3 วนั บาทเป็น
เงิน 28,500 บาท
1.2 ค่าวิทยากร 600 บาทX 6 
ชัว่โมง X 3 วนั เป็นเงิน 10,800
 บาท

39,300 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

39,000

กลุ่ม
งาน
บริการ
ปฐม
ภูมิ/
สสอ.

รตนกร/พรทิพย์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



โครงการ : P14  การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

ตัวช้ีวดั : K36  MOU_ 41 อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น  อสม.หมอประจ าบ้านมกีารดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้มคุีณภาพชีวติที่ดี

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

2.อบรมฟ้ืนฟพูฒันา
ศกัยภาพอาสาสมคัร
สาธารณสุข อ าเภอปลวก
แดง

อสม. 50 คน ⁄ 2.1 อบรมฟ้ืนฟ ูอสม.อ าเภอ
ปลวกแดง 40 คนX190 บาท X
 1 วนัเป็นเงิน 7,600 บาท 
2.2  วิทยากรอบรม 600 บาทX 
6 ชม.  เป็นเงิน 3,600 บาท

11,200 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

11,200

กลุ่ม
งาน
บริการ
ปฐม
ภูมิ/
สสอ.

รตนกร/พรทิพย์

3. ประชุมติดตามงาน อส
ม. ประจ าเดือน

อสม. โรงพยาบาล
ปลวกแดง จ านวน 
100 คน

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 2.1 ค่าอาหารวา่งประชุม 100 
คนX 35 บาทX 6 คร้ัง เป็นเงิน 
21,000 บาท
2.2 ค่าเอกสารประกอบการ
ประชุม 1,000 บาท

22,000 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

22,000

กลุ่ม
งาน
บริการ
ปฐม
ภูมิ

รตนกร



โครงการ : P14  การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

ตัวช้ีวดั : K36  MOU_ 41 อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น  อสม.หมอประจ าบ้านมกีารดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้มคุีณภาพชีวติที่ดี

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส โครงการย่อย/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

4. อบรม อสม.ใหม่ 
ประจ าปี 2564

ผูส้มคัรอสม.ใหม่ 
จ  านวน 50 คน

⁄ 1.1 อบรมอสม.ใหม่ อ  าเภอ
ปลวกแดง50 คนX190 บาทX 3
 วนัเป็นเงิน28,500 บาท 
1.2 วสัดุอบรม 2,000 บาท
1.3 วิทยากรอบรม 600 บาทX 6
 ชม. X 3 วนั เป็นเงิน 10,800 
บาท

41,300 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

41,300

กลุ่ม
งาน
บริการ
ปฐม
ภูมิ/
สสอ.

รตนกร/พรทิพย์

5.คดัเลือก อสม. ดีเด่น
ระดบัอ าเภอและระดบัสูง
ข้ึน

ผูเ้ขา้ร่วมประกวด 
50 คน
ผูช้นะการประกวด 
10 คน (10สาขา)

⁄ 3.1 ค่าจา้งเหมาท าอาหารแก่
ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดและ
คณะกรรมการ 4,000 บาท
3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 5 คนX600 เป็นเงิน 3000 บาท
3.3 ใบประกาศพร้อมส าหรับผู ้
ชนะการประกวด 10 คนX350
 บาท เป็นเงิน 3500 บาท

10,500 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

10,500

กลุ่ม
งาน
บริการ
ปฐม
ภูมิ/
สสอ.

รตนกร/พรทิพย์

รวม 124,300 บาท

0 0 10,500
39,000
0 11,200
0 0 0 63,300
0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 124,300 บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมัน่

แผนงาน  : Plan07  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ : P16  การพฒันาระบบบริการโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่  และโรคอุบัติซ ้า

ค่าเป้าหมาย

กจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการป้องกนัควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อ าเภอปลวกแดง 

จังหวดัระยอง ปี 2564

1) น ำเสนอขอ้มูล สถำนกำรณ์โรคพิษสุนขับำ้ในพ้ืนท่ี
อ ำเภอปลวกแดง ต่อคณะอนุกรรมกำรพฒันำคุณภำพชีวิต
ระดบัอ ำเภอปลวกแดง

ประชุม 2 คร้ัง/ปี P สสอ.ปลวก
แดง

สุรเชษฐ 
ป้ันหยำ

2) ประชุมช้ีแจงกำรบนัทึกขอ้มูลผูส้มัผสัโรคท่ีมำรับกำร
ฉีดวคัซีนในคน ในโปรแกรม    ร.36 (สธ.) 

จนท.รพ.สต. 10
 แห่ง

P ใชง้บร่วมกบักำรประชุม
คณะท ำงำนพฒันำคุณภำพ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล

สสอ.ปลวก
แดง

สุรเชษฐ 
ป้ันหยำ

3) ประชุมถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ เร่ือง กำรป้องกนัควบคุม
โรคพิษสุนขับำ้  แก่/อสม./แกนน ำสุขภำพชุมชน ในวนั
ประชุม อสม. โดยช้ีแจงผำ่นเจำ้หนำ้ท่ี รพ.สต.

อสม./แกนน ำ 
ของ รพ.สต.10 
แห่ง

P ใชง้บประมำนกองทุนต ำบล
ในแต่ละพ้ืนท่ี

สสอ.ปลวก
แดง

สุรเชษฐ 
ป้ันหยำ

โครงการควบคุมป้องกนัโรคเร้ือน อ าเภอปลวกแดง 

จังหวดัระยอง ปี 2563

1) คน้หำผูป่้วยโรคเร้ือนในพ้ืนท่ี ท่ีมีขอ้บ่งช้ีทำงระบำด
วิทยำ และกลุ่มสมัผสัโรคเร้ือน

พ้ืนท่ี 6 ต ำบล 34
 หมูบ่ำ้น

P สสอ.ปลวก
แดง

สุรเชษฐ 
ป้ันหยำ

2) จดัใหสุ้ขศึกษำเร่ืองโรคเร้ือนแก่ประชำชน ในช่วง
สปัดำห์รำชประชำสมำสยั

P สสอ.ปลวก
แดง

สุรเชษฐ 
ป้ันหยำ

3) ติดตำมผูป่้วยทุกเดือน และส่งต่อผูป่้วยในกรณีท่ียำ้ยท่ีอยู่ P P P P สสอ.ปลวก
แดง

สุรเชษฐ 
ป้ันหยำ

โครงการควบคุมป้องกนัโรคเอดส์ อ าเภอปลวกแดง 

จังหวดัระยอง ปี 2563

1) รณรงคใ์หค้วำมรู้และจดันิทรรศกำรวนัเอดส์โลก นกัเรียนมธัยม
ศึกษำปีท่ี 5 
200 คน

P ค่ำวสัดุในกำรรณรงคแ์ละจดั
นิทรรศกำร 4,500 บำท

4,500 เงินบ ำรุง 
รพ.ปลวก
แดง

4,500 กลุ่มงำน
บริกำรปฐม
ภูมิ,  สสอ.
ปลวกแดง

ธง,สุรเชษฐ

2) ส ำรวจสถำนบริกำรทำงเพศเขตอ ำเภอปลวกแดง สถำนบริกำรทำง
เพศจ ำนวน 25 
แห่ง

P ค่ำตอบแทนปฏิบติังำนนอก
เวลำรำชกำร

8,000 เงินบ ำรุง 
รพ.ปลวก
แดง

8,000 

กลุ่มงำน
บริกำรปฐม
ภูมิ,  สสอ.
ปลวกแดง

ธง,สุรเชษฐ

12,500 บำท

0 0 4,500

8,000

0 0 0 0 0 0 0 0

12,500 บำท

รวม

เงินบ ำรุง รพ.ปลวกแดง

แผนปฏบัิติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3 : พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมั่น

แผนงาน  : Plan07  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ : P16  การพฒันาระบบบริการโรคตดิต่อ  โรคอุบัตใิหม่  และโรคอุบัตซิ ้า

ตวัช้ีวดั : K40  MOU_46 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่

ค่าเป้าหมาย
โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1) โครงการส่งเสริมพฤตกิรรมสุขภาพ

ประชาชน เพ่ือป้องกันตนเองจากโรควณัโรค

ในพืน้ที่อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปี2564

แต่งตั้งคณะท ำงำนแกไ้ขปัญหำโรควณัโรคใน
พ้ืนที ภำยใตก้ำรพฒันำคุณภำพชีวิตระดบั
อ ำเภอปลวกแดง

คณะท ำงำนฯ
จ ำนวน 1 ชุด 
จ  ำนวน 30 คน

P OPD,  
สสอ.ปลวก
แดง

ลำวลัย,์ 
สุรเชษฐ 
ป้ันหยำ

ประชุมคณะท ำงำนแกไ้ขปัญหำวณัโรคใน
พ้ืนท่ี (บูรณำกำรร่วมกบักำรประชุม
คณะท ำงำนควบคุมโรคและผูเ้ก่ียวขอ้งระดบั
อ ำเภอปลวกแดง (คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตระดบัอ ำเภอ ในกำรป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ )

ประชุม 4 คร้ัง
ต่อปี

P P ใชร่้วมกบักำรประชุมคณะท ำงำน
ควบคุมโรคและผูเ้ก่ียวขอ้งระดบั
อ ำเภอปลวกแดง

สร้ำงแกนน ำกำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพ
ประชำชน เพ่ือป้องกนัตนเองจำกวณัโรคใน
พ้ืนท่ี

แกนน ำฯของ 
รพ.และรพ.
สต.จ ำนวน 50
 คน

P  -ค่ำอำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม จ  ำนวน 50 คนๆละ 190 บำท
 =9,500 บำท
 -ค่ำตอบแทนวิทยำกร 6 ชัว่โมงๆละ 
600 บำท = 3,600 บำท

13,100 เงินบ ำรุง
 รพ.
ปลวกแดง
(งบTB  
ปี 61-62)

13,100

คดักรองประชำชนกลุ่มเส่ียงวณัโรค และ
บนัทึกขอ้มลูผำ่นโปรแกรม

ผส.,DM,ผู ้
สมัผสัร่วม
บำ้นและกลุ่ม
เส่ียงอ่ืน

P

ช้ีแจงนโยบำย และกำรขบัเคล่ือนกำรแกไ้ข
ปัญหำวณัโรคในพ้ืนท่ี ผำ่นกำรประชุม
ประธำนอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมูบ่ำ้น
 ระดบัอ ำเภอ

ประธำน อส
ม.ประจ ำ
หมูบ่ำ้น 
จ  ำนวน 34 หมู่

P  -ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม จ  ำนวน 
34 คนๆละ 35 บำท 1 คร้ัง เป็นเงิน 
1,190 บำท

1,190 เงินบ ำรุง
 รพ.
ปลวกแดง
(งบTB  
ปี 61-62)

1,190

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั
รหัส โครงการ/ตวัช้ืวดัโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนนิการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมาย
โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั
รหัส โครงการ/ตวัช้ืวดัโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนนิการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

เยี่ยมบำ้นผูป่้วยวณัโรคก ำกบักำรกินยำ ผูป่้วยวณัโรค
ในพ้ืนท่ี อ.
ปลวกแดง 50 
รำย

P P P ใชร่้วมโครงกำรเยี่ยมบำ้น

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 14,290 บำท

0 0 1,190

0 0 13,100

0 0 0 0 0 0

เงินบ ำรุง รพ.ปลวกแดง 14,290 บำท



หนา้ 1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมัน่

แผนงาน  : Plan07  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ : P17  การป้องกนัและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ตัวช้ีวดั : K41  MOU_ 47 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

 โครงการอบรมการส่งเสริมการใชย้าอยา่ง
สมเหตุผล ตาม Service plan RDU

จนท.รพ.และจนท.
 รพ.สต.จ านวน10
แห่งจ านวน 80   คน

/  - คา่อาหาร อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 80 คนๆ ละ 190บ. =
15,200บ.
 - คา่ตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆ
 ละ 600 บาท =  3,600 บาท 
 - คา่จดัท าเอกสารการประชุม=
 3,000 บาท 
 - คา่วสัดุในการประชุม = 
2,000 บาท

23,800 เงินบ ารุง

23,800

กลุ่มงาน
เภสัช
กรรมฯ

ภญ.กษมา
 และ 
ภญ.ปัญจ
พร

 โครงการอบรมการให้ความรู้และส่งเสริม
การใชก้ญัชาทางการแพทย์

จนท.รพ.และจนท.
 รพ.สต.จ านวน10
แห่งจ านวน 80   คน

/  - คา่อาหาร อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 80 คนๆ ละ 190บ. =
15,200บ.
 - คา่ตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆ
 ละ 600 บาท =  3,600 บาท 
 - คา่จดัท าเอกสารการประชุม=
 3,000 บาท 
 - คา่วสัดุในการประชุม = 
2,000 บาท

23,800 เงินบ ารุง

23,800

กลุ่มงาน
เภสัช
กรรมฯ

ภญ.กษมา
 และ 
ภญ.ปัญจ
พร

รวม 47,600 บาท

0 0 0 23,800

0 0 23,800

0 0 0 0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 47,600 บาท

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมัน่

แผนงาน  : Plan07  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ : P20  การพัฒนาระบบการดูแลแบบประรับประคอง  (Palliative  Care)

ตัวช้ีวดั : K44  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคบัประคอง  (Pallative  Care)

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยแบบ
ประคบัประคองส าหรับเจา้หน้าท่ีและ
เครือขา่ย
1.อบรมพฒันาการดูแลฯ

1คร้ังต่อ40คนต่อ
วนัจ านวน2วนั

/  .- คา่ตอบแทนวิทยากร 1คน
X6 ชม.ๆละ600 บ.X2 วนัเป็น
เงิน 7200 บ. 
- คา่อาหาร อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 40 คนๆละ190x2
คร้ังเป็นเงิน 15200 บ. 
- คา่เอกสาร3000 บ.

25,400 เงินบ ารุงรพ.

25,400

ผูป่้วยใน ประดบัพิณ

2.การประชุมคณะท างานการดูแลแบบ
ประคบัประคอง

เจา้หน้าท่ี สธ./
อบต./อบท./อสม. 
และเครือขา่ยท่ี
เก่ียวขอ้ง

/ / / / คา่อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
จ านวน40 คนX35บ.4คร้ังเป็น
เงิน5600 บ.

5,600 เงินบ ารุงรพ.

1,400

1,400

1,400

1,400 ผูป่้วยใน ประดบัพิณ

รวม 31,000 บาท

0 0 1,400

0 1,400

0 0 26,800

0 0 1,400

0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 31,000 บาท

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3 : พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมั่น

แผนงาน  : Plan07  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ : P21  การพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทย

ตัวช้ีวดั : K45  MOU_ 52 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วนิิจฉัย  รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพฒันาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน

1)พฒันาระบบการบริการการแพทยแ์ผน
ไทย1.1 จดัประชุมผูรั้บผิดชอบงานแพทย์
แผนไทยใน รพ.สต. ในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานดา้นแพทย์
แผนไทย

จนท.รพ.สต. 15 
คน จดัประชุม 1 
วนั 1 คร้ัง/ปี

P คา่อาหาร อาหารวา่ง และ
เคร่ืองด่ืม 190 บาท * 15 คน = 
2,850 บาท

2,850 เงินบ ารุง
 รพ.

ปลวกแดง

2,850 กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

1.2 ร่วมประชุมคณะท างานพฒันางาน
การแพทยแ์ผนไทย

เจา้หนา้ท่ีระดบั
อ าเภอและต าบล 
จ านวน 2 คน

P

1.2 ร่วมประกวดพ้ืนท่ีตน้แบบงานแพทย์
แผนไทยและนวตักรรมการแพทยแ์ผน
ไทยรพ.ปลวกแดงปีงบ 2568

รพ 1 แห่ง P กลุ่มงาน
แผนไทย

ธารทิพย์

1.3 ประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. รพ.สต. 10 แห่ง P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

1.4 ร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ R2R 
นวตักรรม

เจา้หนา้ท่ีระดบั
อ าเภอและต าบล 
จ านวน 15 คน

P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

1.5 ประเมินผลการดูแลผูป่้วยคลินิก
เฉพาะโรคครบวงจร

รพ. ปลวกแดง P P P P กลุ่มงาน
แผนไทย

ธารทิพย์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

1.6 ประเมินความปลอดภยัจากการใชย้า
สมุนไพรและและการใชก้ญัชาทาง
การแพทยแ์ผนไทย

รพ.  รพ.สต. P P P P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

1.7 ประชาสัมพนัธก์ญัชาทางการแพทย์
แผนไทย

รพ. ปลวกแดง P P P P กลุ่มงาน
แผนไทย

ธารทิพย์

1.8 ส่งเสริมและประชาสัมพนัธเ์พ่ือให้
ประชาชนเขา้ถึงบริการงานแพทยแ์ผน
ไทย และการแพทยท์างเลือกและภูมิ
ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย การเปิด
ให้บริการคลินิกเฉพาะโรคดว้ย
การแพทยแ์ผนไทย และการใช ้first line 
drug และ RDU

รพ. รพ.สต. P P จดัท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์
 ขนาด 2*3 เมตรจ านวน 10 ป้าย
 ป้ายละ 1,000 บาท = 10,000 
บาท

10,000 เงินบ ารุง
 รพ.

ปลวกแดง

10,000

กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

1.9 จดักิจกรรมเพ่ือดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
5 กลุ่มวยั  ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผน
ไทยและบูรณาการกบังาน พชอ.

5 กลุ่มวยั และ
งาน พชอ.

P P P P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

1.10 ส่งเสริมการเปิดบริการฟ้ืนฟูสภาพ
ดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก ระยะกลาง แบบ
ผูป่้วยใน โดยบูรณาการกบังาน IMC

รพช. 1 แห่ง P P P P กลุ่มงาน
แผนไทย

ธารทิพย์

1.11 เปิดบริการคลินิกกญัชาทาง
การแพทยแ์ผนไทย ใน รพ.

รพ.ปลวกแดง P P P P กลุ่มงาน
แผนไทย

ธารทิพย์

2)พฒันาศักยภาพบุคลากรการแพทย์

แผนไทย

2.1 เขา้ร่วมอบรมทางไกลถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบติั
การแพทยแ์ผนไทย

เครือขา่ย
บุคลากรแพทย์
แผนไทยและ
เจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข

P P P P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

2.2 ร่วมอบรมการใชย้าแผนไทยในบญัชี
ยาหลกัแห่งชาติ

จนท.รพและ 
รพ.สต.ทุกแห่ง 
จ  านวน 15 แห่ง

P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

3)คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 สมุนไพรและถิ่นก าเนิด

3.1 ร่วมประชุมเครือขา่ยบุคลากรแพทย์
แผนไทย

บุคลากรแพทย์
แผนไทยใน
หน่วยบริการ

P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

3.2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการสังคยานา
ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยเพ่ือ
น าไปใชป้ระโยชน์

ผูรั้บผิดชอบงาน
แพทยแ์ผนไทย

P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

3.3 ส ารวจ ตรวจสอบ รวมรวบเพ่ือ
จดัท าทะเบียนขอ้มูลบุคลากรดา้น
การแพทยแ์ผนไทย 5 กลุ่ม

บุคลากร 5 กลุ่ม P P คา่เบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ีและ
พนกังานขบัรถ (อ าเภอ) จ านวน
 4 คน x 120 บาท x 2 วนั = 960
 บาท

960 งบสสจ.
960 กลุ่มงาน

แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

3.4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการส ารวจป่า
ชุมชนและส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 
ผกัพ้ืนบา้นในป่าชุมชน

บุคลากรดา้น
สาธารณสุข/

แหล่งสมุนไพร/
หมอพ้ืนบา้น

P P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

3.5 ร่วมจดังานมหกรรมแพทยแ์ผนไทย
และสมุนไพรระดบัภาค

เครือขา่ย
บุคลากรดา้น
การแพทยแ์ผน

ไทย

P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

3.6 รณรงคง์านภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทย
 โดยจดันิทรรศการวนัภูมิปัญญา
การแพทยแ์ผนไทยวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563

รพ.และรพ.สต
จนท.
ผูป้ฏิบติังาน
การแพทยแ์ผน
ไทย หมอพ้ืนบา้น

P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

3.7 ส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนและ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัให้ผา่น
เกณฑต์ามมาตรฐาน ร่วมกบัผูรั้บผิดชอบ
งานอาหารปลอดภยัระดบัอ าเภอ

รพ. 1 แห่ง รร.
อ าภอละ 1 แห่ง

P P กลุ่มงาน
แผนไทย
 และ 
สสอ.

ธาร
ทิพย/์ศิ
ริวรรณ

รวม 13,810 บาท

2,850
0 960

0 10,000

0 0 0 0 0 0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 12,850 บาท
งบ สสจ. 960 บาท



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมั่น

แผนงาน  : Plan07  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ : P22  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ตวัช้ีวดั : K46  MOU_ 55 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการสุขภาพจิต

ตวัช้ีวดั : K47  MOU_ 56  อตัราฆ่าตวัตายส าเร็จ

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช CUP ปลวก

แดง ปี  2564

กลุ่มงานจิตเวช ภาวิดา

1) การพฒันาระบบบริการดูแลผูป่้วย
โรคซึมเศร้าโดยสร้างPsycho Mobile 
clinic ในโรงพยาบาล

ผลการด าเนินงาน P P P P

2)อบรมพฒันาศ กยภาพของบคุลากร
และภาคีเครือขา่ย

เครือขา่ย
สุขภาพจิต80คน

1. คา่ตอบแทนวิทยากร ในการ
จดัอบรม  1 คน x 6 ชม.  x  600
 บาท  x 1 วนั

3,600 เงินบ ารุง

3,600

2. คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 80 คน x 190 บาท x 1
 วนั

15,200 เงินบ ารุง

15,200

3. คา่จดัท าเอกสารในการอบรม 2,000 เงินบ ารุง

2,000

แผนปฏบัิตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

3)พฒันาระบบการจดัขอ้มลูโรคซึมเศร้า
โดยพฒันาระบบKey in ขอ้มลูในHDC
ให้มีความสมบรูณ์ และมีการจดัส่งขอ้มลู
 2 ทาง (HDC+ร.พ.พระศร๊มหาโพธ์ิ 
- เร่งรัดคดักรอง 2Qและ 9Q ใน
กลุ่มเป้าหมาย    ไดแ้ก่ ประชากรอายุ15
ปีข้ึนไป               
- คดักรอง2Q 9Q ในทกุจุดบริการ

ร้อยละ65ของ
ผูป่้วยโรคซึมเศร้า
เขา้ถึงบริการ

P P P P

4)ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตในระดบัอ าเภอ

1คร้ัง/80คน/1วนั P 15,200 เงินบ ารุง

15,200

2.การพัฒนาระบบการจัดการปัญหาการ

ฆ่าตวัตาย

1) สร้างแกนน าเครือขา่ยท่ีเขม้แขง็เพ่ือ
แกปั้ญหาการฆ่าตวัตาย

แกนน า 100 คน P 1. 'คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 100 คน x 190 บาท x
 2 คร้ัง

38,000 เงินบ ารุง

38,000

2. คา่ตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม         1 คนx6ช.ม x 600
บาท

3,600 เงินบ ารุง

3,600

3. คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,000 เงินบ ารุง

2,000

2) อบรมให้ความรู้เจา้หนา้ท่ีสาธารณะ
สุขและ
    ภาคีเครือขา่ยเร่ืองโรคทางจิตเวชและ
การดูแล ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ เพ่ือป้งกนั
การฆ่าตวัตาย

เจา้หนา้ท่ีและครู
100 คน

P 1. 'คา่ตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม  1 คน x 6 ชม. x 600 
บาท x 1 วนั

3,600 เงินบ ารุง

3,600



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

2.  คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 100 คน x 190 บาท x
 1 คร้ัง

19,000 เงินบ ารุง

19,000

3. คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,000 เงินบ ารุง

2,000

3) ส่งเสริมสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขและเครือขา่ย

เจา้หนา้ท่ี/
เครือขา่ย
100 คน

P 1. คา่ตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม  2 คน x 6 ชม. x 600 
บาท x 1 วนั

7,200 เงินบ ารุง

7,200

2. คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 80 คน x 190 บาท x 1
 คร้ัง

15,200 เงินบ ารุง

15,200

3. คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,000 เงินบ ารุง

2,000

4)จดัท าทะเบียนผูท่ี้มีประวติัการลงมือท า
ร้ายตนเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม2560
กนัยายน2564ดว้ยวิธีการต่างๆเพ่ือ
มุง่หวงัให้ตนเอง เสียชีวิตแต่ไมเ่สียชีวิต

80%ของ
ประชาชนอาย ุ>
15ปีข้ึนไปตาม
กลุ่มเส่ียง

P P P P

5)จดับริการให้ค  าปรึกษาผูท่ี้มีภาวะเส่ียง
ต่อการฆ่าตวัตาย

100%ของผูท่ี้มี
ภาวะเส่ียงต่อ
การฆ่าตวัตาย

P P P P

6)จดักิจกรรมสร้างสุขในกลุ่มเส่ียง

 6.1 วยัรุ่นกลุ่มเส่ียง นกัเรียนมธัยม60
คน

P 1.  คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 60 คน x 190 บาท x 1
 คร้ัง

11,400 เงินบ ารุง

11,400

2.คา่ตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม 2คนx6ช.มx600บาท x1
วนั

7,200 เงินบ ารุง

7,200



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

6.2 วยัท างานกลุ่มเส่ียง ประชาชนวยั
ท างาน60คน

P 1.  คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 60 คน x 190 บาท x 1
 คร้ัง

11,400 เงินบ ารุง

11,400

2.คา่ตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม 2คนx6ช.มx600บาท x1
วนั

7,200 เงินบ ารุง

7,200
6.3 วยัสูงอายกุลุ่มเส่ียง 1.  คา่อาหาร อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 60 คน x 190 บาท x 1
 คร้ัง

11,400 เงินบ ารุง
11,400

2.คา่ตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม 2คนx6ช.มx600บาท x1
วนั

7,200 เงินบ ารุง

7,200

3. คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,000 เงินบ ารุง

4,000

7) ส่งเสริมสุขภาพจิตและลดภาวะ
ซึมเศร้าใน
    ผูป่้วยโรคเร้ือรัง

ผูป่้วยและญาติ P 1. คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 70 คน x 190 บาท x 1
 คร้ัง

13,300 เงินบ ารุง

13,300

2. คา่วสัดุอุปกรณ์ในการอบรม 1,700 เงินบ ารุง

1,700

8) ติดตามเยีย่มผูป่้วยโรคซึมเศร้าในชุมชน 100% ของผูป่้วย
ซึมเศร้าท่ีเป็น
เป้าหมาย

P P P P



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

9) จดัท าขอ้มลูบริการ 12 Setting ส่ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ไดแ้ก่ 1) วนัท่ีเขา้
รับการบริการ 
   2) ค าน าหนา้ 3) ช่ือ 4) นามสกลุ 5) เพศ
   6) เลขท่ีบตัรประชาชน 7) วนัเดือนปี
เกิด 
   8) อ าเภอ 9) จงัหวดั 10) รหัสโรค
ซึมเศร้า
   11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q

100% ของผูป่้วย
โรคซึมเศร้าท่ีเขา้

รับบริการ

P P P P

3.การพัฒนาการกระตุ้นพัฒนาการเด้ก

วยัปฐมวยัด้วยTEDA4l

ร้อยละ60ของ
เด็กปฐมวยัท่ี
ไดรั้บการคดั
กรองแลว้พบมี
การล่าชา้ไดรั้บ
การกระตุน้
พฒันาการดว้ย
TEDA4l

P P P P

3.1จดักิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

นกัเรียนป.1 1
โรงเรียน

P 1. คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  50 คน x 35 บาท x 1
 คร้ัง

1,750 เงินบ ารุง

1,750

3.2 สร้างระบบการติดตามให้เดก้กลุ่ม
เป้าหมายไดรั้บการกระตุน้ พฒันาการ
และกระตุน้จนครบตามเกณฑ ์(Case by 
Case) และพฒันาการจดัการขอ้มลูให้มี
ความสมบรูณ์

ร้อยละ60ของ
เด็กปฐมวยัท่ี
ไดรั้บการคดั
กรองแลว้พบมี
การล่าชา้ไดรั้บ
การกระตุน้

พฒันาการต่อเน่ือง

P P P P



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

3.3 สร้างระบบคดักรองเด็กท่ีมี
พฒันาการลา้ชา้โดยใชเ้คร่ืองมือTEDA4l
 รวมถึงระบบส่งต่อ

ร้อยละ100เด็กท่ี
มีพฒันาการลา้ชา้
ไดรั้บการส่งต่อ
ตามระบบ

P P P P

4.พัฒนาการเข้าถงึผู้ป่วยจิตเวช

4.1 พฒันาและส่งเสริมระบบบริการงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกบริการจิต
เวช

1 คลินิก ผูป่้วย30
คนต่อวนั

P P P P 1.คา่ตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญ 1คน
x3ช.ม x1200 บาท x 6คร้ัง

21,600 เงินบ ารุง

21,600

2.คา่ตอบแทนพยาบาลดา้นจิต
เวช 1คนx600บาท x1คร้ัง

3,600 เงินบ ารุง

3,600

3.คา่จดัท าสมดุประตวัผูป่้วย 4,000 เงินบ ารุง

4,000
4.คา่ท าแผน่พลดัให้ความรู้ 6,000 เงินบ ารุง

6,000

5.คา่วสัดุรณรงคส์ปัดาห์
สุขภาพจิต

2,000 เงินบ ารุง

2,000

4.2ติดตามดูแลผูป่้วยจิตเวชในชุมชน 100%ของผูป่้วย
จิตเวช ท่ีตอ้งHHc

P P P 23,040 เงินบ ารุง

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

4.3ติดตามเยีน่มบา้นผูป่้วยจิตเวชเร้ือรัง
ในชุมชนและบนัทึกขอ้มลูผูป่้วยจิตเวช
เร้ือรังโปรแกรม Care Tansition F20-29

100%ของผูป่้วย
จิตเวชเร้ือรัง

(7care)

P P P P 36,000 เงินบ ารุง

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

4.4 บนัทึกขอ้มลูการเยีน่มติดตามผูป่้วย
จิตเวชเร่ือรังโปรแกรม care Trnsiton 
F20-29

100%ของผูป่้วย
จิตเวชเร้ือรัง

P P P P

รวม 301,390 บาท

0 37,200

0 16,950

33,280

73,280

108,280

8,880

8,880

8,880

2,880

2,880

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 301,390 บาท



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 1

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมั่น

แผนงาน  : Plan07  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ : P23  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  5  สาขาหลกั  (สูตนิารีเวช  ศัลยกรรม  อายุรกรรม  กมุารเวชกรรม  และออโธปิดกิส์)

ตวัช้ีวดั : K48  อตัราตายจากตดิเช้ือ  (Sepsis)

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยติดเช้ือเพ่ือ
ลดอตัราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล
1.1 จดัอบรม

1คร้ังต่อ40คนต่อ
วนัจ านวน2วนั

/ .- คา่ตอบแทนวิทยากร 1คนX6
 ชม.ๆละ600 บ.X2 วนัเป็นเงิน
 7200 บ. 
- คา่อาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 40 คนๆละ190x2คร้ัง
เป็นเงิน 15200 บ. 
- คา่เอกสาร3000 บ.

25,400 เงินบ ารุงรพ.

25,400

ผูป่้วยใน ประดบัพิณ

1.2การประชุมคณะท างานการดูแลผูป่้วยติด
เช้ือ

เจา้หนา้ท่ี สธ./
อบต./อบท./อสม. 
และเครือขา่ยท่ี
เก่ียวขอ้ง

/ / / / .-คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
จ านวน40 คนX35บ.4คร้ังเป็น
เงิน5600 บ.

5,600 เงินบ ารุงรพ.

1,400

1,400

1,400

1,400 ผูป่้วยใน ประดบัพิณ

รวม 31,000 บาท

0 0 1,400

0 0 26,800

0 0 1,400

0 0 1,400

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 31,000 บาท

แผนปฏบัิตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  ที่ประชาชนเช่ือมัน่

แผนงาน  : Plan07  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการ : P29  การพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)

ตัวช้ีวดั : K56  MOU_ 64 ร้อยละของโรงพยาบาล  M/F ที่ให้บริการ  Intermediate  Care

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วย 
intermediate  care ส าหรับเจา้หน้าท่ีและ
เครือขา่ย
1.อบรมพฒันาการดูแลผูป่้วย intermediate  
care ส าหรับเจา้หน้าท่ีและเครือขา่ย

1คร้ังต่อ40คนต่อ
วนัจ านวน2วนั

/  .- คา่ตอบแทนวิทยากร 1คน
X6 ชม.ๆละ600 บ.X2 วนัเป็น
เงิน 7200 บ. 
- คา่อาหาร อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 40 คนๆละ190x2
คร้ังเป็นเงิน 15200 บ. 
- คา่เอกสาร3000 บ.

25,400 เงินบ ารุงรพ.

25,400

ผูป่้วยใน ประดบัพิณ

2.ประชุมคณะท างานการดูแลผูป่้วย 
Intermediate care

เจา้หน้าท่ี สธ./
อบต./อบท./อสม.
และเครือขา่ยท่ี
เก่ียวขอ้ง

/ / / / 5,600 เงินบ ารุงรพ.

1,400

1,400

1,400

1,400 ผปู่วยใน ประดบัพิณ

รวม 31,000 บาท

0 0 1,400

25,400

1,400

0 0 1,400

0 0 1,400

0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 31,000 บาท

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบจัดการทพัยากรบุคคล

แผนงาน  : Plan11  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการ : P34  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : K62 MOU_68  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

ตัวช้ีวัด : K63 MOU_69  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention rate)

ตัวช้ีวัด : K64 MOU_70  ร้อยละของจังหวัดทีม่บุีคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน

พฒันาพฒันาก าลงัคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

 อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปี 2564

ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน ความรู้สมรรถนะ 
บุคลากร และความตอ้งการศึกษาตามความจ าเป็น

บุคลากรใน
หน่วยงาน 47 
คน

ü ใชง้บประมาณบรูณาการร่วมกบัประชุม
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล

 สสอ.
ปลวกแดง

จดัท าแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปี ของเจา้หนา้ท่ีใน
หน่วยงาน

บุคลากรใน
หน่วยงาน 47 
คน

ü  สสอ.
ปลวกแดง

จดัท าแผนลาศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น ของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อ
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัระยอง

จ านวน 2 คน ü  สสอ.
ปลวกแดง

จดัท าขอ้มูล การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ใน
หน่วยงานระดบั CUP เพ่ือติดตามเขา้รับการอบรม

จดัท าขอ้มูล 1 
คร้ัง

ü  สสอ.
ปลวกแดง

ติดตามการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ในหน่วยงาน ทุก
ไตรมาส และรายงานต่อส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ระยอง

ติดตาม
ร่วมกบั
ประชุม
ประจ าเดือน
ทุกไตรมาส

ü ü ü ü ใชง้บประมาณบรูณาการร่วมกบัประชุม
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล

 สสอ.
ปลวกแดง

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

สรุปและวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ของการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการจดัท าแผนพฒันาฯในปีต่อไป

จดัท าสรุป
ขอ้มูล 1 คร้ัง

ü  สสอ.
ปลวกแดง

รวม -              บาท

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ช่ือ

 อุมาพร 
ป้ันหยา

 อุมาพร 
ป้ันหยา

 อุมาพร 
ป้ันหยา

 อุมาพร 
ป้ันหยา

 อุมาพร 
ป้ันหยา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

Project Manager 



ช่ือ

Project Manager 

 อุมาพร 
ป้ันหยา



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบจดัการทพัยากรบุคคล

แผนงาน  : Plan11  การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลงัคนด้านสุขภาพ

โครงการ : P34  การผลติและพัฒนาก าลงัคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวดั : K62 MOU_68  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

ตัวช้ีวดั : K63 MOU_69  อตัราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention rate)

ตัวช้ีวดั : K64 MOU_70  ร้อยละของจงัหวดัทีม่บุีคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1)โครงการผลติและพัฒนาก าลงัคนสุขภาพสู่

ความเป็นมืออาชีพ โรงพยาบาลปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 

ปี 2564

1.ประชุมคณะกรรมการพฒันาบุคลากร (HRD) คณะกรรมการฯ
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จ  านวน20 คน

P P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20  
คน คนละ 190 บาทจ านวน 2 คร้ัง    เป็นเงิน 7600
 บาท

7,600 เงินบ ารุง
รพ.ปลวก

แดง

3,800

3,800  กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

2.จดัท าแผนความตอ้งการก าลงัคน(จ านวนท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนก าลงัคนของเขต)

ตามเป้าหมายเขต P  กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

3.จดัท าแผนพฒันาศกัยภาพบุคลากรสอดคลอ้งตาม
ระบบบริการสุขภาพ (service plan)

ตามแผนพฒันา
บุคลากรService 
Plan

P  กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

4.ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมตามแผนพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรสอดคลอ้งตามระบบบริการสุขภาพ (service 
plan)

ตามแผนพฒันา
บุคลากรService 
Plan

P P P P  -เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
แผนเงินบ ารุงหน่วยบริการ

 กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

5.จดัท าแผนบุคลากรฝึกอบรม/พฒันาเพ่ือพฒันาตาม
สายวิชาชีพ ในหลกัสูตรต่างๆ 
ระยะสั้น/ระยะยาว ส่งพิจารณาอนุมติัระดบัจงัหวดั

P   กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

6.จดัท าแผนพฒันารายบุคคลตามการจดับริการในรพ.
ปลวกแดง และตามความตอ้งการพฒันาตามความรู้ 
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล

P   กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

7.ประชุมจดัท าแผนพฒันาสมรรถนะ เพ่ือดูแลผูป่้วย
ซบัซอ้นเส่ียงสูง

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 20 คน P P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20  
คน คนละ 190 บาทจ านวน 2 คร้ัง    เป็นเงิน 7600
 บาท

7,600 เงินบ ารุง
รพ.ปลวก

แดง

3,800

3,800  กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

8.รายงานผลการพฒันาบุคลากร รายบุคคลตามไตรมาส
 แก่ สสจ.ระยอง

P P P P  กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

3)โครงการบริหารจดัการก าลงัด้านสุขภาพ  กลุ่มงานบริหาร

1.ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากร(HRM) คณะกรรมการฯ
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จ  านวน20 คน

P P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20  
คน คนละ 190 บาทจ านวน 2 คร้ัง    เป็นเงิน 7600
 บาท

7,600 เงินบ ารุง
รพ.ปลวก

แดง

3,800

3,800  กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

2.จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การสร้างสุขภาพดีใน
หน่วยงาน

บุคลากรท่ีสนใจ
และผลการ
ประเมินท่ีไม่ผ่าน

P P P P  -ใช้งบประมาณร่วมกบักิจกรรมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพในเจา้หนา้ท่ี

 กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

3.กิจกรรมสร้างสุข เพ่ือความผูกพนั ความสามคัคีของ
องคก์ร

เจา้หนา้ท่ีรพ.ปลวก
แดง 250คน

P  -ค่าอาหารครบม้ือ จ านวน 250 คนๆละ 950 บาท
 2 รุ่น รุ่นละ 1 วนั เป็นเงิน 237,500 บาท
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชัว่โมงๆละ 1,200 บาท
4คน 2  รุ่น เป็นเงิน76,800 บาท        -ค่าวสัดุใน
การจดัอบรม 50บาท 250คน เป็นเงิน 12,500 บาท
     -ค่าเช่ารถปรับอากาศ วนัละ 10,000 บาท 2 คนั
  2 รุ่น เป็นเงิน40,000 บาท                 รวมเป็นเงิน
366,800 บาท

366,800 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

374,800

 กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

4.ปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่ จนท.ใหม่ รพ.
ปลวกแดง  70 คน

P  ค่าอาหารครบม้ือ จ านวน 70 คนๆละ 950 บาท 
เป็นเงิน 66,500 บาท
 -ค่าวสัดุในการจดัอบรม คนละ 50 บาท เป็นเงิน 
3,500 บาท   -ค่าวิทยากร1,200บาท*8 ชัว่โมง 3 
คน เป็นเงิน 28,800 บาท                                     -
ค่ารถบสัเช่าเหมา 2 คนั คนัละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท    รวมเป็นเงิน 118,800 บาท

118,800 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

118,800

 กลุ่มงานบริหาร  พชัราภรณ์ ดีทน

5.ประชุมเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลปลวกแดง จนท.รพ.ปลวกแดง
 250 คน

P P P P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 250 
 คน คนละ 190 บาทจ านวน 4 คร้ัง  เป็นเงิน 
190,000 บาท

190,000 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

47,500

47,500

47,500

47,500

รวม 698,400 บาท

0 0 47,500

0 0 58,900

0 374,800

47,500

0 11,400

166,300

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 698,400 บาท



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ควบคุมภายใน

1) ประชุมการรับตรวจราชการ 
นิเทศงานกรณีปกติ จาก สสจ.
ระยอง

 - จนท.รพ.,สสอ.
รพ.สต. คณะนิเทศ 
40 คน จ านวน 2 
คร้ัง/ปี

/ / 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
40 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน 
15,200.- บาท
2.คา่จดัท าเอกสารพร้อม
จดัท ารูปเล่ม 40 เล่ม ๆ ละ 
75 บาท 2 คร้ัง เป็นเงิน 
6,000 บาท เป็นเงิน 21,200
 บาท

21,200 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

10,600

10,600

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตวัช้ีวัด : K65  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิควบคุมภายใน

ล าดบั
รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตวัช้ีวัด : K65  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิควบคุมภายใน

ล าดบั
รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

2) ประชุมรับการตรวจเยี่ยมจาก
ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ

 - จนท.รพ. 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง จ  านวน 
40 คน

/ / 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
40 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน 
15,200.- บาท
3.คา่จดัท าเอกสารพร้อม
จดัท ารูปเล่ม 40 เล่ม ๆ ละ 
75 บาท 2 คร้ัง เป็นเงิน 
6,000 บาท เป็นเงิน 21,200
 บาท

21,200 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง
10,600

10,600

3)ประชุมรับการตรวจสอบ
คุณภาพบญัชีประจ าปีจาก
คณะท างานสสจ.ระยอง

 - จนท.รพ. 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง จ  านวน 
40 คน

/ / 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
40 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน 
15,200.- บาท

15,200 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

7,600

7,600

4) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือร่วม
ด าเนินการจดัท าแผนจดัซ้ือจดั
จา้งประจ าปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการ
บริหาร , หน.งาน
ฝ่ายต่าง ๆ รวม 25 
คน

/ 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
25 คนๆละ 190 บาท  เป็น
เงิน 4,750 บาท

4,750 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

4,750



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตวัช้ีวัด : K65  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิควบคุมภายใน

ล าดบั
รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

5) ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล ประจ าปี
งบประมาณ 2564

คณะกรรมการ
บริหาร รพ. รวม 15
 คน จ านวน 12 
คร้ัง/ปี

/ / / / 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
15 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 12 คร้ัง เป็นเงิน 
34,200 บาท

34,200 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850

2,850

2,850

2,850
2,850
2,850

2,850

6) ประชุมพนกังานขบัรถยนต์ พนกังานขบัรถยนต์
 และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
รวม 13 คน จ านวน
 4 คร้ัง/ปี

/ / / / คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 35 บาท x13 คน x 4 คร้ัง 

1,820 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

455

455

455

455

7) ประชุมเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลปลวกแดง แจง้
ขา่วสาร ช้ีแจงขอ้ตกลง รับฟัง
ปัญหาอุปสรรค การปฏิบติังาน

เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
บริหาร จ านวน 35 
คน จ านวน 4 คร้ัง/ปี

/ / / / คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 35บาทx35คนx4 คร้ัง

4,900 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

1,225

1,225

1,225

1,225

8) อบรมพฒันาศกัยภาพ
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเร่ืองการ
จดัท าการประเมินการควบคุม
ภายใน EIA

 - จนท.รพ. 40 คน / 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
40 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 1 วนั เป็นเงิน 
7,600.- บาท
2.คา่วสัดุในการอบรม
จ านวน 40 ชุดๆละ 10 บาท 
 เป็นเงิน  400.- บาท

8,000 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

8,000

.



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตวัช้ีวัด : K65  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิควบคุมภายใน

ล าดบั
รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

2. โครงการพิธีเปิดอาคารผู้ป่วย

ใน "อาคารจันทรประสิทธ์ิ"

แพทย ์พยาบาล 
เจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาลและ
บุคคลภายนอก 
จ านวน 100 คน

/  1.คา่อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 100 คนx35 บาท 
 3,500  บาท
2.คา่ใชจ่้ายในการตกแต่ง
สถานท่ี 20,000 บาท 
3.คา่วสัดุต่างๆ ในการจดั
งาน 5,000 บาท 
4.คา่จา้งเหมาท าความ
สะอาด 2,000 บาท

30,500 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง
30,500

รวม 141,770 บาท

8,825

2,850
41,805
25,275

2,850
10,905

4,075

2,850

10,905

25,275
2,850

3,305

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 141,770 บาท



หน่วยงาน ช่ือ

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

วรัฏฐา

Project Manager 

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตวัช้ีวัด : K65  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิควบคุมภายใน



หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตวัช้ีวัด : K65  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิควบคุมภายใน

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

วรัฏฐา

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

วรัฏฐา/ 
    ณัฐ
พชัร์

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

กาญจนา
  
รุ่งเรือง
สม
ฐานะ



หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตวัช้ีวัด : K65  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิควบคุมภายใน

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

วรัฏฐา

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

ประทีป

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

วรัฏฐา

รพ.
ปลวก
แดง

กาญจนา
 
รุ่งเรือง
สม
ฐานะ



หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตวัช้ีวัด : K65  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิควบคุมภายใน

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

เพลินตา



หนา้ 1

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส "การบริหารจัดการด้านยา"

1. ก าหนดแผนงาน เป้าหมายและ

ประเมินผล

1.1 ประชุมคณะกรรมการเภสชักรรม
และการบ าบดั

2 คร้ัง/18 คน/2 
วนั / /

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  
2 คร้ังๆ ละ 18 คนๆ ละ 35 
บาท = 1,260  บาท

1,260 เงินบ ารุง

630

630 กลุ่มงาน
เภสชั
กรรมฯ

กษมา

2. จัดท ากรอบบัญชีและคัดเลือกรายการ

2.2 ประชุมคณะกรรมการเภสชักรรม
และการบ าบดัเครือข่ายรพ.ปลวกแดง

2 คร้ัง/18คน/2 วนั

/ / / /

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2
  คร้ังๆละ 18 คนๆ ละ 35 บาท
 = 1,260  บาท

1,260 เงินบ ารุง
630

630 กลุ่มงาน
เภสชั
กรรมฯ

กษมา

3. งานควบคุมราคาและตน้ทุนค่ายาและ
เวชภณัฑมิ์ใช่ยา

คณะ
กรรมการ

CFO
/ /

.- ประชุมวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ด าเนินการควบคุมราคาตน้ทุน
ค่ายา   บูรณาการร่วมกบั
คณะกรรมการ CFO

ไม่ใชง้บ กษมา

รวม 2,520 บาท

0 1,260

0 0 0 0 0 0 0 1,260

0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 2,520 บาท

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเด็นยทุธศาสตร์ : 5 พฒันาระบบบริหารจัดการทีส่นับสนุนการพฒันาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน  : Plan12 การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหาร
ตัวช้ีวดั : K66  MOU_71  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวดัระยองผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนนิการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)



หนา้ 1

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

transparency Assessment: ITA) ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปี 64

แต่งตั้งคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง
 ปี 64

คณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 16 คน

P สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร,
ศิริวรรณ

จดัประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ ์
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)

คณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 16 คน

P ใชง้บประมำณบูรณำกำรร่วมกบัประชุม
คณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล

สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร,
ศิริวรรณ

หน่วยงำนมีกำรแสดงสญัลกัษณ์ป้องกนักำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

หน่วยงำนใน
สงักดั 10 แห่ง

P ไดรั้บสนบัสนุนจำก สสจ.ระยอง สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร,
ศิริวรรณ

จดัประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบุคลำกรส ำนกังำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปลวกแดงป้องกนักำรทุจริตและ
บริหำรโปร่งใส

ตวัแทนสมำชิก
ในกลุ่ม 25 คน

P ใชง้บประมำณบูรณำกำรร่วมกบัประชุม
ช้ีแจงตวัช้ีวดัผลงำนและประเมินผลงำน

สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร,
ศิริวรรณ

จดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น จิตพอเพียงตำ้นทุจริตใน
หน่วยงำนส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง

คณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 16 คน

P ใชง้บประมำณบูรณำกำรร่วมกบัประชุม
คณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล

สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร,
ศิริวรรณ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่นับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหาร
ตัวช้ีวดั : K66  MOU_71  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวดัระยองผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)



หนา้ 2

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

นิเทศติดตำมตำมคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนตำม
แนวทำงและมำตรกำรป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น

นิเทศติตำม    
รพ.สต. 10 แห่ง  
2 คร้ัง/ปี

P P ใชง้บประมำณร่วมกบักำรนิเทศผลงำน
ตำมตวัช้ีวดั

สสอ.
ปลวกแดง

อุมำพร,
ศิริวรรณ

รวม -                 บำท

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย

1.โครงการประเมนิคุณธรรมความ

โปร่งใสและการบริหาร

1) อบรมเจา้หนา้ท่ีเร่ืองงาน ITA 
รพ.ปลวกแดง

 - จนท.150 คน / 1.คา่สมนาคุณวิทยากร 1
คนๆละ 6 ชม.ๆละ600 
บาทจ านวน 1 วนั เป็นเงิน 
3,600.- บาท
2.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
150 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 1 วนั เป็นเงิน 
28,500.- บาท
3.คา่วสัดุในการอบรม
จ านวน 150ชุดๆละ 10 บาท
  เป็นเงิน  1,500.- บาท

33,600 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

33,600

รวม 33,600 บาท

0 0 33,600
0 0 0 0 0 0 0 0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 33,600 บาท

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P38 โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหาร
ตวัช้ีวัด : K66  MOU_71  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA

ล าดบั
รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)



หน่วยงาน ช่ือ

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

รุ่งโรจน์

Project Manager 

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการ : P38 โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหาร
ตวัช้ีวัด : K66  MOU_71  ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่นับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan13  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการ : P35  Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ตัวช้ีวัด : K70  ร้อยละของหน่วยงานทีม่กีารน าดชันีความสุขของคนท างาน  (Happinometer)  ไปใช้

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน

1. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ และ ส่งเสริม 

Happy MOPH  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 

2564

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนพฒันำองคก์รคุณภำพ และ
ส่งเสริม HAPPY MOPH อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง

ü  สสอ.
ปลวกแดง

2. ประชุมคณะท ำงำนพฒันำองคก์รคุณภำพ และ
ส่งเสริม HAPPY MOPH อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง

ü ü ü ü ใชง้บประมำณบรูณำกำรร่วมกบัประชุม
คณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล

 สสอ.
ปลวกแดง

3. บคุลำกรในหน่วยงำนประเมินดชันีควำมสุข บคุลำกร
สำธำรณสุข 
จ ำนวน 51 คน

ü  สสอ.
ปลวกแดง

4. จดัท ำแผนพฒันำองคก์รคุณภำพ และส่งเสริม 
HAPPY MOPH อ ำเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง

จดัท ำแผนพฒันำ
ดชันีควำมสุข 3 
ประเด็น

ü  สสอ.
ปลวกแดง

5. จดัประชุมสมำชิกชมรม "ออมแต่ไม่อด ลดแต่ไม่
ป่วย"

สมำชิกชมรม ü  -ค่ำอำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
 ในกำรประชุมจ ำนวน 30 คนๆละ 190 บำท
 2 คร้ัง เป็นเงิน 11,400 บำท

11,400.00       เงินบ ำรุง
 รพ.
ปลวกแดง

5,700

5,700  สสอ.
ปลวกแดง

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน

ล า

ดบั

รหัส โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

6. จดักิจกรรมชมรมต่อเน่ือง ชมรม "ออมแต่ไม่อด 
ลดแต่ไม่ป่วย"

สมำชิกชมรม ü ü ü ü  สสอ.
ปลวกแดง

7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สร้ำงสุข ตำมแผนฯของ
แต่ละหน่วยงำนในสงักดัส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปลวกแดง

รพ.สต 10 แห่ง   ü  รพ.
ปลวก
แดง,
สสอ.
ปลวกแดง

รวม 11,400            บำท

0 0 0 5,700

0 5,700

0 0 0 0 0 0

เงินบ ำรุง รพ.ปลวกแดง 11,400            บำท



ช่ือ

 อุมำพร 
ป้ันหยำ

 อุมำพร 
ป้ันหยำ

 อุมำพร 
ป้ันหยำ

 อุมำพร 
ป้ันหยำ

 คณะ
กรรมกำร
ชมรม

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

Project Manager 



ช่ือ

Project Manager 

 คณะ
กรรมกำร
ชมรม

 อุมำพร 
ป้ันหยำ



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจดัการทีส่นบัสนุนการพัฒนาสุขภาพของจงัหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan13  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการ : P35  Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ตัวช้ีวดั : K70  ร้อยละของหน่วยงานทีม่กีารน าดัชนคีวามสุขของคนท างาน  (Happinometer)  ไปใช้

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงแห่งความสุข  

          กิจกรรมการส่งเสริมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
 และจิตอาสา

1.ทบทวนนโยบายและค าสั่งคณะกรรมการชมรม
จริยธรรมและจิตอาสา

รพ.ปลวกแดง P ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

2.ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรมและจิตอาสา 30 คน ประชุม 2 
คร้ัง/ปี

P P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 
คน คนละ 190 บาทจ านวน 2 คร้ัง    เป็นเงิน 
11400 บาท

11,400 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

5,700

5,700 กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

3.ให้ทุกสถานบริการปลูกผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ไร้
สารพิษ

รพ.ปลวกแดง P ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

4.จดัตลาดนดัพอเพียงในรพ. 2 คร้ัง/ปี P P ป้ายไวนิล 2,000 บาท 2,000 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

2,000 กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

5.สนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีลาปฏิบติัธรรมโดยไม่นบัเป็นวนัลา P P P P ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

6.เขา้วดัท าบุญตกับาตร ฟังธรรมเทศนา ทุกวนัพระ ทุกวนัพระ P P P P ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

         กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รจริยธรรมและ
จิตอาสา

1. มีการมอบใบประกาศเกียรคุณกบัผูท้  าความดีให้กบั
ผูป้วยและชุมชน

1 คร้ัง/ปี

/

ไม่ใช้งบประมาณ

/

กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

2.ท ากิจกรรมจิตอาสาท าความดีดว้ยหัวใจ ร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน

4 คร้ัง/ปี P P P P ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

3.บริจาคส่ิงของให้แก่ผูด้ว้ยโอกาส/เยีย่มบา้นผูป่้วย 
ผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ี

1 คร้ัง/ปี P ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

4.กิจกรรมวนัสงกรานต์ จนท.ทุกคน P ค่าวสัดุ/ค่าใช้สอย10,000 บาท 10,000 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

10,000

กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

5.ประชุมน าเสนอผลงานดีเด่นการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม

10 คน P ค่าเบ้ียเล้ียง 2วนั 10*240*2=4,800+ค่าวสัดุ/ค่าใช้
สอย10,000 รวมเป็น14,800 บาท

14,800 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

14,800
กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

6.ประชุมน าเสนอผลงานดีเด่นการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม ระดบัประเทศ

2 คน P ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 2คน เป็นเงิน 6,000 
บาท   -ค่าห้องพกั 1,800 บาท 1 ห้อง เป็นเงิน 
1,800 บาท     -ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท 3 วนั 2 คน 
เป็นเงิน1,440 บาท  -ค่าน ้ามนัรถ 140 กมๆละ4
บาท ไป กลบั เป็นเงิน 1,120 บาท  รวมเป็นเงิน 
10,360 บาท

10,360 เงินบ ารุง 
รพ.ปลวก

แดง

10,360

กลุ่มงานบริหารฯ พชัราภรณ์ ดีทน

รวม 48,560 บาท

0 0 5,700

0 0 2,000

24,800

10,360

0 5,700

0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 48,560 บาท



หนา้ 1

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพฒันาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน  : Plan13  การพฒันาองค์กรคุณภาพ

โครงการ : P39  พฒันาองค์กรคุณภาพ

ตัวช้ีวดั : K67  MOU_72  ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกดักระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงกาพฒันาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการ

ในสังกดักระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) อ าเภอปลวกแดง 

จังหวดัระยอง 2564

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาพฒันาคุณภาพบริหาร
จดัการของส่วนราชการในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขสู่เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
(PMQA) อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 2564

คณะกรรมการฯ 
จ านวน 16 คน

P สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร

2. ประชุมทบทวนยทุธศาสตร์ ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอปลวกแดง

คณะกรรมการฯ 
จ านวน 16 คน

P ใชง้บประมาณร่วมกบัโครงการจดับริการ
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ ์รพ.สต.ติด
ดาว เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง ปี 2564

สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร

3. ปรับปรุงขอ้มูล บุคลากร และทรัพยากรของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจบนั

สสอ.ปลวกแดง 1
 แห่ง,รพ.สต. 10
 แห่ง

P สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร

4. ประชุมทบทวนรูปแบบ และแนวทางการประเมิน
ความพึงพอใจ ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
ระดบั

คณะกรรมการฯ 
จ านวน 16 คน

P ใชง้บประมาณร่วมกบัโครงการจดับริการ
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ ์รพ.สต.ติด
ดาว เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง ปี 2564

สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 2

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

5. ประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกระดบัและจดัท าแผนพฒันาฯ

หน่วยบริการ 10
 แห่ง,สสอ. 1 แห่ง

P สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร

6. จดัประชุมท าแผนเพ่ือพฒันาคุณภาพบริหารจดัการ
ของส่วนราชการในสงักดักระทรวงสาธารณสุขสู่
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
(PMQA)อ าเภอ ปลวกแดง จงัหวดัระยอง

พ้ืนท่ี รพ.สต. 10
 แห่ง

P ใชง้บประมาณร่วมกบัโครงการจดับริการ
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ ์รพ.สต.ติด
ดาว เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปลวก
แดง จงัหวดัระยอง ปี 2564

รพ.สต. ผอ.รพ.สต.

7. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

คณะท างาน 
ติดตามและ
ประเมินผล 7 คน
 2 คร้ัง/ปี

P P  -ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ี 7 คนๆละ 120 บาท 3
 วนั 2 คร้ัง เป็นเงิน 5,040 บาท

5,040 เงินบ ารุง
 รพ.

ปลวกแดง

2,520

2,520 สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร

8. จดัประชุมรับนิเทศ การประเมินคุณภาพบริหาร
จดัการของส่วนราชการในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขสู่เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
(PMQA) จากทีมประเมิน ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัระยอง

เจา้หนา้ท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 25 คน

P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม จ  านวน 25 คนๆละ 190 บาท 1 
วนั เป็นเงิน 4,750 บาท

4,750 เงินบ ารุง
 รพ.

ปลวกแดง

4,750 รพ.สต. ผอ.รพ.สต.

รวม 9,790              บาท

0 0 0 0 2,520

0 0 0 0 7,270

0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 9,790 บาท



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่นับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยดึหลักธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan13  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการ : P39  พัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวช้ีวัด : K69  MOU_74  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน

โครงการจดับริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลใหมี้คุณภาพ ผา่นเกณฑ ์รพ.สต.ติดดาว 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง ปี 2564

1.จดัประชุมคณะท างานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล

คณะท างานฯ 
16 คน 10 คร้ัง

ü  -อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 16 คนๆละ 
190 บาท 10  วนั
เป็นเงิน 30,400 บาท

30,400          เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040 สสอ.

ปลวกแดง

2.แต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
ระดบัอ าเภอ(ทีมพ่ีเล้ียง) และทีมสนบัสนุน

คณะ
กรรมการฯ 20 
คน

ü ประชุมร่วมกบั คปสอ.ปลวกแดง สสอ.
ปลวกแดง

3.ประชุมคณะกรรมการประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ระดบัอ าเภอ
(ทีมพ่ีเล้ียง) และทีมสนบัสนุน

คณะ
กรรมการฯ 20 
คน 2 คร้ัง

ü ü  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 25
 คน x 35 บาท x 2 คร้ัง เป็นเงิน 1,750 
บาท

1,750            เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

875

875 สสอ.
ปลวกแดง

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

4.อบรมเร่ือง  การใชย้า และขอ้ควรระวงัจากการใชย้า
 และแนวทางการด าเนินงานเภสชักรรมในงาน รพ.
สต.ติดดาว และ ระบบคุณภาพและมาตรฐานทาง
หอ้งปฏิบติัการดา้รการแพทยแ์ละสาธารณสุข(LAB)

เจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
จ  านวน 25 คน

ü  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 25 คนๆละ190 บาท
เป็นเงิน 4,750 บาท
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 
ชัว่โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท

8,350            เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

8,350 สสอ.
ปลวกแดง

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประเมินตนเองผา่น 
http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/login.php

รพ.สต.จ านวน
 10 แห่ง

ü สสอ.
ปลวกแดง

6.ออกนิเทศและประเมินผลโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตามเกณฑ ์รพ.สต.ติดดาวโดยคณะกรรมการฯ
ระดบัอ าเภอ

คณะ
กรรมการฯ 16 
คน
ออกประเมิน 3
 วนั

ü  -ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ี 16 คนๆละ 120
 บาท 1 วนั เป็นเงิน 5,760 บาท

5,760            เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

5,760 สสอ.
ปลวกแดง

7.รับนิเทศตามเกณฑโ์รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติด
ดาว โดยทีมประเมินจาก สสจ.ระยอง

รับประเมิน 1 
คร้ัง

ü  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 40 คนๆละ 190 บาท 1 วนั
เป็นเงิน 7,600 บาท

7,600            เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

7,600 สสอ.
ปลวกแดง

รวม 53,860         บาท

0 0 12,265
3,040
8,800
3,915
3,040
3,040
10,640
3,040
3,040
3,040

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 53,860 บาท



ช่ือ

อุมาพร 
ป้ันหยา

อุมาพร 
ป้ันหยา

อุมาพร 
ป้ันหยา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

Project Manager 



ช่ือ

Project Manager 

อุมาพร 
ป้ันหยา

อุมาพร 
ป้ันหยา

อุมาพร 
ป้ันหยา

อุมาพร 
ป้ันหยา



หนา้ 1

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพฒันาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน  : Plan13  การพฒันาองค์กรคุณภาพ

โครงการ : P39  พฒันาองค์กรคุณภาพ

ตัวช้ีวดั : K67  MOU_72  ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกดักระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

ตัวช้ีวดั : K69  MOU_74  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และแผน

ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
1. จดัประชุมทบทวนยทุธศาสตร์ และจดัท าแผน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปลวกแดง ปี64 
(คปสอ.ปลวกแดง)

จนท.CUP
ปลวกแดง,ผูมี้
ส่วนไดส่้วน
เสียในพ้ืนท่ี30
คน

ü  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม 30 คนๆละ190 บาท=5,700 
บาท

5,700 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

5,700 กลุ่ม
งาน
ประกนัฯ

ภานุวฒัน์

2. จดัประชุมน าเสนอแผนปฏิบติัการ 
ปีงบประมาณ 2565 และบูรณาการแผนฯ

จนท.CUP
ปลวกแดง,ผูมี้
ส่วนไดส่้วน
เสียในพ้ืนท่ี30
คน

P   -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม 30 คนๆละ190 บาท=5,700 
บาท

5,700 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

5,700 กลุ่ม
งาน
ประกนัฯ

ภานุวฒัน์

3. ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขอ าเภอปลวกแดง (คป.สอ.)

คณะกรรมการ
 คปสอ. 34 คน 
 และผูเ้ก่ียวขอ้ง
  รวม  38  คน

P P P P  - ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม 38 คนๆละ 190 บาท 6 คร้ัง
 =43,320 บาท

43,320 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

7,220

7,220

7,220

7,220

7,220

7,220 กลุ่ม
งาน
ประกนัฯ

ภานุวฒัน์

4. ประชุมคณะท างานตามนโยบาย
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอ
ปลวกแดง (คป.สอ.)

คณะท างาน  20
  คณะ

P P P P ใชง้บประมาณร่วมกบัในกิจกรรมตาม
รายละเอียดท่ีปรากฎในโครงการแต่
ละคณะฯ

กลุ่ม
งาน
ประกนัฯ

ภานุวฒัน์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 2

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

5.ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
และงบประมาณดา้นสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง 
บรรจุในวาระประชุม คป.สอ.

คณะท างาน  20
  คณะ

 -งบประมาณร่วมกบัการประชุม คป.
สอ.

กลุ่ม
งาน
ประกนัฯ

ภานุวฒัน์

6. ประชุมรับการตรวจราชการ นิเทศงานกรณี
ปกติจาก สสจ.ระยอง

สสอ.,รพ.,รพ.
สต.,คณะ
นิเทศฯ 80คน

P P ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ  านวน 80 คน x 190 บาท 2 
วนั  เป็นเงิน 30,400 บาท

30,400 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

15,200

15,200
กลุ่ม
งาน
ประกนัฯ

ภานุวฒัน์

7. ประชุมรับการตรวจราชการ นิเทศงานกรณี
ปกติจาก ผูต้รวจราชการ

สสอ.,รพ.,รพ.
สต.,คณะ
นิเทศฯ 40คน

P P ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ  านวน 80 คน x 190 บาท 1 
วนั  เป็นเงิน 15,200 บาท

15,200 เงิน
บ ารุง 
รพ.
ปลวก
แดง

15,200

กลุ่ม
งาน
ประกนัฯ

ภานุวฒัน์

8. ออกนิเทศ ประเมินผลงานตามตวัช้ีวดัรับ
ผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภาพ 
CUP

รพ.สต.จ านวน
 10 แห่ง ออก
ประเมิน 2 
คร้ัง/ปี

P P ร่วมกบัการประเมินโดยทีมพ่ีเล้ียง 
รพ.สต.ติดดาว

กลุ่ม
งาน
ประกนั
ฯ/สสอ.

 ภา
นุวฒัน,์อุ
มาพร

9. ประชุมรับการตรวจเยีย่มจากส่วนราชการ 
และหน่วยงานต่างๆ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 40
คน

P P บูรณาการร่วมกบัโครงการ การ
บริหารจดัการ

กลุ่ม
งาน
ประกนั
ฯ/สสอ.

 ภา
นุวฒัน,์อุ
มาพร

รวม 100,320       บาท

0 12,920
0 22,420
0 22,420
0 22,420
0 7,220
5,700
7,220

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 100,320 บาท



หนา้ 1

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพฒันาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน  : Plan13  การพฒันาองค์กรคุณภาพ

โครงการ : P39  พฒันาองค์กรคุณภาพ

ตัวช้ีวดั : K67  MOU_72  ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกดักระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

ตัวช้ีวดั : K68  MOU_73  ร้อยละของโรงพยาบาลที่สังกดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง  HA  ขั้น 3

ตัวช้ีวดั : K69  MOU_74  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

2.โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลปลวกแดง
1. จดัประชุมท ำแผนยทุธศำสตร์โรงพยำบำลปลวกแดง(รพ.
ปลวกแดง)

จนท.รพ.ปลวกแดง
,ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในพ้ืนท่ี40คน

P  -ค่ำอำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม 40
 คนๆละ190 บำท=7,600 บำท
 -ค่ำจดัท ำเอกสำร 3,000 บำท
 เป็นเงิน 10,600 บำท

10,600 เงินบ ำรุง 
รพ.ปลวก
แดง

10,600

กลุ่มงำน
ประ กนั 
ฯ/สสอ.

ภำนุวฒัน์,อุ
มำพร

2. จดัประชุมช้ีแจงรำยละเอียดตวัช้ีวดัตำมนโยบำยและ
คุณภำพตลอดจนแนวทำงกำรประเมินผลงำน

จนท.รพ. P   -ค่ำอำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม 20
 คนๆละ190 บำท=3,800 บำท
 -ค่ำจดัท ำเอกสำร 1,000 บำท

4,800 เงินบ ำรุง 
รพ.ปลวก
แดง

4,800 กลุ่มงำน
ประ กนั ฯ

ภำนุวฒัน์

3. ประชุมติดตำมกำรด ำเนินตำมตวัช้ีวดัตำมนโยบำยและ
คุณภำพตลอดจนแนวทำงกำรประเมินผลงำน

จนท.รพ. P P   -ค่ำอำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำง และเคร่ืองด่ืม 20
 คนๆละ190 บำท จ ำนวน 2 คร้ัง7,600 บำท
 -ค่ำจดัท ำเอกสำร 2,000 บำท

9,600 เงินบ ำรุง 
รพ.ปลวก
แดง

4,800

4,800 กลุ่มงำน
ประ กนั ฯ

ภำนุวฒัน์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 2

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

3.โครงพฒันำศกัยภำพบริกำรสู่โรงพยำบำลระดบั  M2  120 
 เตียง

คณะกรรมกำร
บริหำร  ตวัแทน
กลุ่มงำน  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  24 คน

มี.ค. ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงแลเคร่ืองด่ืมในกำรประชุม
วำงแผนพฒันำฯ  24  คนๆละ  190  บำท  1  วนั  
เป็นเงิน 4,560 บำท 
-.ค่ำเบ้ียเล้ียง  24  คน  240  บำท  1  วนั  เป็นเงิน 
 5,760  บำท  
-.ค่ำจำ้งเหมำรถตูใ้นกำรเดินทำง  3,000  บำท  1 
 วนั  2  คนั  เป็นเงิน  6,000  บำท
-.ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน  1,500  บำท

17,820 เงินบ ำรุง

17,820

กลุ่มงำน
ประกนั ฯ

ภำนุวฒัน์

รวม 42,820              บำท

0 10,600

0 9,600

0 17,820

0 0 0 4,800

0 0

เงินบ ำรุง รพ.ปลวกแดง 42,820 บำท



หนา้ 1

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพฒันาสุขภาพของจังหวดัโดยยึดหลักธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan13  การพฒันาองค์กรคุณภาพ

โครงการ : P39  พฒันาองค์กรคุณภาพ

ตวัช้ีวดั : K68  MOU_73  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง  HA  ขั้น 3

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ โรงพยาบาลปลวก

แดง
1.1 ประชุมเชิงปฏิบติัการ  ทบทวนวิสยัทศัน์ 
  พนัธกิจ ปรัชญาค่านิยม เขม็มุง่และเป้าหมาย
  ในการพฒันา จดัท าแผนยทุธศาสตร์ของ รพ .
  และจดัท าแผนปฏิบติัการ

 

- คกก.บริหารและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย   
  40คน

ü

 

บรูณาการกบัโครงการพฒันาแผน
ยทุธศาสตร์  รพ.ปลวกแดง

 

เงินบ ารุง รพ.

 

งานคุณภาพ

 

กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี

1.2 ประชุม ส่ือสารวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย
  ค่านิยม จุดเนน้องคก์ร  นโยบาย ยทุธศาสตร์
  ตวัช้ีวดัและแผนปฏิบติัการลงสู่ผูป้ฏิบติั

 - เจา้หนา้ท่ี 
   100คน/2คร้ัง

ü 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 
100 คน x 2 คร้ัง =  7,000 บาท

7,000 เงินบ ารุง รพ.

7,000 งานคุณภาพ กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี

1.3 ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ 12 
  คณะ (IC,RM,lED,ENV,PCT,PTC,NSO,MED.,
  IT)

 - คกก.12 คณะ 
 - 4 คร้ัง/ปี

ü ü ü ü 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  35 บาท x
 24 คน x 12 คณะ x 9 คร้ัง  =  90,720 
บาท
2. ค่าอาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
190 บ. x 24 คน x 12 คณะ x 3 คร้ัง  =  
164,160 บาท

254,880 เงินบ ารุง รพ.

10,080

10,080

10,080

54,720

10,080

10,080

54,720

10,080

10,080

54,720

10,080

10,080

คณะกรรมการคุณภาพ  11
 คณะ

เลขาคณะกรรมการ
คุณภาพ  11  คณะ

1.4 ประชุมคณะท างานความปลอดภยัดา้นยา (MST)  - คกก.15คน 
 - 4 คร้ัง/ปี

ü ü ü ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
190 บาท x 15 คน x 4 คร้ัง  =  11,400  
บาท

11,400 เงินบ ารุง รพ.

2,850

2,850

2,850

2,850 กษมา

1.5 เวทีประชุมวิชาการปรึกษารายกรณี ผูเ้ก่ียวขอ้ง 40 บาท ü ü ü ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
155 บาท x 40 คน x 12 คร้ัง  = 74,400 
บาท

91,200 เงินบ ารุง รพ.

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200 พญ. สุทิศา

1.6 ประชุมเยีย่มส ารวจภายใน   ทีมคุณภาพ  11  คณะ  - คกก.11 คณะ 
 - 2 คร้ัง/ปี

ü ü ü ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
190 บาท x 40 คน x 2 คร้ัง  =  16,720  
บาท

15,200 เงินบ ารุง รพ.

7,600

7,600 คณะกรรมการคุณภาพ  11
  คณะ

เลขาคณะกรรมการ
คุณภาพ  11  คณะ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล าดับ รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 2

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ
ล าดับ รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

1.7 ประชุมเยีย่มส ารวจจากทีม  QLN  สสจ.ระยอง  - คกก.11 คณะ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
190 บาท. x 30 คน x 3 คร้ัง  =  17,100  
บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรในการเยีย่ม
ส ารวจ 600 บาท x 6 ชม. x 3 คร้ัง = 
10,800  บาท
3. ค่าพาหนะวิทยากร  1,080  บาท

28,980 เงินบ ารุง รพ.

28,980

งานคุณภาพ กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี

1.8 ประชุมรับการเยีย่มส ารวจเพ่ือติดตาม
ความกา้วหนา้กระบวนการคุณภาพจาก  สรพ .

 - คกก.11 คณะ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
190 บาท x 30 คน x 2 วนั  =  11,400  
บาท
2. ค่าเยีย่มส ารวจจาก สรพ.  = 50,000 
บาท

61,400 เงินบ ารุง รพ.
61,400

งานคุณภาพ กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี

1.9 อบรมทบทวน 12 กิจกรรม  - คกก.พฒันา
  คุณภาพ,  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 30 คน

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
190 บาท x 30 คน x 1 วนั= 5,700  บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.
 x 1 วนั x  1  คน  =  3,600  บาท
3. ค่าวสัดุการอบรม 30 คน x 100 บาท =
 3,000 บาท

12,300 เงินบ ารุง รพ.

12,300

งานคุณภาพ กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี

1.20 อบรม 3C-PDSA  - คกก.พฒันา
  คุณภาพ,  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 30 คน

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
190 บาท x 30 คน x 1 วนั= 5,700  บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บ. x 6 ชม. x
 1 วนั x  1  คน  =  3,600  บาท
3. ค่าวสัดุการอบรม 30 คน x 100 บาท =
 3,000 บาท

12,300 เงินบ ารุง รพ.

12,300

งานคุณภาพ กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี

1.21 อบรมมาตรฐานส าหรับเจา้หนา้ท่ีใหม่  - คกก.พฒันา
  คุณภาพ,  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 30 คน

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
190 บาท x 30 คน x 1 วนั= 5,700  บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.
 x 1 วนั x  1  คน  =  3,600  บาท
3. ค่าวสัดุการอบรม 30 คน x 100 บาท =
 3,000 บาท

12,300 เงินบ ารุง รพ.

12,300

งานคุณภาพ กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี



หนา้ 3

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ
ล าดับ รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

1.22 อบรมการประเมินตนเองและเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  
40  คน

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
190 บาท x 40 คน x 3 วนั= 22,800  บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บ. x 6 ชม.
 x 3 วนั x  1  คน  =  21,600  บาท
3. ค่าวสัดุการอบรม 40 คน x 100 บาท =
 4,000 บาท
4.ค่าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ  1,000 
 บาท
5.ค่าเดินทางวิทยากรจากอ าเภอเมือง - 
อ าเภอปลวกแดงจ านวน  50  กม.x  4  
บาท  ไปกลบั  3  คร้ัง   = 1,200 บาท 
(จดัอบรมไม่ต่อเน่ืองกนั)

50,600 เงินบ ารุง รพ.

20,200

15,200

15,200

งานคุณภาพ กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี

1.23 อบรมมาตรฐานคุณภาพ  HA  ส าหรับ เจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาลปลวกแดง

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  
70  คน

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
190 บ. x 70 คน x 4 วนั= 53,200  บ.
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บ. x 6 ชม.
 x 4 วนั x  3  คน  =  86,400  บ.
3. ค่าวสัดุการอบรม 70 คน x 100 บาท =
 7,000 บาท
4.ค่าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ  1,000 
 บาท
5.ค่าเดินทางวิทยากรจากอ าเภอเมือง
ตราด - อ าเภอปลวกแดงจ านวน  210  
กม.x  4  บาท  ไปกลบั  4  คร้ัง   = 6,720
 บาท
6.ค่าท่ีพกัวิทยากร 1,450  บาท  x  4  วนั 
 x  2  หอ้ง = 11,600 บาท 

165,920 เงินบ ารุง รพ.

165,920

งานคุณภาพ กุสุมาลย,์ประดบัพิณ
,ศิราณี

1.24 ต่ออายรุะบบสารสนเทศเปรียบเทียบวดัระดบั
คุณภาพโรงพยาบาล (THIP)

ü 5,000 เงินบ ารุง รพ.

5,000 คณะกรรมการพฒันา
คุณภาพ

กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี

1.25 ประชุมรับฟังเสียงผูป่้วย  ผูรั้บผลงานอ่ืน  กลุ่มท่ี
น่าจะเป็นผูป่้วย  และผูรั้บผลงานอ่ืนในอนาคต

ผูป่้วย  ผูรั้บผลงานอ่ืน
  กลุ่มท่ีน่าจะเป็น

ผูป่้วย  ผูรั้บผลงานอ่ืน
ในอนาคต  และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง  40  คน

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
190 บาท x 40 คน x 1 คร้ัง  =  7,600  
บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรในการเยีย่ม
ส ารวจ 600 บาท x 6 ชม. x 1 คร้ัง = 
36,00  บาท
3. ค่าพาหนะวิทยากร  400  บาท

28,980 เงินบ ารุง รพ.

28,980

งานคุณภาพ กุสุมาลย ์, กษมา
ภานุวฒัน์,ประดบั
พิณ,ศิราณี



หนา้ 4

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ
ล าดับ รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

80 2.โครงการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงโรงพยาบาล

ปลวกแดง
1.1 อบรมฟ้ืนฟคูวามรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียงใน
โรงพยาบาล

 - 100% จนท.
 - 200 คน

ü 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  100 คน x
 190 บ. x 2 คร้ัง  =  38,000 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.
 x 2 วนั  = 7,200 บาท
3. ค่าท่ีพกัวิทยากร 1,450 บาท x 2 วนั X
 1 หอ้ง = 2,900 บาท
4. ค่าเดินทางวิทยากรจากอ าเภอเมือง
ตราด - อ าเภอปลวกแดงจ านวน 210 กม.
 x 4 บาท ไปกลบั 2 คร้ัง = 3,360 บาท
5. ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์ 1,000  บาท
6. ค่าวสัดุการอบรม 200 คน x 100
บาท = 20,000 บาท

72,460 เงินบ ารุง รพ.

72,460

คณะกรรมการระบบ
บริหารความเส่ียง

คุณปัญจพร

2. อบรมเชิงปฎิบติัการ 2P Safety Hospital  การลง
โปรแกรม NRLS

 - 100% จนท.
 - 200 คน

ü 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  100 คน x
 190 บ. x 2 คร้ัง  =  38,000 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.
 x 2 วนั  = 7,200 บาท
3. ค่าเดินทางวิทยากรจากอ าเภอเมือง - 
อ าเภอปลวกแดงจ านวน  50  กม.x  4  
บาท ไปกลบั 2 คร้ัง = 800 บาท
5. ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์ 1,000  บาท
6. ค่าวสัดุการอบรม 200 คน x 100
บาท = 20,000 บาท

67,000 เงินบ ารุง รพ.

67,000

คณะกรรมการระบบ
บริหารความเส่ียง

คุณศิราณี

1.2. ประกวดนกัสืบความเส่ียง จนท. CUP ปลวกแดง
 100 คน

ü 1.อาหารกลางวนั อาหารว่าง
100 คน x 1 วนั x 190 บ.=19,000 บ.
2.ค่าวสัดุจดักิจกรรม 5,000 บ.
3.ค่าใบประกาศนียบตัร 20 ใบ x 20 บาท
 = 400 บาท       
4.ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์2,000 บาท 
5.ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี จดัดอกไม ้
20,000 บาท     
6.ค่าจา้งจดัท าไวนิล/โปสเตอร์จดัแสดง
ผลงาน เป็นเงิน 24,000 บาท
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
ประกวด 600 บาท x 1 วนั x 3 คน เป็น
เงิน  1,800  บาท

72,200 เงินบ ารุง รพ.

72,200

คุณปัญจพร



หนา้ 5

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ
ล าดับ รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

81 3.โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
1.รณรงค ์ Big  cleaning day

คณะเจา้หนา้ท่ี รพ.
ปลวกแดง  และจิต
อาสา  300  คน
 - 2 คร้ัง/ปี

ü ü 1. ค่าจา้งเหมาท าอาหาร  36,000 บาท  x 
2 คร้ัง  =  72,000  บาท
2. ค่าป้ายประชาสมัพนัธ ์ 1,000  บาท

73,000 เงินบ ารุง รพ.

37,000

36,000

คณะกรรมการ ENV คุณธง  

4.โครงการการซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ความวุ่นวาย

ในโรงพยาบาล

คณะเจา้หนา้ท่ี รพ.
ปลวกแดง  30 คน
 - 1 คร้ัง/ปี

ü 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  30 คน x 
190 บ. x 1 คร้ัง  =  5700  บ.

5,700 เงินบ ารุง รพ.

5,700 คณะกรรมการ ENV คุณธง

5.โครงการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล
1.จดัประชุมคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล

 

จนท.รพ./รพ.สต.
จ านวน 18 คน

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
18 คน x 35 บาท x 4 คร้ัง = 2,520 บาท

2520

 

เงินบ ารุง รพ. 630

630

630

630

คณะกรรมการ IIC คุณกาญจนา

2.อบรมฟ้ืนฟวิูชาการเชิงปฏิบติัการเร่ืองป้องกนัและ
ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ

จนท.รพ./รพ.สต./
จนท.กูภ้ยัจ  านวน 320
 คน

⁄ ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 160 คน x 190 บาท x 2 วนั =
60,800 บาท
ค่าวิทยากร  6 ชม. x 600 บาท  x 2 คน x 
2 วนั = 14,400 บาท
ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน x 1,000
บาท = 2,000 บาท
ค่าท่ีพกัวิทยากร 2 คน x 600 บาท  =
1,200 บาท
ค่าวสัดุจดัอบรม =4,800 บาท

83,200 เงินบ ารุง รพ.

83,200

คุณกาญจนา

3.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบงานจ่ายกลาง จนท.รพ./รพ.สต. ⁄ บรูณาการร่วมกบัอบรม IC กาญจนา

4.การจดัการขยะ จนท.รพ./รพ.สต.
⁄ บรูณาการร่วมกบัอบรม IC กาญจนา

รวม 1,131,020 บาท

16,280

28,910

204,950

423,340

16,910

112,230

60,920

32,110

26,730

158,320

16,910

19,130

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 1,131,020 บาท



ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan13  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการ : P39  พัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวช้ีวดั : K68  MOU_73  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง  HA  ขั้น 3

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โรงพยาบาล

ปลวกแดง

1.1 จดัอบรม ESB พยาบาล / ผูช่้วยพยาบาล /เจา้หนา้ท่ี
 รพ.ปลวกแดง / เจา้หนา้ท่ี รพสต. จ านวน 200 คน

50 คน / 4 วนั / 1. ค่าอาหารอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 190
 บาท * 100 คน * 4 คร้ัง =76,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน * 6 ชม.*
1,200 บาท * 4 วนั = 86,400 บาท
3. ค่าพาหนะวิทยากรจาก กทม.- ปลวก
แดง 200 กม. * 4 บาท *4 คร้ัง = 3,200 
บาท 
4. ค่าท่ีพกัวิทยากร 3 คน 
- 1 คน/ 1 หอ้ง * 1,450 บาท * 4 วนั = 
5,800 บาท
- 2 คน/ 1 หอ้ง * 1,800 บาท * 4 วนั = 
7,200 บาท 
5. ค่าวสัดุจดัการอบรม 6,000 บาท
6. ค่าจา้งจดัท าไวนิล 4,000 บาท

188,600 เงินบ ารุง

188,600

กลุ่มการพยาบาล นางกุสุมาลย ์
บริสุทธ์ิ

1.2 จดัประชุมอนุกรรมการกลุ่มการพยาบาล 8 คน / 12 คร้ง / / / /  1. ค่าอาหารอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
190 บาท * 8 คน * 12 คร้ัง = 18,240 บาท

18,240 เงินบ ารุง

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520

1,520 กลุ่มการพยาบาล นางกุสุมาลย ์
บริสุทธ์ิ

1.3 จดัประชุมกลุ่มการพยาบาล 80 คน / 4 คร้ัง / / / / 1. ค่าอาหารอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 190
 บาท * 80 คน * 4 คร้ัง = 60,800 บาท

60,800

15,200

15,200

15,200

15,200

กลุ่มการพยาบาล นางกุสุมาลย ์
บริสุทธ์ิ

1.4 สอบถามความตอ้งการของผูม้ารับบริการ / / 1. ค่าอาหารอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35
 บาท * 30 คน * 2 คร้ัง = 2,100 บาท

2,100

1,050

1,050 กลุ่มการพยาบาล นางกุสุมาลย ์
บริสุทธ์ิ

รวม 269,740 บาท

16,720

1,520

1,520

17,770

1,520

1,520

1,520

16,720

1,520

191,170

1,520

16,720

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 269,740 บาท

แผนปฏบัิติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ล าดบั รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5  พฒันาระบบบริหารจัดการทีส่นับสนุนการพฒันาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน : Plan14 การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

โครงการ : P36 การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสุีขภาพแห่งชาติ  (NHIS)  

ตัวช้ีวดั : K71 MOU_76  ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

โครงการ/ตวัช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี

สุขภาพแห่งชาต ิเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 63

1.ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินผลตวัช้ีวดั
หน่วยบริการผา่นเกณฑคุ์ณภาพขอ้มูล และ
ติดตามผลการด าเนินงานคุณภาพขอ้มูล

รพ.สต.10 แห่ง / / / /  -ประชุมร่วมกบัประชุมประจ าเดือน สสอ.ปลวก
แดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

2. ส ารวจความตอ้งการครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
และจดัท าโครงการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
เพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการระดบัจงัหวดั
ระยอง

สสอ.,รพ.สต.10 
แห่ง

/ / สสอ.ปลวก
แดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

3. รายงานการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ท่ี
ไดรั้บการอนุมติั

หน่วยงานท่ี
ไดรั้บการอนุมติั

/ / สสอ.ปลวก
แดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

4. ประชุมช้ีแจง งานควบคุมภายใน ดา้นงาน
ขอ้มูลสารสนเทศ

เจา้หนา้ท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

จ  านวน 16 คน

/  -ประชุมร่วมกบัประชุมประจ าเดือน สสอ.ปลวก
แดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

5. ติดตามผลการควบคุมภายในงานดา้นขอ้มูล 
สารสนเทศ

รพ.สต.10 แห่ง
จ านวน 1 คร้ัง

/  -ร่วมกบัการนิเทศงาน รพ.สต. สสอ.ปลวก
แดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

6. ติดตามสอบขอ้มูลโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในการตรวจสอบเวชระเบียน/
สาเหตุการตายในพ้ืนท่ี

รพ.สต.10 แห่ง
จ านวน 2 คร้ัง

/ /  -ร่วมกบัการนิเทศงาน รพ.สต. สสอ.ปลวก
แดง

อุมาพร 
ป้ันหยา

7. ประชุมคณะท างานตรวจสอบขอ้มูลระดบั
อ าเภอและบคุลากรในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในการตรวจสอบเวชระเบียน/
สาเหตุการตายในพ้ืนท่ี

บคุลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง 20  คน

/ / / /  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คนๆละ 
190 บาท 2 วนั  = 7,600 บาท

7,600 เงินบ ารุง

3,800

3,800 สสอ.ปลวก
แดง,  กลุ่ม
งานประกนัฯ

อุมาพร
,สุพิชญา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปลวกแดง  ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



หนา้ 2

โครงการ/ตวัช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดบั

รหัส ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

รวม 7,600 บาท

0 0 3,800

0 0 0 0 0 3,800

0 0 0
เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 7,600 บาท



หนา้ 1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5  พฒันาระบบบริหารจัดการทีส่นับสนุนการพฒันาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน : Plan14 การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

โครงการ : P36 การพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสุีขภาพแห่งชาติ  (NHIS)  

ตัวช้ีวดั : K71 MOU_76  ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มยิ. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P1 1.โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี

สุขภาพ

A1 1. พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล ในงานบนัทึก
ขอ้มูล  HDC  และ  QOF
1.1 อบรมเจา้หน้าท่ีในการบนัทึกขอ้มูลสุขภาพ

เจา้หน้าท่ี  รพ.  
สสอ.  รพ.สต. 40  
คน

ต.ค.  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 40 คนๆละ 190 
บาท  1 วนั = 7,600 บาท
-ค่าวสัดุ   =  1,000 บาท
-ค่าวิทยากร 1คน 6ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท =  3,600  บาท  รวม  
12,200  บ.

12,200 เงินบ ารุง

12,200

กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

สุพิชญา
,ชนะขยั

A2 1.2 ประชุมคณะท างานติดตามความกา้วหน้าการ
บนัทึกขอ้มูลรายบุคคล 4 คร้ัง/ปี

คณะท างาน ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 4 คร้ัง x 15 คน 2,100 เงินบ ารุง

525

525

525

525 กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

ภานุวฒัน์

A3 2. อบรมเชิงปฏิบติัการการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งโรงพยาบาลและรพสต.
อบรมการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
(HimOnWeb,Line,ThaiRefer,HDC ฯลฯ)

จนท.ผูท้  าการ
บนัทึกขอ้มูล
20 คน X 2 วนั 

เม.ย. ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 190 บาท x 20 คน x
 2 วนั = 7,600 บาท
ค่าวิทยากร 600 บาท x 1 คน x 2 วนั x 6 ชม. = 7,200 บาท
ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 50 บาท x 20คน = 1,000 บาท
-ค่าเดินทางวิทยากร เป็นเงิน 3,000 บาท

18,800 เงินบ ารุง

18,800

กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

สุพิชญา,จตุั
พล

A4 3. อบรมแนวทางการให้รหสัโรคและรหสัหตัถการ 
ส าหรับแพทยแ์ละพยาบาล และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

จนท.รพ.ปลวกแดง
จนท.รพสต 
30 คน X 1 วนั

ก.พ. ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 190 บาท × 30 คน
 × 2 วนั = 11,400 บาท
ค่าวิทยากร  600 บาท x 1 คน x 2 วนั x 7 ชม.  = 8,400 บาท
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางวิทยากร ไป - กลบั 55 กม. X 4 บาทx 2
 วนั = 880 บาท
ค่าจดัท าเอกสารประกอบการประชุม 50 บาท x 30 คน = 1,500
 บาท

22,180 เงินบ ารุง

22,180

กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

สุพิชญา,จตุั
พล

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปลวกแดง  ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)



หนา้ 2

A5 4. ประชุมทบทวนการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วย  - จนท. 20 คน
 - 2 คร้ัง/ปี

ก.พ. ส.ค. ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 2 คร้ัง x 20 คน 1,400 เงินบ ารุง

700

700 กลุ่มงาน
ประกนั ฯ  
กลุ่มการ
พยาบาล

สุพิชญา,  
วรรณา,  
ศิราณี,  จตุัพล
  และ
ตวัแทน
แพทย์
และสหสาขา
วิชาชีพ

A6 5.ประชุม War Room เพ่ือติดตามผลงาน  และเร่งรัด
ผลการด าเนินงาน HDC และ  QOF

 - จนท. 40 คน
 - 4 คร้ัง/ปี

ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 4 คร้ัง x 40 คน 5,600 เงินบ ารุง

1,400

1,400

1,400

1,400 กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

สุพิชญา,จตุั
พล,

A7 6.ประชุมเตรียมความพร้อมการใช ้ Application  ตาม
นโยบาย  Innovative  Health  Service

 - จนท. 15 คน
 - 1 คร้ัง/ปี

ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 1 คร้ัง x 15 คน 525 เงินบ ารุง

525 กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

สุพิชญา,จตุั
พล

2 P2 A8 2.โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลและการจัดเกบ็

ข้อมูลของผู้ป่วย (ระบบ HIM Pro)

50 คน ม.ค. .-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 7  คน  5  วนั 7ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท
 =  147,000  บาท  
-ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่ง  และเคร่ืองด่ืมส าหรับเจา้หน้าท่ี
และวิทยากร  40  คนๆละ  190  บาท  5  วนั  เป็นเงิน 38,000 บาท
-ค่าวสัดุจดัอบรม 40 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000บาท  
-ค่ายานพาหนะและน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับวิทยากร ระยะทาง  
630  กม.ๆละ  4  บาท  ไป-กลบั  2  คนั  เป็นเงิน  10,080  บาท
-ค่าท่ีพกัวิทยากร 900 บาท 7 คน 5วนั เป็นเงิน 31,500 บาท

228,580 เงินบ ารุง

228,580

กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

สุพิชญา,จตุั
พล

รวมเงิน 291,385 บาท

12,200

0 2,450

228,580

22,880

1,925

18,800

0 1,925

0 700

1,925

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 291,385 บาท



หนา้ 1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจดัการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจงัหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน : Plan14 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

โครงการ : P37 โครงการ Smart Hospital

  

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการสร้างความร่ววมือลดความแออดั
ของหน่วยบริการโดยร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั

จนท.รพ.และ
ผูป้ระกอบการร้าน
ขายยา จ  านวน 80   
คน

/  - คา่อาหาร อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 80 คนๆ ละ 190บ. =
15,200บ.
 - คา่จดัท าเอกสารการประชุม=
 3,000 บาท 
 - คา่วสัดุในการประชุม = 
2,000 บาท

20,200 เงินบ ารุง

20,200

กลุ่มงาน
เภสัช
กรรมฯ

ภญ.กษมา
 และ 
ภญ.ปัญจ
พร

รวม 20,200 บาท

0 0 0 20,200

0 0 0 0 0 0 0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 20,200 บาท

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปลวกแดง  ปีงบประมาณ 2564

ล า

ดบั

รหัส
โครงการย่อย/กจิกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย

โครงการบริหารด้านการเงินการ

คลงั

1) ประชุมคณะคณะกรรมการ 
CFO ของโรงพยาบาล ประจ าปี
งบประมาณ 2564

คณะกรรมการCFO
 รพ. รวม 15 คน  
จ  านวน  4   คร้ัง/ปี

/ / / / 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
15 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 4 คร้ัง เป็นเงิน  
11,400  บาท

11,400 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

2,850

2,850

2,850

2,850

2)ประชุมรับการตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการ CFO ระดบั
จงัหวดัระยอง

 - จนท.รพ. 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง จ  านวน 
40 คน

/ / 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
40 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน 
15,200.- บาท

15,200 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

7,600

7,600

3) ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จดัท าแผน      แพลนฟิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
    จ  านวน 20 คน

/ / 1.คา่อาหารกลางวนัอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 
20 คนๆละ 190 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน 
7,600  บาท

7,600 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

3,800

3,800

ตวัช้ีวัด : K75  ร้อยละของการเรียกเกบ็ลูกหนีเ้ป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

ล าดบั
รหัส

โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตวัช้ีวัด : K74  MOU_80  ระดบัความส าเร็จของการจัดท าบัญชีผ่านเกณฑ์ (ระดบั B )

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan15 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงัสุขภาพ

โครงการ : P38 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงัจังหวัดระยอง
ตวัช้ีวัด : K73  MOU_79  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทิางการเงิน



4) ประชุมเจา้หนา้ท่ีเรียกเกบ็ตาม
จ่ายของโรงพยาบาล

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
    จ  านวน 10 คน

/ / / / 1.คา่อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ  านวน 10 คนๆ
ละ 35 บาท จ านวน 12คร้ัง 
เป็นเงิน  4,200 บาท

4,200 เงินบ ารุง 
รพ.

ปลวกแดง

350
350
350
350
350
350

350

350

350
350
350

350

รวม 38,400 บาท

350

350
7,000
350

350
10,800

350

350

14,600

350
350

3,200

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 38,400 บาท



หน่วยงาน ช่ือ

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

วรัฏฐา/ 
  ณัฐ
พชัร์

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

วรัฏฐา/ 
    ณัฐ
พชัร์

กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ

วรัฏฐา/ 
  ณัฐ
พชัร์

ตวัช้ีวัด : K75  ร้อยละของการเรียกเกบ็ลูกหนีเ้ป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด

Project Manager 

ตวัช้ีวัด : K74  MOU_80  ระดบัความส าเร็จของการจัดท าบัญชีผ่านเกณฑ์ (ระดบั B )

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan15 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงัสุขภาพ

โครงการ : P38 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลงัจังหวัดระยอง
ตวัช้ีวัด : K73  MOU_79  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทิางการเงิน



กลุ่ม
งาน

บริหาร
ฯ/กลุ่ม
งาน
ประ
กนัฯ

ณัฐ
พชัร์/
สุดา
รัตน์



หนา้ 1

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1.โครงการลดความเล่ือมล า้ของ  3  กองทุน

1.1 ประชาสัมพนัธ์ 1669 P P P P บูรณาการร่วมแผนงานท่ี  9  
โครงการท่ี  32  โครงการ
พฒันาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ

1.2  พฒันาระบบส่งต่อภายในเครือข่าย
 ระหว่าง CUP

P P P P บูรณาการร่วมแผนงานท่ี  9  
โครงการท่ี  32  โครงการ
พฒันาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
ส่งต่อ

1.3  พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีให้มีความรู้
ความเขา้ใจดา้นสิทธิประโยชน์ในงาน
หลกัประกนัสุขภาพ
1.3.1อบรมความรู้เจา้หน้าท่ีให้มีความรู้
เขา้ใจดา้นสิทธิประโยชน์ในงาน
หลกัประกนัสุขภาพ

เจา้หน้าท่ี  รพ.  
สสอ. รพ.สต.  40 
 คน

P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 40คนๆละ 
190บาท 1วนั= 7,600 บาท
 -ค่าวสัดุ    =   2,000 บาท
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆ
ละ600บาท 1 วนั =   3,600 
บาท
 -ค่าป้ายโครงการ = 1,000 บาท

14,200 เงิน
บ ารุง  
รพ.
ปลวก
แดง

14,200

กลุ่มงาน
ประกนั ฯ/
สสอ.ปลวก
แดง

ภานุวฒัน์

ตัวช้ีวดั : K75  ร้อยละของการเรียกเกบ็ลูกหนีเ้ป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

ตัวช้ีวดั : K74  MOU_80  ระดบัความส าเร็จของการจัดท าบัญชีผ่านเกณฑ์ (ระดบั B )

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จังหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเดน็ยทุธศาสตร์ : 5 พฒันาระบบบริหารจัดการทีส่นับสนุนการพฒันาสุขภาพของจังหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล

แผนงาน  : Plan15 การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลงัสุขภาพ

โครงการ : P38 การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลงัจังหวดัระยอง
ตัวช้ีวดั : K73  MOU_79  ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวกิฤติทางการเงนิ



หนา้ 2

ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/ตัวช้ืวัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิทีจ่ะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

1.3.2 ประชุมกลุ่มงานประกนัสุขภาพฯ
โรงพยาบาลปลวกแดง

เจา้หน้าท่ีกลุ่ม
งานประกนั  16  
คน

P P P P  - ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
16  คนx 35 บาทx12คร้ัง =
6,720 บาท

6,720 เงิน
บ ารุง  
รพ.
ปลวก
แดง

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560

560 กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

ภานุวฒัน์

1.3.3  ประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑก์าร
ข้ึนทะเบียนของหน่วยบริการในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ

คณะท างาน  30  
คน

P  -ค่าอาหารกลางวนั อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 15 คน X 2 
คร้ัง X 190 บาท=5,700 บาท

2,280 เงิน
บ ารุง  
รพ.
ปลวก
แดง

5,700 สสอ.ปลวก
แดง
กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

อุมาพร
ภานุวฒัน์  
สุพิญชยา

1.3.4 ตรวจประเมินหน่วยบริการ รพ.สต. 10  แห่ง P .-ค่าเบ้ียเล้ียง 6 คนX 1 คร้ังX 5
 วนัX 120 บาท=3,600 บาท

3,600 เงิน
บ ารุง  
รพ.
ปลวก
แดง

3,600 สสอ.ปลวก
แดง
กลุ่มงาน
ประกนั ฯ

อุมาพร
ภานุวฒัน์  
สุพิญชยา

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 26,800 บาท

560

560

14,760

560

560

560

6,260

4,160

560

560

560

560

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 26,800 บาท



โครงการ/ตัวช้ืวดัโครงการ/กจิกรรม ค่าเป้าหมายกจิกรรม

โครงการ กจิกรรม คร้ัง/คน/วนั ตค.-ธค. มค.-มคี. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอยีดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

โครงการพฒันางานวจิยั/นวตักรรม ผลติภณัฑ์สุขภาพ

และเทคโนโลยทีางการแพทย์ เครือข่ายบริการสุขภาพ

อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ปี 64

1) ประชุมช้ีแจงแนวทางการก าหนดนโยบาย การ
พฒันาผลงานวิจยั,R2R และ นวตักรรม ของหน่วยงาน

สสอ. 1 แห่ง และ
รพ.สต.10 แห่ง

ü ใชง้บประมาณบูรณาการร่วมกบัประชุมคณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

สสอ.ปลวกแดง  อุมาพร 
ป้ันหยา

2) เจา้หนา้ท่ีผูส้นใจเขา้รับการอบรมวิจยั/R2R จดัโดย 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง

บคุลากรท่ีสนใจ 20
 คน

ü จดัโดยส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง
 -เบิกจ่าย ใชง้บเงินบ ารุงของหน่วยงาน (ค่าใชจ่้ายเดินทางไป
ราชการ)

สสอ.ปลวกแดง  อุมาพร 
ป้ันหยา

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป้าหมาย
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติด
ดาว ส่งผลงานวิจยั,R2R และนวตักรรมของหน่วยงาน

รพ.สต.  5 แห่ง
(หนองคา้งคาว,
หนองบอน,หว้ย

ปราบ,คลองน ้าแดง
 และดอกกราย)

ü

3) จดัอบรมการพฒันานวตักรรม และการน าเสนอ
ผลงานนวตักรรม

เจา้หนา้ท่ีผูส้นใจ 
จ านวน 20 คน จดั
อบรม 1 วนั

ü  -ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม จ  านวน 20 คนๆละ
 190 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท
 -ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชัว่โมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท

7,400 เงินบ ารุง

7,400 สสอ.ปลวกแดง  อุมาพร 
ป้ันหยา

4) จดัท าผลงานวิจยั หรือ R2R หน่วยงานในสงักดั
 สสอ.ปลวกแดง 
จ านวน 1 เร่ือง

ü สสอ.ปลวกแดง  อุมาพร 
ป้ันหยา

5) ตวัแทนผลงานนวตักรรมของ CUP น าเสนอระดบั
จงัหวดั

อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ü สสอ.ปลวกแดง  อุมาพร 
ป้ันหยา

รวม 7,400 บาท

0 0 0 0 0 0 0 7,400

0 0 0 0

เงินบ ารุง รพ.ปลวกแดง 7,400 บาท

แผนปฏบัิติการและงบประมาณด้านสุขภาพ อ าเภอปลวกแดง   จงัหวดัระยอง ปีงบประมาณ 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พฒันาระบบบริหารจดัการที่สนับสนุนการพฒันาสุขภาพของจงัหวดัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

แผนงาน  : Plan16 การพฒันางานวจิยั และนวตักรรมด้านสุขภาพ

โครงการ : P39 การพฒันางานวจิยั/นวตักรรม ผลติภณัฑ์สุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์
ตัวช้ีวดั : K76 ร้อยละผลงานงานวจิยั/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานในสังกดัสาธารณสุขจงัหวดัระยองน าไปใช้ประโยชน์ 

ล า

ดับ

รหัส ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงนิที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 




