
แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  
พันธกิจ (Mission) ที่  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic) ที่  
เป้าประสงค์ที่ (goal) ที่  
ตัวช้ีวัด สธ. k76 โครงการการบริหารจัดการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (Fixed cost) 
ตัวช้ีวัดจังหวัด  
ตัวช้ีวัดพื้นที่  
ชื่อโครงการ โครงการการบริหารจัดการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (Fixed cost) ปี 2564 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล  

แผนงาน แผนเงิน ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1. การติดตาม/สนับสนุน/นิเทศ/
ประเมินผลการด าเนินงานตามการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) และตัวชี้วัดของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
ของกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณ 2563  
2. เพ่ือติดตามสนับสนุน ควบคุม
ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินหน่วย
ขึ้นทะเบียนและประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของรพ.สต./PCU ใน

1. การประชุม/อมรม/
ชี้แจง การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสต์กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงาน
เขตสุขภาพที่ 7 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นจังหวัด
ขอนแก่น  
2. การนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริม

1.ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอพล 
จ านวน 1 แห่ง  
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน 1
๓ แห่ง  
3.ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน จ านวน 1 
แห่ง  
4.บุคลากรใน

ต.ค.6๓ -  
ส.ค.6๔ 

1.ค่าวัสดุส านักงาน 
 43000x1 ครั้ง
x1 ครั้ง 
2.วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
 1390x1 ครั้งx1 
ครั้ง 
3.วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
 5000x1 ครั้งx1 
ครั้ง 
4.วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

25,000.00 
 
 
5,000.00 
 
 
 
5,000.00 
 
 
 

ต.ค.63 -  
ก.ย.64 

งบกลาง 
สสจ. 

1. รพ.สต./
PCU มีผล
การ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ
ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม
ของอ าเภอ
พลการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์ 
08๗๔๒๗๕๔๙๗ 
p_moh_bobby@hotmail.com 



แผนงาน แผนเงิน ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

สังกัดตามระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า  
3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพของ รพ.สต.ให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว  
(5 ดาว 5 ดี)  
4. เพ่ือติดตามและสนับสนุนการ
พัฒนา/แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของ
อ าเภอ ตลอดจนสนับสนุนและ 
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ ตลอดจนการด าเนินงาน
กองทุนสุขภาพระดับต าบล  
5. เพ่ือด าเนินการสอบสวนและ
ควบคุมการระบาดและโรคติดต่อที่
ส าคัญอ่ืนๆ  
ที่เป็นปัญหาและ/หรือเกิดข้ึนใน
พ้ืนที่อ าเภอพล  

สุขภาพต าบล ในสังกัด  
3.การบริหารส านักงาน  

สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอ จ านวน 
6๓ คน  

 15,600x1 ครั้ง
x1 ครั้ง 
5.วัสดุไฟฟ้าวิทย ุ
 5000x1 ครั้งx1 
ครั้ง 
6.วัสดุการเกษตร 
 2500x1 ครั้งx1 
ครั้ง 
7.ค่าจ้างเหมาซ่อม
ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
 28254x1 ครั้ง
x1 ครั้ง 
8.ค่า
สาธารณูปโภค(ค่า
น้ า,ค่าไฟฟ้า,ค่า
โทรศัพท์) 
 3027x12 เดือน
x1 ครั้ง 
9.ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ(จ้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์,ซักผ้าม่าน
,ทาสีรั้ว เป็นต้น) 
 9602x1 ครั้งx6 
ครั้ง 

5,000.00 
 
 
5,000.00 
 
 
5,000.00 
 
 
16,000.00 
 
 
 
 
35,372.00 
 
 
 
 
 
30,000.00 
 
 
 
 

(พชอ.) และ
ตัวชี้วัดของ
ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ 
และของ
กระทรวง
สาธารณสุข
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563  
2. รพ.สต./
PCU ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน 
รพ.สต.ติด
ดาว(5 ดาว 
5ดี) และ
เกณฑ์
มาตรฐาน
อ่ืนๆที่



แผนงาน แผนเงิน ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

10.ค่าใช้สอย(ค่า
เดินทางไปราชการ,
ค่าลงทะเบียน
อบรม) 
 15744x1 ครั้ง
x1 ครั้ง  

 
20,000.00 

เกี่ยวข้อง  
3. รพ.สต./
PCU มีระบบ
ข้อมูลและ
คุณภาพ
ข้อมูล 43 
แฟ้ม มี
ปริมาณและ
คุณภาพผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานที่ 
สป.สช. และ
กระทรวง
สาธารณสุข
ก าหนด  
5. รพ.สต./
PCU มีระบบ
บริการที่ดี 
ประชาชนพึง
พอใจ 
สามารถ
ด าเนินงาน



แผนงาน แผนเงิน ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ตามนโยบาย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 
ประชาชน
ได้รับการ
คุ้มครองตาม
สิทธิ
ประโยชน์
และการ
คุ้มครองใน
ฐานผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ  
5. ปัญหา
สาธารณสุข
ของอ าเภอ 
และ
โรคติดต่อที่
ส าคัญอ่ืนๆ 
ลดลง  
6. การ



แผนงาน แผนเงิน ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จ านวน 

ระยะเวลา 
ด าเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

บริหาร
จัดการระบบ
การเงิน 
ด าเนินไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ส่งรายงาน
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
และทันเวลา  
7. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
ภาค
ประชาชน มี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน
สาธารณสุข
ในพ้ืนที่อย่าง
เต็มที่  

รวมงบประมาณโครงการ 151,372.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)  



 
  
        ..................................................ลงนาม 

(..................................................) 

....................................................  

        ..................................................ลงนาม 

(..................................................) 

.................................................... 

        ..................................................ลงนาม 

(..................................................) 

.................................................... 

 

    

        ..................................................ลงนาม 

(..................................................) 

.................................................... 

   

 

http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=8860 
An Error occurred while handling another error: 
exception 'yii\web\HeadersAlreadySentException' with message 'Headers already sent in  on line 0.' in 
/home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366 
Stack trace: 
#0 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() 
#1 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(135): yii\web\Response->send() 
#2 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(111): yii\web\ErrorHandler-
>renderException(Object(yii\web\HeadersAlreadySentException)) 
#3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleException(Object(yii\web\HeadersAlreadySentException)) 
#4 {main} 
Previous exception: 



exception 'yii\web\HeadersAlreadySentException' with message 'Headers already sent in  on line 0.' in 
/home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366 
Stack trace: 
#0 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() 
#1 /home/pomagen/web/actionplan/vendor/yiisoft/yii2/base/Application.php(392): yii\web\Response->send() 
#2 /home/pomagen/web/actionplan/web/index.php(12): yii\base\Application->run() 
#3 {main} 


