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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562  ฉบับนี้        
จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และสภาพปัญหาด้านสาธารณสุข จังหวัดล าพูน  ร่วมก าหนด   
ทิศทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข และ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมีรายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการฯ  ประกอบด้วย 

 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดล าพูน 
 

ส่วนที ่2   รายละเอียดแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   
 

         คณะผู้จัดท า หวังว่าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ 
และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
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ข้อมูลทั่วไป 1 
สถานการณด์้านสุขภาพ  10 
สถานการณ์แนวโน้มโรคที่ส าคัญ 11 
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดล าพูน ปี 2560 - 2564  16 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ ( P&P Excellence ) 
1 โครงการการยกระดับคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน PNC 
2 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กโดยใช่มือ DSPM 
3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนในศตวรรษที่ 21 
4 โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดล าพูนปี 2562  
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
   และวัดส่งเสริมสุขภาพ 
6 โครงการอบรมพระ อสว เรื่องการแพทย์แผนไทย จ านวน 70 รูป 1 วัน (การนวดแผนไทย) 
7 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และการให้บริการ 
   หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
8 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขจังหวัดล าพูนเคลื่อนที่ 
9 โครงการติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และติดตามผู้ป่วยใน พระบรมวงศานุวงศ์ 
10 โครงการการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
     สถานประกอบการ และในชุมชน จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 
12 โครงการจังหวัดล าพูนบูรณาการปลอดบุหรี่และสุรา ประจ าปี 2562 
13 โครงการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข จ.ล าพูน ปี 2562 
14 โครงการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร 
15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพช่องปาก 
16 โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 
17 โครงการรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน 
    สวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
18 โครงการการพัฒนาโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
19 โครงการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจร และเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ า 
20 โครงการ ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562 
21 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเตรียมความพร้อมในการ  
     ปฏิบัติงาน ในหน่วยปฎิบตัิการโรคติดต่อระดับอ าเภอ 
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22 โครงการขับเคลื่อนภารกิจการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อตาม 
    พระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 2562 
23 โครงการ การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรดติดต่อทั่วไป 
24 แผนงานควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนมาตรการที่ 1 การเร่งรัดและรักษาระดับความ 
    ครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในกลุ่มเป้าหมาย 
25 แผนงานควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนมาตรการที่ 2 ก าจัดและกวาดล้างโรคตามพันธะ  
    สัญญานานาชาติ 
26 แผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย มาตรการที่ 1 เพ่ิมความ 
    เข้มแข็งระบบเฝ้าระวังโรค 
27 มาตรการที่ 2 เร่งรัดการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรค 
28 มาตรการที ่3 เพ่ิมความเข้มแข็งระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยครอบครัวและชุมชน 
29 แผนงานก าจัดโรคไข้มาลาเรียมาตรการที่ 1 เพ่ิมความครอบคลุมการเฝ้าระวังโรค การตรวจ 
    วินิจฉัยรักษาเชิงรับ-เชิงรุก และการก าจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา 
30 มาตรการที่ 2 การควบคุมยุงพาหะและการป้องกันตนเองพาหะและการป้องกันตนเอง 
31 แผนงานเฝ้าระวังโรคลิชมาเนีย 
32 แผนงานเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง 
33 แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่มาตรการ1การเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค 
34 มาตรการ 2 ด้านการป้องกันควบคุมโรค 
35 มาตรการ 3 ด้านบริหารจัดการ 
36 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
37 โครงการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็ก นร.ตามพระราชด าริฯ 
38 โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
39 โครงการควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิต 
40 โครงการป้องกันควบคุมโรคเรื้อน 
41 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก 
42 โครงการบูรณาการจัดการปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด 
43 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรคเอดส์โครงการบูรณาการจัดการปัญหาเอดส์ จังหวัดล าพูน 
44 โครงการจัดบริการเพ่ือยุติปัญหาเอดส์ตามชุดบริการ RRTTR (Reach RecruteTest Treat   
     Retrain) 
45 โครงการลดการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี  จากแม่สู่ลูก 
46 โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 
47 โครงการประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 
48 โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพและการจัดการเรื่อง 
     ร้องเรียน 
49 โครงการความปลอดภัยด้านยา และด้านเครื่องส าอาง 
50 โครงการสถานพยาบาลปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1) 
51 โครงการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปลอดภัย 
52 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
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53 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN CLEAN HOSPITAL 
54 โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 
55 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
56 โครงการตลาดสด น่าซื้อ 
57 โครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 
58 โครงการงานการเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันใน จ.ล าพูน 
59 โครงการ การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
60 โครงการ การจัดบริการอาชีวอนามัยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆในชุมชนของหน่วย 
    บริการปฐมภูมิ 
61 โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
62 โครงการเฝ้าระวังป้องกันดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ท างานเกี่ยวข้องกับขยะและ  
    ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก าจัดขยะ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ระบบบริการเป็นเลิศ ( Service Excellence ) 
1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2 โครงการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ 
3 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
4 โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน 
5 โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยด้วยโปรแกรม ThaiRefer 
6 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลเพ่ือการดูแลต่อเนื่องและสอดคล้องกับ Service   
   Plan จังหวัดล าพูน 
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชและโรคซึมเศร้า 
8 โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ 
9 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปี    
   ที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน 
10 โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
11 โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
    (Service Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพื้นบ้าน จังหวัดล าพูน 
13 โครงการพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
14 โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ   
    จังหวัดล าพูน 
15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
16 โครงการพัฒนาการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลปี  
2562 
17 โครงการ การป้องกันควบคุมวัณโรคจังหวัดล าพูน 
18 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสาขาโรคติดเชื้อ (Service plan Sepsis) 
19 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด   

123 
124 
125 
127 
128 
129 
129 
130 

 
130 
130 

 
 
 

131 
133 
134 
135 
136 
137 

 
139 
140 
141 

 
142 
143 

 
144 
145 
146 

 
147 
148 

 
149 
152 
153 



20 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
21 โครงการพัฒนาสนับสนุนศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 
22 การค้นหา ชักชวนและติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด  
23 โครงการ การคัดกรองเพ่ือประเมินสภาพการเสพติด  
24 โครงการการบ าบัดฟ้ืนฟู 
25 โครงการการลดอันตรายจากยาเสพติด Harm reduction 
26 โครงการสร้างเสริมการฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  
27 โครงการ HA ยาเสพติด  
28 โครงการ การบริหารจัดการระบบ 
29 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
30 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มวัยพื้นที่โครงการหลวงพระ 
     บาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
31 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง ครอบครัว ชุมขน ในพ้ืนที่อัน 
    เนื่องมาจากพระราชด าริและการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนเป็นเลิศ ( People Excellence ) 
1 โครงการการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่และบุคลากรใหม่ 
2 โครงการการพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
3 โครงการการพัฒนาแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา 2563 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
6 โครงการการบริหารทรัพยากร บุคคล ปี 2562 
7 โครงการสร้างสุขในองค์กร 
8 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance  Excellence ) 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ  
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในสังกัดจังหวัดล าพูน 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองมาตรฐาน HA ปีงบประมาณ 2562 
3 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง 
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลงข้อมูลขึ้นทะเบียน และการบันทึกข้อมูล พ้ืนฐานหน่วยบริการ 
   และคู่สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพ (CPP : Contracting Provider Profile)   
6 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ (UC/ประกนัสังคม/ต่างด้าว/ผู้มีปัญหาสถานะ  
   และสิทธิ) 
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการชดเชยและการตรวจสอบเวชระเบียน (1) 
8 โครงการพัฒนาสารสนเทศและการเข้าถึงสิทธิของประชาชน ปีงบประมาณ 2562 
9 โครงการพัฒนาเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ จังหวัดล าพูน 
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10 โครงการอบรมความรู้การจัดการ คดีทางการแพทย์ 
11 โครงการอบรมความรู้ทางด้านวินัยและการรักษาวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
12 โครงการเสริมสร้างความรู้ระบบควบคุมภายใน 
13 โครงการตรวจสอบภายใน 
14 โครงการ พัฒนาองค์กรด้วย 5 ส 
15 โครงการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการ 
16 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงิน พัสดุปี 2562 
17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและจ าหน่ายอาคาร 
18 โครงการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์และการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน จังหวัดล าพูน 
19 โครงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 
20 โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
21 โครงการประชุมเพ่ือรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  
22 โครงการประชุมมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ล าพูน 
23 โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
24 โครงการพัฒนาระบบ เครือข่าย อินเตอร์เน็ต และ Server 
25 โครงการพัฒนาระบบ ข้อมูล 43 แฟ้ม คุณภาพ  
26 โครงการพัฒนาระบบ District Health Informatic Center  ( DHIC ) 
27 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application เผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุข (Service and   
    Application Mobile health) 
28 โครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี สารสนเทศหน่วยบริการสุขภาพ(Health Care  
     Accraditation Information  Techology ( HAIT ) 
29 การอบรมพัฒนาทักษะด้าน Cyber security 
30 โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานปี 2562  และจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข  
    ปีงบประมาณ 2563 
31 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการ  
    สาธารณสุข(ศคอส.) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 
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ข้อมูลทั่วไปจังหวดัล ำพูน 
 

จังหวัดล ำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพ มหานคร  
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา
เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 
22 ก.ม. เป็นพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้้าโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขนำด 

จังหวัดล้าพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882  
ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน บริเวณท่ีกว้างที่สุด
ประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม. 
 
อำณำเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ล้าปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

 
ประชำกร 

 ประชากรของจังหวัดล้าพูน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ้านวนทั้งสิ้น  405,918 คน  
เพศชาย 196,184 คน เพศหญิง 209,734 คน   
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  

- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  จ้านวน  400,667  คน 
     เพศชาย 193,428 คน เพศหญิง  207,239 คน  

 - ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน   จ้านวน  1,491  คน 
      เพศชาย 790 คน    เพศหญิง 701 คน   

 - ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ( รายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) จ้านวน 3,240  คน 
      เพศชาย 1,632  คน   เพศหญิง  1,608  คน  

 - ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) จ้านวน  520  คน 
      เพศชาย  334  คน   เพศหญิง  186  คน 
 

มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ้าเภอบ้านโฮ่ง อ้าเภอลี้ อ้าเภอแม่ทา และ อ้าเภอ 
ทุ่งหัวช้าง รวม 16 ต้าบล 61 หมู่บ้าน ประชากรชาวเขา จ้านวน 38,649 คน คิดเป็น ร้อยละ  9.51  
ของประชากรทั้งหมด  เป็นเพศชาย 18,537 คน   เป็นเพศหญิง  20,112  คน 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงข้อมูลประชากร ชาย – หญิง จังหวัดล้าพูน แยกรายอ้าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

อ้าเภอ จ้านวนประชากร จ้านวนบา้น 

ชาย หญิง รวม 

เมือง 68,781 77,317 146,098 73,295 

แม่ทา 19,264 19,843 39,107 16,370 

บ้านโฮง่ 19,478 20,721 40,199 15,622 

ลี้ 35,058 34,748 69,806 24,241 

ทุ่งหัวช้าง 10,147 10,026 20,173 7,327 

ป่าซาง 26,518 28,803 55,321 23,519 

บ้านธ ิ 8,497 9,201 17,698 7,346 

เวียงหนองล่อง 8,441 9,075 17,516 7,366 

รวม 196,184 209,734 405,918 175,086 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561) 

    
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ้านวนและร้อยละของพ้ืนที่และประชากร แยกรายอ้าเภอ จังหวัดล้าพูน  
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

อ้าเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร จ้านวน ปชก.ต่อ
พื้นที่ 1 ตร.กม.  จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

5100 เมือง 479.83 10.65 146,098         35.99            304.48  

5101 แม่ทา 762.63 16.93 39,107          9.63              51.28  

5102 บ้านโฮง่ 596.95 13.25 40,199          9.90              67.34  

5103 ลี้ 1,701.99 37.77 69,806         17.20              41.01  

5104 ทุ่งหัวช้าง 486.13 10.79 20,173          4.97              41.50  

5105 ป่าซาง 299.95 6.66 55,321         13.63            184.43  

5106 บ้านธ ิ 129.02 2.86 17,698          4.36            137.17  

5107 เวียงหนองล่อง 49.43 1.1 17,516          4.32            354.36  

รวม 4,505.93 100 405,918           100              90.09  
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561) 
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ตำรำงท่ี 3   ประชากรจงัหวัดล้าพูน แยกเป็นรายอ้าเภอ ตามกลุ่มอายุเป้าหมาย  เพ่ือให้สอดคล้องตาม 
                ยุทธศาสตร์กลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :   ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561) 

      จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ อ้าเภอเมือง อ้าเภอ 
แม่ทา 

อ้าเภอ
บ้านโฮ่ง 

อ้าเภอ 
ลี ้

อ้าเภอ 
ทุ่งหัวช้าง 

อ้าเภอ 
ป่าซาง 

อ้าเภอ
บ้านธิ 

อ้าเภอเวียง
หนองล่อง 

รวม
ทั้งหมด 

< 1 1,117 279 260 621 186 314 135 117 3,029 

1-4 5,015 1,246 1,191 2,790 888 1,600 597 525 13,852 

5-9 6,525 1,597 1,552 3,873 1,125 2,016 662 649 17,999 

10-14 6,976 1,802 1,612 4,033 1,141 2,138 651 680 19,033 

15-19 6,682 1,888 1,711 4,185 1,237 2,414 692 714 19,523 

20-24 8,721 2,314 2,471 4,969 1,360 3,378 937 1,139 25,289 

25-29 10,361 2,941 2,768 5,006 1,473 3,795 1,263 1,186 28,793 

30-34 11,102 2,833 2,814 4,950 1,590 3,780 1,271 1,179 29,519 

35-39 11,528 2,726 2,777 4,901 1,625 3,721 1,304 1,124 29,706 

40-44 10,230 2,632 2,547 4,894 1,570 3,445 1,038 1,077 27,433 

45-49 10,359 2,925 2,921 5,437 1,685 3,914 1,100 1,234 29,575 

50-54 12,547 3,580 3,852 5,713 1,496 5,150 1,841 1,618 35,797 

55-59 13,307 3,794 3,968 5,115 1,267 5,338 1,995 1,747 36,531 

60-64 11,258 3,001 3,454 4,299 1,155 4,802 1,599 1,475 31,043 

65-69 7,371 2,053 2,453 2,990 854 3,494 904 1,144 21,263 

70-74 3,943 1,070 1,417 1,839 477 1,874 502 591 11,713 

75-79 3,088 737 971 1,478 425 1,322 366 427 8,814 

80-84 2,161 692 738 991 271 1,089 283 354 6,579 

85-89 1,088 380 381 572 182 628 172 204 3,607 

90-94 375 163 134 189 62 195 66 60 1,244 

95-99 81 36 30 48 19 43 5 10 272 

> 100 15 7 3 7 6 11 2 2 53 

รวม 143,850 38,696 40,025 68,900 20,094 54,461 17,385 17,256 400,667 
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ตำรำงท่ี 4  แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2561 
 

พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ชาย 196,868 196,509 196,622 196,747 196,755 196,902 196,448 196,184 

หญิง 207,692 207,443 208,051 208,521 208,713 209,483 209,551 209,734 

รวม 404,560 403,952 404,673 405,268 405,468 406,385 405,999 405,918 

 
แผนภูมิที่ 1  แสดงข้อมูลจ้านวนประชากร จังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2561 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงข้อมูลการย้าย เข้า – ออก ของประชากร จังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2561 
 

 
 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฎร ์  
 

ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเพ่ิมของจ้านวนประชากรในจังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  คือผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ย้าย
เข้ามาอยู่ในจังหวัดล้าพูนเพ่ิมสูงขึ้น 
 

404,560 

403,952 
404,673 405,268 

405,468 406,385 
405,999 

405,918 

 400,000

 402,000

 404,000

 406,000

 408,000

 410,000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

16,373 16,755 17,069 
16,138 16,055 15,772 

15,069 
14,550 14,870 15,174 15,124 15,088 15,230 15,079 

14,225 13,856 

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ย้ายเข้า ย้ายออก 
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ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
        ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดล้าพูน จังหวัดล้าพูนมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจาย 
อยู่ทุกพ้ืนที่ของแต่ละอ้าเภอ แต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองล้าพูนมากท่ีสุด รองลงมา คืออ้าเภอป่าซาง 
และอ้าเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อ้าเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้าน
คมนาคมขนส่ง ที่เอ้ืออ้านวยต่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม ที่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร  
 
อำชีพที่ส ำคัญของจังหวัด 
       การประกอบการเกษตร มีการท้านาข้าวและท้าสวนล้าไย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัด 
นอกจากนี้ยังมีอาชีพลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
กำรปกครอง 

 จังหวัดล้าพูน แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 8 อ้าเภอ  51 ต้าบล  577 หมู่บ้าน 17 
ชุมชนและมีการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง เทศบาลเมืองล้าพูน 1 แห่ง 
เทศบาลต้าบล 40 แห่ง   องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)  17 แห่ง 
 
ตำรำงท่ี 5  แสดงการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดล้าพูน 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน ชุมชน หลังคาเรือน 
องค์การบริหาร

ส่วนต้าบล 
เทศบาลเมือง/

ต้าบล 
5101 เมือง 15 159 17 73,295 1 15 
5102 แม่ทา 6 71 0 16,370 1 7 
5103 บ้านโฮ่ง 5 62 0 15,622 4 2 
5104 ลี ้ 8 99 0 24,241 3 7 
5105 ทุ่งหัวช้าง 3 35 0 7,327 3 1 
5106 ป่าซาง 9 90 0 23,519 4 4 
5107 บ้านธิ 2 36 0 7,346 1 1 
5108 เวียงหนองล่อง 3 25 0 7,366 0 3 

รวม 51 577 17 175,086 17 40 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลหมูบ่้าน,หลังคาเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของที่ท้าการปกครองจังหวัดล้าพูน  
        ณ.ธันวาคม 2560 
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ตำรำงท่ี 6  จ้านวนประชากรที่มีทะเบียนในจังหวัดล้าพูน แยกตามสิทธิ 4 สิทธิ ประจ้าเดือนกนัยายน 2561  
 

สิทธิกำรรักษำพยำบำลจำกรฐั  จ ำนวนประชำกร  

สิทธิประกนัสังคม            76,460  

สิทธิข้าราชการ            32,345  

สิทธิประกนัสุขภาพแห่งชาติ          283,319  

สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น             5,673  

สิทธิอื่นๆ             1,081  

ไม่มีสิทธิใดๆจากรัฐ             1,798  

รวมประชำกรผู้ที่มีสัญชำติไทยที่อำศัยอยู่ในจังหวัดล ำพูน          400,676  

ต่างด้าว+ผู้มีปัญหาสถานะ+คนไทยในตา่งประเทศ             2,763  

รวมประชำกรทั้งจังหวัด          403,439  

 
แผนภูมิที่ 4  แสดง ข้อมูลร้อยละสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐ และไม่มีสิทธิใดๆจากรัฐ  
                ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลประชากรรายเดือน ประจ้าเดือนกันยายน 2561 จากส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
 

ประกันสังคม
19%

ข้ำรำชกำร
8%

ประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
71%

สิทธิพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น

1%

สิทธิอื่นๆ
0% ไม่มีสิทธิใดๆจำกรัฐ

1%
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ข้อมูลบุคลำกรจังหวดัล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 

 
                    บุคลำกรทำงกำรแพทย์       อัตรำก ำลังคน 
 
ตำรำงท่ี 7  แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ส้าคัญ  
 

ที่ บุคลากรที่สา้คัญ ปีงบประมาณ 2561 
จ้านวน อัตราส่วนต่อ1บุคลากร 

1 แพทย์ 123 1:3300 
2 ทันตแพทย ์ 40 1:10148 
3 เภสัชกร 80 1:5074 
4 พยาบาลวชิาชีพ 874 1:464 

 
ตำรำงท่ี 8  แสดงจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ 2561 
 

อ ำเภอ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
แพทย ์ ทันต

แพทย ์
เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ 
พยาบาล
เทคนิค 

บุคลากรทาง
การแพทย์อื่นๆ 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

อ้าเภอเมือง 83 15 44 446 4 219 692 
อ้าเภอแม่ทา 5 4 3 56 0 54 80 
อ้าเภอบ้านโฮ่ง 6 4 5 64 0 54 63 
อ้าเภอลี ้ 9 4 9 93 0 83 123 
อ้าเภอทุ่งหัวช้าง 3 3 4 46 0 52 50 
อ้าเภอป่าซาง 11 5 8 79 0 73 115 
อ้าเภอบ้านธิ 3 3 4 53 0 29 46 
อ้าเภอเวียงหนองล่อง 3 2 3 37 0 20 28 

        รวม 123 40 80 874 4 584 1,197 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน ณ เดือนตลุาคม 2561 

แพทย์
7%

ทันต
แพทย์
3%

เภสัชกร
5%

พยำบำล
วิชำชีพ
55%

พยำบำล
เทคนิค
0%

เจ้ำหน้ำที่
อื่นๆ
30%

ข้ำรำชกำร
41%

ลูกจ้ำงประ
จ ำ
8%

พนักงำน
รำชกำร

3%

พนักงำน
กระทรวง

สำธำรณสุข
40%

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

8%
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ตำรำงท่ี 9  แสดงจ้านวนสถานบริการสาธารณสุข และจ้านวนเตียง สังกัดภาครัฐบาล แยกรายอ้าเภอ  
                 ปีงบประมาณ 2561 
 

อ้าเภอ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  รพ.สต. ศูนย์บริการ

เทศบาล 411  เตียง 90 60 30 10 จ้านวน 
5101  เมือง S - - - - 17 1 

5102  แม่ทา - - - F2 - 9 - 

5103  บ้านโฮ่ง - - - F2 - 9 - 

5104  ลี้ - - F1 - - 13 - 

5105  ทุ่งหัวช้าง - - - F2 - 4 - 

5106  ป่าซาง - - - F2 - 13 - 

5107  บ้านธิ - - - F2 - 2 - 

5108  เวียงหนองล่อง - - - - F3 4 - 

รวม 1 - 1 5 1 71 1 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน  
 
ตำรำงท่ี 10  แสดงจ้านวนสถานพยาบาลตามลักษณะ แยกรายอ้าเภอ   ปีงบประมาณ 2561 
 

 
ลักษณะสถำนพยำบำล / อ ำเภอ 

เม
ือง

 

ป่ำ
ซำ

ง 

บ้ำ
นธ

 ิ

เวี
ยง

หน
อง

ล่อ
ง 

แม
่ทำ

 

บ้ำ
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ 

ทุ่ง
หัว

ช้ำ
ง จ ำนวน 

(แห่ง) 

โรงพยาบาลเอกชน 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
คลินิกเวชกรรม 20 3 3 2 2 5 2 0 37 
คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรม 16 2 0 0 0 0 0 0 18 
คลินิกทันตกรรม 22 2 1 0 0 1 1 0 27 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 8 1 2 0 6 3 10 5 35 
คลินิกกายภาพบ้าบัด 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 4 1 0 0 0 0 1 0 6 
คลินิกการแพทย์แผนไทย 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
คลินิกการประกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทย์แผนจีน 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
คลินิกการประกอบโรคศลิปะ สาขากิจกรรมบา้บัด 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
คลินิกการผดุงครรภ ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
สหคลินิก 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

รวม 77 10 6 2 8 10 14 6 133 
 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพนู ณ เดือนตลุาคม 2561 
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แผนภำพ  โครงสร้ำงระบบบริกำรสุขภำพ จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2561 
 

 
 
สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนประชำกร ปีงบประมำณ 2561 

   ประชากรเปรียบเทียบระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2561  แนวโน้ม ฐานของรูป 
ปิระมิดประชากร แคบลง แต่จะค่อยๆกว้างขึ้นในช่วงของอายุ 50 – 60 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยทั้งกลุ่ม
อายุชายและหญิง 

แผนภูมิที่ 5  แสดงปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2561  
 

            ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูนปี 2551                      ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูนปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561) 

หญิง ชาย ชาย หญิง 
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 จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดล้าพูน มีแนวโน้มของประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2562 
ต้องวางแผนในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมแก่คนหนุ่มสาว ให้เป็น         
คนสูงวัยที่มีคุณภาพ ( Active Aging ) จนถึงการเตรียมระบบบริการสุขภาพที่รองรับปัญหาโรคเรื้อรัง และโรค
ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ เช่นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ 

 
 

สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ 
 
สถำนกำรณ์แนวโน้มประชำกร 
ตำรำงท่ี 11  แสดงจ้านวนการ เกิด ตาย จ้านวนเพิ่มตามธรรมชาติ จังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ 2558–2561 
 

ปี  
งบ 

ประมาณ 

จ้านวนเกิด จ้านวนตาย จ้านวนเพิ่ม
ตามธรรมชาต ิ

ชาย หญิง รวม อัตรา/พัน ชาย หญิง รวม อัตรา/พัน ร้อยละ 
2558 1,534 1,551 3,085 7.61 2,266 1,623 3,889 9.57 -0.19 
2559 1,554 1,469 3,023 7.43 2,389 1,703 4,099 10.10 -0.26 
2560 1,502 1,363 2,865 7.06 2,182 1,526 3,708 9.13 -0.20 
2561 1,504 1,363 2,867 7.06 2,325 1,700 4,025 9.92 -0.28 

 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 
แผนภูมิที่ 6   ร้อยละการเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากร จังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 

0.133

0.014

-0.034

-0.124
-0.079

-0.144

-0.083

-0.186 -0.199

-0.261

-0.2

-0.28

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เพิ่มตำมธรรมชำติ  (ต่อร้อยปชก.)
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สถำนกำรณ์แนวโน้มโรคที่ส ำคัญ ปีงบประมำณ 2561 
 

ตำรำงที่ 12   แสดงจ้านวนและอัตราตายด้วยโรคต่อแสนประชากร ของประชากรจังหวัดล้าพูน 5 ล้าดับ 
       ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
 

ที่ ชื่อโรค 2557 2558 2559 2560 2561 
จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 

1 เนื้องอกร้าย 516 127.32 578 142.55 467 114.92 530 130.54 564 138.94 
2 โลหิตเป็นพิษจากการติดเช้ือ 232 57.25 218 53.77 228 56.10 200 49.26 259 63.81 
3 ปอดอักเสบจากเช้ือ

แบคทีเรีย 
110 27.14 99 24.42 148 36.42 164 40.39 222 54.69 

4 โรคหลอดเลือดในสมอง 140 34.55 144 35.51 139 34.20 203 50.00 209 51.49 
5 ไตวายเร้ือรัง 108 26.65 120 29.60 109 26.82 187 46.06 187 46.07 

 
 
แผนภูมิที่ 7    แสดงแนวโน้มอัตราตายด้วยโรคส้าคัญต่อแสนประชากร ของประชากรจังหวัดล้าพูน 5 ล้าดับ 
                  ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
 

 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
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ตำรำงท่ี 13  จ้านวนและสาเหตุการป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 15 อันดับแรก 
                 ปีงบประมาณ 2561 
 

อันดับ โรค จ้านวนการป่วย อัตราการป่วย ต่อประชากรแสนคน 
1 Diarrhoea             4,915                                 1,210.59  
2 Food Poisoning             1,827                                    449.26  
3 Pneumonia             1,462                                    360.09  
4 Influenza             1,418                                      349.26  
3 Pyrexia             1,323                                    325.26  
6 H.conjunctivitis               685                                    168.71  
9 Hand,foot and mouth disease               638                                    157.14  
7 Chickenpox               430                                    105.91  
8 D.H.F,Total               253                                     62.31  
10 S.T.D.,Total               236                                     58.13  
11 Dengue fever               205                                     50.49  
13 Gonorrhoea                 79                                     19.45  
14 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื่นๆ                 66                                     16.25  
12 D.H.F.                 48                                     11.82  
15 Syphilis                 47                                     11.57  

 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน 2017/10/01 - 2018/09/30 
 
ตำรำงท่ี 14   แสดงจ้านวนผู้ป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดล้าพูน 5 อันดับโรค  

       ปีงบประมาณ 2556 - 2561 
 

โรค ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ป ี2561 

Acute diarrhoea 4,931 4,548 4,717 5,678 4,153 4,915 

Food Poisoning 1,144 1,408 1,674 1,419 1,380 1,827 

Pneumonia 505 318 533 592 659 1,462 

influenza 374 346 551 1,022 1,298 1,418 

H.conjunctivitis 920 751 859 721 633 685 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน 2017/10/01 - 2018/09/30 
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แผนภูมิที่ 8    แสดงจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดล้าพูน 5 อันดับโรค   
                  ปีงบประมาณ 2555 – 2561 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน  
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ตำรำงท่ี 15  แสดงจ้านวนผู้ป่วยนอกจังหวัดล้าพูน ตามรายงาน 21 กลุ่มโรค 504 ปีงบประมาณ 2561 
 
กลุ่มโรค ชื่อโรค จ้านวน 

1 โรคติดเชื้อและปรสิต 70,568 

2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 27,283 

3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผดิปกติเกี่ยวกับภูมิคุม้กัน 24,713 

4 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม 310,542 

5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 79,922 

6 โรคระบบประสาท 41,228 

7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 56,614 

8 โรคหูและปุ่มกกหู 14,147 

9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 384,505 

10 โรคระบบหายใจ 205,724 

11 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 215,746 

12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 72,061 

13 โรคระบบกลา้มเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 308,400 

14 โรคระบบสบืพนัธุ์ร่วมปัสสาวะ 184,293 

15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 5,991 

16 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริก้าเนดิ 3,101 

17 รูปร่างผิดปกติแต่ก้าเนิด  การพกิารจนผิดรูปแต่กา้เนิดและโครโมโซม  ผิดปกต ิ 1,872 

18 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏบิัติการ
ที่ไม่สามารถจ้าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ 

212,764 

19 การเป็นพิษและผลที่ตามมา 412 

20 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลทีต่ามมา 12,110 

21 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ท้าให้ป่วยหรือตาย 48,706 
 

   แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลจาก HDC  2017/10/01 - 2018/09/30 
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ตำรำงท่ี 16  แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ 2561 
 

ล้าดับ   ชื่อกลุ่ม (298โรค)   ชาย   หญิง   รวม  

1  (145) ความดันโลหิตสูงทีไ่ม่มีสาเหตุน้า  75,526  116,720  192,246  
2  (104) เบาหวาน  43,239  68,754  111,993  
3  (207) เนื้อเยื่อผิดปกติ  39,970  69,706  109,676  
4  (167) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ  41,438  53,336  94,774  
5  181) ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง  28,151  38,445  66,596  
6  (206) พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืน ๆ  18,999  35,137  54,136  
7  (185) โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม  14,790  25,809  40,599  
8  (281) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบรเิวณใน

ร่างกาย  
24,171  15,284  39,455  

9  (199) โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  15,488  16,882  32,370  
10  (165) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลนั  11,386  14,076  25,462  

 รวม  313,158  454,149  767,307  
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : จาก HDC  2017/10/01 - 2018/09/30 
 
ตำรำงท่ี 17  แสดงสาเหตุการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 
 
ล้าดับ ชื่อกลุ่ม (298โรค)  ชาย   หญิง   รวม  

1 (169) ปอดบวม 1,599  1,330  2,929  
2 (098) โลหิตจางอื่น ๆ 1,216  1,412  2,628  
3 (175) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเร้ือรังอ่ืน 1,295  744  2,039  
4 (133) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 675  814  1,489  
5 (281) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 990  438  1,428  
6 (278) การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 849  406  1,255  
7 (239) การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ที่มปีัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้า้คร้่า 

และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 
0 1,121  1,121  

8 (170) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมอักเสบเฉียบพลนั 578  508  1,086  
9 (151) หัวใจล้มเหลว 504  573  1,077  
10 (198) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 590  429  1,019  

 รวม  8,297  7,774  16,071  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : จาก HDC  2017/10/01 - 2018/09/30 
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดล าพูน  

ปี 2560 - 2564 



 
 

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดล าพูน ปี 2560 - 2564  
 
วิสัยทัศน์  
 

เครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2564 
 
พันธกิจ 
 

 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3.พัฒนาระบบติดตามก ากับประเมินผล 
 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสร้างสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
 5.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุขในการท างาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 

 1.พัฒนาและสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน 
 2.พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข 
 3.พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน 
 4.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ระบบสุขภาพ 
 5.สร้างความเข้มแข็งการจัดการสุขภาพภาคประชาชน (Self-Care)  และภาคีเครือข่าย 
 

Goal 
 ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข   ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาและสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน  
 
เป้าประสงค์     

เครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณสุขและเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมสุขภาพ  ด้านป้องกันโรคและ   
ภัยสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
 

กลยุทธ ์
1.   สร้างกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) 
2.   การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 
3.   การพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารการเฝ้าระวังเตือนภัยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพ  
4.   พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ โดยพัฒนาศักยภาพทุกกลุ่มวัย 
5.   พัฒนาระบบควบคุมก ากับผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณาด้านสุขภาพให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข  

เป้าประสงค์  
1. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพมีคุณภาพ 
3. การเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างทั่วถึง 
4. การเงินการคลังสุขภาพมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (และการตรวจสอบภายใน (ITA) และ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม) 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการดูแลสุขภาพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉิน    

ให้ครบวงจรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ (1669) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน  
 
เป้าประสงค ์

ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  
 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาและส่งเสริม หน่วยบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน(รพ.สต ติดดาว PCC ) 
2. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (Service plan, Intermediate care,  One day 

surgery,  RDU) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ระบบสุขภาพ 
 

เป้าประสงค ์
งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพมีการใช้ประโยชน์ 

 
กลยุทธ ์

พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
สร้างความเข้มแข็งการจัดการสุขภาพภาคประชาชน (Self Care)  และภาคีเครือข่าย 

 
เป้าประสงค ์

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรม 6 องค์ประกอบ ที่เอ้ือต่อสุขภาพดี (Health literacy) 
1.  การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 
2.  ความรู้ ความเข้าใจ  
3.  ทักษะการสื่อสารทั้งรับและส่ง 
4.  การรู้เท่าทันสื่อ 
5.  ทักษะการตัดสินใจ 
6.  การจัดการตนเอง 

  
กลยุทธ ์

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

2. พัฒนาระบบควบคุมก ากับคุณภาพการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
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สรุปตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นเน้นหนักในปีงบประมาณ 2562 



HDC other HDC other

1 *1) อัตราสวนการตายมารดา กรมอนามัย 1 ประเทศ จังหวัด กรมอนามัย /

2 *2) ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน

ตัวชี้วัดยอย

2.1 รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 

2.2 รอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบ

สงสัยลาชา

2.3 รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ

ติดตาม

2.4 รอยละ 60 ของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ

ดวย TEDA4I

กรมอนามัย 2 จังหวัด จังหวัด HDC /

3 3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

ตัวชี้วัดยอย

3.1 ความครอบคลุมเด็กที่ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูง

3.2 รอยละเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน               

3.3 สวนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ป          

3.4 สวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ป

กรมอนามัย จังหวัด จังหวัด HDC /

4 1) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100

ตัวชี้วัดยอย 

4.1 รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการ

ลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I 

กรม

สุขภาพจิต

ประเทศ จังหวัด กรม

สุขภาพจิต

/

(กทม.)

/
(จังหวัด)

5 2) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน   

ตัวชี้วัดยอย

5.1 รอยละเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน      

5.2 รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะผอม    

5.3 รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน 

5.4 รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเตี้ย     

5.5 ความครอบคลุม 

กรมอนามัย จังหวัด จังหวัด HDC /

สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562

ระดับการ

รายงาน

ขอมูล

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu

ation

Sur 

vey

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA 

ปลัด

electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard 

copy

Evalu

ation

Surve

y

electronic Hard 

copy

ที่ แผนงาน/

โครงการ

1. โครงการ

พัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพคน

ไทยกลุมสตรีและ

เด็กปฐมวัย

1

2. โครงการ

พัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพคน

ไทยกลุมวัยเรียน

และวัยรุน

2

       1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

(3 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

ที่

ข : 1
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ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

6 3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป

ตัวชี้วัดยอย 

6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากระบบ HDC

6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป Adjusted

กรมอนามัย ประเทศ จังหวัด HDC / /

3 3. โครงการ

พัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพคน

ไทยกลุมวัย

ผูสูงอายุ

7 1) รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว

 (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

กรมอนามัย จังหวัด จังหวัด จังหวัด /

4 1. โครงการการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.)

8 *1) รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

มีคุณภาพ

สปค./กบ

รส./สสว.

3 จังหวัด จังหวัด จังหวัด /

5 1. โครงการ

พัฒนาระบบการ

ตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินและภัย

สุขภาพ

9 1 ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง

กรมควบคุม

โรค

จังหวัด จังหวัด จังหวัด /

6 2. โครงการ

ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ

10 1) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุม

สงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิต

ที่บาน

ตัวชี้วัดยอย

10.1 ผูปวยเบาหวานรายใหม จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน

10.2 กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด

ความดันโลหิตที่บาน

กรมควบคุม

โรค

จังหวัด จังหวัด HDC /

 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

(3 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

ข : 2
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ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

7 3. โครงการ

คุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑ

สุขภาพและ

บริการสุขภาพ

11 1) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบได

มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด

ตัวชี้วัดยอย

11.1 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบมี

ความปลอดภัย

11.2 รอยละของยาแผนโบราณกลุมเสี่ยงปลอดภัย ไมพบการ

ปลอมปนสเตียรอยด

อย. ประเทศ จังหวัด อย. /

8 1.โครงการ

บริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม

12 *1) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN&CLEAN Hospital

ตัวชี้วัดยอย

12.1 รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน

       กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับพื้นฐานขึ้นไป

12.2 รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน

       กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป

12.3 รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน

       กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป

12.4 รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนิน

       กิจกรรม GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมาก Plus

กรม

อนามัย/

กรมควบคุม

โรค

4 ประเทศ จังหวัด กรมอนามัย /

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

ข : 3
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ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

9 1. โครงการ

พัฒนาระบบ

การแพทยปฐมภูมิ

13 *1) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary

Care Cluster)

สปค. 5 ประเทศ เขต สปค. /

10 2. โครงการ

พัฒนาเครือขาย

กําลังคนดาน

สุขภาพ

14 1) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตาม

เกณฑที่กําหนด

สบส. ประเทศ จังหวัด สบส. /

11 1. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

สาขาโรคไมติดตอ

เรื้อรัง

15 *1) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ตัวชี้วัดยอย

15.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic 

Stroke ;I63)

15.2 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic 

Stroke ;I60-I62)

15.3 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)การ

รักษาใน Stroke Unit

15.4 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72

 ชั่วโมงไดรับการรักษาใน Stroke Unit ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่

เหมาะสม

15.5 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน 

(I63) ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่ม

เลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time)

15.6 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ไดรับการผาตัด

สมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

กรมการ

แพทย

6 ประเทศ จังหวัด HDC /

2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 

(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

ข : 4
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ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

12 2. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

สาขาโรคติดตอ

16 *1) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม คร 7 ประเทศ จังหวัด คร /

13 3. โครงการ

ปองกันและ

ควบคุมการดื้อยา

ตานจุลชีพและ

การใชยาอยาง

สมเหตุสมผล

17 *1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) กบรส./อย./

กรม

วิทยาศาสตร

การแพทย

8 ประเทศ จังหวัด กบรส./อย./

กรม

วิทยาศาสตร

การแพทย

/

18 2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยาง

บูรณาการ (AMR)

กบรส./อย./

กรม

วิทยาศาสตร

การแพทย

9 ประเทศ จังหวัด กบรส./อย./

กรม

วิทยาศาสตร

การแพทย

/

14 4. โครงการ

พัฒนาศูนยความ

เปนเลิศทาง

การแพทย

19 1) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง กบรส. เขต จังหวัด HDC /

15 5. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

ส ิ

20 1) อัตราตายทารกแรกเกิด กรมการ

แพทย

ประเทศ จังหวัด HDC /

16 6. โครงการการ

ดูแลผูปวยระยะ

ทายแบบ

ประคับประคอง

และการดูแล

ผูปวยกึ่งเฉียบพลัน

21 1) รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong

Opioid Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ

กรมการ

แพทย

เขต เขต เขต /

ข : 5
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ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

17 7. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการการแพทย

แผนไทยฯ

22 1) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค

และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

กรมการ

แพทยแผน

ไทยและ

การแพทย

ทางเลือก

จังหวัด จังหวัด HDC /

18 23 1) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต กรม

สุขภาพจิต

ประเทศ จังหวัด กรม

สุขภาพจิต

/

24 2) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ กรม

สุขภาพจิต

ประเทศ จังหวัด กรม

สุขภาพจิต

/ /

25 *1) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด

community-acquired

กรมการ

แพทย

10 ประเทศ จังหวัด HDC /

26 2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention กรมการ

แพทย

ประเทศ จังหวัด HDC /

27 1) รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่

กําหนด

กรมการ

แพทย

จังหวัด จังหวัด จังหวัด /

28 2) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ กรมการ

แพทย

ประเทศ จังหวัด กยผ. /

21 11. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

สาขาโรคมะเร็ง

29 1) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลา

ที่กําหนด

ตัวชี้วัดยอย

29.1 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา

 4 สัปดาห 

29.2 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา

 6 สัปดาห 

29.3 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา

 6 สัปดาห 

กรมการ

แพทย

ประเทศ เขต กรมการ

แพทย

/

8. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

สาขาสุขภาพจิต

และจิตเวช

9. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 5

สาขาหลัก

( ิ ี  10. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 

สาขาโรคหัวใจ

19

20

ข : 6
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ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

22 12. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

สาขาโรคไต

30 1) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4

ml/min/1.73m2/yr

กรมการ

แพทย

จังหวัด จังหวัด HDC /

23 13. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

สาขาจักษุวิทยา

31 1) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการ

ผาตัดภายใน 30 วัน

กรมการ

แพทย

ประเทศ จังหวัด กรมการ

แพทย

/

24 14. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

สาขาปลูกถาย

อวัยวะ

32 1) อัตราสวนของจํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจํานวน

ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

กรมการ

แพทย

ประเทศ จังหวัด กรมการ

แพทย

/

33 *1) รอยละผูติดยาเสพติด ที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดและ ไดรับ

การติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate 1 year)

กรมการ

แพทย

11 ประเทศ จังหวัด กรมการ

แพทย

/

34 *1) รอยละของผูใช ผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละ

ระบบหยุดเสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน  (3 month

remission rate)

กรมการ

แพทย

12 ประเทศ จังหวัด กรมการ

แพทย

/

26 16. โครงการการ

บริบาลฟนสภาพ

ระยะกลาง

(Intermediate

care; IMC)

35 1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาล

ฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)

ตัวชี้วัดรอง

35.1 ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord 

Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน 

Barthel index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาล

ฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel 

index = 20

กรมการ

แพทย

จังหวัด จังหวัด กรมการ

แพทย

/

15. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการ

บําบัดรักษา

ผูปวยยาเสพติด

25

ข : 7
25 / 217



สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562

ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

27 17. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการ one day

surgery

36 1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery กรมการ

แพทย

ประเทศ เขต กรมการ

แพทย

/

37 *1) อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24

ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1

กรมการ

แพทย

13 เขต เขต HDC /

38 2) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน สพฉ. จังหวัด จังหวัด สพฉ. /

29 2. โครงการ

คุมครองสุขภาพ

ประชาชนจาก

มลพิษสิ่งแวดลอม

ในพื้นที่เสี่ยง

(Hot Zone)

39 1) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กรม

อนามัย/

กรมควบคุม

โรค

ประเทศ จังหวัด จังหวัด /

30 1. โครงการ

พัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและ

การแพทย

40 1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร กรมการ

แพทยแผน

ไทยและ

การแพทย

ทางเลือก

เขต จังหวัด เขต /

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 

(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 

   ้

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย  

( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

1. โครงการ

พัฒนาระบบ

บริการการแพทย

ฉุกเฉินครบวงจร

และระบบการสง

ตอ

28
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ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

31 1. โครงการผลิต

และพัฒนา

กําลังคนดาน

สุขภาพสูความ

เปนมืออาชีพ

41 1) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด

สบช. เขต เขต เขต /

42 *1)  รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มี

ประสิทธิภาพ

บค. 14 ประเทศ เขต บค. /

43 *2) จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข กยผ. 15 ประเทศ จังหวัด กยผ. /

33 1.โครงการ

ประเมินคุณธรรม

ความโปรงใส 

ิ

44 1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

ประเมิน ITA

ศปท. ประเทศ จังหวัด ศปท. /

45 1) รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด

1. กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

กพร. 16 ประเทศ สวนกลาง/

จังหวัด

กพร. /

3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

2.โครงการ

Happy MOPH

กระทรวง

สาธารณสุข

กระทรวงแหง

ความสุข

32

4. แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

 (2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

2. โครงการ

พัฒนาองคกร

คุณภาพ

34
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ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

46 *2) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ

มาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

กบรส. 17 ประเทศ เขต กบรส. /

47 *3) รอยละของ รพ.สต.  ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด

ดาว

สปค. 18 ประเทศ เขต สปค. /

35 1. โครงการ

พัฒนาระบบ

ขอมูลขาวสาร

เทคโนโลยี

สุขภาพแหงชาติ 

(NHIS)

48 1) รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล กยผ. ประเทศ จังหวัด กยผ. /

36 2. โครงการ 

Smart Hospital

49 *1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสู

การเปน Smart Hospital

ศทส. 19 ประเทศ เขต/จังหวัด ศทส. /

50 มีการใช Application สําหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง ศทส. 20 ประเทศ เขต ศทส. /

51 1) ความแตกตางอัตราการใชสิทธ(ิcompliance rate) เมื่อไปใชบริการ

ผูปวยใน (IP) ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ

สปสช. ประเทศ ประเทศ สปสช. /

52 2) ระดับความสําเร็จของการจัดทําสิทธิประโยชนกลางผูปวยใน ของ

ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

กศภ. ประเทศ ประเทศ /

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

37 1. โครงการลด

ความเหลื่อมล้ํา

ของ 3 กองทุน

 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

ข : 10
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สรุปการวิเคราะหภาพรวมตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 55 ตัว ประจําปงบประมาณ 2562

ระดับการ

รายงาน

หนวยงาน

บันทึกผล Evalu Sur 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs) หนวยงาน

รับผิดชอบ

ประเด็น

เนนหนัก PA electronic

สวนกลางระดับการ

แสดงผล

สวนภูมิภาค

Hard Evalu Surve electronic Hard 

ที่ แผนงาน/

โครงการ

ที่

38 2. โครงการ

บริหารจัดการ

ดานการเงินการ

คลัง

53 *1) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน กศภ. 21 ประเทศ เขต กศภ. /

39 1. โครงการ

พัฒนางานวิจัย /

นวัตกรรม 

ผลิตภัณฑสุขภาพ

และเทคโนโลยี

ทางการแพทย

54 1) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนา

ตอยอด

กรมการ

แพทย/

กรมวิทยาศาส

ตรการแพทย

ประเทศ ประเทศ กรมวิทยาศา

สตร

การแพทย

/ /

40 1. โครงการปรับ

โครงสรางและ

พัฒนากฎหมาย

ดานสุขภาพ

55 1) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมีการบังคับใช

ตัวชี้วัดยอย

55.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

55.2 ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบที่

กําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

กองกฎหมาย ประเทศ ประเทศ/

จังหวัด

กองกฎหมาย /

21

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

 15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

ข : 11
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สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปี 2562 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 1 1 โครงการการยกระดับคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก
เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน PNC

105,600 - 10,400 95,200 - สป.

2 1 2 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็กโดยใช่มือ DSPM

19,580 - 19,580 - - สป

3 1 3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดี
สมส่วนในศตวรรษท่ี 21

11,720 - 5,860 5,860 - สป

4 1 4 โครงการการป้องกันการต้ังครรภ์วัยรุ่น จังหวัดล าพูนปี 2562 298,600 279,600 9,500 9,500 - พัฒนาจังหวัดล าพูน

5 1 5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสนับสนุนการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและวัดส่งเสริมสุขภาพ

28,800 - 21,000 7,800 - สป

6 1 6 โครงการอบรมพระ อสว เร่ืองการแพทย์แผนไทย 70 รูป 1 วัน 
(การนวดแผนไทย)

15,500 15,500 - - - กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผน

ไทยฯ

7 1 7 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดบริการด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข และการให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น/หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี

8 1 8 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขจังหวัดล าพูนเคล่ือนท่ี

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

9 1 9 โครงการติดตามเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์และติดตามผู้ป่วยใน 
พระบรมวงศานุวงศ์

10 1 10 การตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

11 1 11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และใน
ชุมชน จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562

200,000 200,000 งบยาเสพติด

11 1 11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และใน
ชุมชน จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562

202,000 6,500 49,500 141,000 5,000 สป.

11 1 11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และใน
ชุมชน จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563

175,000 55,000 120,000 กองทุน To Be 1

12 1 12 โครงการจังหวัดล าพูนบูรณาการปลอดบุหร่ีและสุรา 
ประจ าปี 2562

750,000 58,225 218,300 269,240 204,235 สสส.

13 2 7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช
และโรคซึมเศร้า

345,000 172,500 - 172,500 - สปสช

14 2 8 โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พ่ึงได้ 121,300 46,800 18,900 46,800 8,800 ส านักบริหาร
สาธารณสุข
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

รวมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2,273,100 634,125 673,040 747,900 218,035 

1 1 13 โครงการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข จ.ล าพูน ปี 2562
2 1 14 วิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร
3 1 15 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพช่องปาก 17,900 - 9,500 8,400 - สป
4 1 16 หน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ี 16,170 - 5,390 5,390 5,390 สป.
5 1 17 รณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี

15,830 - - 1,950 13,880 สป.

รวมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 49,900 - 14,890 15,740 19,270 

1 1 18 การพัฒนาโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
ระดับจังหวัด

331,500 28,550 121,250 176,500 5,200 สพฉ

2 1 19 โครงการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจร 
และเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ า

75,800 46,100 14,700 15,000 - สพฉ.

3 1 20 โครงการ ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ปีงบประมาณ 2562 59,100 10,000 7,400 10,000 31,700 สป

4 2 19 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
จังหวัด

478,000 124,500 94,500 164,500 94,500 สพฉ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

5 2 20 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 816,160 311,760 435,450 58,950 10,000 สพฉ
6 2 21 โครงการพัฒนาสนับสนุนศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

7 2 22 การค้นหา ชักชวนและติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัด

1,356,160 596,760 485,450 263,950 10,000 งบยาเสพติด

8 2 23 โครงการ การคัดกรองเพ่ือประเมินสภาพการเสพติด 6,350 - 6,350 - - งบยาเสพติด
9 2 24 การบ าบัดฟ้ืนฟู 2,500,000 750,000 1,000,000 750,000 - ปปส.
10 2 25 โครงการการลดอันตรายจากยาเสพติด Harm reduction 15,800 - 15,800 - - งบยาเสพติด
11 2 26 สร้างเสริมการฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 59,400 23,200 6,600 - 29,600 งบยาเสพติด
12 2 27 โครงการ HA ยาเสพติด 10,200 - - 10,200 - งบยาเสพติด
13 2 28 โครงการ การบริหารจัดการระบบ 150,000 45,000 60,000 30,000 15,000 งบยาเสพติด

รวมกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 5,858,470 1,935,870 2,247,500 1,479,100 196,000 

1 1 21 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน ในหน่วยปฎิบัติการ
โรคติดต่อระดับอ าเภอ

42,600 42,600 - - - สป

2 1 22 โครงการขับเคล่ือนภารกิจการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 
จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 2562

120,000 - 40,000 40,000 40,000 งบเฉพาะ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

3 1 23 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรดติดต่อท่ัวไป 3,700 - - 3,700 - สป
4 1 24 แผนงานควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนมาตรการท่ี 1  

การเร่งรัดและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุก
ชนิดในกลุ่มเป้าหมาย

5 1 25 แผนงานควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนมาตรการท่ี 2 
ก าจัดและกวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ

6 1 26 แผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
มาตรการท่ี 1 เพ่ิมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังโรค

7 1 27 มาตรการท่ี 2 เร่งรัดการป้องกันและควบคุมการแพร่เช้ือโรค
8 1 28 มาตรการท่ี3เพ่ิมความเข้มแข็งระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย

ครอบครัวและชุมชน

9 1 29 แผนงานก าจัดโรคไข้มาลาเรียมาตรการท่ี 1 เพ่ิมความ
ครอบคลุมการเฝ้าระวังโรค การตรวจวินิจฉัยรักษาเชิงรับ-เชิงรุก
 และการก าจัดเช้ือมาลาเรียด้ือยา

10 1 30 มาตรการท่ี 2 การควบคุมยุงพาหะและการป้องกันตนเองพาหะ
และการป้องกันตนเอง

11 1 31 แผนงานเฝ้าระวังโรคลิชมาเนีย
12 1 32 แผนงานเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

13 1 33 แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่มาตรการ1การเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค

14 1 34 มาตรการ2ด้านการป้องกันควบคุมโรค
15 1 35 มาตรการ3ด้านบริหารจัดการ 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สป
16 1 36 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 11,950 1,950 - 10,000 - สป
17 1 37 โครงการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็ก นร.ตาม

พระราชด าริฯ

18 1 38 โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
19 1 39 โครงการควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิต
20 1 40 โครงการป้องกันควบคุมโรคเร้ือน
21 1 41 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก
22 1 42 โครงการบูรณาการจัดการปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด 15,600 6,000 9,600 - - สป
23 1 43 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรคเอดส์โครงการบูรณาการ

จัดการปัญหาเอดส์ จังหวัดล าพูน
10,000 - - - 10,000 สป

24 1 44 โครงการจัดบริการเพ่ือยุติปัญหาเอดส์ตามชุดบริการRRTTR 
(Reach RecruteTest Treat Retrain)

25 1 45 โครงการลดการถ่ายทอดเช้ือ เอชไอวี  จากแม่สู่ลูก
26 2 17  โครงการ การป้องกันควบคุมวัณโรคจังหวัดล าพูน 15,250 10,875 1,750 1,750 875 เงินบ ารุง(งบสป)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

27 2 18 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสาขาโรคติดเช้ือ (Service plan
 Sepsis)

13,000 3,250 3,250 3,250 3,250 สป.

รวมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 252,100 69,675 59,600 63,700 59,125 

1 1 46 โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 47,600 25,000 22,600 - - อย
2 1 47 โครงการประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 16,300 16,300 - - - สป
3 1 48 โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ

ด้านสุขภาพและการจัดการเร่ืองร้องเรียน   (1)
120,000 40,000 40,000 40,000 สป

4 1 48 โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ
ด้านสุขภาพและการจัดการเร่ืองร้องเรียน   (2)

30,000 30,000 อย

5 1 49 โครงการความปลอดภัยด้านยา และด้านเคร่ืองส าอาง 19,200 5,600 13,600 - - สป
6 1 50 โครงการสถานพยาบาลปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1) 16,379 - 6,529 4,925 4,925 สบส

6 1 50 โครงการสถานพยาบาลปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (2) 22,125 4,425 4,425 8,850 4,425 สป

7 1 51 โครงการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพปลอดภัย 16,400 - 16,400 - - อย.
8 1 52 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค(1) 130,000 50,000 71,000 - 9,000 อย
8 1 52 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค(2) 20,000 20,000 สป
8 1 52 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค(3) 5,000 1,000 1,000 2,000 1,000 พผท.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

9 2 16 โครงการพัฒนาการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาลปี  2562

31,000 7,000 8,000 8,000 8,000 สป

10 4 18 โครงการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์และการจัดหาเวชภัณฑ์
ร่วมกัน จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ  2562

43,600 - 18,000 16,500 9,100 สป

รวมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 517,604 149,325 201,554 80,275 86,450 

57 1 53 โครงการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN 
CLEAN HOSPITAL

33,100 - - 10,000 23,100 สป

58 1 54 โครงการพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ.2535

68,300 - 34,150 34,150 - สป

59 1 55 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (EHA)

41,425 - 26,425 10,000 5,000 สป

60 1 56 โครงการตลาดสด น่าซ้ือ 5,000 - - 2,440 2,560 สป
61 1 57 โครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 12,000 - - 2,440 9,560 สป
62 1 58 งานการเฝ้าระวังผู้ท่ีได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอก

ควันใน จ.ล าพูน
30,000 30,000 - - - สป

63 1 59 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม
64 1 60 การจัดบริการอาชีวอนามัยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพ

อ่ืนๆในชุมชนของหน่วยบริการปฐมภูมิ

กลุ่มงานอนามัย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

65 1 61 โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
66 1 62 โครงการเฝ้าระวังป้องกันดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้

ท างานเก่ียวข้องกับขยะและประชาชนท่ีอาศัยบริเวณใกล้เคียง
สถานท่ีก าจัดขยะ

รวมกลุ่มงานอนามัย 189,825 30,000 60,575 59,030 40,220 

67 2 1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 150,000 7,800 24,400 117,800 - สป
68 2 2 โครงการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ 18,800 18,800 - - - สป

2 3 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 63,340 63,340 - - สป
69 2 4 โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน 62,000 - 62,000 - - สป
70 2 5 โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยด้วยโปรแกรม ThaiRefer 33,000 6,500 20,000 6,500 - สป
71 2 6 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลเพ่ือการดูแล

ต่อเน่ืองและสอดคล้องกับ Service Plan จังหวัดล าพูน
58,000 37,100 5,400 15,500 - สป

105 4 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ในสังกัดจังหวัดล าพูน

37,725 26,450 5,050 6,225 - สป

106 4 2 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองมาตรฐาน HA 
ปีงบประมาณ 2562

15,100 - - 15,100 - สป

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

107 4 3 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

30,000 16,550 - 13,450 - สป

รวมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 467,965 176,540 116,850 174,575 - 

74 2 9 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปีท่ี 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัด
ล าพูน

19,000 19,000 - - - กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผน

ไทยฯ

75 2 10 โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดล าพูน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8,000 8,000 - - - กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผน

ไทยฯ

76 2 11 โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Service Plan) ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผน

ไทยฯ

77 2 12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดล าพูน 20,000 - 20,000 - - กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผน

ไทยฯ

78 2 13 โครงการพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผน

ไทยฯ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

79 2 14 โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย
 ปีท่ี 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน

2,131,580 - 2,131,580 - - กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผน

ไทยฯ

80 2 15 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

277,000 69,250 69,250 69,250 69,250 งบพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

รวมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2,655,580 146,250 2,270,830 119,250 119,250 

1 2 29 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 20,540 7,540 6,500 6,500 - สป
2 2 30 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมของประชาชนทุก

กลุ่มวัยพ้ืนท่ีโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ าเภอล้ี จังหวัด
ล าพูน

31,200 7,800 7,800 7,800 7,800 งบเฉพาะ

3 2 31 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง 
ครอบครัว ชุมขน ในพ้ืนท่ีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและการ
พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

23,100 23,100 - - - สป

4 4 19 โครงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขปีงบประมาณ 2562

33,000 33,000 - - - สป

5 4 20 โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

81,050 5,000 5,000 66,050 5,000 สป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

6 4 21 โครงการประชุมเพ่ือรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 118,600 - 57,800 1,500 59,300 สป

7 4 22 ประชุมมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ล าพูน 23,400 5,850 5,850 5,850 5,850 สป
8 4 23 โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 104,520 24,880 29,880 24,880 24,880 สป
9 4 24 โครงการพัฒนาระบบ  เครือข่าย อินเตอร์เน็ต   และ Server 211,000 166,000 - 45,000 - สป
10 4 25 โครงการพัฒนาระบบ   ข้อมูล 43 แฟ้ม คุณภาพ การบันทึก

ข้อมูลตาม  โครงสร้างมาตรฐานด้าน การแพทย์และสุขภาพ
11,800 375 375 10,675 375 สป

11 4 26 โครงการพัฒนาระบบ  District Health Informatic Center  (
 DHIC )

15,000 - - 15,000 - สป

12 4 27 โครงการพัฒนาระบบ  Mobile Application เผยแพร่ข้อมูล
สาธารณสุข (Service and Application Mobile health)

500 125 125 125 125 สป

13 4 28 โครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี สารสนเทศหน่วยบริการ
สุขภาพ(Health Care Accraditation Information  
Techology ( HAIT )

11,200 125 6,025 4,925 125 สป

14 4 29 การอบรมพัฒนาทักษะด้าน Cyber security 14,820 - 14,820 - - สป
15 4 30 โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานปี 2562  และจัดท า

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
38,400 - - - 38,400 สป
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

16 4 31 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข(ศคอส.) 
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการจัดบริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ

100,000 - 28,150 18,600 53,250 สป

รวมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 838,130 273,795 162,325 206,905 195,105 

1 3 1 การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่และบุคลากรใหม่ 180,000 - - - 180,000 สป
2 3 2 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 67,480 - 33,480 - 34,000 สป
3 3 3 การพัฒนาแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา 2563 2,600 - - 1,300 1,300 สป
4 3 4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 100,000 - 100,000 - - สป
5 3 5 การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 56,600 54,000 - - 2,600 สป
6 3 6 การบริหารทรัพยากร บุคคล ปี 2562 3,000 - 1,000 1,000 1,000 สป
7 3 7 โครงการสร้างสุขในองค์กร 78,400 - 51,400 27,000 - สป
8 3 8 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 50,820 500 16,680 33,140 500 สป

รวมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 538,900 54,500 202,560 62,440 219,400 

1 4 4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง 100,000 19,450 41,600 10,350 28,600 สป
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

2 4 5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงข้อมูลข้ึนทะเบียน และการ
บันทึกข้อมูล พ้ืนฐานหน่วยบริการและคู่สัญญาในระบบ
หลักประกันสุขภาพ (CPP : Contracting Provider Profile)

15,600 - - 15,600 - แพทย์แผนไทย

3 4 6 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ 
(UC/ประกันสังคม/ต่างด้าว/ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ)

92,850 5,200 30,800 48,400 8,450 ต่างด้าว

4 4 7 โครงการพัฒนาคุณภาพการชดเชยและการตรวจสอบเวช
ระเบียน (1)

13,350 13,350             - - สป

4 4 7 โครงการพัฒนาคุณภาพการชดเชยและการตรวจสอบเวช
ระเบียน (1)

17,600 17,600 - - - สปสชเขต

5 4 8 โครงการพัฒนาสารสนเทศและการเข้าถึงสิทธิของประชาชน 
ปีงบประมาณ 2562

19,620 - 19,620 - - สป

6 4 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ 
จังหวัดล าพูน

17,600 - 12,550 - 5,050 สป

รวมกลุ่มงานประกันสุขภาพ 276,620 55,600 104,570 74,350 42,100 

1 4 10 โครงการอบรม  ความรู้การจัดการ คดีทางการแพทย์ 31,400 - 31,400 - - สป
กลุ่มงาน นิติการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดล าพูน

แยกรายไตรมาส
รวมโครงการโครงการท่ีExcellenceล าดับ แหล่งงบประมาณ

2 4 11 โครงการอบรมความรู้ทางด้านวินัยและการรักษาวินัย การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ส าหรับผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน 
และผู้เก่ียวข้อง      ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

21,810 21,810 - - - สป

รวมกลุ่มงานนิติการ 53,210 21,810 31,400 - - 

1 4 12 โครงการเสริมสร้างความรู้ระบบควบคุมภายใน 148,730 74,365 74,365 - - สป
2 4 13 โครงการตรวจสอบภายใน 57,040 31,440 25,600 - - สป
3 4 14 โครงการ พัฒนาองค์กรด้วย 5 ส 273,000 - 115,000 92,200 65,800 เงินบ ารุง+กองทุน
4 4 15 โครงการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการ 13,000 3,250 3,250 3,250 3,250 สป
5 4 16 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงิน พัสดุปี 2562 100,000 15,500 30,500 30,500 23,500 สป
6 4 17 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุและ

จ าหน่ายอาคาร
16,550 16,550 - - - สป

รวมกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 608,320 141,105 248,715 125,950 92,550 
14,579,724 3,688,595 6,394,409 3,209,215 1,287,505 รวมท้ังหมด

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป
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รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการจัด 8 อ ำเภอ ส านักงานสาธารณสุข
ค่ำท ำควำมสะอำด บริการสาธารณสุข รพท. 1 แห่ง 498,000        124,500 124,500 124,500 124,500 จังหวัดล าพูน
ค่ำจ้ำงรปภ ระดับอ าเภอ ต าบล รพช. 7 แห่ง 329,994        82,499 82,499 82,499 82,499
ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถ 276,000        69,000 69,000 69,000 69,000
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรำชกำร 2,000,000      500,000 500,000 500,000 500,000
ค่ำวัสดุ 700,000        175,000 175,000 175,000 175,000
ค่ำจ้ำงดูแลสวนหย่อม 27,000          6,750 6,750 6,750 6,750
ค่ำซ่อมบ ำรุง 150,000        37,500 37,500 37,500 37,500
ค่ำน  ำมัน 60,000          15,000 15,000 15,000 15,000
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ขัดพื นลอกแวกซ์ 30,000          7,500 7,500 7,500 7,500
ค่ำจ้ำงบริกำรอ่ืน 261,000        65,250 65,250 65,250 65,250
ค่ำวัสดุอ่ืน (เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำท ำส่ือ) 50,000          12,500 12,500 12,500 12,500

รวม สสจ. 4,381,994     1,095,498.50 1,095,498.50 1,095,498.50 1,095,498.50

2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง 2,400,000 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 ส านักงานสาธารณสุข
 -ค่ำสำธำรณูปโภค อ าเภอ
 -ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รวม 6,781,994 1,695,498.50 1,695,498.50 1,695,498.50 1,695,498.50

โครงการสนับสนุนบริการตามภารกิจพ้ืนฐาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ  4  ด้ำน ยุทธศำสตร์ท่ี 4.   บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล
แผนงำน  สนับสนุนกำรจัดบริกำรระดับจังหวัด / อ ำเภอ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน/พ้ืนท่ี
งบประมาณ

หมายเหตุ

45 / 217



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ 

( P&P Excellence ) 

60  โครงการ 

งบประมาณ    3,179,779   บาท 



โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย   ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1 โครงการการ
ยกระดับคุณภาพ
บริการอนามัยแม่และ
เด็กเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐาน PNC

เพ่ือพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังการตายของ
มารดาและทารกจาก
ภาวะแทรกซ้อนทีเกิด
จากการต้ังครรภ์การ
คลอด และหลังคลอด

เพ่ือพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังการตาย
ของมารดาและ
ทารกจาก
ภาวะแทรกซ้อนที
เกิดจากการต้ังครรภ์
การคลอด และหลัง
คลอด

1.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพ
บริการอนามัยแม่และ
เด็กเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐาน PNC

คกก.MCH Board และ
เครือข่าย PNC 40 คน
 X 3 คร้ัง

         15,600 10,400 5,200 สป. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

การเย่ียมส ารวจเพ่ือ
ประเมินรับรอง
มาตรฐาน Provincial
 Network 
Certificate ป้องกัน
การตายมารดาจังหวัด
ล าพูน

เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแม่
และเด็กเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน 
ของ สรพ.

ประเมินรับรอง โดย
ทีม สรพ. 1 คร้ัง

ค่าตรวจประเมินรับรอง
 โดยทีม สรพ 1 คร้ัง

         90,000 90,000 สป. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

105,600 0 10,400 95,200 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

แหล่งงบเป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย   ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.1 ประชุมช้ีแจงผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้คู่มือ DSPM ใน
กลุ่มผู้ดูแลเด็ก

จนท.สส/อปท/พ่ี
เล้ียงศูนย์เด็ก/60 คน

9,180 9,180

2.2 Fougus Grup 
Dission จนท สส/
อปท/ครูพ่ีเล้ียงเด็ก/
พ่อแม่ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลเด็ก 
กลุ่มเป้าหมาย

จนท.สธ. อปท. ศพด.
รวม 40 คน 2 คร้ัง

10,400 10,400

19,580 0 19,580 0 0

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

2 โครงการพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวัง
พัฒนาการเด็กใน
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็กโดยใช่มือ DSPM

เพ่ือพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโดย
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็ก

สป.

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

ท่ี โครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูง
ดีสมส่วนในศตวรรษท่ี
 21

กิจกรรมท่ี 1 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียนรอบ
รู้ด้านสุขภาพ การ
ด าเนินงานอาหาร
กลางวันในโรงเรียน 
โครงการเด็กไทย
สายตาดี และโรงเรียน
วิถีธรรม วิถีไทยกลุ่ม
วัยเรียน และการไข
ปัญหาเด็กอ้วน โดย
กระบวนการ DPAC 
ใน รพ.สต.

เพ่ือติดตาม 
สนับสนุนและ
ประเมินการด าเนิน
โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพข้ึนสู่
ระดับท่ีสูงข้ึน

1.รร ท่ีจะประเมินรร
 ส่งเสริมสุขภาพสู่
ระดับเพชร จ านวน 
10 แห่ง2.รพ.สต ท่ีมี
ปัญหาเด็กอ้วน 10 
แห่ง

11,720 5,860      5,860 สป. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

11,720 0 5,860 5,860 0

ท่ี
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น             ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

งบประมาณ (บาท)
โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.1. ประชุม
คณะท างานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาระดับ
จังหวัด เพ่ือเช่ือม
ระบบบริการดูแลและ
ช่วยเหลือวัยรุ่น
ต้ังครรภ์ จังหวัดล าพูน

เพ่ือพัฒนากลไก
ระดับจังหวัดและ
อ าเภอในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต้ังครรภ์วัยรุ่น
ระดับจังหวัดและ
พัฒนายุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการฯ
ระดับจังหวัด

คกก. 50 คน 28,500 9,500     9,500     9,500     

1.2 .อบรมเสริม
ศักยภาพแกนน าเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการ
ท างานกับกลุ่มวัยรุ่นท่ี
มีแนวโน้มว่าจะมีความ
เส่ียงต่อการมี
เพศสัมพันธ์/การ
ต้ังครรภ์และการติดเช้ือ

เพ่ือพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังการตาย
ของมารดาและ
ทารกจาก
ภาวะแทรกซ้อนที
เกิดจากการต้ังครรภ์
การคลอด และหลัง
คลอด

แกนน าฯจ านวน 
นักเรียน/เยาวชน/
อาสาสมัคร 100 คน 
ระยะเวลา 2 วัน

52,400 52,400

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น             ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบพัฒนา
จังหวัดล าพูน

4 โครงการการป้องกัน
การต้ังครรภ์วัยรุ่น 
จังหวัดล าพูนปี 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.3 จัดอบรมเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนใน
การจัดการเรียนรู้เร่ือง
เพศและอนามัยการ
เจริญพันธ์ุ
 

เพ่ือสริมศักยภาพ
ครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้เร่ือง
เพศและอนามัยการ
เจริญพันธ์ุ

ครูผู้สอนของ
โรงเรียนมัธยม/ขยาย
โอกาส จ านวน 100 
คน

 

52,400 52,400

1.4 จัดมหกรรมพ้ืนท่ี
สร้างสรรค์ส าหรับ
เยาวชนระดับอ าเภอ

เพ่ือสร้างความรอบรู้
เร่ืองสุขภาพวัยรุ่น
และอนามัยเจริญ
พันธ์ุแก่วัยรุ่นและ
เยาวชนเพ่ือส่งเสริม
บทบาทแกนน า
เยาวชนใน
สถานศึกษาและใน
ชุมชน

พ้ืนท่ี 8 อ าเภอ 
จ านวน 3,200 คน

 

165,300 165,300

298,600 279,600 9,500 9,500 0รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบพัฒนา
จังหวัดล าพูน

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น             ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

งบประมาณ (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 1.ประชุมช้ีแจงการ
ด าเนินงานกลุ่มวัย
สูงอายุแก่ผู้รับผิดชอบ
งานระดับอ าเภอ/ต าบล

 1.พ่ิอเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานผู้สูงอายุ
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

 ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับอ าเภอ(รพท.
,รพช,16 คน/รพ.สต.
71)คนรวม 87คน

0

 2.ติดตามสนับสนุน
การด าเนินงานพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุต าบลดูแลผู้ง
อายุระยะยาว(LTC)

  2.เพ่ือหนุนเสริม
การด าเนินงาน
พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว(LTC)ในพ้ืนท่ี

เมือง8ต าบลแม่ทา 3,
 บ้านโฮ่ง 2 ,ล้ี 1 , 
ทุ่งหัวช้าง1,ป่าซาง1,
บ้านธิ 1 ,เวียงหนอง
ล่อง 1, รวม 18 ต าบล

17,600 12,400 5,200 

3.ติดตามผลการ
ด าเนินงานและ
ประเมินวัดส่งเสริม
สุขภาพ

3.เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจและส่งเสริม
โอกาสในการพัฒนา
งานผู้สูงอายุและวัด
ส่งเสริมสุขภาพแต่
ละพ้ืนท่ี

1วัด 1 อ าเภอ    รวม
 8 วัด

11,200 8,600 2,600

28,800 -           21,000   7,800     -           รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

5 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานการพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนและวัด
ส่งเสริมสุขภาพ

สป. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 4.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ             ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

6 โครงการอบรมพระ 
อสว เร่ืองการแพทย์
แผนไทย จ านวน 70 
รูป 1 วัน (การนวด
แผนไทย)

1.จัดอบรมพระ อสว 
เร่ืองการใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน (นวดแผน
ไทย) จ านวน 70 รูป 1
 วัน

1.เพ่ือให้พระ อสว. 
มีองค์ความรู้ด้าน
นวดแผนไทย 2. 
เพ่ือน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลพระสงฆ์อาพาธ

พระ อสว.ในพ้ืนท่ี 8
 อ ำเภอ จ ำนวน 70 
รูป  1 คร้ัง 1 วัน

15,500 15,500 0 0 0 กองทุน
ภูมิปัญญา
การแพทย์
แผนไทย

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

15,500 15,500 0 0 0
1.ประสานหน่วย
บริการระดับจังหวัด/
อ าเภอ ให้บริการ
หน่วยปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น/หน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ี

 1.เพ่ือให้ผู้มารับ
บริการได้รับการ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้น
ในด้านการ
รักษาพยาบาล 
อย่างถูกต้องและ

8 อ าเภอ51 ต าบล   
 ประชาชนผู้มา
ร่วมงาน    ผู้มาร่วม
กิจกรรม

- - - - -

2.ประสานหน่วย
บริการระดับจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล เตรียม
ความพร้อมของ
โรงพยาบาล กรณีรับ
เสด็จฯพระบรมวงศา
นุวงศ์

2.เพ่ือให้ รพท./
รพช./รพ.เอกชน 
ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเสด็จ
ฯและตามเส้นทาง
เสด็จฯมีการเตรียม
ความพร้อมของ
บุคลากร ยาและ
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นทุกๆด้าน ใน 

8 อ าเภอ พระบรม
วงศานุวงศ์ ผู้ติดตาม
เก่ียวข้อง

- - - - -

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ
7 โครงการเตรียม

ความพร้อมการ
จัดบริการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุข และการ
ให้บริการหน่วยปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น/
หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 4.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ             ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

8 โครงการหน่วยบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุขจังหวัด
ล าพูนเคล่ือนท่ี

หน่วยงาน รพท./
รพช./สสอ.และรพ.
สต.ร่วมจัดบริการ
หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี 
จัดนิรรศการให้ความรู้
ให้ค าปรึกษาฯลฯ แก่
ผู้มาร่วมงาน

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในทุก
เร่ืองถึงในหมู่บ้าน 
และเพ่ือเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของ
ประชาชน

8 อ าเภอ            
ประชาชนผู้มาร่วมงาน

- - - - -

9 โครงการติดตามเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
และติดตามผู้ป่วยใน 
พระบรมวงศานุวงศ์

1.รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
    2.ติดตามดูแล
ช่วยเหลือ    3.
รายงานผลการ
ติดตามช่วยเหลือ

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
ด้านรักษาพยาบาล

8 อ าเภอผู้ป่วยใน
พระราชานุเคราะห์  
ผู้ป่วยตามการ
ร้องเรียน

- - - - -

10 การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีบุคลากร
ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน

บุคลากรของ
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน ได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สุขภาพและตรวจ
คัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองต้น

เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
จ านวน 105 คน

- - - - -

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 4.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ             ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. จัดประชุมจัดท า
ยุทธศาสตร์จังหวัด TO
 BE NUMBER ONE/
คณะอนุกรรมการ
จังหวัด

เพ่ือช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงาน
โครงการฯและ
บูรณาการ
แผนปฏิบัติการ
รณรงค์ป้องกันแก้ไข
ยาเสพติดTO BE 
NUMBER ONE ใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 8 อ าเภอ จ านวน 50
 คน (25 แห่ง แห่งละ
 2 คน)จ านวน 4 
คร้ัง/ปี

1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน50
คนๆ ละ 50บาท4คร้ัง
รวม 10,000 บาท 2.
ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน จ านวน 50
คนๆละ80บาท 4 คร้ัง
รวม16,000บาทรวม 
26,000บาท

26,000 6,500 6,500 13,000

2.จัดประชุม
ขับเคล่ือนการพัฒนา
เครือข่ายชมรมTO BE
 NUMBER ONE ใน
ชุมชน  เรือนจ า/
สถานพินิจ/วิทยาลัย
อาชีว  จ านวน 100 
คน 1 คร้ัง

เพ่ือสร้างและพัฒนา
เครือข่ายป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดและเพ่ือ
ขับเคล่ือนการจัดต้ัง
ชมรมTO BE 
NUMBER ONE ใน
ชุมชน โรงเรียน 
โรงงาน เรือนจ า 
จังหวัดล าพูน

 สสจ/รพท.แห่งละ 1
 คน 1 คน รพช.แห่ง
ละ 1 คน 7 คน,สสอ.
แห่งละ 1 คน 8 คน
อปท.แห่งละ 1 คน 
58 คน ตัวแทนครู
แห่งละ 1 คน 30 คน
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า1
คน รวมท้ังหมด 100
 คน

 อาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 100 
คน คนละ130 บาท 1 
คร้ัง

13,000 13,000

แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ            ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และใน
ชุมชน จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2562

สป. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แหล่งงบเป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3.นิเทศ ติดตาม การ
จัดต้ังและพัฒนา
เครือข่ายชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในชุมชน

1. เพ่ือสร้างกระแส
และพัฒนาเครือข่าย
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ใน
ชุมชน

รพ.สต /เทศบาล 
จ านวน 129 แห่ง

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  ค่า
เบ้ียเล้ียง

15,000 5,000 5,000 5,000 สป.

4.จัดมหกรรมรวมพล
สมาชิกTO BE 
NUMBER ONE ล าพูน
จ านวน 500 คน

1.เพ่ือสร้างกระแส
และพัฒนาเครือข่าย
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ใน
ชุมชน

คณะอนุกรรมการฯ 50
 คน และสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE 
ล าพูน จ านวน500คน
รวม550 คน

200,000 200,000 งบยาเสพติด

5.กิจกรรมเยาวชนเก่ง
และดีTO BE NUMBER
 ONE IDOL

1.เพ่ือรณรงค์ปลุก
จิตส านึกและสร้าง
กระแสนิยมท่ีเอ่ือต่อ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด       
2. เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน

ระดับภาค 8 คน  
ระดับประเทศ 2 คน

ระดับภาค คนละ 2,000
 บาทเป็นค่า  เช่าท่ีพัก/
ค่าพาหนะ/ค่าวัสดุ
อุปกรณ์/ค่าเบ้ียเล้ียง 
จ านวน 8คนคนละ2,000
 บาท 
ระดับประเทศคนละ
30,000 บาท เป็นค่าเช่า
ท่ีพัก/ค่าพาหนะ/ค่าวัสดุ
อุปกรณ์/ค่าเบ้ียเล้ียง เข้า
ร่วมกิจกรรม
ระดับประเทศ จ านวน 2 
คน คนละ 30,000 บาท

76,000 16,000 60,000 กองทุน TO 
BE 1

โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ            ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ

และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

6 กิจกรรมเยาวชนเก่ง
และดีTO BE 
NUMBER ONE 
DANCERCISE 
CHAMPIONSHIP

1. เพ่ือรณรงค์ปลุก
จิตส านึกและสร้าง
กระแสนิยมท่ีเอ่ือต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด2. เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

ระดับภาค 3 ทีม  
ระดับประเทศ 1 ทีม

ระดับภาค ทีมละ 
5,000 บาทเป็นค่า   
ระดับประเทศ  ทีมละ 
10,000 บาท

25,000 15,000 10,000

7.กิจกรรมการ
ประกวดชมรม TO BE
 NUMBER ONE

1. เพ่ือรณรงค์ปลุก
จิตส านึกและสร้าง
กระแสนิยมท่ีเอ่ือต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  2. เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่
เยาวชน

ระดับภาค 8 ชมรม 
ระดับประเทศ 5 
ชมรม

ระดับภาค ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ
ชมรมละ 3,000 บาท 
จ านวน 8 ชมรม   
ระดับประเทศ  ชมรม
ละ 10,000 บาท 
จ านวน 5 ชมรม

74,000 24,000 50,000

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กองทุน TO
 BE 1

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ            ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

ระดับภาค   จัดจ้างท า
ส่ือวิดิทัศน์ 25,000 บาท

25,000 25,000

ระดับประเทศ 1.
ประชุมเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน
ในพ้ืนท่ี100คนๆละ130
 บาท 1 คร้ัง 13,000 
บาทเป็นค่าจัดซ้ือจัด
จ้างท าบุธนิทรรศการ
น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน1.ในพ้ืนท่ี
เป็นเงิน 10,000 
2.เมืองทองธานี 
(ประเทศ) เป็นเงิน 
50,000 3.เป็นค่า จัด
จ้างการแสดง จังหวัด 
TO BE NUMBER ONE
  40,000 บาท 4. เป็น
ค่าจัดท าเอกสาร

123,000 123,000

577,000 61,500 369,500 141,000 5,000

1 ชมรม สป. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ            ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานแหล่งงบ

8.เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดจังหวัด 
TO BE NUMBER 
ONE

1. เพ่ือรณรงค์ปลุก
จิตส านึกและสร้าง
กระแสนิยมท่ีเอ่ือต่อ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 2. เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่
เยาวชน

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.1) ค่าตอบแทน
ประธานในการประชุม 
จ านวน 1 คนๆละ 
1,000บาท   จ านวน 1
 คร้ัง เป็นเงิน 1,000

1.2) ค่าตอบแทนใน
การประชุม จ านวน 17
 คนๆละ500 บาท  
จ านวน1คร้ัง เป็นเงิน 
8,500 บาท

1.3) ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้
จัด จ านวน 20 คนๆละ
 25 บาท เป็นเงิน 500
 บาท

สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

10,000 10,000

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

12 โครงการจังหวัด
ล าพูนบูรณาการ
ปลอดบุหร่ีและสุรา 
ประจ าปี 2562

1. ประชุม
คณะกรรมการ
เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล์
จังหวัด

เพ่ือสร้าง/พัฒนา
กลไกการควบคุม
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ใน
ระดับจังหวัด

ประธาน 1 คน
คณะกรรมการ 17 
คนผู้เข้าร่วมประชุม2
 คนรวม 20 คน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2. ประชุม
คณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภค
ยาสูบจังหวัด

เพ่ือสร้าง/พัฒนา
กลไกการควบคุม
ยาสูบในระดับจังหวัด

ประธาน 1 คน
คณะกรรมการ 21 
คนผู้เข้าร่วมประชุม3
 คนรวม 25 คน

 ค่าตอบแทนประธาน
ในการประชุม จ านวน 
1 คนละ 1,000 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน
 2,000 
ค่าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุมจ านวน 
21 คนๆละ800 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน
 33,600 บาท 
2.3) ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้
จัดจ านวน 25 คนๆละ 
25 บาท 2 คร้ังเป็นเงิน
 1,250 บาท

36,850 18,425 18,425 สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3. จัดประชุมช้ีแจง
แผนแก่คณะท างาน
ควบคุมการบริโภค
ยาสูบและสุราระดับ
อ าเภอและเครือข่าย
ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ
 ถ่ายทอดแผน
ขับเคล่ือนจังหวัด
ปลอดบุหร่ีและสุราสู่
ระดับพ้ืนท่ี

เพ่ือสร้าง/พัฒนา
กลไกการควบคุม
ยาสูบในระดับ
จังหวัดและอ าเภอ

บุคลากรสาธารณสุข
และสาธารณสุขและ
เครือข่าย จ านวน 
100 คน8 อ าเภอ

3.1) ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขและเครือข่าย
 จ านวน 100 คนๆละ 
250 บาท (สถานท่ี
โรงแรมเอกชน) เป็นเงิน 
25,000 บาท3.2) ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 4,800
 บาท

29,800    29,800

4.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม   
จ านวน  20 คน/อ าเภอ 8
 อ าเภอ รวม 160คนๆ ละ
 130 บาท เป็นเงิน 
20,800 บาท

4.2) ค่าวิทยากร 8 คนๆ1
 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 4,800(อ าเภอละ
 1 คน)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

4. จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ แกนน า
ชุมชน เพ่ือสร้างกลไก
ผู้ขับเคล่ือนงาน
ควบคุมยาสูบในระดับ
ระดับชุมชน เช่น 
แกนน าเยาวชน อสม.
 บุคคลต้นแบบ เป็นต้น

พัฒนาก าลังคนด้าน
การควบคุมยาสูบ 
และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล

โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แกนน าเยาวชนแกน
น าชุมชน8 อ าเภอ 
จ านวน160 คน

25,600         25,600   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

5.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขและ
เครือข่าย จ านวน 120
 คนๆละ 250บาท 
(สถานท่ีโรงแรมเอกชน)
 เป็นเงิน 30,000 บาท

5.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4,800 บาท

5.3) ค่าวิทยากร 3 คน
 คนละ 2 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 600 บาทเป็น
เงิน 3,600 บาท

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

5. อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องใน
การควบคุมยาสูบและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เพ่ือเสริมพลัง
เครือข่ายระดับอ าเภอ
ทุกอ าเภอในการเฝ้า
ระวังควบคุมโรค

พัฒนาก าลังคนด้าน
การควบคุมยาสูบ 
และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล

บุคลากรสาธารณสุข
และเครือข่าย จ านวน
 120คน

38,400         

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

38,400   สสส.
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

6. จัดอบรม
ผู้ประกอบการร้านค้า
ยาสูบและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

สร้างความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองพรบ.ยาสูบ
และพรบ.แอลฯ ให้แก่
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการจ านวน 
290 คน8 อ าเภอ ใน
จังหวัดล าพูน

6.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน
  30 คน/อ าเภอ  7 
อ าเภอ ยกเว้นอ าเภอเมือง
 80 คน รวม 290คนๆละ
 130 บาท เป็นเงิน 
37,700 6.2) ค่าวิทยากร
 8 อ าเภอๆละ 2 คนๆ ละ
 2 ช่ัวโมงๆละ 600บาท 
เป็นเงิน 19,200

56,900          56,900    

7.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างเคร่ืองด่ืมจ านวน 50 
คนๆละ250 บาท 
(สถานท่ีโรงแรมเอกชน) 
เป็นเงิน 12,500

7.2)ค่าวิทยากร 1 คน 6 
ช่ัวโมงๆ600บาท เป็นเงิน
 3,600 บาท

7.3)ค่าพาหนะเดินทาง 
15,000 บาท

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

7. จัดเวทีเสวนา
เครือข่ายส่ือมวลชนวิทยุ
ชุมชนและเครือข่ายหลัก
เพ่ือเสริมพลังเครือข่าย
ในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ล าพูนปลอดบุหร่ีและสุรา

สร้างและเสริมพลัง
เครือข่ายบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานจังหวัด
ควบคุมยาสูบและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เครือข่าย จ านวน50 คน 31,100          31,100    

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

สสส.

งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

8. สร้างและพัฒนา
บุคคลต้นแบบและ
หน่วยงานต้นแบบท่ีมี
ผลงานดีเด่นด้าน
ส่ิงแวดล้อมปลอด
ควันบุหร่ีและสุราและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตามบริบทของพ้ืนท่ี

เสริมพลังให้กับ
บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน
จังหวัดควบคุมยาสูบ
และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

บุคคลและหน่วย 
งานต้นแบบ50 คน

ค่าโล่ประกาศเกียรติ
คุณ จ านวน 50 โล่ x 
500 บาท เป็นเงิน 
25,000 บาท

25,000 25,000   

9.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน  588 คนๆละ  
 130 บาท เป็นเงิน 
76,440 บาท

93,240   

9.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
16,800 บาท

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

93,240         

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

แกนน าและครูพ่ีเล้ียง
 จ านวน588 คน

9. พัฒนาศักยภาพ
แกนน าเยาวชนและ
ครูพ่ีเล้ียงในระดับ
พ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความ
ตระหนักจิตส านึก
ค่านิยมการไม่สูบบุหร่ี
ให้กับเยาวชน จ านวน
 49แห่งๆละ 12 คน 
รวม 588 คน

การสร้างความ
ตระหนักเร่ืองพิษ 
ภัยและรู้เท่าทันกล
ยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมยาสูบ
เพ่ือป้องกันนักสูบ
หน้าใหม่
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10. จัดนิทรรศการ 
กิจกรรมรณรงค์สร้าง
ความตระหนักในโทษ
และพิษภัยของบุหร่ีใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย
ในสถานศึกษาทุกระดับ

การสร้างความ
ตระหนักเร่ืองพิษ 
ภัยและรู้เท่าทันกล
ยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมยาสูบ
เพ่ือป้องกันนักสูบ
หน้าใหม่

สถานศึกษาทุกระดับ
 8 อ าเภอ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดรณรงค์
ในระดับพ้ืนท่ี 8
อ าเภอๆละ 5,000 บาท
 เป็นเงิน 40,000 บาท

40,000         40,000   

11. พัฒนาส่ือการ
เรียนรู้ ท่ีโดนใจและ
ส่ือสารผ่านช่อง
ทางการส่ือสารต่าง ๆ
เช่น วิทยุชุมชนและ
สถานีวิทยุท้องถ่ิน/
เสียงตามสาย 
เหมาะสม กับ
กลุ่มเป้าหมาย และ
พัฒนาช่องทางการ
เข้าถึงส่ือต่างๆ เร่ือง
บุหร่ีและแอลกอฮอล์

การสร้างความ
ตระหนักเร่ืองพิษ 
ภัยและรู้เท่าทันกล
ยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมยาสูบ
และแอลฯเพ่ือ
ป้องกันนักสูบ นัก
ด่ืมหน้าใหม่

ประชาชน 8 อ าเภอ  ค่าจัดท าโล่รางวัลการ
ประกวดส่ือ จ านวน 11
 อันๆละ 500 บาท เป็น
เงิน 5,500 บาท

5,500          5,500     

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

12. สนับสนุน
สถานศึกษา
ด าเนินการตาม
แนวทางโรงเรียน
ปลอดบุหร่ี

เพ่ือมีการ
ด าเนินงานพัฒนา
เป็นโรงเรียนปลอด
บุหร่ีปลอดสุรา

สถานศึกษา8 อ าเภอ สนับสนุนการด าเนินงาน
จัดสถานศึกษาปลอด
บุหร่ีและแอลกอฮอล์8 
อ าเภอๆละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 40,000 บาท

40,000         40,000   

13.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขและเครือข่าย
 จ านวน 100 คนๆละ 
250 บาท (สถานท่ี
โรงแรมเอกชน) เป็นเงิน 
25,000 บาท

13.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4,600 บาท

13.3) ค่าวิทยากร 2 
คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆ600
บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

13. การพัฒนา
คุณภาพสถานบริการ
สาธารณสุขให้
สามารถจัดบริการช่วย
เลิกยาสูบและสุรา

มีสถานบริการ
สาธารณสุขคุณภาพ
 ท่ีสามารถ
จัดบริการช่วยเลิก
ยาสูบและสุรา

รพช. รพ.สต.8 อ าเภอ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

33,200         33,200   

โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

14.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขและเครือข่าย
 จ านวน 100 คนๆละ 
250 บาท (สถานท่ี
โรงแรมเอกชน)เป็นเงิน 
25,000 บาท

14.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4,500 บาท

14.3 ค่าวิทยากร 2 คนๆ
ละ 3 ช่ัวโมงๆ600บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท

15. อบรม อสม.เพ่ือ
ช่วยเลิกบุหร่ีและสุรา 
ในชุมชน จ านวน 15 
คน/อ าเภอ รวม 120 
คน

เพ่ือพัฒนาก าลังคน
เพ่ือช่วยเลิกยาสูบ 
และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล

อสม. 120 คนท้ัง 8 
อ าเภอจังหวัดล าพูน

ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 120 
คนๆละ 130 บาท เป็น
เงิน 15,600 บาท

15,600         15,600   

33,100   สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

14. การจัดอบรม จนท
 สาธารณสุข เพ่ือช่วย
เลิกบุหร่ีและสุรา

เพ่ือพัฒนา จนท.
เพ่ือช่วยเลิกยาสูบ 
และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล

บุคลากรสาธารณสุข
และเครือข่าย จ านวน

 100 คน

33,100         

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

16. สร้างความ
ตระหนักสร้าง
ส่ิงแวดล้อมปลอด
บุหร่ีและสุราโดยมี
การประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือทุกช่องทาง

เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อม
ปลอดบุหร่ี / ลดแรง
สนับสนุนการด่ืม การ
ด าเนินงานมาตรการ
ชุมชน เพ่ือควบคุม
ยาสูบและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ โดยการ
เฝ้าระวังและบังคับใช้
กฎหมาย

8 อ าเภอ ค่าจัดท าส่ือ ป้ายผ้า
ประชาสัมพันธ์การจัด
สถานท่ีปลอดบุหร่ีและ
สุรา(บ้าน วัด โรงเรียน
 ปลอดบุหร่ี)จ านวน 50
 ผืนๆละ 500 บาท เป็น
เงิน 25,000 บาท

25,000         25,000   

17. ส่งเสริมพัฒนาจัด
สถานท่ีสาธารณะให้
เป็นเขตปลอดบุหร่ี
และสุราตามกฎหมาย

เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อม
ปลอดบุหร่ี / ลดแรง
สนับสนุนการด่ืม การ
ด าเนินงานมาตรการ
ชุมชน เพ่ือควบคุม
ยาสูบและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ โดยการ
เฝ้าระวังและบังคับใช้
กฎหมาย

8 อ าเภอ ค่าจัดท าเกียรติบัตร
ส่งเสริมการจัดสถานท่ี
สาธารณะให้เป็นเขต
ปลอดบุหร่ีและสุรา
ตามกฎหมาย จ านวน 
400 ใบๆละ30 บาท 
เป็นเงิน 12,000 บาท

12,000         12,000   

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมาย

แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

18.1) ค่าโล่ประกาศ
เกียรติคุณจ านวน 50โล่ x
 500 บาทเป็นเงิน 
25,000 บาท
18.2)ค่าตอบแทนจ านวน
5คนx10วัน x 300บาท
เป็นเงิน15,000 บาท

18.3) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 
5 คน x 2 x 130 บาท 
เป็นเงิน 1,300 บาทวัน

18.4)ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
5,000 บาท

19.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างเคร่ืองด่ืม 40 คน/
อ าเภอ 8 อ าเภอรวม 
320คนๆละ 130 บาท 
เป็นเงิน  41,600 บาท

19.2) ค่าวิทยากร 8 
อ าเภอๆละ 2 คนๆ ละ 2
 ช่ัวโมงๆละ 600เป็นเงิน 
19,200 บาท

60,800    

สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

19. จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ครูแกนน า
ด าเนินงานโรงเรียน
ปลอดบุหร่ี และสุรา

เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อม
ปลอดบุหร่ี / สุรา

ครูแกนน า320 คน8 
อ าเภอท่ัวจังหวัดล าพูน

60,800          

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

โรงเรียน50 แห่ง 46,300          46,300    

แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

18. ประเมินและรับรอง
โรงเรียนสุขภาพดีปลอด
บุหร่ีและเหล้าต้นแบบ

เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อม
ปลอดบุหร่ี / ลดแรง
สนับสนุนการด่ืม การ
ด าเนินงานมาตรการ
ชุมชน เพ่ือควบคุม
ยาสูบและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์

กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

20.1) ค่าตอบแทนลง
พ้ืนท่ีเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมยาสูบโดยทีม
ระดับอ าเภอ จ านวน 8
 อ าเภอ x 3,000  บาท 
เป็นเงิน 24,000 บาท

20.2) ค่าตอบแทนลง
พ้ืนท่ีเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมยาสูบโดยทีม
ระดับจังหวัด จ านวน 
10 คนๆละ300 บาท  
จ านวน 3  คร้ัง เป็นเงิน
 9,000

20.3) ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง 6,900 บาท

8 อ าเภอ 39,900         39,900   20. ออกติดตามเฝ้า
ระวังการบังคับใช้
กฎหมายระดับอ าเภอ

การสร้าง
ส่ิงแวดล้อมปลอด
บุหร่ี / เพ่ือลดแรง
สนับสนุนการด่ืม 
การด าเนินงาน
มาตรการชุมชน 
เพ่ือควบคุมยาสูบ
และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ โดยการ
เฝ้าระวังและบังคับ
ใช้กฎหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

21.1) ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขและเครือข่าย
 จ านวน 100 คนๆ ละ 
250 บาท (สถานท่ี
โรงแรมเอกชน) เป็นเงิน 
25,000 บาท

21.2) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4,610 บาท

21.3) ค่าวิทยากร 2 
คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆ600
บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

22.1) ค่าตอบแทนในการ
จัดท าบัญชี  10,000 บาท

22.2) ค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบบัญชี 8,500 
บาท

      750,000    58,225  218,300  269,240  204,235

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

21. จัดประชุม ถอด
บทเรียนการด าเนินงาน
จังหวัดปลอดบุหร่ีและ
สุรา

เพ่ือถอดบทเรียนการ
ท างานจังหวัดปลอด
บุหร่ีและสุราระดับ
จังหวัดและอ าเภอ 
เพ่ือปรับปรุงกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับบริบท
พ้ืนท่ีต่อไป

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

18,500    

33,210    สสส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

22. กิจกรรมการ
ประสานงาน การ
บริหารจัดการ

เพ่ือบริหารจัดการ
โครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการท่ี โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู

ท่ี โครงการ

1 โครงการ8 อ าเภอ 18,500          

จนท สาธารณสุขและ
เครือข่ายจ านวน 100 

คน

33,210          
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

13 โครงการประชุม
บริหารงานทันต
สาธารณสุข จ.ล าพูน
 ปี 2562

1.จัดประชุม
บริหารงานทันต
สาธารณสุข 
2.สรุปผลการประชุม
แจ้งแก่ผู้เก่ียวข้อง

1.ระดมความ
คิดเห็นและวางแผน
งานด้านทันต
สาธารณสุข 
2.ค้นหาปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจน 
หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 
3.เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างทันต
บุคลากรในจังหวัด

ทันตแพทย์ เจ้า
พนักงานทันต
สาธารณสุข 
นักวิชาการ
สาธารณสุข(ทันต
สาธารณสุข) จาก
สสจ./รพท./รพช./
รพ.สต./เทศบาล
เมืองล าพูนจ านวน  
25  คน

 -  -  -  -  -  -

14 วิชาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทันตบุคลากร

ประชุมวิชาการ
ส าหรับทันตแพทย์ 
ทันตาภิบาลและ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ
ของทันตบุคลากร

ทันตบุคลากร 55 คน 
(ทันตแพทย์ ทันตาภิ
บาลและผู้ช่วยงาน
ทันตกรรม)

บูรณาการงานเป็นงาน
วิชาการสาธารณสุข
จังหวัด

- - - - -

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี                                                                    ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบประมาณ (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การจัดการข้อมูล
สุขภาพช่องปากทุก
กลุ่มวัย

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในการ
บันทึกข้อมูลท่ี
ถูกต้อง และแก้ไข
ปัญหาในระบบ
รายงาน Health 
Data Center

เจ้าหน้าท่ี รพท./
รพช./รพ.สต./
ศูนย์บริการเทศบาล
เมืองล าพูน จ านวน 
50 คน

1.ค่าอาหารกลางวัน 50
 คนๆละ 80 บาท= 
4,000 บาท  2. 
ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม
 50 คนๆละ 25 บาท 2
 ม้ือ รวม 2,500 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 5
 ช่ัวโมงๆละ600 บาท =
 3,000 บาท

          9,500      9,500

2.ประชุมติดตามและ
สนับสนุนการจัดการ
ข้อมูลสุขภาพช่อง
ปากท่ีมีปัญหาใน
ระดับอ าเภอ

เพ่ือติดตามแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีจริง
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีใน
การบันทึกข้อมูลท่ี
ถูกต้อง

3 อ าเภอ (อ.เมือง
ล าพูน , อ.ล้ี และ อ.
เวียงหนองล่อง)

1.ค่าอาหารกลางวัน 40
 คนๆละ 80 บาท=
3,200 บาท  2. 
ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม
 40 คนๆละ 25 บาท 2
 ม้ือ =2,000 บาท 3.
ค่าน้ ามัน 1,400 บาท 
4.ค่าเบ้ียเล้ียง 1,800 
บาท

          8,400      8,400

17,900 0 9,500 8,400 0

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

15 พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้าน
สุขภาพช่องปาก

สป. กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี                                                                    ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยทันตกรรม
เคล่ือนท่ี

1. ประชุมเตรียม
ความพร้อมในการ
ออกหน่วยทันตกรรม
เคล่ือนท่ี

1.เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อม
ในการจัดบริการ
หน่วยทันตกรรม
เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ี
ทุรกันดาร

ทันตบุคลากร 19 คน 
(รพท./รพช./สสอ.)

1. ค่าอาหารว่าง 19 คน
 คนละ 50 บาท 
จ านวน 3 คร้ัง รวม 
2,850 บาท 2. 
ค่าอาหารกลางวัน 19 
คน คนละ 80 บาท 
จ านวน 3 คร้ัง รวม 
4,560 บาท  รวม 
7,410 บาท

          7,410      2,470      2,470 2470

2. ออกหน่วยทันตก
รรมเคล่ือนท่ีร่วมกับ
ทีมงาน

2. เพ่ืออ านวยความ
สะดวก ในการ
ประสานงาน 
บริหารจัดการ และ
ร่วมให้บริการทันตก
รรมท้ังด้านรักษา
และส่งเสริมป้องกัน

4 อ าเภอ  4 แห่ง 1. ค่าน้ ามันรถ  3,000
 บาท             2. ค่า
เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานขับรถ 1,800 
บาท     3. ค่าชุดสาธิต
การแปรงฟัน 3,960 
บาท  รวม 8,760 บาท

          8,760      2,920      2,920 2920

16,170 0 5,390 5,390 5,390

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี                                                                    ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

16 สป. กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

รณรงค์"ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง"เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศล 
เน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

1. ประชุมเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ "ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง" ในกลุ่ม
เด็กนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชเน่ือง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี

1. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ "ฟัน
สะอาด เหงือกแข็งแรง"

ทันตบุคลากร 15 คน 
(รพท./รพช./สสอ.)

1. ค่าอาหารว่าง 15 คน 
คนละ 50 บาท รวม 750
 บาท 2. ค่าอาหาร
กลางวัน 15 คน คนละ 
80 บาท รวม 1,200 บาท
  รวม 1,950 บาท

            1,950       1,950

2. จัดกิจกรรมรณรงค์"
ฟันสะอาด เหงือก
แข็งแรง" ในกลุ่มเด็ก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เพ่ือถวายเป็นพระ
ราชเน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

1. เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก
นักเรียนมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 แปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันทุกวัน  
               2. เพ่ิม
ความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองการดูแลรักษาฟัน
และเหงือกให้มี
สุขภาพท่ีดี

เด็กมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน  12 โรงเรียนใน
 5 อ าเภอ  จ านวน 500
 คน

1.ค่าน้ ามันรถ  จ านวน 
3,500 บาท    2. ค่าเบ้ีย
เล้ียงเจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานขับรถ จ านวน  
2,880 บาท            3. 
ค่าชุดสาธิตการแปรงฟัน 
รวม 7,500 บาท   รวม  
13,880 บาท

          13,880 13880

15,830 0 0 1,950 13,880

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนงาน ท่ี 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี                                                                    ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1)ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

17 สป. กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับ
จังหวัดเพ่ือทบทวนใน
ส่วนภารกิจตาม
โครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินเพ่ือปฏิบัติการ
ในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข และการ
จัดท าแผน IAP

เพ่ือพัฒนำ
ระบบปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉินท่ี
สำมำรถรับมือภำวะ
ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขท่ีเกิด
จำกโรคและภัย
สุขภำพได้

บุคลากรและทีม
ปฏิบัติการฉุกเฉินทุก
ส่วน ใน สสจ./รพ.
สสอ. จ านวน 80 คน

 อาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม 130 บาทX 
80 คนX2คร้ัง = 
20,800 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร =
14,400 บาท
ค่าถ่ายเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
อบรม = 4,000 บาท
ค่าท่ีพัก พาหนะ 
วิทยากร =7500 บาท

46,700 23,350    23,350 0 0

สนับสนุนการจัด
ประชุม WARROOM 
กรณีมีเหตุสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข

เพ่ือหาแนวทางการ
จัดการกับภาวะ
ฉุกเฉิน

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ในภัยสุขภาพท่ีเกิดข้ึน
 จ านวน 20 คน

 อาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม 130 บาทX 
40 คนX 5 คร้ัง = 
26,000 บาท

26,000 5,200 10,400   5,200          5,200

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

18 การพัฒนาโครงสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC)ระดับ
จังหวัด

สพฉ. กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ กิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ        ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

ท่ี
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 โครงการฝึกซ้อมแผน
เตรียมรับสถานการณ์
สาธารณภัยจังหวัด
ล าพูน 
1สนับสนุนการ
ฝึกซ้อมแผน ระดับ
อ าเภอโรงพยาบาลละ
 25,000 บาท 
2อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเพ่ือเตรียม
 พร้อมรับสถานการณ์
สาธารณภัยจังหวัด
ล าพูน 
3.จัดประชุมสรุปถอด
บทเรียน แลกเปล่ียน
การจัดซ้อมแผน

เตรียมพร้อมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

 9 แห่ง (1) สนับสนุนการ
ฝึกซ้อมแผน ระดับ
อ าเภอโรงพยาบาลละ 
25,000 บาท 1.1
ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
130 บาทX130 คนX 7
 อ.=118,300 บ.
1.2ค่าวิทยากร 6,100
บาท X 7 อ.=42,700 บ.
1.3.ค่าเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์และอุปกรณ์
สาธิตการฝึกซ้อมแผน 
7 อ าเภอๆละ 2,000 
บ.= 14,000 บ.

175,000 0 87,500 87,500 0 สพฉ. กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ        ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

ท่ี โครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

(2)อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเพ่ือเตรียม
 พร้อมรับสถานการณ์
สาธารณภัยจังหวัด
ล าพูน 
2.1.อาหารกลางวัน 
อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม 
130บ.X120คนX2 
วัน=31,200 บาท
2.2 ค่าวิทยากร 
39,600 บาท 
2.3 ค่าเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์และอุปกรณ์ 
เอกสารเข้าเล่ม 13,000
 บาท

83,800 0 0 83,800 0 สพฉ. กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ

331,500 28,550 121,250 176,500 5,200

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ        ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

โครงการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรสห
สาขาด้านการข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ระดับจังหวัด/อ าเภอ

เพ่ือพัฒนำจัดกำร
ข้อมูลเชิงปริมำณ
และคุณภำพ

พยาบาล บุคลากรER
 รพท./รพช./รพ.
เอกชน/    ทีมสห
สาขา 50 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
130 บาทX 50 คนX2
คร้ัง = 13,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร =
14,400 บาท ค่าถ่าย
เอกสารและวัสดุ

29,400    14,700    14,700 0 0

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ระดับจังหวัด/อ าเภอ
การจัดการข้อมูล การ
สอบสวนการบาดเจ็บ
จากการจราจร การช้ี
เป้าจุดเส่ียง  กลุ่มเส่ียง
 และพฤติกรรมเส่ียง
และแนวทางการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันการจมน้ า  

เพ่ือพัฒนำจัดกำร
ข้อมูลเชิงปริมำณ
และคุณภำพจำก
กำรสอบสวนใช้
ประโยชน์กำร
ด ำเนินงำนในพ้ืนท่ี 
เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพ/ทักษะทีม
ผู้ก่อกำรดีระดับ
อ ำเภอ/ต ำบลมี
แนวทำง กำร
ด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง
ป้องกันกำรจมน้ ำ
ครอบคลุม ทุก
สถำนบริกำร

พยาบาล บุคลากรER
 ทีมระบาดวิทยา 
รพท./รพช./รพ.
เอกชน/         
ทีมสหสาขา/สสอ. 80
 คน

 -อาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม 130 บาทX 
80 คน = 10,400 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
 =3,600 บาท
-ค่าถ่ายเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัด
อบรม = 2,400 บาท

16,400 16,400 0 0 0

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

19 โครงการป้องกันและ
ลดการบาดเจ็บจาก
การจราจร และเฝ้า
ระวังป้องกันการจมน้ า

สพฉ. กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

แผนงาน ท่ี การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินช่วง
เทศกาล และช่วงท่ี
ประกาศให้ปฏิบัติ
เหมือนช่วงเทศกาล

เตรียมพร้อมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินและ
ด้านข้อมูลช่วงเทศกาล

การปฏิบัติงานของ 
จนท.ในช่วงเทศกาล

 -ค่าปฏิบัติการนอกเวลา 
และค่าเบ้ียเล้ียง 28,000
 บาท   
 -ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
2,000 บาท

30,000 15,000 0 15,000 0 กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อฯ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ขับ
รถพยาบาลใน
ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
และระบบส่งต่อ( 3 วัน)

เพ่ิมศักยภาพและ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

ผู้ขับรถพยาบาล รพท./
 รพช.แห่งละ 1-2 คน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

(ค่าลงทะเบียน/เบ้ีย
เล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ)

CUP           CUP

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในระดับอ าเภอต้ังจุด
ตรวจบูรณาการในช่วง
เทศกาล /ด่านตรวจ

มีการบูรณาการข้อมูล
อุบัติเหตุและการ
ป้องกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

โรงพยาบาล / สสอ./
รพ.สต.ร่วมปฏิบัติงาน
ต้ังจุดตรวจ/ด่านตรวจ
ร่วมบูรณาการในระดับ
อ าเภอ ปีละ 2 คร้ัง 
ในช่วงเทศกาล

 -มีการต้ังจุด ด่านตรวจ
ร่วมบูรณาการ เบิกใช้จ่าย
ในการฏิบัติงานช่วง
เทศกาลตามระเบียบ -ค่า
ปฏิบัติการนอกเวลา และ
ค่าเบ้ียเล้ียง -ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง

CUP CUP CUP รพท./รพช./
สสอ./รพ.สต. /
CUP

75,800 46,100 14,700 15,000 0

สพฉ.

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

ท่ี

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

ประชุม/อบรม เชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะบุคลากรด้าน
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

 เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลดเส่ียง
ลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

จนท. รพ/สสอ/ รพ
สต./เทศบาลเมือง/
รพ เอกชน /
วิทยากร=100 คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน50 
คน(2ม้ือละ25บาท)    
เป็นเงิน 2,500 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 50 คน (ม้ือ ละ
 80 บาท)เป็นเงิน 
4,000 บาท     ค่า
วิทยากร จ านวน 6 ชม
ละ 300 บาท  เป็นเงิน 
  1,800 บาท

8,300 8,300

 ติดตามกระบวนการ
และผลลัพธ์การ
ด าเนินงานตาม NCDs
 Clinic คุณภาพและ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

เพ่ือติดตาม
กระบวนการและ
ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานของ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ

  8   CUP  / 8  
อ าเภอ / ทีมเย่ียม
ติดตาม NCDs  
Board  8  คน

ค่าเบ้ียเล้ียงจ านวน4
คน ๆละ 4วัน4,800 
บาท ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
 2,000 บาท

6,800 1,700 1,700 1,700 1,700

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

20 โครงการ ควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง ปีงบประมาณ 
2562

สป. กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                ภารกิจพ้ืนฐาน ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

ประชุมเพ่ือสรุปและ
แลกเปล่ียนการ
ด าเนินงานลดเส่ียงและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพลดโรคไม่ติดต่อ

 เพ่ือสรุปและมีเวทีให้
บุคลากรแลกเปล่ียน
การด าเนินงานลด
เส่ียงและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพลด
โรคไม่ติดต่อภายใน
จังหวัด

จนท. รพ/สสอ/ รพ
สต./เทศบาลเมือง/รพ 
เอกชน /วิทยากร=100
 คน

ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
50 คน(2ม้ือละ25บาท)   
 เป็นเงิน 2,500 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน
 50 คน (ม้ือ ละ 80 บาท)
เป็นเงิน 4,000 บาท       
 ค่าวิทยากร จ านวน 6 
ชมละ 300 บาท  เป็นเงิน
   1,800 บาท

8,300 8,300

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการใช้
ข้อมูลระบาดวิทยาโรค
ไม่ติดต่อ/ เฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ

เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้ข้อมูลในการเฝ้า
ระวังพฤติกรรม
สุขภาพในการจัดการ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
ของบุคลากร
สาธารณสุข

จนท. รพ/สสอ/ รพ
สต./เทศบาลเมือง/รพ 
เอกชน /วิทยากร=60 
คน

ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
จ านวน30 คน(2ม้ือละ25
บาท)    เป็นเงิน 1,500 
บาท  ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 30 คน (ม้ือ ละ 
80 บาท)เป็นเงิน 2,400 
บาท     ค่าวิทยากร 
จ านวน 6 ชมละ 300 
บาท  เป็นเงิน   1,800 
บาท

5,700            5,700

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สป. กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อฯ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                ภารกิจพ้ืนฐาน ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

ติดตามกระบวนการ
ส่ือสารความเส่ียงเพ่ือลด
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังและ
การประเมินผลการ
ด าเนินงาน

เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานส่ือสาร
ความเส่ียงลดโรคฯใน
พ้ืนท่ี

8 อ าเภอ ร่วมกับทีมเย่ียมติดตาม 
NCDs Board

ติดตามการขับเคล่ือน
เชิงระบบตามบทบาท
ของ System Manager

เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานของ 
System Manager 
ในการจัดการระบบใน
พ้ืนท่ี

8 อ าเภอ ร่วมกับทีมเย่ียมติดตาม 
NCDs Board

สนับสนุนการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมโดยเคร่ือง
เอ็กซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี
  (Mammogram) ใน
กลุ่มสตรีเส่ียงและด้อย
โอกาสของอ าเภอ

เพ่ือสนับสนุนการคัด
กรองมะเร็งเต้านมโดย
เคร่ืองเอ็กซเรย์เต้านม
เคล่ือนท่ี
(Mammogram) ใน
กลุ่มสตรีเส่ียงและด้อย
โอกาสของอ าเภอ

2 อ าเภอ ( อ เมือง / อ 
เวียงหนองล่อง)

ค่าสนับสนุนการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมโดยเคร่ือง
เอ็กซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี  
(Mammogram) จ านวน
 2 อ าเภอๆละ15,000 
บาท เป็นเงิน 30,000 
บาท

          30,000 30,000

59,100 10,000 7,400 10,000 31,700

สป. กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อฯ

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                ภารกิจพ้ืนฐาน ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.พัฒนาระบบและ
สนับสนุนการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสา
ธารณสขุระดับจังหวัด

1. เพ่ือขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
 ควบคุมโรคติดต่อ 
จังหวัดล าพูน

2.พัฒนาหน่วยปฎิบัติ
การโรคติดต่อ เพ่ือ
รองรับการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์

2. เพ่ือผลักดันให้เกิด
หน่วยปฎิบัติการ
โรคติดต่อระดับอ าเภอ

3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือ
เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน โดยการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามเกณฑ์ของ
ส านักระบาดวิทยา

3. เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ในการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558

42,600 42,600 0 0 0

0 สป. กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ

รวมงบประมาณตามโครงการ

42,600 0 021 โครงการประชุมเชิง
ปฎิบัติการ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และ
เตรียมความพร้อมใน
การ ปฏิบัติงาน ใน
หน่วยปฎิบัติการ
โรคติดต่อระดับอ าเภอ

8 อ าเภอ ค่าอาหารอาหารกลางวัน
จ านวน40 คนๆละ80
บาท3วันเป็นเงิน9,600 
บาท ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 40 
คนๆละ 25บาท 2 ม้ือ 3 
วัน เป็นเงิน 6,000      
ค่าวิทยากร(3 คน)จ านวน
6ชม.X600 บาท X 3 วัน 
เป็นเงิน 10,800 บาท   
ค่าท่ีพักวิทยากร3คนเป็น
เงิน 7200 บาท ค่าเบ้ีย
เล้ียงและค่าเดินทาง 
วิทยากร 3 คนๆละ2000
 บาท เป็นเงิน 6000 บาท
                              
ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม เป็น
เงิน2,000 บาทใบ
ประกาศเกียรติบัตร ผู้
ผ่านการอบรม เป็นเงิน 

42,600

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.จัดประชุม
คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 
จ านวน 3 คร้ัง

1. ขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
 ควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดล าพูน

2.จัดท าแผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ หรือโรค
ระบาด จังหวัดล าพูน

2. เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ในการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อพ.ศ. 2558

3.แต่งต้ังเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อโดย
คุณสมบัติ

4.แต่งต้ังหน่วยปฎิบัติ
การควบคุมโรคติดต่อ 
ระดับอ าเภอ

5.จัดหาส่ิงสนับสนุน 
เพ่ือการป้องกันและ
ควบคุมโรค

120,000      40,000   40,000   40,000   

40,000    งบเฉพาะ กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ

 3. เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนท่ี

รวมงบประมาณตามโครงการ

40,000    40,000    22 โครงการขับเคล่ือน
ภารกิจการด าเนินงาน
เฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อพ.ศ. 2558 
จังหวัดล าพูน
ปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 
จ านวน18 คน

ค่าเบ้ียประชุมประธาน 
2,000 บาท X 3 คร้ัง 
6,000 บาท ค่าเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการ, 
เลขา,ผู้ช่วยเลขา 17 คนX
  1,600 บาท X 3 คร้ัง  
81,600 บาท ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง 
เคร่ืองด่ืม ส าหรับ คณะ
กรรมการ,คณะท างาน ผู้
เตรียมการจัดการประชุม
 130 บาท X 30 คน X 1
 วัน X 3 คร้ัง  11,700 
บาทค่าวัสดุส านักงาน
4,000 บาท X 3 คร้ัง 
12,000 บาทค่าจัดท า
เอกสาร และถ่ายเอกสาร
 2,900 บาท X 3 คร้ัง 
8,700 บาท

         120,000

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. การรายงานโรคตาม
ระบบเฝ้าระวังโรคโดย 
รง.506

ทุกพ้ืนท่ี

2.การบันทึก รวบรวม
ตรวจสอบ ข้อมูลการ
เกิดโรคติดต่อด้วย
โปรแกรม รง 506

3.การวิเคราะห์
สถานการณ์โรคติดต่อ
ท่ัวไป

มีรายงานสถานการณ์
โรค จ านวน12ฉบับ
ต่อปี

4.การจัดท าและ
เผยแพร่สถานการณ์โรค
แก่เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

มีรายงานสอบสวนโรค
ตามเง่ือนไขมากกว่า
ร้อยละ

5.มีรายงานการสอบสวน
โรคในกรณีเกิดโรคท่ี
ต้องด าเนินการสอบสวน
ตามแนวทางการ
ด าเนินงานทางด้าน
ระบาดวิทยา

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

23 การเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา โรด
ติดต่อท่ัวไป

ความครบถ้วนของการ
รายงานมากกว่าร้อย
ละความทันเวลาของ
การรายงานมากกว่า
ร้อยละ

สป. กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ

ในจังหวัดล าพูน

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

6.กิจกรรม "คนดีศรี
ระบาดจังหวัดล าพูน ปี 
2562"โดยการประชุม
ทีมผู้ประเมินและการลง
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครรับการประเมิน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักระบาด
จังหวัดล าพูน

จังหวัดล าพูน ค่าอาหารและอาหารว่าง
ทีมประเมิน 10 คนๆละ
130บาทเป็นเงิน 1,300 
บาทค่าท าโล่ห์ จ านวน 1 
โล่  เป้นเงิน 1,000 บาท
ค่าท าใบประกาศ  7 ใบๆ
ละ 200 บาทเป็นเงิน 
1,400 บาท

3,700            0 0 3,700      0 สป. กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ

3,700 0 0 3,700 0
8 อ าเภอ CUP รพ./สสอ.

* สสจ.ล าพูนร่วมกับ 
สคร.1สุ่ม 2 อ าเภอ

สป. กลุ่มงานควบคุม
โรค

* CUP(รพ,สสอ.)ร่วม
ประเมินรพ,รพ.สตทุก
แห่ง

งบฯCUP. CUP รพ./สสอ.

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ
24 แผนงานควบคุมโรคท่ี

ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
มาตรการท่ี 1  การ
เร่งรัดและรักษาระดับ
ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนทุกชนิดใน
กลุ่มเป้าหมาย

1.ร้อยละความ
ครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนทุกชนิดใน
กลุ่มเป้าหมาย(ติดตาม
การประมวลผล/
รายงานผลความ
ครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนจากรายงาน43 
แฟ้มมาตรฐาน สนย. 
รายเดือนและรายไตร
มาส)

1.ลดอัตราป่วยด้วย
โรคติดต่อท่ีป้องกันได้
ด้วยวัคซีนดังต่อไปน้ี*
คอตีบ ไม่เกิน0.015/
แสน ปชก.*ไอกรนไม่
เกิน0.08 /แสน ปชก.*
โรคไข้-สมองอักเสบเจ
อีไม่เกิน 0.15/แสน 
ปชก.*ก าจัดโรค
บาดทะยักในทารกแรก
เกิดให้เหลือไม่เกิน 1 
ต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
รายจังหวัด

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.Polio Eradicate 2.กวาดล้างโรค
โปลิโอให้หมดไป

*การค้นหาผู้ป่วย
กล้ามเน้ืออ่อนแรงชนิด
เฉียบพลัน 
(Acuteflaccid 
paralysis :AFP) ไม่
ต่ ากว่า2/แสน ปชก.
อายุต่ ากว่า15 ปี(ราย
จังหวัด)*สอบสวนโรค
ในผู้ป่วยAFP ภายใน 
48 ช่ัวโมง

*การควบคุมโรคใน
ผู้ป่วย  AFPภายใน 72
 ช่ัวโมง

*เฝ้าระวังผู้ป่วย AFP 
และรายงาน zero 
report รายสัปดาห์

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

3.ลดอุบัติการณ์การ
เกิดโรคหัดใน
ประเทศไทย

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

25 แผนงานควบคุมโรค
ท่ีป้องกันได้ด้วย
วัคซีนมาตรการท่ี 2 
ก าจัดและกวาดล้าง
โรคตามพันธะสัญญา
นานาชาติ

8 อ าเภอ* สสจ.
ล าพูนร่วมกับ สคร.1
สุ่ม 2 อ าเภอและ
ก าหนดให้รพท,รพช.
ทุกแห่งให้ด าเนินการ
Active searchจาก
การทบทวนเวช
ระเบียนผู้ป่วยในอายุ
ต่ ากว่า15ปีท่ีป่วยด้วย
โรคตามรหัสICD10ท่ี
ได้ก าหนด37 โรค

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.Measles  
Elimination

*เฝ้าระวังผู้ป่วยไข้ออก
ผ่ืน หรือ ผู้ป่วยสงสัย
โรคหัดหรือ หัดเยอรมัน
 2/แสน ปชก.ทุกกลุ่ม
อายุ

*สอบสวนผู้ป่วยไข้ออก
ผ่ืนและผู้ป่วยสงสัยหัด
หรือหัดเยอรมันภายใน
48ช่ัวโมง

*เก็บตัวอย่างผู้ป่วยไข้
ออกผ่ืน หรือผู้ป่วยสงสัย
โรคหัด/หัดเยอรมันส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

*การควบคุมการระบาด
ของโรคหัด/หัดเยอรมัน

กลุ่มงานควบคุม
โรค

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

8 อ าเภอ*รพท,รพช,
รพ.สต.ส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเส่ียง
ต่อการเกิดโรคหัดเพ่ือ
ติดตามให้วัคซีน
MMR,MR.เช่นเด็กอายุ
ระหว่าง1ถึง12ปีท่ี
ได้รับMMR.ไม่ครบตาม
เกณฑ์และกลุ่มผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.มีการใช้ผลการ
พยากรณ์โรคของ
ส านักฯหรือ สคร. ไป
ใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนงานป้องกัน
ควบคุมโรค(ส ารวจ
ลูกน้ ายุงลาย/ 
สอบสวนตอบโต้ตาม
หลักระบาด/ อบรม
ส ารวจลูกน้ ายุงลาย
ให้แก่ต าบล ท้องถ่ิน

1.ลดโรคติดต่อน า
โดยยุงลาย

8 อ าเภอ

2.ด าเนินการสอบสวน
ควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกาตามแนว
ทางการเฝ้าระวัง
สอบสวนและควบคุม
โรคของกรมควบคุมโรค

8 อ าเภอ

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

26 แผนงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อน าโดย
ยุงลาย มาตรการท่ี 1 
เพ่ิมความเข้มแข็ง
ระบบเฝ้าระวังโรค

CUP รพ./สสอ.

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3.ระดับอ าเภอวิเคราะห์
ข้อมูลทางระบาดวิทยา
รายพ้ืนท่ีโดยมี 
องค์ประกอบด้านบุคคล
เวลาสถานท่ีและ
ประเมินความเส่ียงของ
พ้ืนท่ีระดับต าบล (Risk 
assessment)

8 อ าเภอ

4.วิเคราะห์ท้ัง5มิติตาม
ข้อมูลท่ีมีหรือค้นหา
เพ่ิมเติมหรืออ้างอิงใน
ภาพอ าเภอ

8 อ าเภอ

5.การก าจัดศักยภาพ
แหล่งแพร่โรคโดยเน้น
กิจกรรมการจัดการ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี
เส่ียงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่ให้มี
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกลุ่มเส่ียง(6 
ร.)และมาตรการ5ส3ก.

8 อ าเภอ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

CUP รพ./สสอ.

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
6.รณรงค์สร้างกระแสใน
วันเดนกิวอาเซ่ียนพร้อม
กันท้ังประเทศท้ัง
ประเทศ(15 มิย.ทุกปี)

8 อ าเภอ CUP รพ./สสอ.

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่าย MoUให้
สามารถด าเนินการ
จัดการโรคติดต่อน าโดย
ยุงลายในพ้ืนท่ี

8 อ าเภอ CUP รพ./สสอ.

2.อ าเภอมีการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตามแนวทางการจัดการ
พาหะน าโรคแบบ
ผสมผสานของระดับ
ต าบลเส่ียง(IVM)

8 อ าเภอ CUP รพ./สสอ.

3.สนับสนุนงานวิจัยการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

8 อ าเภอ สป. กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

0 0 0 0 0

27 มาตรการท่ี 2 เร่งรัด
การป้องกันและ
ควบคุม
การแพร่เช้ือโรค

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

28 มาตรการท่ี3เพ่ิม
ความเข้มแข็งระบบ
การดูแลรักษาผู้ป่วย
ครอบครัวและชุมชน

บุคลากรสาธารณสุขมี
และใช้คู่มือ/แนว
ทางการวินิจฉัยและ
รักษาตามมาตรฐานCPG.

8 อ าเภอ

1.ด าเนินการมาตรการ
1-3-7รายงาน-สอบสวน
ตอบโต้

1.เพ่ือลดอัตราป่วย
ด้วยโรคมาลาเรียให้
เหลือไม่เกิน0.20/
พัน ปชก.ในปี 2564

รายช่ืออ าเภอ
เป้าหมายในการก าจัด
โรคไข้มาลาเรียใน
พ้ืนท่ีจ.ล าพูน

2.มีการจัดแบ่งพ้ืนท่ี
ปฏิบัตืงานมาลาเรีย
(Area stratification)

2.เพ่ือลดอัตราตาย
ด้วยโรคมาลาเรียไม่
เกิน0.01/แสน ปชก.

*2560=บ้านธิ ป่าซาง
,แม่ทา เวียงหนอง
ล่อง *2561=เมือง 
บ้านโฮ่ง *2563=ล้ี 

3.เฝ้าระวังเช้ือด้ือยา
รักษามาลาเรีย

3.เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การกลับมาแพร่เช้ือ
ใหม่ในพ้ืนท่ีท่ีปลอด
โรคมาลาเรีย

8 อ าเภอ

1. พ่นสารเคมีชนิดมี
ฤทธ์ิตกค้างในพ้ืนท่ีท่ี
เกิดการระบาด

8 อ าเภอ

2.เฝ้าระวังด้านกีฏวิทยา
ในหมู่บ้านแพร่เช้ือ

8 อ าเภอ

30 มาตรการท่ี 2 การ
ควบคุมยุงพาหะและ
การป้องกันตนเอง
พาหะและการ
ป้องกันตนเอง

CUP รพ./สสอ.

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

29 แผนงานก าจัดโรคไข้
มาลาเรียมาตรการท่ี 
1 เพ่ิมความ
ครอบคลุมการเฝ้า
ระวังโรค การตรวจ
วินิจฉัยรักษาเชิงรับ-
เชิงรุก และการก าจัด
เช้ือมาลาเรียด้ือยา

CUP รพ./สสอ.

โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.เน้นการเฝ้าระวัง
พาหะน าโรค,(ร้ินฝอย
ทราย)ในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
รายงานการพบผู้ป่วย

8 อ าเภอ

2.สนับสนุนให้มีการ
รักษาผู้ป่วยให้
ครบถ้วนและหายขาด

8 อ าเภอ

3.กรณีค้นหาผู้ป่วย
เพ่ิมเติมจะด าเนินการ
เม่ือได้รับรายงานการ
พบผู้ป่วยและควบคุม
โรคท้ังพาหะ

8 อ าเภอ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

31 แผนงานเฝ้าระวังโรค
ลิชมาเนีย

อุบัติการของโรคลิ
ชมาเนีย< 1/พัน 
ปชก(จังหวัดท่ีมี
รายงานพบผู้ป่วย
(เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล าพูน,
พังงา,นครศรีธรรมฯ
,สุราษฎร์ธานี,น่าน
,ตรัง)/ บริเวณรอบ
บ้านผู้ป่วย

CUP รพ./สสอ.

แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

มาตรการท่ี1การเฝ้าระวัง

1.เฝ้าระวังโรคในกลุ่ม
บ้านแพร่โรคเดิม10
จังหวัด(แม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ล าพูน ตาก 
ราชบุรี กาญจนบุรี สุ
ราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ระนอง
 กระบ่ี)

อัตราการแพร่โรค
พยาธิโรคเท้าช้าง
<ร้อยละ1

8 อ าเภอ CUP รพ./สสอ.

มาตรการท่ี 2 ลดอัตรา
การพบโรคเท้าช้างใน
กลุ่มคนต่างด้าวท่ีมา
จากประเทศแพร่โรคทุก
พ้ืนท่ีท่ีมีคนต่างด้าวท่ีมา
จากประเทศแพร่โรค
เท้าช้าง / จ่ายยากลุ่ม 
DECทุก 6 เดือน

ความครอบคลุมของ
การจ่ายยากลุ่มใน
คนต่างด้าวท่ีมาจาก
ประเทศแพร่โรค
เท้าช้าง≥ ร้อยละ 80

8 อ าเภอ CUP รพ./สสอ.

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

32 แผนงานเฝ้าระวังโรค
เท้าช้าง

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.มีระบบคัดกรอง
โรคติดต่ออุบัติใหม่ใน
คน

2.มีระบบในการเฝ้า
ระวังเช้ือในโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์สู่คนท่ีมี
ความส าคัญต่อ
โรคติดต่ออุบัติใหม่

3.มีศูนย์ข้อมูลกลาง
เฝ้าระวังโรค

4.พัฒนาบุคลากรใน
การสอบสวนและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่

รพ./สสอ.

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

33 แผนงานโรคติดต่อ
อุบัติใหม่มาตรการ1
การเฝ้าระวัง/
สอบสวนโรค

ควบคุมไม่ให้เกิด
โรคติดต่ออุบัติใหม่
เกิน 2 Generation

8 อ าเภอ CUP

โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.จัดท าแผนปฏิบัติ
การเพ่ือเตรียมความ
สถานการณ์การ
ระบาดใหญ่ของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่

8 อ าเภอ

2.มีศูนย์ปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อม
และตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

8 อ าเภอ

3.การจัดเตรียม
โครงสร้างอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภัย

8 อ าเภอ

4.มีระบบป้องกันละ
ควบคุมการติดเช้ือ
และแพร่กระจายเช้ือ 
ในสถานบริการ ตาม
หลักการ Isolation 
precautio

8 อ าเภอ

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

34 มาตรการ2ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค

CUP รพ./สสอ.

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการฉุกเฉิน

8 อ าเภอ 20,000         5,000     5,000     5,000     5,000     สป. กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ
2.วิเคราะห์ความเส่ียง

3. จัดท า 
IAP(Incident Action 
Plan)

4.จัดท า/ทบทวน BCP
 ให้เป็นปัจจุบัน

5.จัดท าระบบเตรียม
ความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้าน
โรคติดต่ออุบัติใหม่โดย
ใช้ระบบEOC/จัดการ
ฝึกซ้อมแผน

6.จัดท าแผน Logistic
 ข้ันต่ าใช้ได้อย่างน้อย
 7 วัน

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

CUP รพ./สสอ.

รวมงบประมาณตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

35 มาตรการ3ด้าน
บริหารจัดการ

8 อ าเภอ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

*ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม(war room) 
เป็นเงิน  6000 บาท *

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
กรณีลงสอบวนโรค  
6000 บาท *ค่าเบ้ีย
เล้ียง(สอบสวนโรค) 

8000 บาท ท้ังน้ี
เบิกจ่ายในกรณีเกิดโรค

ในพ้ืนท่ี ท่ีต้องลง
สอบสวนควบคุมโรค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 มาตรการท่ี 1ลดความ
เส่ียงจากการเสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

1. การเฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้าในคน

1.1 ค้นหา ติดตาม ผู้
สัมผัสโรค

1.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขท่ี
เก่ียวกับการดูแลรักษาผู้
สัมผัสโรคตามแนวทาง
เวชปฏิบัติ

ขอสนับสนุนจาก สคร. 
1 โดยส่งผู้รับผิดชอบ
งาน  สสจ  จ านวน1คน
 รพ.จ านวน 8 คน

1.3 พัฒนาศักยภาพผู้ใช้
ระบบรายงาน ร.36 
และสนับสนุนให้มีการ
บันทึกข้อมูลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
เป็นปัจจุบัน

ขอสนับสนุนจาก สคร. 
1 โดยส่งผู้รับผิดชอบ
งาน สสจ  จ านวน1 คน
 รพ.จ านวน8คน

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

36 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือลดความเส่ียง
จากการเสียชีวิตด้วย

โรคพิษสุนัขบ้า

8 อ าเภอ กลุ่มงาน
ควบคุมโรค/
ศคร.1

แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

98 / 217



รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.4 เตรียมความพร้อม
ทีม SRRTในพ้ืนท่ีเพ่ือช้ี
เป้าเตือนภัยและติดตาม
ผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการ
ฉีดวัคซีนตามแนวทาง
ทางเวชปฏิบัติ

1.5 การส่ือสารความ
เส่ียงในพ้ืนท่ีพิษสุนัขบ้า
ในช่วงเดือนจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในช่วงเดือน 
มี.ค.-เม.ย.และจัด
กิจกรรมวันป้องกันพิษ

ส่ือจากกรมควบคุมโรค

มาตรการท่ี 2 การ
ขับเคล่ือนแผนการ
ด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

 1.บูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จัดประชุมถอด
บทเรียนการ
ด าเนินงานประจ าปี 
2561และบูรณาการ
แผนการด าเนินงาน

1,950 1,950 สป.

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค/

ศคร.1

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 1.1 สรุปผลการ
ด าเนินงานปี 2561 เพ่ือ
 น าเสนอต่อ คกก.
โรคติดต่อฯจังหวัด
ล าพูนและภาคีท่ี
เก่ียวข้อง 1.2 บูรณาการจัดท า
แผนการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และผลักดันให้ผ่านคกก.
โรคติดต่อจังหวัดและ
ขอความร่วมมือให้ 
คกก.พชอทุกอ าเภอมี
การด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
อย่างต่อเน่ือง

1.3 นิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคท่ีเป็นปัญหาใน
พ้ืนท่ี 

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงอ าเภอละ
 500 บาทX8 อ าเภอ = 
4,000 บาท ค่าเบ้ียเล้ียง 
ส าหรับทีมนิเทศและ
พนักงานขับรถเป็นเงิน  
6,000 บาท

10,000 10,000

11,950 1,950 0 10,000 0

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค/

ศคร.1

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. ตรวจคัดกรอง
อุจจาระในเด็ก  นรช้ัน
 ป.1 ทุกคน

2. จ่ายยาให้การรักษา
แบบ 
MassTreatment 1
คร้ังใน 1 ปี

3.ให้สุขศึกษา
1.สร้างเสริมสุขภาพ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานและการ
เรียนการสอนโรค
พยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีโดยจัด
ประชุมช้ีแจงผู้ท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนที

เพ่ือลดอัตราการติด
เช้ือพยาธิใบไม้ตับ
ในพ้ืนท่ีเส่ียง

อ.เวียงหนองล่อง, อ.
บ้านโฮ่ง,อ.ป่าซาง,อ.
เมืองจนท.สาธารณ
สุขจนท.อปท.ครู/
ผู้บริหารจ านวน 40 
คน

ใช้งบสนับสนุนจาก
กรมควบคุมโรค

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ/รพ.
เวียงหนอง
ล่องรพ.บ้าน
โฮ่ง,ป่าซาง
,ล าพูน ,สสอ.
เวียงหนองล่อง
,บ้านโฮ่ง,ป่า

2. การควบคุมป้องกัน
คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

เพ่ือการค้นหาผู้ติด
เช้ือ ในพ้ืนท่ีเส่ียง

ประชากรในพ้ืนท่ี
เส่ียง4อ าเภอ

ได้บการสนับสนุน
น้ ายา+ชุดตรวจ ในการ
คัดกรองจากกรม
ควบคุมโรค

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
,ศคร.1,รพ.
เวียงหนองล่อง

กรมควบคุม
โรค

กลุ่มงาน 
ควบคุม
โรคติดต่อ/
รพ.ป่าซาง/
สสอ.ป่าซาง/
รพ.สต.ห้วยอ้อ

38 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดี

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

37 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิในเด็ก 
นร.ตามพระราชด าริฯ

เพ่ือลดอัตราการติด
เช้ือโรคหนอนพยาธิ
ล าไส้และพยาธิใบไม้
ในนักเรียน

รร.ราชประชานุ
เคราะห์ ฯ22อ.ป่าซาง
 จ.ล าพูนจ านวน 900
 คน

เวชภัณฑ์จากกรม
ควบคุมโรค

0

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.1 คัดกรองโดยการ
การตรวจอุจจาระ ให้
การรักษา และ ปป.
พฤติกรรม
.- ด าเนินการส ารวจ
ความชุกพยาธิใบไม้ตับ
และพฤติกรรมสุขภาพ

.- รักษาและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผู้ติดเช้ือทุก
ราย

.- รายงานผลการ
ด าเนินงาน

3. การคัดกรองมะเร็ง
ท่อน้ าดีคัดกรองด้วย
การตรวจอัลตราซาวด์
ส่งต่อเพ่ือการรักษา

เพ่ือการค้นหาผู้ติด
เช้ือ ในพ้ืนท่ีเส่ียง

ประชากรในพ้ืนท่ี
เส่ียง๔ อ าเภอ

ได้รับการสนับสนุจาก
กรมควบคุมโรต

4.การผ่าตัด ประคับ
และPalliative"- ผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดีได้รับการ
ผ่าตัดหรือได้รับการ
รักษาแบบ
ประคับประคอง

เพ่ือการค้นหาผู้ติด
เช้ือ ในพ้ืนท่ีเส่ียง

ประชากรในพ้ืนท่ี
เส่ียง๔ อ าเภอ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กรม คร กลุ่มงานควบคุม
โรค/ ศคร.1     
     รพ.เวียง
หนองล่อง       
   รพ.บ้านโฮ่ง  
 รพ.ป่าซาง     
รพ.ล าพูน      
สสอ.เวียงหนอง
ล่องสสอ.บ้าน
โฮ่ง สสอ.ป่าซาง
   สสอ.เมือง

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

.- ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี
ได้รับการดูแลแบบ
Palliative

.- มีการดูแลประคับ 
ประคองผู้ป่วยมะเร็งท่อ
น้ าดีผ่านหมอครอบครัว

5. การส่ือสารสาธารณะ ประชากรในพ้ืนท่ี8 
อ าเภอ

CUP เครือข่าย
บริการ.- การรณรงค์สร้าง

กระแสไม่กินปลาดิบ

.- มีการส่ือสาร
สาธารณะและปรับ
พฤติกรรมการควบคุม
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

6.นิเทศติดตามผล
ด าเนินงานควบคุม
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

เพ่ือหนุนเสริมการ
ด าเนินงานของพ้ืนท่ี

เครือข่ายการท างาน
8อ าเภอ

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ

เพ่ือสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องแก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมป้องกันควบคุม
โรคเลปโตสไปโรสิสระ
ดับอ าเภอและระดับ
ท้องถ่ิน 5 ข้ันตอน ดังน้ี

เพ่ือการควบคุม
ป้องกันโรคอย่างมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเน่ืองและ
ครอบคลุม

ประชากรในพ้ืนท่ี 8
อ าเภอ

CUP CUP/กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

1.1 ประชุมช้ีแจง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
ระดับพ้ืนท่ี

1.2 จัดท าแผนการ
ด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคในพ้ืนท่ีโดย
ยึดมาตรการ4E2C

1.3 จัดกิจกรรมตาม
แผนงานฯ

1.4 มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคพร้อม
2. มาตรการทางวิชาการ
2.1 การจัดท าแนว
ทางการด าเนินงาน
เฉพาะพ้ืนท่ี

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

39 โครงการควบคุม
ป้องกันโรคเลปโตสไป
โรสิต

โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.2 ช้ีแจงผู้รับผิดชอบ
ในพ้ืนท่ี

2.3 การด าเนินงานตาม
มาตรฐานท้ังในระยะ
ก่อนเกิดโรคและระยะท่ี
มีการรายงานผู้ป่วย

2.4 ประกาศเตือน
ประชาชนให้ทราบพ้ืนท่ี
เส่ียงต่อการแพร่โรค
และประสานความ
ร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามมาตรการ

2.5 เฝ้าระวังการเกิดโรค
ในพ้ืนท่ีอย่างน้อย 30 
วันหลังจากพบรายงาน
ผู้ป่วย

2.6 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและถอด
บทเรียนในกรณีการเกิด
โรคในพ้ืนท่ี

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.การเฝ้าระวังและคัด
กรองผู้มีความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคใน
ประชากรกลุ่มเส่ียง

เพ่ือค้นหาผู้ป่วยราย
ใหม่

ประชากรท่ีมีความ
เส่ียงใน๘ อ าเภอ
(แรงงานต่างด้าว, ผู้
สัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยโรคเร้ือน)

2.เร่งรัดค้นหาผู้ป่วย
โรคเร้ือนในพ้ืนท่ีท่ีมี
ข้อบ่งช้ีทางระบาด
วิทยาและในผู้สัมผัส
โรค

เพ่ือค้นหาผู้ป่วยราย
ใหม่ท่ีมีระยะเวลา
ต้ังแต่เร่ิมมีอาการจน
ได้รับการวินิจฉัย
และให้การรักษา
ตามมาตรฐานไม่ 
เกิน 12 เดือน

อ าเภอเมือง/อ าเภอล้ี

3.การรักษาผู้ป่วยโรค
เร้ือนตามมาตรฐาน

ผู้ป่วยในพ้ืนท่ี เวชภัณฑ์จากกรม
ควบคุมโรค

CUPกรม คร.

4.ประสานการให้การ
ดูแลต่อเน่ืองท้ังทาง
สังคมและเศรษฐกิจ

ผู้ป่วยในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล าพูน

CUP หน่วยบริการ
และภาคีใน

พ้ืนท่ี

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

40 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคเร้ือน

CUP หน่วยบริการ

รักษาตามมาตรฐาน
เพ่ือการดูและผู้ป่วย
อย่างครบวงจร

โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.การด าเนินงานตาม
มาตรฐานการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคใน
ศูนย์เด็กเล็กและเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล โดย

-สนับสนุนคู่มือแนวทาง 
การป้องกันควบคุมโรค

-ร่วมกับครูตามแนว
ปฏิบัติเพ่ือการป้องกัน
ควบคุมโรคใน พท.

2.เสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันควบคุมโรค
ในชุมชน

.-สนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดกลุ่มแก่นน าเพ่ือ
ขับเคล่ือนงานป้องกันฯ
ในชุมชน

.- สนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ใน well baby 
clinicและในชุมชน

CUP หน่วยบริการ
และเครือข่าย

ในพ้ืนท่ี

เพ่ือการควบคุม
ป้องกันโรคอย่างมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเน่ืองและ
ครอบคลุม

ทุกอ าเภอ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

41 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคมือเท้าปาก

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคมือเท้าปาก
ในศูนย์ฯและโรงเรียน
อนุบาล

ทุกอ าเภอ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3.ติดตามประเมินผล

.-ติดตามสถานการณ์
โรคจากรายงาน 506

.- ติดตามจากรายงาน
Event Base

กลุ่มงาน คร
หน่วยบริการ
และเครือข่าย

ในพ้ืนท่ี

รวมงบประมาณตามโครงการ

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

เพ่ือก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานใน
พ้ืนท่ี

จังหวัดอ าเภอต าบล

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

108 / 217



รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

42 โครงการบูรณาการ
จัดการปัญหาเอดส์
ระดับจังหวัด

1. การประชุม
คณะอนุกรรมการยุติ
ปัญหาเอดส์จังหวัด
ล าพูน

เพ่ือบูรณาการภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้องใน
การท างานทุกภาค
ส่วน

คณะอนุกรรมการยุติ
ปัญหาเอดส์จังหวัด
ล าพูน

ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง ส าหรับ
คณะกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประชุม 40 
ท่านๆละ 130 บาท 
ต่อคร้ังจ านวน 3 คร้ัง 
เป็นเงิน15600   บาท

15,600 5200 5200 5200 สป. กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ

15,600 0 5,200 5,200 5,200

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 - การประชุม Cloud
 conferenceเร่ืองการ
เฝ้าระวัง

แจ้งแนวทางการ
ด าเนินงานในปี
2562แก่ผู้เก่ียวข้อง
ทราบ

เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลทุกแห่ง /
 สสอ ทุกแห่งจ านวน
32 ท่าน

 -

 -การเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาโรคเอดส์
 5 มิติ โดยการเก็บ
ข้อมูล การตรวจสอบ 
บันทึก วิเคราะห์ และ
เผยแพร่ข้อมูลแก่
หน่วยงานทีเก่ียวข้อง

เพ่ือได้ข้อมูลท่ี
ครบถ้วน ถูกต้อง

ระบบข้อมูลท้ัง 5 มิติ
ประกอบด้วยข้อมูล
แหล่งบริการ ข้อมูล
การติดเช้ือ ข้อมูล
การป่วย STI ข้อมูล
พฤติกรรมเส่ียง 
ข้อมูลด้านแผนงาน
โครงกาข้อมูลการตี
ตราและเลือกปฏิบัติ

 - ค่าตอบแทนการปฏฺ
บิตงานล่วงเวลาในการ
รวบรวม ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ ข้อมูล
การเฝ้าระวังพฤติกรรม
ทีเส่ียงต่อการติดเช้ือ ฯ
 รวม 10,000 บาท

10,000 10,000

 - การจัดท าเอกสาร
สรุปสถานการณื
ปัญหาเอดส์จังหวัด
ล าพูน

เพ่ือน าเสนอ
ผู้เก่ียวข้องในทุก
ระดับ

รายงานสรุป
สถานการณ์ปัญหา
เอดส์จังหวัดล าพูน 1 
เล่ม

 -

10,000 10,000รวมงบประมาณตามโครงการ

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

43 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศโรค
เอดส์โครงการบูรณา
การจัดการปัญหา
เอดส์ จังหวัดล าพูน

สป. กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 -บริการเชิงรุก เพ่ือ
เข้าถึงและให้ข้อมูล
เพ่ือชักชวนเข้าสู่
ระบบการป้องกันและ
รักษา(Reach and 
Recrute) ท้ังการจัด 
moblie การรณรงค์
ในวันส าคัญ การสร้าง
สริมความรู้ใน
กลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือให้ประชากร
กลุ่มท่ีมีความเส่ียง
เข้าสูระบบท่ีเร็วข้ึน

5.ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนท่ีมี
เพศสัมพันธ์แล้วมีใช้
ถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด

งบประมาณ ของ
หน่วยงานท่ีด าเนินการ

งบสนับสนุน
จาก สปสช
 /สคร หรือ

อ่ืนๆ

หน่วยบริการ
ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนใน

พ้ืนท่ี

 - บริการตรวจเลือด 
เพ่ือหาการติดเช้ือ เอช
ไอวี ตามมาตรฐาน 
การด าเนินงาน(TEST)

เพ่ือให้ประชากร
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงบ
รู้สถานะการติดเช้ือฯ

ประชากรท่ีมีความ
เส่ียง สามารถตรวจ
เลือดฟรี ปี ละ 2 คร้ัง

ชดเชยจาก สปสช จาก สปสช โรงพยาบาล
ทุกแห่ง

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

44 โครงการจัดบริการ
เพ่ือยุติปัญหาเอดส์
ตามชุดบริการRRTTR
 (Reach 
RecruteTest Treat 
Retrain)

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

.85% ของผู้รับการ
วินิจฉัยว่าติดเช้ือ เอช
ไอวีได้รับยาต้านไวรัส

.85%ของผู้ท่ีรับยาต้าน
ไวรัส กดไวรัสได้ส าเร็จ 
(VL<,000copies/ml)

 -บริการติดตามผู้ท่ีมี
ความเส่ียงและผู้ติดเช้ือ 
เอชไอวี ให้อยู่ในระบบ
การป้องกันและรักษา
อย่างต่อเน่ือง

เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือ ได้รับ
การรักษาต่อเน่ืองและ
ผู้ท่ีมีความเส่ียง
สามารถป้องกันตนเอง
ได้

.ร้อยละ 80ของ
ผู้รับบริการในระบบท้ัง
ผู้ท่ีพบ/ไม่พบการติด
เช้ือ เอชไอวี

เงินบ ารุงงบ
สนับสนุนจาก
 สปสช / สคร
 หรืออ่ืนๆ

 - การให้ยาต้านไวรัสแก่
แม่ท่ีติดเช้ือ และ ลูกท่ี
คลอดจากแม่ท่ีติดเช้ือ 
เอชไอวี ตามแนวทาง

 -อัตรำกำรติดเช้ือฯ
เม่ือแรกเกิด ≤ร้อยละ 2

งบ สปสช
(กองทุนเอดส์)

 -การสนับสนุนนมผงแก่
บุตรท่ีคลอดจากแม่ท่ีติด
เช้ือ เอชไอวี

กรมอนามัย

 -การจัดบริการให้
ค าปรึกษาแก่หญิง
ต้ังครรภ์และคู่

งบ สปสช
(กองทุนเอดส์)

งบ สปสช
(กองทุนเอดส์)

โรงพยาบาลทุก
แห่ง

45  โครงการลดการ
ถ่ายทอดเช้ือ เอชไอวี  
จากแม่สู่ลูก

ลดการถ่ายการ
ถ่ายทอดเอชไอวีจาก
แม่ท่ีติดเช้ือ เอชไอวีสู่
ลูก

ชดเชยจาก สปสช โรงพยาบาลทุก
แห่ง

 - เด็กท่ีคลอดจากแม่ท่ี
ติดเช้ือ เอชไอวี ทุกราย
ได้รับยาต้าน เพ่ือลด
การถ่ายทอดเช้ือ จาก
แม่สู่ลูก

ชดเชยจาก สปสช

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

 -บริการให้ยาต้านไวรัส 
ตามแนวทางการตรวจ
รักษาและป้องกันการติด
เช้ือ เอชไอวีประเทศไทย
 ปี 2560 กรมควบคุมโรค

ผู้ติดเช้ือทุกรายได้รับ
ยาต้านไวรัสเอดส์

โครงการท่ี 2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                 ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงาน ท่ี 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.1 การตรวจสอบเฝ้า
ระวัง สารปนเป้ือนใน
อาหาร 6 ชนิด และ
น้ ามันทอดซ้ า ตาม
เกณฑ์ความปลอดภัย
ด้านอาหารของจังหวัด 
 พร้อมท้ังรณรงค์ 
เผยแพร่ความรู้ 

สุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูป 
จ านวน 2,000 ตัวอย่าง

จัดซ้ือชุดทดสอบสาร
ปนเป้ือนในอาหาร 6 
ชนิด และน้ ามันทอดซ้ า =
 25,000 บาท

25,000 25,000 

1.2 การประชุมวิชาการ
ผู้ประกอบการด้าน
อาหารเพ่ือพัฒนาการ
ประกอบกิจการและ
ช้ีแจงนโยบาย  จ านวน 
140 คน

ผู้ประกอบการด้าน
อาหาร 140 คน  
จ านวน 1 วัน

 - ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 25 บาท 140 
คน =  3,500 บาท,ค่า
วิทยากร 600 บาท 3 ชม.
 = 1,800 บาท ,ค่าจัดท า
เอกสาร  1,500 บาท ,
ค่าห้องประชุมเอกชน 
2,000 บาท

            9,800 8,800 

1.3 การประชุมวิชาการ
ผู้ประกอบการผลิตน้ า
ด่ืม/น้ าแข็ง น้ าด่ืมชุมชน
และผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพอาหาร
ปลอดภัย จ านวน 200 
คน

1.ผู้ประกอบการผลิต
น้ าด่ืม/น้ าแข็ง 100 คน
2.ผู้ผลิตน้ าด่ืมชุมชน
และผู้น าหมู่บ้าน  100 
คน ประชุม 1 วัน

ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
200 คนๆละ 25 บ=
5,000 บ ค่าวิทยากร  
600 บาท 3 ชม.=1,800 
บ ค่าเอกสาร 2,000 บ 
ค่าเช่าห้องประชุม 2,000
 บ

          12,800 12,800 

        47,600    25,000    21,600          -            -   รวมงบประมาณตามโครง

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

46 โครงการความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 
(Food Safety)

1. เพ่ือตรวจสอบเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
ของอาหารจากสาร
ปนเป้ือนและน้ ามัน
ทอดซ้ าเส่ือมสภาพ
2. เพ่ือตรวจสอบเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
ของอาหารและน้ า
บริโภคตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด
3. เพ่ือให้ความรู้
ผู้ประกอบการด้าน
อาหารและน้ าด่ืม

อย. กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

47 โครงการประชุม
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาค
ประชาชน

ประชุมพัฒนา
เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคภาค
ประชาชนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และประสานงาน
เครือข่ายภาค
ประชาชนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครือข่ายองค์กร
ผู้บริโภค 10 องค์กร 
จ านวน 50 คน 
ประชุม 1 วัน

 - ค่าอาหารและ
อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม คนละ 130 
บาท 50 คน =6,500 
บาท
- ค่าวิทยากรบรรยาย 3
 ชม.ๆละ 600 บาท =
1,800 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000
 บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง  
50 คน = 7,000 บาท

         16,300 16,300 สป. กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

        16,300    16,300          -            -            -   

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

48 โครงการตรวจสอบเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์และ
สถานประกอบการด้าน
สุขภาพและการจัดการ
เร่ืองร้องเรียน   

3.1 การพิจารณา
อนุญาต ตรวจสอบเฝ้า
ระวัง เก็บตัวอย่างตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ 
ตรวจสอบโฆษณา 
ด าเนินการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียน  และอ่ืนๆ
 ท่ีอยู่ในความดูแล ณ 
สถานประกอบการด้าน
อาหาร ยา เคร่ืองส าอาง
 เคร่ืองมือแพทย์ 
สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 
สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
  600 แห่ง
3.2 การพิจารณา
อนุญาต และตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
น าเข้า ณ ด่านอาหาร
และยาล าพูน  จ านวน 
30 คร้ัง

 - เพ่ือควบคุมก ากับ 
ดูแล เฝ้าระวัง 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สุขภาพ ให้ได้
มาตรฐานปลอดภัย
 - เพ่ือควบคุมก ากับ 
ดูแล เฝ้าระวัง 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สุขภาพ ณ ด่าน
อาหารและยา ให้
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

จังหวัดล าพูน
 - สถานประกอบการ
ทุกประเภท 600 แห่ง /
 ทุกอ าเภอ
- งานด่านฯ 30 คร้ัง    
               - เก็บ
ตัวอย่าง/ตรวจสอบ
ฉลากผลิตภัณฑ์
สุขภาพทุกประเภท 
จ านวน 4000 รายการ

 - ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าตอบแทน และค่า
น้ ามันเช้ือเพลิง = 90,000
 บาท
 - ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน = 20,000 บาท
 - ค่าตรวจวิเคราะห์ = 
20,000 บาท
 - ค่าจัดซ้ือชุดทดสอบยา/
เคร่ืองส าอาง = 20,000 
บาท

         150,000     40,000     40,000     40,000     30,000 สป. 
(120,000)

อย. (30,000)

กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

      150,000    40,000    40,000    40,000    30,000

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

4.1 การประชุมวิชาการ
เจ้าหน้าท่ีด้านยาและ
เคร่ืองส าอาง

 -  เพ่ือเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ของเจ้าหน้าท่ี
ด้านยา และ
เคร่ืองส าอาง
- เพ่ือเฝ้าระวัง ความ
ปลอดภัยด้านยาและ
ด้านเคร่ืองส าอาง

 - เจ้าหน้าท่ี รพ. และ 
สสอ. จ านวน 25 คน 
ประชุม 1 วัน

  - ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 25 คนๆละ 25
 บาท 2 ม้ือ =  1,250 
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 25 
คนๆละ 80 บาท = 
2,000 บาท
 - ค่าวิทยากร  600 บาท
 6 ชม. = 3,600 บาท
 - ค่าวัสดุและค่าจัดท า
เอกสาร  2,150 บาท

            9,000       9,000 สป.

4.2 การประชุมวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านยา
และการต่ออายุ
ใบอนุญาตด้านยา
ประจ าปี 2562

 - เพ่ือพัฒนาการ
ประกอบกิจการด้าน
ยาและช้ีแจงนโยบาย 
- เพ่ือต่ออายุ
ใบอนุญาตด้านยา

ผู้ประกอบการด้านยา 
จ านวน 100 คน  
ประชุม 1 วัน

  - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี
 ประชุมวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านยา = 
1,575 บาท
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ้างท า
เอกสาร ประชุมวิชาการ
ผู้ประกอบการด้านยา = 
4,025 บาท

            5,600 5,600 อย.

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

49 โครงการความ
ปลอดภัยด้านยา และ
ด้านเคร่ืองส าอาง

กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

4.3 ตรวจแนะน า ณ 
สถานท่ีผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
ในจังหวัดล าพูน  
พร้อมท้ังสุ่มเก็บ
ตัวอย่างเคร่ืองส าอาง

 - เพ่ือควบคุมก ากับ
 ดูแล เฝ้าระวัง 
ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการสุขภาพ ให้
ได้มาตรฐานปลอดภัย

 สถานท่ีผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
ในจังหวัดล าพูน 50 
แห่ง/จังหวัด และ 
ร้านเสริมสวย 10 
แห่ง ต่อจังหวัด และ
เก็บตัวอย่าง
เคร่ืองส าอางจ านวน 
10 ตัวอย่าง

 - ค่าจัดซ้ือตัวอย่าง
เคร่ืองส าอาง = 4,600
 บาท

4,600          4,600     อย. กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

19,200        5,600    13,600   -       -       

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

5.1 การประชุม
คณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาลประจ า
จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2562

เพ่ือพัฒนาส่งเสริม 
ควบคุมก ากับ ดูแล 
เฝ้าระวัง
สถานพยาบาลให้
ด าเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาลฯและ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
รวม 12 คน ประชุม
จ านวน 3 คร้ังๆละ 1
 วัน

 - ค่าอาหารว่าง 25 
บาทx3คร้ังx12 คน = 
900 บาท  - ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการ
ประชุม 3 คร้ัง = 1657
 บาท     - ค่าตอบ 
แทนคณะ กรรมการ 
4625 บาทx3 คร้ัง =
13875 บาท

         16,379 6,529 4,925 4,925 สบส.

5.2 การประชุม
คณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองโฆษณา
หรือประกาศเก่ียวกับ
สถานพยาบาลจังหวัด
ล าพูน

 เพ่ือพิจารณาค าขอ
อนุมัติการโฆษณา
หรือประกาศ
เก่ียวกับ
สถานพยาบาล และ
ให้ความเห็นในการ
อนุมัติโฆษณาต่อผู้
อนุญาต ในจังหวัด
ล าพูน

คณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองโฆษณาฯ
และพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี รวม  12 
คน  ประชุม 6 คร้ังๆ
ละ 1 วัน

 - ค่าอาหารว่าง 25 
บาทx5คร้ังx12 คน = 
1,500 บาท  -
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 4125 
บาทx5 คร้ัง =20625 
บาท

22,125 4,425 4,425 8,850 4,425 สป.

38,504 4,425 10,954 13,775 9,350

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

50 โครงการ
สถานพยาบาล
ปลอดภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

118 / 217



รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

9.1 ส ารวจสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
 ท่ีประกอบกิจการ
ท้ังหมดในจังหวัดล าพูน 

 - เพ่ือพัฒนาส่งเสริม 
ให้ความรู้ ควบคุม
ก ากับและเฝ้าระวัง 
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพในจังหวัด
ล าพูน ให้ได้มาตรฐาน
และปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ถูกต้อง

จัดหนังสือส ารวจข้อมูล
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จ านวน 58 
แห่ง และส านักงานสา
ธารณอ าเภอ 8 แห่ง

9.2 การประชุม
ผู้ประกอบการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ผู้ประกอบการหรือผู้
ให้บริการในสถาน
ประกอบการ และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 70 
คน จ านวน 1 วัน

 -ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
25บาท 2*70 คน
 -ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท 70 คน ค่าน้ ามัน  
1,000 บาท ค่าวัสดุจัดท า
เอกสาร= 1,500 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท = 
1,200 บาท ค่าตอบแทน
วิทยากร(เอกชน) 3 
ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท =
 3,600 บาท

16,400     16,400 อย.

16,400 - 16,400 - - 

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

51 โครงการสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพปลอดภัย

กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

กิจกรรม 1  กิจกรรม 
อย.น้อย 
1.1 การประชุม
คณะกรรมการอย.น้อย
จังหวัดล าพูน 2 คร้ัง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย คบส. ได้แก่
 ครู นักเรียน อสม. 
ประชาชน ให้มีความรู้
และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
ให้ถูกต้อง รวมถึงมี
ศักยภาพในการเป้น
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพ

โรงเรียน ในจังหวัด
ล าพูน 15 แห่ง

ค่าวิทยากร ชม. ละ 600
 บาท *1 ชม.*2 คน = 
1,200 บาท อาหารว่าง 
25 บาท * 2 ม้ือ*30 คน 
1500 บาท ค่าอาหาร
กลางวัน 30 คน*130 
บาท รวม 3900 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร 600 บาท 
ค่าวิทยากรเอกชน 1 คน 
ชม.ละ 1200 บาท 4 ชม.
 4800 บาท

          12,000     12,000 อย.

1.2 ตรวจประเมิน อย.
น้อยดีเย่ียม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย คบส. ได้แก่
 ครู นักเรียน อสม. 
ประชาชน ให้มีความรู้
และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
ให้ถูกต้อง รวมถึงมี
ศักยภาพในการเป้น
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพ

โรงเรียนอย่างน้อย 1
แห่งต่ออ าเภอรวม
อย่างน้อย 8 แห่ง

- ค่าเบ้ียเล้ียง10 คน*120
 บาท*5 วัน ค่าน้ ามันรถ 
3000 บาท ค่าวัสดุ 3000
 บาท  8 แห่ง และแบบ
ประเมินอย.น้อย 
โรงเรียนทุกแห่ง 5,000 
บาท คาเดินทาง
กรรมการนอกสสจ. 
3000บาท*2 คร้ัง

          20,000     10,000     10,000 สป.

52 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค

กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.3 การสนับสนุนให้
โรงเรียนด าเนิน
กิจกรรม อย.น้อย 
เพ่ือลดโรค NCDs
และบริโภคปลอดภัย

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย คบส. 
ได้แก่ ครู นักเรียน 
อสม. ประชาชน ให้
มีความรู้และ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการ
บริโภคให้ถูกต้อง 
รวมถึงมีศักยภาพใน
การเป้นเครือข่าย
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพ

โรงเรียนทุกแห่งใน
จังหวัดล าพูนทุก
อ าเภอ 8 อ าเภอ

- ค่าวัสดุ อ าเภอละ 
2,000 บาท

18,000              9,000      9,000 อย.

2.2 ออกรายการวิทยุ ออกรายการใน
คล่ืนวิทยุในจังหวัด
ล าพูน 5 คร้ัง

- ค่าออกรายการวิทยุ 5
 คร้ังๆละ 1000 บาท

5,000               1,000 1,000          2,000      1,000 กองทุนภูมิ
ปัญญา

แพทย์แผน
ไทย

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

กิจกรรม 3 โครงการ 
"บ้านห้วยแพ่ง ชุมชน
สุข สุขภาพดี ลดโรค 
NCDs ด้วยวิถี บวร.ร.

1.เพ่ือให้คนใน
ชุมชนมีความรอบรู้
ด้านการอ่านฉลาก
อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2.เพ่ือให้คนใน
ชุมชนมีพฤติกรรม
การบริโภคท่ี
เหมาะสมลดการ
บริโภคอาหารหวาน
 มัน เค็ม 
3. เพ่ือให้ชุมชนมี
ข้อตกลงร่วมกันใน
การลดโรค NCDs 
และเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์ไม่
ปลอดภัยในชุมชน
4. สร้างเครือข่ายจิต

1 หมู่บ้าน (หมู่ 12 
บ้านห้วยแพ่ง อ าเภอ
บ้านโฮ่ง)

ค่าอาหารว่าง1 ม้ือๆละ
 25* 20 *3 คร้ัง ,
ค่าตอบแทนวิทยากร 9
 คนๆละ 600 บ. 2 
คร้ัง=1200 บ 
ค่าอาหารกลางวัน
อบรม 60*2 วัน 175 
คนค่าอาหารว่าง 175*
25 บ. ต่อม้ือ 2 ม้ือ 2 
วัน=17,500บ. 
ค่าตอบแทนอบรม2 
วันๆละ 6 ชม.ๆละ 300
 =3,600 บ. ค่าอาหาร
กลางวัน70*60 บาท *2
 วัน=8,400 บ.
ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือๆ
ละ 25 *70 *2 วัน=
7,000 บ. ค่าถ่าย

100,000          50,000    50,000 อย. กลุ่มงาน
อนามัยส่ิงแวด
 ล้อม

155,000 51,000 72,000 12,000 20,000

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการท่ี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ              ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 5) คุ้มครองผู้บริโภค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

122 / 217



รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.แต่งต้ัง ปรับทีม 
คณะกรรมการพัฒนา
งานฯให้เป็นปัจจุบัน 
และประชุมกรรมการ

8 อ าเภอ 25 คน 2 คร้ัง กลุ่มงาน
อนามัยส่ิงแวด 

ล้อม

2. รพ.ประเมินตนเอง 
วิเคราะห์ วางแผน 
ขับเคล่ือน พัฒนางาน 
ยกระดับมาตรฐานให้
ต่อเน่ือง

8 อ าเภอ 10 รพ.(รัฐ 8
 แห่ง เอกชน 2 แห่ง)

งบรพ. รพ.ทุกแห่ง

3.คณะกรรมการเย่ียม
เสริมพลัง สนับสนุนองค์
ความรู้ การสร้าง
นวัตกรรม สร้าง
เครือข่ายสู่ชุมชน และ
ประเมินรับรองมาตรฐาน

8 อ าเภอ 10 รพ.ๆละ 2
 คร้ัง (20 วัน)

4จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประกาศเกียรติ
คุณ หน่วยงานท่ีได้
มาตรฐาน ตามเกณฑ์
ด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม&อาชีวอนา
มัย

8 อ าเภอ 1 คร้ัง 150  
คน

ค่าอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน 150คน*130บ*
1คร้ัง ค่าวิทยากร 6ชม.*
600บ.*1คร้ัง ค่าจัดท า
ประกาศเกียรติคุณ+
กรอบ 50 ใบ*200 บ.

33,100 10,000 23,100 สป.

33,100 0 0 10,000 23,100รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

53 โครงการพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล GREEN 
CLEAN HOSPITAL

กลุ่มงาน
อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ์
 GREEN & CLEAN 
Hospital และให้เกิด
ความต่อเน่ือง ย่ังยืน 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

โครงการท่ี โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม               ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ  2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.ทบทวนค าส่ัง
คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน(คสจ.)

2. ประชุม
คณะกรรมการ
สาธารณสุข.จังหวัด
ล าพูน  4 คร้ัง/ปี (ขอ
เบิกงบ 2 คร้ัง/ปี)

3.สรุปรายงานผลการ
ประชุมฯ

4.ให้การสนับสนุน
ภารกิจท่ีเก่ียวข้อง

5.นิเทศ ติดตาม 
สนับสนุน

6.สรุป วิเคราะห์ 
รายงานผลงาน

68,300 0 34,150   34,150   0

   34,150    34,150 สป. กลุ่มงาน
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณตามโครงการ

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

54 โครงการพัฒนางาน
อนามัยส่ิงแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขพ.ศ.
2535

เพ่ือพัฒนงาน
อนามัยส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูนตาม
แนวทางของพ.ร.บ.
การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535

1.คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน20  คน 2.
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 
10 คน

ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม
  จ านวน 30 คนๆละ 
25 บาท x 2 คร้ัง=
1500 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  
ประธาน 2000บาท x 2
  คร้ัง  =4000
คณะกรรมการ คนละ 
1600  บาท จ านวน  
19 คน จ านวน 2 คร้ัง 
 =60800 ค่าจัดท า
เอกสาร  1000  บาท  
x 2  คร้ัง =2000

68,300

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
โครงการท่ี โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม               ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ  2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.วิเคราะห์สถานการณ์

2.ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงาน

3.จัดท าระบบฐานข้อมูล
4.พัฒนาทีมเก่ียวข้อง
กับการด าเนินงาน

5.ร่วม/สนับสนุนภาคี
เครือข่ายการด าเนินงาน
อนามัยส่ิงแวดล้อม

6.ช้ีแจงงาน/ออก
ประเมินรับรอง/ ร่วม
วิเคราะห์สถานการณ์ 
สภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไข

10,000 5,000 สป. กลุ่มงาน 
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

2.เพ่ือให้มีระบบ
รับรองมาตรฐานEHA

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

55 โครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (EHA)

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(EHA)

 เทศบาล 40 แห่ง8 
อ าเภอทีมประเมิน
จังหวัด7 คนอ าเภอละ 
2 คนวิทยากร 2 คน

ค่าเบ้ียเล้ียง 120 บ*2
คน*6อ าเภอ*20 แห่งรวม
 4800 บาทค่าเบ้ียเล้ียง 
240 บ*2คน*2อ าเภอ*6 
แห่งรวม 2880 บาทค่า
น้ ามัน 6 อ าเภอ*20 คร้ัง
รวม 7520 บาทค่าน้ ามัน
 2 อ าเภอ*6 คร้ังรวม 
4800 บาทอาหารว่าง50
 บ*25คน*3วันรวม 3750
 บาทอาหารกลางวัน80 
บ*25คน*3วัน รวม 6000
 บาทวิทยากร 600 บ*6 
ชม.*3วัน รวม 10800 
บาทรวม 41425 บาท

41,425 26,425

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
โครงการท่ี โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม                                       ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ  2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

7.เทศบาลด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการฯ ตามเกณฑ์

8.ส่งเสริมและสนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมาย

9.ยกระดับมาตรฐาน
การจัดบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

10.เทศบาลประเมิน
ตนเองและขอรับการ
ประเมินรับรอง

11.คณะกรรมการท า
แผน/ออกประเมินเพ่ือ
รับรอง

12.มอบเกียรติบัตร 
รับรอง

13.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน

        41,425 26,425 10,000 5,000

สป. กลุ่มงาน 
อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
โครงการท่ี โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม               ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ  2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.พัฒนาภาคีเครือข่าย
การด าเนินงานตลาดสด 
น่าซ้ือ
2.ประชุมช้ึแจงนโยบาย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

3.ประชุมภาคีเครือข่าย
พัฒนาตลาดสด น่าซ้ือ

4.ให้ความรู้ประกอบการ
 /ผู้ขายของในตลาด

5.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

6.ตรวจ แนะน า และพัฒนา

7.ส ารวจตรวจแนะน า
ส่งเสริมการพัฒนา
ปรับปรุงยกระดับตลาดสด

8.นิเทศติดตาม/ตรวจ
ประเมินผลตามมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือและ
สนับสนุนป้ายมาตรฐาน

9.สรุปวิเคราะห์

10.จัดท าฐานข้อมูล

5,000 0 0 2,440 2,560รวมงบประมาณตามโครงการ

2,560 สป. กลุ่มงาน 
อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

ค่าเบ้ียเล้ียง 120 บ*2
คน*6อ าเภอ*1 คร้ังรวม 
1440 บาทค่าเบ้ียเล้ียง 
240 บ*2คน*2อ าเภอ*1 
คร้ังรวม 960 บาทค่า
น้ ามัน 6 อ าเภอ*1 คร้ัง
รวม 1000 บาทค่าน้ ามัน
 2 อ าเภอ*1 คร้ังรวม 
1600 บาทรวม 5000 
บาท

            5,000 2,440

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

56 โครงการตลาดสด น่าซ้ือ 1.เพ่ือพัฒนาตลาดสด 
น่าซ้ือ

ตลาดสด27 แห่งทุก
อ าเภอ

แผนงานท่ี 4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
โครงการท่ี โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม               ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ  2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. ทบทวนสถานการณ์ 1.เพ่ือพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหาร

1..สถานประกอบการ
ร้านอาหารถูกหลัก
สุขาภิบาล

         12,000 2,440 9,560

2. ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงาน

2.เพ่ือพัฒนาโรง
อาหารให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล๒.เพ่ือลด
โรคอาหารเป็นพิษ

3.โรงอาหารมีการ
พัฒนาถุกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

3. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูล สถาน
ประกอบการ
ร้านอาหาร

4.จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลโรงอาหารท่ี
ผ่านการรับรองตาม
โครงการอาหาร
ปลอดภัย

5. สนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง

12,000 0 0 2,440 9,560

สป. กลุ่มงาน 
อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

57 โครงการสุขาภิบาล
อาหารและอาหาร
ปลอดภัย

ค่าเบ้ียเล้ียง 120 บ*2
คน *6อ าเภอ*1 คร้ัง 
รวม 1440 บาท 
ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บ*2
คน *2อ าเภอ*1 คร้ัง 
รวม 960 บาท ค่า
น้ ามัน 6 อ าเภอ*1 คร้ัง
 รวม 1000 บาท 
ค่าน้ ามัน 2 อ าเภอ*1 
คร้ัง รวม 1600 บาท 
ค่าจัดท า
ประกาศนียบัตร รับรอง
 ๒๐๐ ใบ *35 บาท 
รวม 7000 บาท

แผนงานท่ี 4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
โครงการท่ี โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม               ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ  2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

58 งานการเฝ้าระวังผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากภาวะ
หมอกควันใน จ.ล าพูน

1.ซ้ือหน้ากากอนามัย 
2.การรายงานผู้ป่วย

1.ป้องกันกลุ่มเส่ียง
2.ทราบสถานการณ์

1.สถานบริการ สธ.80
 แห่ง 2.รพ. 8 แห่ง

ค่าวัสดุ (หน้ากาก
อนามัย)  30,000 บาท

         30,000    30,000 สป. กลุ่มงาน
อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

        30,000    30,000          -            -            -   
59 กำรจัดบริกำรอำชีวอ

นำมัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม

กำรพัฒนำให้เป็นตำม
เกณฑ์มำตรฐำน

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การบริการและ
ป้องกันความเส่ียง

รพท. 1 แห่ง สคร.1 ชม. กลุ่มงาน
อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนงานท่ี 4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
โครงการท่ี โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม               ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ  2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

60 กำรจัดบริกำรอำชีวอ
นำมัยแก่เกษตรกร
และผู้ประกอบอำชีพ
อ่ืนๆในชุมชนของ
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ

การบริการให้เป็นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การบริการและ
ป้องกันความเส่ียง

ร้อยละ60ของรพ.
สต.ท้ังหมด (43 แห่ง)

61 โครงการสถาน
ประกอบการปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข

กำรพัฒนำให้เป็นตำม
เกณฑ์มำตรฐำน

พนักงานได้รับการ
บริการและป้องกัน
ความเส่ียง

สถานประกอบการ
เข้าถึงข้อมูลและรับรู้
โครงการ  20 แห่ง

62 โครงกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันดูแลสุขภำพ
และควำมปลอดภัย
ของผู้ท ำงำน
เก่ียวข้องกับขยะ
และประชำชนท่ี
อำศัยบริเวณ
ใกล้เคียงสถำนท่ี
ก ำจัดขยะ

การจัดบริการอาชีวอ
นามัยให้กับผู้สัมผัสขยะ

ผู้สัมผัสขยะได้รับ
การบริการและ
ป้องกันความเส่ียง

ผู้สัมผัสขยะในอ.ป่า
ซาง อ.บ้านโฮ่ง
และอ.แม่ทา

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สคร.1 ชม. กลุ่มงาน
อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 1.Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 4.การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
โครงการท่ี โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม               ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ  2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ  

(Service Excellence) 

30  โครงการ 

งบประมาณ      9,033,180       บาท 



รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. ประชุม
คณะกรรมการ/
คณะท างาน/ทีมสห
วิชาชีพระดับจังหวัด
และอ าเภอ

คณะกรรมการ/
คณะท างาน/ทีมสห
วิชาชีพระดับจังหวัด
และอ าเภอ

คณะกรรมการ/
คณะท างาน/ทีมสห
วิชาชีพระดับ
จังหวัดและอ าเภอ

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 60
 คน 130 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง  เป็น
เงิน 15,600 บาท

       15,600       7,800          7,800

2. ประชุมพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน รพสต.ติด
ดาวและPCCคลินิก
หมอครอบครัว

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับผู้รับผิดชอบและ
เครือข่ายคุณภาพ
ระบบบริการปฐมภูมิ
และคลินิกหมอ
ครอบครัว(PCC)และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว
(รพ.สต.๕ดาว)

รพ.สต.ทุกแห่งท่ียัง
ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ๕ ดาว และท่ี
ผ่านแล้วเพ่ือรักษา
ระดับคุณภาพตา
มาตรฐานท่ีก าหนด

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 
100 คน 130 บาท 
13,000 บาท  - ค่า
วิทยากร ชม ละ 600
 บาท 6 ชม 3,600 
บาท/วัน = 3600

       16,600        16,600

สป. กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ

โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

1

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการท่ี 1.  โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3. กระบวนการ KM เพ่ือ
การกระตุ้นการพัฒนา
งานส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค โดยผ่าน
กระบวนการเย่ียมแบบ
เสริมพลัง พชอ : PCC: 
รพสต.ติดดาว เพ่ือสร้าง
การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
 พชอ : PCC: รพสต.ติด
ดาว ระดับอ าเภอ โดย

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทีมสหวิชาชีพในการ
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพงานปฐมภูมิ

จนท.สธ / แกนน า
อปท./ภาค ปชชอสม
 อ าเภอละ 40 คน

ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม 50 
คนๆละ 130 = 
26,000 บาท -ค่า
วิทยากร จ านวน 6 
ชม./วัน จ านวน 4 วัน
 = 14,400 บาท

        40,400       40,400

4. ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรับรองมาตรฐาน
สถานบริการในการ
พัฒนางานคุณภาพ พชอ 
PCC รพ.สต ติดดาวใน
ระดับจังหวัด และการ
มอบโล่และเกียรติบัตรให้
 พชอ.ท่ีผ่านเกณฑ์
คุณภาพ และผ่าน รพ.สต
 ติดดาว

เพ่ือเชิดชูหน่วยงานท่ีมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์
คุณภาพ

คณะกรรมการ/
คณะท างาน/ทีมสห
วิชาชีพระดับจังหวัด
และอ าเภอ

 - ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 13 วัน วัน
ละ 20 คนๆละ 130 
บาท  = 33,800 
 - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้
ประเมิน 12 คน/วัน 
จ านวน 5 วัน = 
14,400 บาท 
 - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้
ประเมิน 1 คน/วัน 
จ านวน 5 วัน = 1,350

        77,400       77,400

    150,000       7,800       24,400    117,800           -   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ี

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการท่ี 1.  โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1 จัดประชุมช้ีแจง
นโยบายต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต/
อาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค.)

1.เพ่ือช้ีแจงนโยบาย
การพัฒนาต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต 
และอสค.

ผู้รับผิดชอบงาน 
สช.สสจ./สสอ./
รพช./เทศบาล 
จ านวน 40 คน

 -ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 40
 คนๆ ละ 130 บาท 
รวม 5,200 บาท ค่า
วิทยากร 3 คนคนละ
 2 ชม. ชม. ละ 600
 บาท รวม 3,600 
บาท

8,800       8,800

2 การใช้กระบวนการ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 3อ 2ส ด้วย
แนวคิด Health 
literacy ในการพัฒนา
ปัจจัยในตัวคน ในการ
ขับเคล่ือนท้ังชุมชน 
ภายใต้โครงการ
หมู่บ้านปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรอบรู้ทาง
สุขภาพ หรือความ
แตกฉานทางสุขภาพ 
หรือการรู้เท่าทันส่ือ
หรือความฉลาดทาง
สุขภาพ (Health 
literacy)

จนท.สส.และแกน
น าชุมชน 50 คน

- ค่าเอกสารแบบวัด
พฤติกรรม 10,000 
บาท

10,000      10,000

      18,800     18,800             -              -             -   รวมงบประมาณตามโครงการ

สป. กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

และกลุ่มงาน
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต
แบบบูรณาการ

2

ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3 โครงการศึกษาดูงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

การศึกษาดูงานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

เพ่ือแลกเปล่ียน และ
ศึกษาดุงานการ
พัฒนาคุรภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

ผู้บริหาร สสจ./สสอ.  - ค่าเบ้ียเล้ียง 
12,240 บาท
 - ค่าพาหนะ 
12,660 บาท
 - ค่าท่ีพัก 26,900 
บาท
 - ค่าวัสดุ 7,040 บาท

       63,340      63,340 สป.

กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ

      63,340     63,340             -              -             -   รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. การประชุม
คณะกรรมการสมาคมอ
สม.ล าพูน

1.เพ่ือสร้างความเข็ม
แข็งของภาคเครือข่าย
สุขภาพภาคประชาชน

คณะกรรมการ
บริหารสมาคม อสม.
และจนท.สส. 50 คน

ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
50 คนๆ ละ 130 บาท
 คร้ังละ 6,500 บาท 2
 คร้ังรวม 13000 บาท

        13,000          13,000

2. การประกวดอสม.
ดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2562 จ านวน 
11 สาขา

1.เพ่ือให้ อสม.ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการถ่ายทอด
การด าเนินงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี

 - อสม.ดีเด่นอ าเภอ 
80 คน - จนท.สส. 50
 คน - อสม.สังเกตุ
การณ์ 50 คน รวม 
180 คน

ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม
120 คน คนละ 130 
บาท รวม 15600 บาท
 ,ค่าใบประกาศ11 ใบ 
ใบละ 200 บาท รวม 
2,200 บาท ,ค่า
วิทยากร 12 คนๆละ 2

        37,200          37,200

3. การพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด

1.เพ่ือให้อสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัดได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ถ่ายทอดส่ือสารและ
การน าเสนอผลงานใน
ระดับเขต/ภาค

อสม.ดีเด่นระดับ
จังหวัด 11 สาขา 11 
คน และจนท.สส. 
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด
 19 คน รวม  30 คน

ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
30 คนๆ ละ 130 บาท
 รวม 3,900 บาท ,ค่า
เอกสาร 500 บาท  
11คน เป็นเงิน 5500 
บาท ,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 2 คน ๆละ 2
 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
รวม 2,400 บาท

11,800          11,800

      62,000           -         62,000            -             -   

แผนงาน ท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

โครงการพัฒนางาน
สุขภาพภาคประชาชน

4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

สป.

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1 การพัฒนาศักยภาพผู้ใช้
โปรแกรม ThaiRefer ทุก
สถานบริการ

ผู้เข้ารับการอบรมทุก
สถานบริการมีทักษะ 
ความเข้าใจ การใช้
โปรแกรม ThaiRefer

จาก สสจ./สสอ. 8 
แห่ง จ านวน 40 คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 100
 คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 
25 บาท รวม 5,000 
บาท ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน จ านวน100 
คนๆ ละ 80 บาท รวม
8,000 บาท ค่า
สมนาคุณวิทยากร 
จ านวน 2 คนๆ ละ5
ชม.ๆละ 600 บาท=
6,000 บาท ค่าพาหนะ

        20,000             20,000

2 ประชุม คณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
การส่งต่อระดับจังหวัด

เพ่ือสร้างความร่วมมือ
และติดตามการพัมนา
ระบบการส่งต่อเพ่ือการ
ดูแลต่อเน่ืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประธาน Service 
Plan ทุกสาขา /ผอ. 
รพช.ทุกแห่ง/สสอ.
ทุกแห่งและตัวแทน 
รพสต.ทุกอ าเภอ 
จ านวน 50 คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน50 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25
 บาท จ านวน 2 คร้ัง 
รวม 5,000 บาท   
ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน จ านวน 50 
คนๆ ละ 80 บาท 
จ านวน 2 คร้ัง รวม 
8,000 บาท

        13,000         6,500         6,500

      33,000       6,500       20,000       6,500           -   

สป.

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

แหล่งงบ

โครงการพัฒนาระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยด้วยโปรแกรม
 ThaiRefer

5

กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

รวมงบประมาณตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนงาน ท่ี 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. เสริมศักยภาพบุคลากร
เพ่ือการดูแลต่อเน่ืองใน
ชุมชน ด้วยโปรแกรม 
Thai COC

เพ่ือให้บุคลากรทุก
สถานบริการ มีทักษะ 
การใช้โปรแกรม Thai 
COC

สสจ./รพท./รพช./
สสอ./รพสต.ทุกแห่ง 
จ านวน ๑๐๐ คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 80 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25
 บาท 2 วัน รวม 
8,000 บาท   
ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน จ านวน 80 
คนๆ ละ 80 บาท 2 
วัน รวม 12,800 บาท 
   ค่าสมนาคุณวิทยากร
 จ านวน 1  คน 2 วันๆ
ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาท รวม 7,200  บาท
  ค่าพาหนะเดินทาง 
ไป-กลับ 6,000 บาท -
 ค่าท่ีพัก 2 คืน จ านวน
  1,600 บาท

        35,600       35,600

2. การประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล
ระดับจังหวัด จ านวน 3 
คร้ัง

เพ่ือให้เกิดการ
จัดบริการทางการ
พยาบาลท่ีต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับนโยบาย 
Service Plan

CNO จังหวัดล าพูน 
จ านวน 30 คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30 
 คนๆ ละ 25 จ านวน 2
 ม้ือ บาท 3 คร้ัง รวม 
4,500 บาท

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

สป.

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริการพยาบาลเพ่ือ
การดูแลต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับ Service 
Plan จังหวัดล าพูน

6 กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3 จัดกิจกรรมนิเทศ
เครือข่ายทางการพยาบาล

เพ่ือการเย่ียมติดตาม
รูปแบบการพัฒนาของ
เครือข่ายบริการพยาบาล

นิเทศงาน รพช./รพ
สต.  1 อ าเภอ 
ผู้เข้าร่วมนิเทศ 
จ านวน 30 คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30 
คนๆ ละ 25 บาท 
จ านวน 2ม้ือ 1 คร้ัง 
รวม 1,500 บาท 
ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน จ านวน 30 
คนๆ ละ 80 บาท   
รวม 2,400 บาท

          3,900           3,900

4 เวทีวิชาการคุณภาพ
บริการพยาบาลจังหวัด
ล าพูน

เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล
ของเครือข่ายจังหวัด
ล าพูน

สสจ./รพท./รพช./
สสอ./รพสต.ทุกแห่ง 
จ านวน ๑๐๐ คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 80 
คนๆ ละ 2 ม้ือๆละ 25
 บาท รวม 4,000 บาท
   ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน จ านวน 80 
คนๆ ละ 80 บาท  รวม
 6,400 บาท  ค่า
สมนาคุณวิทยากร 
จ านวน 1 คน ๆละ 6 
ชม.ๆ ละ600 บาท 
รวม  3,600   บาท

        14,000       14,000

      58,000     37,100         5,400     15,500           -   

สป. กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานกิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน ท่ี 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

7 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคจิตเวชและ
โรคซึมเศร้า

1.คัดกรอง และ
ประเมินอาการโรคจิต
และโรคซึมเศร้า 
บ าบัดรักษา ตลอดจน
ติดตามผู้ป่วยให้รับกา
รักษาอย่างต่อเน่ือง 
2.การก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังใน
ชุมชนประชุมติดตาม
ผลการด าเนินการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังใน
ชุมชนเครือข่ายจังหวัด
8อ าเภอ
-ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การด าเนิน
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชเร้ือรังในชุมชน
เครือข่ายจังหวัดล าพูน
-ประชุมน าเสนอผล

เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคจิต
และโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการและ
ได้รับการดูแลเพ่ิม
มากข้ึน

 - 8 อ าเภอ
 -ผู้ป่วยโรคจิต
เป้าหมายท่ี
ต้องได้รับการดูแล 
69 คน

�จัดสรรเป็น
ค่าบริการผู้ป่วยจิต
เวชเร้ือรังในชุมชนให้
 8 รพ. จ านวนผู้ป่วย
โรคจิตเป้าหมาย 69
 คน X 5,000 บาท 
เป็นเงิน

     345,000    172,500    172,500 สปสช กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ

    345,000   172,500             -      172,500           -   รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการท่ี 8.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 -ให้ความรู้กับบุคลากร
ในรพ.เร่ืองการประเมิน
คัดกรองผู้ถูกกระท า
รุนแรงและผู้ท่ีต้ังครรภ์
ไม่พึงประสงค์

 -เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในเด็กและสตรี

ศูนย์ OSCC ใน 8 
รพ.

�จัดสรรให้ศูนย์พ่ึงได้
 OCSS ใน 8 รพ.ๆ
ละ 11,700 บาท

       93,600      46,800              -        46,800           -   

ศูนย์ OSCC ใน 8 
รพ.

-ค่าอาหารกลางวัน
จ านวน 50 คนๆละ 
150 บาท=7,500 
บาท ,ค่าอาหารว่าง
เเคร่ืองด่ืมจ านวน 50
 คนๆละ 50 บาท2
ม้ือ=5,000 บาท , 
ค่าวิทยากร 3 
ช่ัวโมงๆละ600 บาท
 1 คน=1,800 บาท
 ,ค่าวิทยากร 3
ช่ัวโมงๆละ1,200 
บาท 1 คน =3,600
บาท ,ค่าวัสดุ 1,000

       27,700            -          18,900            -         8,800

    121,300     46,800       18,900     46,800      8,800

สบส. กลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการท่ี 8.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค
แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

8 โครงการพัฒนาระบบ
บริการศูนย์พ่ึงได้

เป้าหมาย
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

9 โครงการเตรียมความ
พร้อมการจัดงาน
มหกรรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
พ้ืนบ้านไทย ปีท่ี 11 
ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดล าพูน

1.1 ประชุมเตรียม
ความพร้อมการจัดงาน
มหกรรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
พ้ืนบ้านไทย ปีท่ี 11 
ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดล าพูน โดย
จัดการประชุมจ านวน 4
 คร้ัง

1.1 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการจัดงาน
มหกรรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์พ้ืนบ้านไทย
 ปีท่ี 11 ระดับ
ภาคเหนือ จังหวัด
ล าพูน

1.1
คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) สาขา
การแพทย์แผนไทย
 1.2 ผู้รับผิดชอบ
งานแพทย์แผนไทย
ระดับจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล
1.3 ผู้บริหาร,
หัวหน้ากลุ่มงาน
สสจ.ล าพูน
1.4 ผอ.รพ.ล าพูน
และผอ.รพ.ชุมชน
ทุกแห่ง 1.5 สสอ.
ทุกแห่ง
1.6 หน่วยงานอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวข้องรวม 30
 คน

1. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม คน
ละ 25 บาท x 2 ม้ือ 
x 30 คน x 4 คร้ัง 
เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
 คนละ 80 บาท x 
30 คน x 4 คร้ัง เป็น
เงิน 9,600 บาท
3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
2,000 บาท
4. ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นเงิน 1,400 บาท
(จัดการประชุม
จ านวน 4 คร้ัง)

       19,000      19,000 กองทุน
ภูมิ

ปัญญา
การแพทย์
แผนไทยฯ

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก

      19,000     19,000             -              -             -   

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ กิจกรรม

โครงการท่ี 7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ ภารกิจพ้ืนฐานบริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุ้มครองผู้บริโภค
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

งบประมาณ (บาท)
เป้าหมายวัตถุประสงค์

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10 โครงการวันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย
แห่งชาติ จังหวัดล าพูน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

2.1 จัดนิทรรศการวัน
ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยแห่งชาติ
2.2 การถวายพิธีราข
สดุดีตามแบบประเพณี
นิยมแด่
พระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระ
มหาเจษฎาราชเจ้า 
พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนไทย
2.3 การจัดประชุม
บุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทยและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง

2.1 ด้วยส านึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณและ
เพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติและ
แสดงความกตัญญู
กตเวที แด่
พระบาทสมเด็จพระ
น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราช
เจ้า พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนไทย
2.2 เพ่ือประสานงาน 
ติดตามความก้าวหน้า
 ร่วมกันแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค ในการ
ด าเนินการด าเนินการ
ด้านการแพทย์แผน
ไทยในจังหวัดล าพูน

2.1 
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) สาขา
การแพทย์แผนไทย
2.2 บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย
ระดับจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล และ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
รวม 30 คน

1. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม คน
ละ 25 บาท x 2 ม้ือ 
x 30 คน เป็นเงิน 
1,500 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
 คนละ 80 บาท x 
30 คน เป็นเงิน 
2,400 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ เป็นเงิน 
4,100 บาท

        8,000       8,000 กองทุน
ภูมิ

ปัญญา
การแพทย์
แผนไทยฯ

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก

        8,000       8,000             -              -             -   รวมงบประมาณตามโครงการ

กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

ท่ี
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานโครงการ เป้าหมาย

โครงการท่ี 7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ ภารกิจพ้ืนฐานบริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

วัตถุประสงค์
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

11 โครงการประชุมพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก (Service 
Plan) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

3.1 การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพสาขาการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
(Service Plan) และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง

3.1 เพ่ือประสานงาน 
ติดตามความก้าวหน้า
 ร่วมกันแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก
3.2 เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงาน
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
ตลอดจนเพ่ือฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาด้านการแพทย์
แผนไทย
3.3 เพ่ือส ารวจ 
รวบรวม และ
ปรับปรุงทะเบียน
บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยใน
จังหวัดล าพูนให้เป็น
ปัจจุบัน

3.1 
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) สาขา
การแพทย์แผนไทย
3.2 บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย
ระดับจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล และ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
รวมจ านวน 30 คน 
โดยจัดการประชุม
จ านวน 4 คร้ัง

1. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม คน
ละ 25 บาท x 2 ม้ือ 
x 30 คน x 4 คร้ัง 
เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
 คนละ 80 บาท x 
30 คน x 4 คร้ัง เป็น
เงิน 9,600 บาท
3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
3,000 บาท
4. ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นเงิน 1,400 บาท

       20,000       5,000          5,000        5,000       5,000 กองทุน
ภูมิ

ปัญญา
การแพทย์
แผนไทยฯ

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก

      20,000       5,000         5,000       5,000      5,000

โครงการท่ี 7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ ภารกิจพ้ืนฐานบริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุ้มครองผู้บริโภค

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

12 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหมอพ้ืนบ้าน
 จังหวัดล าพูน

4.1 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หมอพ้ืนบ้าน
 บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย 
และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือ
ส ารวจข้อมูล ต ารับ 
ต ารา จัดท าฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาและบุคลากร
ด้านการแพทย์แผนไทย

4.1 เพ่ืออนุรักษ์ 
คุ้มครอง และส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยในชุมชน

4.1 หมอพ้ืนบ้าน 
บุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย 
เจ้าหน้าท่ีจาก 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล สาธารณสุข
อ าเภอ และ 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน รวมจ านวน 
100 คน

1. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม คน
ละ 25 บาท x 2 ม้ือ 
x 60 คน เป็นเงิน 
3,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
 คนละ 80 บาท x 
60 คน เป็นเงิน 
4,800 บาท
3. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ช่ัวโมงละ 
600 บาท x 6 ช่ัวโมง
 เป็นเงิน 3,600 บาท
4. ค่าพาหนะการ
เดินทาง เป็นเงิน 
7,690 บาท
5. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
910 บาท

       20,000        20,000 กองทุน
ภูมิ

ปัญญา
การแพทย์
แผนไทยฯ

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก

      20,000           -         20,000            -             -   

โครงการท่ี 7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ ภารกิจพ้ืนฐานบริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุ้มครองผู้บริโภค

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

ท่ี

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

13 โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

จัดบริการการแพทย์
แผนไทยในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

เพ่ือจัดให้มีบริการ
ด้านการแพทย์แผน
ไทยในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน

ประชาชนท่ัวไป 
บุคลากรภาครัฐและ
เอกชน ข้าราชการ

1. ค่าจ้างเหมา
บริการแพทย์แผน
ไทยประจ า
ศูนย์บริการฯ เป็น
เงิน 165,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาพร้อม
วัสดุประดับและ
ตกแต่งศูนย์บริการฯ 
เป็นเงิน 5,000 บาท
3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
9,000 บาท
4. ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นเงิน 1,000 บาท

     180,000      45,000        45,000      45,000     45,000 กองทุน
ภูมิ

ปัญญา
การแพทย์
แผนไทยฯ

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก

    180,000     45,000       45,000     45,000    45,000

แหล่งงบ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
โครงการท่ี 7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ ภารกิจพ้ืนฐานบริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุ้มครองผู้บริโภค

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

145 / 217



รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

14 โครงการมหกรรม
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปี
ท่ี 11 ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดล าพูน

จัดงานมหกรรม
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปี
ท่ี 11 ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดล าพูน

ส่งเสริมให้ประชาชนทุก
มีสุขภาพดี ด้วยการบูร
ณาการองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย 
แพทย์พ้ืนบ้านไทย 
แพทย์ทางเลือก
,สมุนไพร ,ส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคใน
ระบบสุขภาพ และ
บูรณาการการ
ด าเนินงานส่งเสริม 
ป้องกันโรค และความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทุกระดับ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ให้
เกิดความเข้มแข็ง,
ประชาสัมพันธ์ต่อสังคม
ให้เกิดการสร้างกระแส
ความต่ืนตัวต่อการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย, แพทย์พ้ืนบ้าน
ไทย,แพทย์ทางเลือก 

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประชาชน
ท่ัวไป

    2,131,580     2,131,580 กองทุน
ภูมิปัญญา
การแพทย์
แผนไทยฯ

กลุ่มงาน
การแพทย์

แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

  2,131,580           -     2,131,580            -             -   

โครงการท่ี 7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

ภารกิจพ้ืนฐานบริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุ้มครองผู้บริโภค

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

ท่ี เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

15 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเมืองสุขภาพ
ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิง
ภูมิปัญญา ในเขต
อ าเภอแม่ทา จังหวัด
ล าพูน

     277,000      69,250        69,250      69,250     69,250 งบ
พัฒนา
กลุ่ม

จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 1

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก

    277,000     69,250       69,250     69,250    69,250

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

ท่ี
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

โครงการท่ี 7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ ภารกิจพ้ืนฐานบริการ 1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค 3) รักษาพยาบาล 4) ฟ้ืนฟู  5) คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

16 โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลและงานเภสัช
กรรมโรงพยาบาลปี  2562

การประชุมคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัด
จังหวัดล าพูน 
คณะกรรมการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
จังหวัดล าพูน   
คณะกรรมการควบคุม
ก ากับติดตามงานเภสัช
กรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค คณะท างาน
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล คณะกรรมการ
พัฒนางานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิและคณะท างาน
พัฒนาคุณภาพและ
เครือข่ายระบบยาใน
โรงพยาบาล  จังหวัดล าพูน

1. ให้มีการพัฒนา รพ.
ในจังหวัดล าพูน ให้เป็น 
รพ.ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ตาม
เกณฑ์การด าเนินงาน
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
2. เพ่ือประสานความ
ร่วมมือการด าเนินงาน
ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในบุคลากร
และสหสาขาวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องในจังหวัดล าพูน
3. ควบคุมก ากับติดตาม
พร้อมรับทราบปัญหาใน
การด าเนินงานส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลระดับ รพ.และ
ระดับพ้ืนท่ี
4. ให้เกิดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานด้าน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล 

1..คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการ
บ าบัดจังหวัดล าพูน 
2..คณะกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
จังหวัดล าพูน 
3.คณะกรรมการ
ควบคุมก ากับติดตาม
งานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
4.คณะท างาน
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
5.คณะกรรมการ
พัฒนางานเภสัช
กรรมปฐมภูมิ
6.คณะท างานพัฒนา
คุณภาพและ
เครือข่ายระบบยาใน
โรงพยาบาล  จังหวัด
ล าพูน และ

 - ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ของคณะ 
กรรมการฯและ
คณะท างานฯ จ านวน 
20 คนๆละ 130 บาท 
 จ านวน 10 คร้ังๆละ 1
 วัน เป็นเงิน  26,000 
บาท
- ค่าวัสดุ  5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน   31,000
 บาท

        31,000         7,000           8,000         8,000        8,000 สป. กลุ่ทงาน
คุ้มครอง

ผู้บริโภค (เอก
อดุลย์)

      31,000       7,000         8,000       8,000      8,000

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ภารกิจพ้ืนฐาน คุ้มครองผู้บริโภค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
โครงการท่ี 13.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ท่ี โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

วัตถุประสงค์
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

17  โครงการ การป้องกัน
ควบคุมวัณโรคจังหวัด
ล าพูน

กิจกรรมด้านการค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่
1. เร่งรัดการค้นหา
ผู้ป่วยในกลุ่มเส่ียง ตาม
นโยบายและพ้ืนท่ี โดย 
การช้ีแจงผ่าน  cloud 
conference 
จัดบริการคัดกรองลุ่ม
เส่ียงในพ้ืนท่ี ตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด
2.ส่งเสริมการ
วินิจฉัยโรคท่ีถูกต้อง
รวดเร็วและคุ้มค่า โดย 
ช้ีแจงการเก็บส่ิงส่ง
ตรวจท่ีมีคุณภาพท้ัง ใน
การตรวจด้วยAFB 
smear / Gxpertและ
ข้อตกลงร่วมในการ
ตรวจสอบส่ิงตรวจให้
ได้มาตรฐาน (ผ่าน
ระบบ  cloud 

ถ่ายทอดแนวปฏิบัติสู่
ผู้รับผิดชอบประชากร
กลุ่มส่ียงให้ได้รับการ
คัดกรองโดย C X ray
ท าความเข้าใจและ
ประสานการ
ด าเนินงานร่วม
ระหว่างหน่วยบริการ
และผู้รับผิดชอบของ
หน่วยบริการแต่ละแห่ง

ผู้รับผิดชอบในรพ/
สสอและ รพ สต. 
ทุกแห่ง≥ร้อยละ80
ของประชากรกลุ่ม
เส่ียงได้รับการคัด
กรองโดย CX ray
ผู้รับผิดชอบงานวัณ
โรคเจ้าหน้าท่ีห้อง 
LABของทุก
โรงพยาบาล

เงินบ ารุง
งบ

สนับสนุน
จาก 

สปสช / 
งบ PPA

กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ 
สสจ.ล าพูน

หน่วย
บริการและ
เครือข่ายใน

พ้ืนท่ี

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อ ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ  3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานแหล่งงบ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

กิจกรรมด้านการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค ให้หาย
และกินยาครบ
1. การให้บริการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคตาม
มาตรฐา NTP :  
National 
Tuberculosis 
Programme
2. พัฒนาระบบการ
รักษาท่ีตอบสนองต่อ
ผู้ป่วยเฉพาะราย โดย

ผู้ป่วยวัณโรคได้รับ
การดูแลรักษาตาม
มาตรฐานเพ่ือลดความ
เส่ียงในการเสียชีวิตใน
ผู้ป่วยวัณโรค

ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย
ผู้รับผิดชอบงาน 
จาก ในระดับ
จังหวัด อ าเภอ
ต าบล รวม 40 คน
แพทย์ประจ าบ้าน
ในจังหวัดล าพูน
คณะกรรมการฯ
และผู้เก่ียวข้อง
จ านวน ๓๕ ท่าน

งบ สปสช
 (กองทุน
วัณโรค)

โรงพยาบาล
ทุกแห่ง

3.การพัฒนาบุคลากรท่ี
ท าหน้าท่ีในการใช้
โปรแกรม TBCM 
Online

เพ่ือ Update 
โปรแกรม TBCM

1.ค่าตอบแทน
วิทยากร5ช่ัวโมงๆละ
 600 บาทเป็นเงิน
3,000 บ.2.
ค่าอาหารและอาหาร
 2 ม้ือ รวม 130 
บาทต่อคน จ านวน 
40 คน เป็นเงิน 
5,200 บาท3.ค่า
พาหนะ/ค่าน้ ามัน

       10,000      10,000 สป. กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
สสจ.ล าพูน

แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อ ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ  3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

4.การเพ่ิมประสบการณ์
ในการตรวจวินิจฉัยวัณ
โรคในแพทย์ประจ า
บ้าน โดยการประสาน
ทีมอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือ
เสริมเน้ือหาวิชาในการ
อบรมในโรงพยาบาล 

เพ่ือพัฒนาแพทย์
ประจ าบ้านให้
สามารถวินิจฉัยโรคได้

5.การประชุม
คณะกรรมการ Cluster
 TB จังหวัดล าพูน  2คร้ัง

เพ่ือขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานภายใต้
โครงสร้างท่ีมีส่วนร่วม
เพ่ือขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานภายใต้
โครงสร้างท่ีมีส่วนร่วม

 ค่าอาหาร 1 ม้ือๆละ
 25 บาทจ านวน35
คน จ านวน6 คร้ัง 
เป็นเงิน5250 บาท

        5,250          875          1,750        1,750         875 สป.

      15,250     10,875         1,750       1,750         875

ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ  3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี

กลุ่มงาน
ควบคุม

โรคติดต่อ 
สสจ.ล าพูน

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อ

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

18 โครงการพัฒนา
เครือข่ายบริการสาขา
โรคติดเช้ือ (Service 
plan Sepsis)

ประชุมคณะกรรมการ
สาขาโรคติดเช้ือ 4 คร้ัง

เพ่ือขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานภายใต้
โครงสร้างท่ีมีส่วนร่วม

ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม รวม 130 
บาทต่อคน จ านวน 
25 คน เป็นเงิน 

       13,000       3,250          3,250        3,250       3,250 สป. หน่วย
บริการและ
เครือข่ายใน
พ้ืนท่ี

      13,000       3,250         3,250       3,250      3,250

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน ท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

ภารกิจพ้ืนฐาน 2. วิชาการ  3. บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรคโครงการท่ี 9.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

การเบิกจ่ายเงินเดือน
เจ้าหน้าท่ีลงบันทึก
ข้อมูลประจ าส านักงาน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (เงินเดือน+เงิน
ประกันสังคม)

เพ่ือให้มีโครงสร้าง
กลไลการจัดการและ
การอภิบาลระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

นักจัดการงานท่ัวไป
 จ านวน 2 คน

เงินเดือนและเงิน
ประกันสังคม  12 
เดือน      
 = 15000 X 12 ด.+
 เงินประกันสังคม 
9,000 .- (ร้อยละ 5 )
 รวมเป็นเงิน 
189,000 บาท

     378,000 94,500 94,500 94,500 94,500 สพฉ.

จัดท าเอกสาร แบบ
บันทึกการปฏิบัติงาน
และจัดซ้ือวัสดุ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

เพ่ือพัฒนาจัดการ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ

สสจ. /หน่วย
ปฏิบัติการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน รวม 
40,000 .
-ค่าจัดท าแบบ
บันทึกปฏิบัติการ 
สนับสนุนศูนย์รับแจ้ง
เหตุฯและชุด
ปฏิบัติการ รวม
60,000 .-

     100,000      30,000              -        70,000           -   สพฉ.

     478,000    124,500        94,500    164,500     94,500

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

19

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

แผนงาน ท่ี 7.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการท่ี 18.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

รวมงบประมาณตามโครงการ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาน
การแพทย์ฉุกเฉินระดับ
จังหวัด

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ
งานและเครือข่ายใน
ระดับจังหวัด/อ าเภอ

เพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน

บุคลากรเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานEMS 
110 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
130 บาท X110 
คน=14,300 บาท ,
ค่าวิทยากร 6,000 
บาท, ค่าเอกสาร
วัสดุอุปกรณ์5ถุงผ้า

       29,100      29,100              -              -             -   สสจ./ศูนย์
รับแจ้งเหตุ
และส่ังการ
จังหวัดล าพูน

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการนิเทศ
ติดตามฟ้ืนฟูความรู้ใน
การปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้องกับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและ
ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ัง
การจังหวัด

เพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน

รพท./รพช./
ผู้ปฏิบัติงานใน
อปท.ทุกแห่ง 
จ านวน 50 คน 5 
คร้ัง /ปี

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
130 บาท X50 คน
X5 คร้ัง= 32,500 
บาท , ค่าเบ้ียเล้ียง =
  4,800 บาท , ค่า
เอกสารวัสดุอุปกรณ์
 = 5,000 บาท ,ค่า

       46,300            -          46,300            -             -    รพ.ล าพูน /
 สสจ.

 จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดล าพูน

เพ่ือบูรณาการการ
ด าเนินงานทุกภาค
ส่วนและพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัด แก้ไขปัญหา
อุปสรรคการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการฯ
 ตามค าส่ัง 19 คน
 /ผู้เข้าร่วมประชุม
รวม 40 คน

 ค่าอาหารว่าง
เคร่ืองด่ืม 50 บาท 
X40 คนX2 คร้ัง= 
4,000 บาท, ค่าเบ้ีย
ประชุม 19 คน = 
34,500 บาท  , ค่า
เอกสารวัสดุ= 4,000
 บาท

       43,200      21,600              -        21,600           -   กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 7.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการท่ี 18.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

กิจกรรม วัตถุประสงค์

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

ท่ี โครงการ
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

โครงการพัฒนา
เครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

20 สพฉ.
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉินเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรท่ีส่วนกลางจัด
 การรับนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับ แผนการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรได้รับการพัฒนา
เพ่ือให้การช่วยเหลือ/
น าส่งผู้ป่วยด้วยระบบ 
EMS ก่อนถึง รพ.ท่ีได้
มาตรฐาน

 3.4.1 พยาบาลท่ี
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉินเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องท่ี
ส่วนกลางจัด

สสจ. / รพท./รพช. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
(ค่าลงทะเบียน/เบ้ีย
เล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ)

        30,000       10,000          10,000       10,000             -   

 3.4.2 ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน สสจ.เข้า
ร่วมประชุมอบรมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินท่ี
ส่วนกลางจัด

สสจ. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
(ค่าลงทะเบียน/เบ้ีย
เล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ)

        40,000       15,000          10,000         5,000      10,000

3.4.3 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เข้าร่วมประชุม
วิชาการท่ีเก่ียวข้องด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับชาติ

สสจ./รพท./รพช. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
(ค่าลงทะเบียน/เบ้ีย
เล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ)

        70,000       70,000

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 7.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการท่ี 18.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

ท่ี โครงการ

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

สพฉ.

กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 2.5 โครงการพัฒนา
อาสาฉุกเฉินชุมชน 
(พัฒนาครู ก ร้อยละ25 
ของกลุ่มเป้าหมาย)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เชิงรุกชุมชน ครอบครัว 
ให้มี อฉช.

ประชาชน,อสม.,ผู้มี
จิตอาสา/นักเรียน 
จ านวน 1000 คน

 -ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม 130 บาท 
X1000 คน=130,000
 บาท 
-ค่าวิทยากร  46,800 
บาท  
(จัดสรรให้ คปสอ.
ด าเนินการ)

       176,800             -          176,800              -               -   ก.งานควบคุม
โรคไม่ติดต่อฯ
 รพท./รพช./
สสอ.

2.6 โครงการอบรมฟ้ืนฟู
ผู้ปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินเร่ีองเกณฑ์การคัด
แยกผู้ป่วย การช่วยฟ้ืน
คืนชีพและการใช้เคร่ือง 
AED

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลห้องฉุกเฉิน 
และพยาบาลออกเหตุ 
บุคลากรใน รพสต

พยาบาลรพท./รพช./
รพสต. จ านวน 150 
คน

 -ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และ
เคร่ืองด่ืม 130 บาท 
X150 คน=19500 
บาท 
-ค่าวิทยากร  25,200 
บาท  

        44,700             -            22,350       22,350             -   ก.งานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
ฯ/รพท./รพช.

2.7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
 ( พฉพ.: EMT-B ) 115 
ช่ัวโมง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการปฏิบัติงาน
และยกระดับชุด
ปฏิบัติการในระดับสูงข้ึน

อปท.ท่ีมีความพร้อม
ในการยกระดับ
จ านวน 20 คน

 
-สนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรม 8500 
บาท/คน X20 คน=
170,000 บาท

       170,000             -          170,000              -               -   ก.งานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ/
อปท.

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 7.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

สพฉ.

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการท่ี 19.  โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

กิจกรรม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานท่ี โครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.8 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(EMS Rally)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ชุดปฏิบัติการ

คณะท างาน 50 คน 
สสจ./รพท.รพช./รพ.
มหาราช /รพ.นคร
พิงค์ ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันจากชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
จังหวัดล าพูน และผู้
สังเกตการณ์ 180 คน

ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
130 บาท X50 คนX1
 คร้ัง= 6,500 บาท ,
ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
คณะกรรมการ /
คณะท างาน ผู้เข้า
แข่งขัน ผู้สังเกตการณ์
 130 บาท X180 คน
X1 วัน =23,400 บาท
 ,ค่าวิทยากร 48,000 
บาท ,ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
น้ ามันเช้ือเพลิง 5,000
 บาท ค่ารางวัล/ โล่ 
ใบประกาศ/จ้างหมา
จัด สถานท่ี ค่าเช่า
สถานท่ี 63,160 บาท
 ,ค่าเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์ส่ือสาธิต 
20,000 บาท

       166,060     166,060                -                -               -   สพฉ. ก.งานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ /
รพ.ล าพูน

    816,160   311,760      435,450     58,950    10,000

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 7.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการท่ี 20.  โครงการพัฒนาสนับสนุนศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณตามโครงการ

157 / 217



รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

21 โครงการพัฒนา
สนับสนุนศูนย์รับแจ้ง
เหตุและส่ังการระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด

นิเทศติดตามและ
สนับสนุนการพัฒนา
พยาบาล/เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ัง
การฯตามมาตรฐาน

ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
ส่ังการฯจังหวัดมี
ระบบบริหารบริการท่ี
มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

พยาบาล/
เจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์รับแจ้งเหตุ
และส่ังการ 5 คน

 -ร่วมประชุมติดตาม
การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ

             -   สพฉ. ก.งาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ /
รพ.ล าพูน

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน ท่ี 7.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการท่ี 20.  โครงการพัฒนาสนับสนุนศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการและบริการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

การค้นหา ชักชวนและ
ติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดเข้ารับการบ าบัด

1.1 ร่วมตรวจปัสสาวะ
กับทีมบูรณาการในพ้ืนท่ี 
เช่น การต้ังด่าน ,จัด
ระเบียบสังคม, ประชาคม
,ทหารกองเกิน          -
จัดท าบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าท่ีและ
การมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดออก

เพ่ือให้ผู้ต้องสงสัยว่า
เสพยาเสพติดได้เข้ารับ
การบ าบัดรักษาใน
ระบบสมัครใจเป็น
อันดับแรก

   8 อ าเภอ/ศป.ปส.อ.
             สสจ./ 
รพ./สสอ./รพ.สต.

สสจ./รพ./สสอ. 
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามท่ีได้รับจัดสรร

1.2 จัดซ้ือและสนับสนุน
ชุดตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะเบ้ืองต้น

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วย
บ าบัด หน่วยติดตาม
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สสจ.ลพ สนับสนุนให้
 รพ./สสอ.

ชุดตรวจปัสสาวะ 
20,000 ชุด 20,000 
ชุด x 15.50 บาท รวม
เป็นเงิน 310,000 บาท

       310,000     155,000                -        155,000             -   

1.3 ตรวจปัสสาวะ 
รับรองผลในข้ันท่ี 2

เพ่ือเป็นไปตามประกาศ
 คสช.ท่ี 108/2557 (ปี 
2560)

ห้องปฏิบัติการ    8 
รพ./8 อ าเภอ

สนับสนุนชุดตรวจ
ปัสสาวะ ให้
ห้องปฏิบัติการของ 
รพ.ท้ัง 8 แห่ง1.2 เสริมสร้างความ

ตระหนักและภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในทุกกลุ่มวัย

1.4 รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดย
ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ใน
สถานบริการทุกแห่ง

เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่ม
วัยไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับ  
ยาเสพติด

สสจ./รพ./สสอ./รพ.
สต.

จัดท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์/ 
รณรงค์ฯ ป้าย (2 เมตร
 x 1 เมตร) 100 ช้ิน x
 300  บาท =30,000 
บาท รวม 30,000 บาท

        30,000       30,000                -                -               -   

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

22

1.1 จัดซ้ือและสนับสนุน
ชุดตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะเบ้ืองต้น

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค  
ไม่ติดต่อฯ

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมป้องกันไม่เสพยาเสพติด

ท่ี
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

และกลุ่มงาน

งบยาเสพ
ติด

โครงการ กิจกรรม
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.5 ร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติดสากลในระดับ
จังหวัด/อ าเภอ

เพ่ือประชาสัมพันธ์ใน 
   วงกว้างในระดับพ้ืนท่ี

   8 อ าเภอ/    
ศป.ปส.อ.            
 สสจ./ รพ./สสอ./
รพ.สต.

รพ./สสอ.เบิกจ่าย
งบประมาณจากท่ี
ได้รับจัดสรร

1.3 รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

1.6 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพ่ือปลุกจิตส านึกและ
สร้างกระแสต่อการ
ป้องกันปัญหายาเสพ
คิด

สสจ. หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุ (ค่าใช้จ่าย
ในการอบรม,ประชุม
และพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย)

     200,000    100,000        50,000      50,000           -   

  1,356,160   596,760      485,450    263,950    10,000

งบยา
เสพติด

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

160 / 217



รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.1 ประเมินสภาพการ
เสพติดและน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู
โดยศูนย์เพ่ือการคัด
กรอง                      
   -ใช้แบบคัดกรอง 
และส่งต่อผู้ป่วยท่ีใช้ยา
และสารเสพติด 
บคก.สธ. (V 2 ) 
แบ่งเป็น ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด

เพ่ือให้ผู้เสพ ผู้ติด     
 ยาเสพติด ได้รับการ 
คัดกรองและส่งต่อ

ศูนย์เพ่ือการคัด
กรอง ใน รพ.ท. 
และ รพ.ช. 8 แห่ง

2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายการคัดกรอง  
     ส่งต่อและการ
บันทึก บสต ระดับ
อ าเภอ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน

รพ./สสอ./ศูนย์
ข้อมูลอ าเภอ/
เครือข่ายบ าบัดทุก
ระบบ จ านวน 35 
คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 130 บาท
 X 35 คน = 4,550 
บาท-ค่าวิทยากร
เด่ียว 3 ชม.X 600 
บาท = 1,800 บาท 
 รวม 6,350 บาท

        6,350            -            6,350            -             -   

        6,350           -           6,350            -      10,000

ท่ี เป้าหมายโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการ การคัดกรอง
เพ่ือประเมินสภาพการ
เสพติด

23
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บ าบัดฟ้ืนฟู ลดอันตรายจากยาเสพติด และกลับคืนสู่สังคม

งบประมาณ (บาท)

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

งบยา
เสพติด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

รวมงบประมาณตามโครงการ

161 / 217



รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.3 น าผู้เสพ/ติดยา
เสพติดเข้ารับการ
บ าบัดฟ้ืนฟู      
-จัดบริการบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูผู้ป่วยใน
ระบบสมัครใจ  
-ผู้ใช้ ให้ค าปรึกษา 
ระยะส้ัน (BA) 1-2 คร้ัง 
         
-ผู้เสพ ให้ค าปรึกษา (BI
 MI METCBT)3-12 
คร้ัง/4 ด. 
-ผู้ติด Matrix program
 16 คร้ัง /4 ด. 

ผู้ป่วยยาเสพติด ได้รับ
บริการบ าบัดฟ้ืนฟูท่ี
ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพและติดตาม
ช่วยเหลือเพ่ือป้องกัน
การเสพติดซ้ า รวมถึง
มาตรการการลด
อันตรายจากยาเสพติด

ระบบสมัครใจ
สถานพยาบาล 8 
แห่ง /8 อ าเภอ 
จ านวน   917 คน

จัดสรรให้ รพ. 8 
แห่ง ตามผลงาน 
บสต.  เป็นเงิน 
2,500,000  บาท

   2,500,000    750,000    1,000,000    750,000           -   

2.4 การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ระบบ
บังคับบ าบัด พรบ. 
ฟ้ืนฟู พ.ศ.2545 
- คณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด  
- การขอมีบัตร

ระบบบังคับบ าบัด
แบบ ไม่ควบคุมตัว
ในสถานพยาบาล
จ านวน 356 คน

การบ าบัดฟ้ืนฟู24

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบยา
เสพติด

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.5 ศูนย์ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
-ด าเนินการตาม
มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข   
   
-ร่วมเป็นทีมวิทยากร

ศูนย์ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 100 คน
 /1 รุ่น         
ระดับจังหวัด (กลุ่ม
เสพ)

งบประมาณจาก 
ปปส เบิกจ่ายโดย 
ศอ.ปส.จ.ล าพูน

ปปส. กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

2.6 
1.ระบบสมัครใจ โดย 
จนท.สาธารณสุข กลุ่ม
ผู้ใช้ ติดตาม 1 คร้ัง   
-กลุ่มผู้เสพ/ผู้ติด 
ติดตาม 4-7 คร้ัง/ปี
2.ระบบบังคับบ าบัด 
ระบบต้องโทษ และ
ผู้ป่วยศูนย์ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมโดย จนท. 
กระทรวงมหาดไทย 
เป็นหลัก จนท. 

เพ่ือติดตามให้ความ
ช่วยเหลือภายหลัง
การบ าบัดรักษาใน
ด้านร่างกายจิตใจและ
ส่งต่อขอความ
ช่วยเหลือด้าน
การศึกษาอาชีพฯ

ผู้ป่วยระบบสมัครใจ
 ปี 61  จ านวน 630
 คน

 รพ.เบิกจ่าย
งบประมาณ ตามท่ี
ได้รับจัดสรร

  2,500,000   750,000   1,000,000    750,000           -   

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานกิจกรรม วัตถุประสงค์

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

ท่ี

โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 2.7 กลุ่มเมทแอมเฟ
ตามีน (16 ชุดบริการ) -
 บันทึกผลการ
ด าเนินงาน ใน
ฐานข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ 

เพ่ือลดปัญหา/
ผลกระทบอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา
เสพติดท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม

     8 อ าเภอ รพ./
รพ.สต.

รพ/สสอ..เบิกจ่าย
งบประมาณ  ตามท่ี
ได้รับจัดสรร

2.8 กลุ่มอนุพันธ์ของฝ่ิน
 ด้วย เมทาโดนระยะ
ยาว (MMT 
Methadone 
Theraphy)
-บันทึกผลการ

จังหวัดล าพูน มีการจัด
 บริการ MMT อย่าง
น้อย 1 แห่ง

รพ.ล าพูน รพ.ลพเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามท่ี
ได้รับจัดสรร

2.9 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการมาตรการ
การลดอันตรายจากยา
เสพติด จังหวัดล าพูน

เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้และทักษะการ
ด าเนินงานการลด
อันตรายจาก      ยา
เสพติด

คณะท างานระดับ
จังหวัดและอ าเภอ 
50 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
130 บาท X 50 คน
 = 6,500 บาท, ค่า
วิทยากรเด่ียว 3 ชม 
x 600 บาท = 1,800
 บาท ,ค่าวิทยากร
กลุ่ม 2 ชม x 5 คน x
 600 บาท =6,000 
บาท , ค่าเอกสาร

       15,800            -          15,800            -             -   

      15,800           -         15,800            -             -   

โครงการการลด
อันตรายจากยาเสพติด
 Harm reduction

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

สป.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ท่ี โครงการ

25

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ 
บ าบัดโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง

เพ่ือให้เครือข่าย
สุขภาพสามารถให้
ความช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นและ    ส่งต่อ
เขารับการบ าบัดท่ี
เหมาะสม และ
สามารถให้การดูแล
ช่วยเหลือโดยชุมชน

จนท.จาก รพ./รพ.
สต../สสอ. และ
เครือข่าย  ทุกระบบ
     จ านวน 100 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 130 บาท
 X 100 คน  = 
13,000  บาท ค่า
วิทยากรเด่ียว 4 ชม.
 .x 600 บาท  = 
2,400 บาท ค่า
วิทยากรอภิปราย 2 
ชม. x 4 คน x 600 
บาท = 4,800 บาท 

       23,200      23,200              -              -             -   

การถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานด้านการ
บ าบัดโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง ปี 2562 
จังหวัดล าพูน

เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ และ
รับทราบปัญหา
อุปสรรค/แนวทาง
พัฒนาสู่ความส าเร็จ

  พชอ. 8 อ าเภอ 
และเครือข่าย ทุก
ระบบ              
จ านวน 80 คน

 -ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 130 บาท
 X 80 คน =10,400 
 บาท ค่าวิทยากร
เด่ียว 1 ชม. .x 600 
บาท = 600 บาท   
ค่าวิทยากรวิพากษ์ 4
 ชม. x 4 คน x 600
 บาท =9,600  บาท
 ค่าเอกสาร 2,400 

       23,000            -                -              -       23,000

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

26

แหล่งงบ

สป.สร้างเสริมการฟ้ืนฟูโดย
ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมาย

โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
และความเป็นมิตร
ฐานข้อมูลบ าบัดยาเสพ
ติดทุกระบบ  
1.ลงทะเบียนเข้าสู่
กระบวนการบ าบัด2.
รายงานการคัดกรอง
ผู้ใช้ยาเสพติด   
3.รายงานการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
4.รายงานการติดตาม

เพ่ือให้การบ าบัดฟ้ืนฟู 
  มีระบบฐานข้อมูลท่ี
สามารถบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ตาม
ข้ันตอนของระบบ 
บสต.ใหม่ ได้อย่าง
ครอบคลุมทุกระบบ
และมีคุณภาพ

รพ. 8 แห่ง รพ.สต. 
   
-ศูนย์ข้อมูลอ าเภอ

4.2 วิเคราะห์ข้อมูล
จากระบบ บสต ทุก
ระบบ ทุกเดือน และ
ตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล บสต. ทุก 4 เดือน

เพ่ือให้ข้อมูล บสต.มี
ความครบถ้วน มี
คุณภาพและทันเวลา

รพ./สสอ/รพ.สต. 
เรือนจ าจังหวัด  
สนง.คปพ  สถาน
พินิจฯ ศูนย์ข้อมูล
อ าเภอ

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบข้อมูลและการส่ือสาร

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการโครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

สป.ระบบข้อมูลการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติด (บสต)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ี
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานแหล่งงบ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ (บาท)
เป้าหมายวัตถุประสงค์กิจกรรมโครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

พัฒนากฎหมายให้เอ้ือ
ต่อการควบคุมการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูยา
เสพติด (ส่วนกลาง)

5.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร   
1.ประชุมวิชาการยา
เสพติดแห่งชาติ คร้ังท่ี 
21
2.ประชุมวิชาการ Drug
 Forum ประจ าปี 2562
3.ประชุมพยาบาลยา
เสพติดแห่งชาติ ปี 
2562    

พัฒนาองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์เพ่ือ
เตรียมความพร้อม
รองรับภารกิจใหม่

สสจ. /รพท./
รพ.ช./สสอ.

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
(ค่าลงทะเบียน/เบ้ีย
เล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ) 
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณท่ีจัดสรร

ยาเสพติด Cluster 
คณะท างานขับเคล่ือน
และบูรณาการภารกิจ
ด้านการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ระดับ
จังหวัด และเขต

5.2 
1.จัดท าค าส่ัง
คณะท างาน ยาเสพติด
 Cluster จังหวัดล าพูน 
  
2.จัดประชุม
คณะท างานฯปีละ 2 
คร้ัง (30 คน)  
3.ร่วมเป็นคณะท างาน 
ยาเสพติด Cluster 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บริการด้านการบ าบัด 
รักษายาเสพติด ท่ี
เช่ือมโยงทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร  -
พัฒนาส่วนขาดและ
ปรับปรุงบริการให้มี
คุณภาพ

สสจ./รพ./สสอ/
รพ.สต.

 -ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 130 บาท
 X 30 คน x 2 คร้ัง
 = 7,800 บาท ค่า
วิทยากรเด่ียว 2 ชม.
x 600 บาท x 2 คร้ัง
 = 2,400 บาท ค่า
เอกสารวัสดุอุปกรณ์
 1,500 บาท x 2 

       13,200            -            6,600            -         6,600

      59,400     23,200         6,600            -      29,600

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

รวมงบประมาณตามโครงการ

สป. กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนากฎหมายและการควบคุม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

5.3 สถานพยาบาลคง
สภาพการรับรองคุณภาพ
 HA ยาเสพติด 
(Re-Accreditation)  
-รพ.เวียงหนองล่อง คร้ังท่ี
 1    
-รพ. 7 แห่ง คร้ังท่ี 3
5.4 ประเมินตนเอง จัดท า
เอกสาร ขอรับการ
ประเมินภายนอก จาก 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
เชียงใหม่ 

เพ่ือให้สถานพยาบาล
ประเมินตนเอง ป้องกัน
แก้ไขปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการให้บริการ
 และปรับปรุงบริการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

รพ.8 แห่ง รพ. เบิกจ่าย
งบประมาณตามท่ี
ได้รับจัดสรร

5.6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพบริการด้านการ
รับรองคุณภาพ HA ยา
เสพติด มาตรฐานใหม่

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพยาเสพ
ติดซ้ า

เจ้าหน้าท่ี รพ./สสอ./
สสจ. จ านวน 30 คน

 -ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 130 บาท X
 30 คน = 3,900 บาท
     
-ค่าวิทยากรเด่ียว 3 
ชม.x 600 บาท = 
1,800 บาท   
-ค่าวิทยากรกลุ่ม 2 
ชม.x 3 คนx600 
บาท=3,600 บาท   
-ค่าเอกสารวัสดุ

        10,200             -                  -         10,200             -   

สป. กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ท่ี โครงการ

โครงการ HA ยาเสพติด27

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

5.7 ร่วมเป็น
คณะท างานและ
กรรมการในสถานศึกษา
  สถานประกอบการ 
ชุมชน วัด Campus 
safety Zone 
-1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
(โรงเรียนมัธยมศึกษา)   
โครงการป้องกันยาเสพ
ติดในพระสงฆ์ (วัดสี
ขาว) โรงงานสีขาว-

เพ่ือร่วมบูรณาการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

8 อ าเภอ / 8 
ศป.ปส.อ.

รพ./สสอ.เบิกจ่าย
งบประมาณ    
ตามท่ีได้รับจัดสรร

5.8 แผนประชารัฐร่วม
ใจ ปลอดภัยยาเสพติด 
-ร่วมเป็นชุดปฎิบัติการ
ต าบล   
-ควบคุม ก ากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้
เก่ียวข้องกับยาเสพติด
หรือปล่อยปละละเลย

เพ่ือให้ชุมชน และ
เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

สสจ./รพ./สสอ./
รพ.สต.  8 อ าเภอ

       10,200            -                -        10,200           -   

ท่ี โครงการ กิจกรรม

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ

บูรณาการภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์

โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สป.

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

6.1 จัดสรรงบประมาณ
ตามผลงาน บสต.ให้ รพ./
สสอ.ทุกแห่ง โดยจัดท า
โครงการฯเสนอให้
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ลงนามอนุมัติ

เพ่ือควบคุมก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ถูกต้อง
ตามเง่ือนไขและทันเวลา

  สสจ./รพ./สสอ.    
8 อ าเภอ

6.2 บริหารจัดการ 
พัฒนาคุณภาพบริการ
และบุคลากร ตาม
นโยบายระดับจังหวัด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนบริการระดับ
จังหวัด

สสจ.ลพ. หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุ (ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม,ประชุมและ
พัฒนาบุคลากรและ
วัสดุส านักงาน)

       150,000       45,000          60,000       30,000      15,000

6.3 ส ารวจก าลังพล
ผู้ปฏิบัติงานประจ าปี 
2562      -มีค าส่ัง
หน่วยงานและบันทึก
ข้อมูลรายบุคคลใน
โปรแกรม ก าลังพล 
สนง.ปปส.

เพ่ือประเมินทรัพยากร
บุคคลและความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน

รพ./รพ.สต./สสอ./
สสจ.

6.4 ร่วมประชุม
คณะกรรมการ 
ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.

ประเมินผลงานตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัดทุก
เดือน

รพ./สสอ/     รพ.
สต./สสจ.

     150,000      45,000        60,000      30,000     15,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหาร
โครงการ การบริหาร
จัดการระบบ

28 สป.

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี  2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 15.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ วิชาการ และ บริการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

รวมงบประมาณตามโครงการ

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่

ติดต่อฯ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
จังหวัด

(1) เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
เครือข่าย 
(2) ก ากับ ติดตาม 
ก ากับ ผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ของจังหวัด

คณะกรรมการ
อ านวยการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพจังหวัด 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
รวม 50 คน

 (1)  ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม 2 
คร้ัง ๆ ละ 50 คนๆ 
ละ 130 บาท   เป็น
เงิน  13000 บาท /
คร้ัง

       13,000          6,500        6,500

กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
จังหวัดล าพูน

(1) เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของ
จังหวัดล าพูน ให้เป็น
เครือข่ายเช่ือมโยง
ระบบบริการสุขภาพ
ทุกระดับในจังหวัดใน
การจัดบริการท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานแก่
ประชาชน

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพสุขภาพ
จังหวัด และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง รวม 58 
คน

(1)  ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม 1 
คร้ัง ๆละ 58 คนๆละ
 130 บาท  เป็นเงิน 
7,540 บาท   

        7,540       7,540

      20,540       7,540         6,500       6,500           -   

ท่ี โครงการ กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

29

โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบประมาณ (บาท)

 สป. กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

ประชุมเครือข่ายนักเรียน
ท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน 
และการติดตาม คลินิกเข้า
 DPAC ของกลุ่มเด็ก
นักเรียนท่ีมีภาวะโคชนา
การเกิน

สร้างแกนน าเครือข่าย
เพ่ือการถ่ายทอดความรู้
และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย (เด็กนักเรียนท่ี
มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน)

เครือข่ายนักเรียน 
จ านวน 60 คน

 (1)  ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม 2 
คร้ัง ๆ ละ 60 คนๆ ละ
 130 บาท   เป็นเงิน  
7,800 บาท /คร้ัง

          7,800         7,800

ประชุมเครือข่ายวัยรุ่น สร้างแกนน าเครือข่าย
เพ่ือการถ่ายทอดความรู้
และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย (ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ วัยรุ่น อายุ

เครือข่ายวัยรุ่น 
จ านวน 60 คน

 (1)  ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม 2 
คร้ัง ๆ ละ 60 คนๆ ละ
 130 บาท   เป็นเงิน  
7,800 บาท /คร้ัง

          7,800           7,800

ประชุมกลุ่มเส่ียงในการ
ใช้สารเคมี

เครือข่าย จ านวน 60
 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 2
 คร้ัง ๆ ละ 60 คนๆ 
ละ 130 บาท   เป็น
เงิน  7,800 บาท /คร้ัง

          7,800         7,800

ประชุมเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจทัศนคติ การก าจัด
ขยะเปียก

เครือข่าย จ านวน 60
 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 2
 คร้ัง ๆ ละ 60 คนๆ 
ละ 130 บาท   เป็น
เงิน  7,800 บาท /คร้ัง

          7,800        7,800

      31,200       7,800         7,800       7,800      7,800

กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์

 งบโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยพ้ืนท่ี
โครงการหลวงพระบาท
ห้วยต้ม อ าเภอล้ี จังหวัด
ล าพูน

30

แผนงาน ท่ี 8.การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ

โครงการท่ี ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สร้างแกนน าเครือข่าย
เพ่ือการถ่ายทอดความรู้
และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. จัดประชุม
คณะกรรมการ สอ.
เฉลิมพระเกียรติฯ 
ระดับอ าเภอ/ต าบล 
เพ่ือการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
นโยบายของ สอ.เฉลิม
พระเกียรติฯ

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ได้รับ
บริการสุขภาพแบบ
องค์รวม

คณะกรรมการ 
จ านวน 30 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30
 คน ๆ ละ 130 บาท

        3,900       3,900

2. จัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพ อสม. /
ผู้สูงอายุ/อปท./ชุมชน 
ของเครือข่าย สอ.เฉลิม
พระเกียรติฯ

อสม. / ผู้สูงอายุ 
จ านวน 120 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม จ านวน 
120 คน ๆ ละ 130 
บาท ค่าวิทยากร 
จ านวน 6 ชม.ๆละ 
600 บาท

       19,200      19,200

      23,100     23,100             -              -             -   

31 โครงการส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมของตนเอง 
ครอบครัว ชุมขน ใน
พ้ืนท่ีอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและการ
พัฒนาสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษาฯ

แผนงาน ท่ี 8.การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ
โครงการท่ี ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) ส่งเสริมป้องกัน 2) ควบคุมป้องกันโรค

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ 
(นางบุษบา 

อนุศักด์ิ)

 สป.

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence ท่ี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

รวมงบประมาณตามโครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ  

(People Excellence) 

8  โครงการ 

งบประมาณ       538,900      บาท 



รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1 การพัฒนา
ข้าราชการบรรจุใหม่
และบุคลากรใหม่

1.จัดดอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่/
บุคลากรใหม่ ปี 2562

1.เพ่ือพัฒนา
ข้าราชการท่ีอยู่ใน
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
2.สร้างความพร้อม
ให้กับพนักงานใหม่

1. ข้าราชการบรรจุ
ใหม่และบุคลากรท่ี
ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรต่างๆ สธ - 
แพทย์/ทันตแพทย์/
เภสัช   ข้าราชการ
บรรจุใหม่    จ านวน 
25 คน -ผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตร  
ต่างๆ สธ ปี 62  
จ านวน  23 คน 
2.แพทบ์/ทันตแพทย์/
เภสัชใหม่ ศึกษาดูงาน
ใน รพช.

1. ค่าอาหารกลางวัน 50
 คน ๆ ละ130 บาท 
จ านวน 12 วัน เป็นเงิน 
78,000 บาท
2. ค่าวิทยากร/วิทยากร
กลุ่ม50,000 บาท3. ค่า
น  ามันรถ  12,000 บาท
4. ค่าสถานท่ี   10,000 
บาท
5. ค่าของท่ีระลึก  
10,000 บาท
6. ค่าวัสดุ (เอกสาร
ประกอบการอบรม)เป็น
เงิน 20,000 บาท

180,000 180,000 สป. ทรัพยากร
บุคคล

180,000 180,000รวมงบประมาณตามโครงการ

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2. อบรมหลักสูตร
ผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงด้าน
บริหาร

สสจ.ล าพูน ค่าลงทะเบียน 30,000 
บาท ค่าเบี ยเลี ยง/ค่า
เดินทาง1คน 4,000 บาท

34,000 34,000

3. การพัฒนาทักษะการ
โค้ช ส าหรับหัวหน้างาน

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ
การท าหน้าท่ี
Coaching(การสอน
งาน) แก่หัวหน้างาน
ให้มีประสิทธิภาพ

หัวหน้างาน (สสจ. /
รพท./รพช. /สสอ. /
รพ.สต.)จ านวน 60 คน

ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม
จ านวน 60คนๆละ130 
บาท 2 วัน เป็นเงิน 
15,600 บาท ค่าวิทยากร
 1 คน 6 ชมๆละ1,200 
บาท 2 วัน เป็นเงิน 
14,400 บาท-ค่าวัสดุ 
1,000 บาท ค่าน  ามันรถ
 2,000 บาท ค่าเบี ย
เลี ยงคนขับรถ 480 บาท

33,480 33,480

67,480 33,480 34,000รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

การพัฒนาหลักสูตร
ส าหรับผู้บริหาร

2 สป. ทรัพยากร
บุคคล

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3 การพัฒนาแพทย์
ประจ าบ้านปี
การศึกษา 2563

การประชุมชี แจงเกณฑ์
ในการคัดเลือกแพทย์
ประจ าบ้านและร่วม
พิจารณาคัดเลือก
แพทย์ประจ าบ้านของปี
การศึกษา 2563

คัดเลือกแพทย์ท่ี
สมัครรับต้นสังกัด 
เพ่ือเข้ารับการ
ฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน ของปี
การศึกษา 2563

สสจ.ล าพูน ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ส าหรับกรรมการและ
ผู้ด าเนินการ จ านวน 10
 คนคนละ 130 บาท 
จ านวน 2 ครั งเป็นเงิน

2,600 1,300 1,300 สป. ทรัพยากร
บุคคล

2,600 1,300 1,300
4 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
การอบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ด้านต่างๆ
บุคลากร สสจ.ล าพูน ค่าใช้จ่ายในการอบรม

(ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน )ๆ

100,000 100,000 สป. ทรัพยากร
บุคคล

100,000 100,000 0 0

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ท่ี

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ (บาท)
ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.ประชุมคณะท างาน 
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
จังหวัดล าพูน

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
หน่วยงานไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้

1.ประชุมคณะท างาน
พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพ และบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง 20 คน 
จ านวน 2 ครั ง

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 20 
คนๆละ 130 บาท รวม 
2,600 ประชุม 2 ครั ง
รวม 5,200 บาท

5,200 2,600 2,600

2. ประชุมชี แจงการ
ด าเนินด้านการบริหาร
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากร ปี 
2562

2. กลุ่มเป้าหมายเป็น 
นักทรัพยากรบุคคล /
จนท.ท่ีปฏิบัติงาน/ 
บุคลากร (สสจ./รพท./
รพช./สสอ.รพ.สต.)
จ านวน 100 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 100 คนๆ ละ 130 บาท
 2 วัน เป็นเงิน 26,000 
บาท ,ค่าวิทยากร 1 คน 
6 ชมๆละ 1,200 บาท 2
 วัน เป็นเงิน 14,400 
บาท -ค่าเดินทาง
วิทยากร 6,000 บาท -
ค่าท่ีพักวิทยากร 5,000 
บาท

51,400 51,400

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

สป. ทรัพยากร
บุคคล

การพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

5

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3. พัฒนาบุคลากรตาม
ระบบบริการสุขภาพ
Service Plan 
(1.เงินอุดหนุนส่วนกลาง
2. เงินบ ารุงหน่วย
บริการc ส่วนกลาง2. 
เงินบ ารุงหน่วยบริการ)

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ตามความจ าเป็นและ
สอดคล้องกับการ
พัฒนา

บุคลากรในสังกัด 5 
กลุ่มวิชาชีพ ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ตาม SP(สสจ./รพท./
รพช./รพ.สต.)

สป. ทรัพยากร
บุคคล

56,600 54,000 2,600
6 การบริหาร

ทรัพยากร บุคคล ปี 
2562

1.ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
บุคคลากรระดับจังหวัด
ล าพูน

เพ่ือบริหารต าแหน่ง
ข้าราชการ/พนักงาน
กรทรวงสาธารณสุข/
ลูกจ้างช่ัวคราวราย
เดือนข้าราชการ/
พนักงานกรทรวง
สาธารณสุข/ลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
จังหวัดล าพูน

1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวน 30 คน
 25 บาทเป็นเงิน750 
บาท จ านวน 4ครั งเป็น
เงิน 3000 บาท

3,000 1,000 1,000 1,000 สป. ทรัพยากร
บุคคล

3,000 0 1,000 1,000 1,000

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ภารกิจพ้ืนฐาน 1. บริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานท่ี โครงการ กิจกรรม
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. แต่งตั งคณะท างาน
และคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการสร้างสุข
ในองค์กร 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
Happinometer 
3. จัดกิจกรรมสร้างสุข
ในองค์กร

สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตการท างานของ
บุคลากรให้ดีขึ น ตาม
ยุทธศาสตร์

สสจ./รพท./รพช/
(สสอ.รพ.สต.) ทุก
หน่วยงาน

4.การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากร ให้
เป็นลูกน้องท่ีดีและเป็น
ลูกพ่ีท่ีน่ารัก"

เพ่ือปรับเปล่ียน
ทัศนคติในการท างาน
ของบุคลากรเพ่ือช่วย
แก้ปัญหาการขาด
แรงจูงใจ/ส่งเสริมให้
มีมีเป้าหมายในการ
ท างานและการพัฒนา

สสจ./รพท./รพช/
(สสอ.รพ.สต.) จ านวน 
100 คน

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 100
 คนๆ ละ 130บาท 2 วัน
 รวม 26,000 บาท ,ค่า
วิทยากร 1 คน 6 ชมๆ
ละ 1,200 บาท 2 วัน 
รวม 14,400 บาท, ค่า
เดินทางวิทยากร 6,000
 บาท,ค่าท่ีพักวิทยากร 
5,000 บาท

51,400 51,400

สป. ทรัพยากร
บุคคล

โครงการสร้างสุขใน
องค์กร

7

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

179 / 217



รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

5. จัดประชุมให้ความรู้
แก่บุคลากรเก่ียวกับ
เคร่ืองราชย์ฯ

บุคลากร สสจ./รพท./
รพช/สสอ.และ รพสต.

ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 200
 คนๆละ 130 บาท เป็น
เงิน 26,000 บาท ,ค่า
วัสดุ  1,000 บาท

27,000 27,000

6.จัดประชุมเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
สร้างสุขในองค์กร

บุคลากร สสจ./รพท./
รพช/สสอ.และ รพสต.

บูรณาการกับงานพัฒนา
คุณภาพ

78,400 51,400 27,000
8 โครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม
1.ประชุมคณะท างาน
คุณธรรมจริยธรรม
จังหวัดล าพูน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริม
และปลุกฝังการเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม

1.เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม

 สสจ.ล าพูน ทุก
หน่วยงาน

1. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืม 
20 คนๆละ 25บาทบาท 
 4 ครั ง เป็นเงิน 2,000 
บาท

2,000 500 500 500 500 สป. ทรัพยากร
บุคคล

สป. ทรัพยากร
บุคคล

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

3.จัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และน าเสนอ
ผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมระดับจังหวัด

2.เพ่ือคัดเลือกยกย่อง 
เชิดชูบุคลากรท่ีมีผลงาน
เด่นและเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้เป็นคนดีศรี
สาธารณสุขและเร่ือง
เล่าดีเด่น

บุคลากร สสจ./รพท./
รพช/สสอ.และ รพสต.

ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างเคร่ืองด่ืม 80 คนๆ130
 บาท 10,400 บาท,
ค่าตอบแทนกรรมการ 
5,000 บาท,ค่าโล่ 10,000
 บาท

25,400 25,400

4.การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ระดับเขต

ค่าสนับสนุนการจัดบู้ท 
5,000 บาท,ค่าน  ามัน2,000
 บาท,ค่าเบี ยเลี ยงคนขับรถ
 240 บาท

7,240 7,240

3. โครงการปฎิบัติธรรม
น าสุข

แก่บุคลากรในสังกัด 
สสจ.ล าพูน จ านวน 50คน

ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างเคร่ืองด่ืม 50 คนๆ 
130บาท เป็นเงิน 6,500 
บาท ,ค่าวิทยากร 1 คน 
7,200 บาท,ค่าน  ามันรถ 
2,000 บาท,ค่าเบี ยเลี ยง 
480

16,180 16,180

50,820 500 16,680 33,140 500

สป. ทรัพยากร
บุคคล

รวมงบประมาณตามโครงการ

โครงการท่ี 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ

ท่ี

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงานโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

( Governance  Excellence ) 

31  โครงการ 

งบประมาณ    1,827,865     บาท 



รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.1. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพ่ือการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 2 วัน

เพ่ือให้บุคลากรมี
ทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจ 
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ใน
หมวดท่ี 2 และ 4

จาก สสจ./สสอ. 8 
แห่ง จ านวน 40 คน

ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 40
 คน 2 ม้ือๆละ 25 บ. 2 
วัน= 4,000 บ.,ค่าอาหาร
กลางวัน 40 คนๆ ละ 80 
บ. 2 วัน=6,400 บ.,ค่า
สมนาคุณ 1 คน 2 วันๆละ
 6 ชม.ๆ ละ600 บ.= 
7,200 บ. ค่าพาหนะ 
5,600 บ. ค่าท่ีพัก 2 คืน 
2,000 บ.

    25,200     25,200

1.2. การประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ จ านวน 4 
คร้ัง

เพ่ือให้ สสจ.ล าพูน/
สสอ.ทุกแห่ง เกิด
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบ
การมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเน่ือง

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 25 คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 25 คนๆ
 ละ 25 บาท 4 คร้ัง รวม 
2,500 บาท

      2,500       1,250       1,250

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

ท่ี

กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

สป.1 โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
PMQA ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
ในสังกัดจังหวัดล าพูน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.3. เวทีถอด
บทเรียนเครือข่าย
กระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

เพ่ือให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

จาก สสจ./สสอ. 8 
แห่ง จ านวน 25 คน

ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 25
 คนคนละ 25 บาท = 625
 บาท ค่าสมนาคุณ 1 
คน ๆละ 3 ชม.ๆ ละ 600
 บาท1,800 บาท

      2,425       2,425 สป. กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

1.4. เย่ียมติดตาม
การด าเนินงาน 
PMQA

เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงาน PMQA 
รายอ าเภอ

สสอ. 8 แห่ง ค่าน้ ามัน 8 คร้ังๆละ 500 
บาท เป็นเงิน 4000 บาท 
ค่าเบ้ียเล้ียง 3 คนๆละ 
1200 บาท เป็นเงิน 3,600
 บาท

      7,600       3,800       3,800

    37,725    26,450      5,050      6,225           -   

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาลสู่การ
รับรองมาตรฐาน HA
 ปีงบประมาณ 2562

2.1. พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย QLN 
จังหวัดล าพูน

เพ่ือให้เครือข่ายทีมพ่ี
เล้ียง QLN ได้รับ
การเสริมศักยภาพ
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพ HA อย่าง
ต่อเน่ือง

รพท./รพช.ทุกแห่ง 
จ านวน 60 คน

ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 70 คนๆ ละ 2 
ม้ือๆละ 25 บาท  รวม
3,500 บาท ค่าอาหาร
กลางวัน 70 คนๆ ละ 80 
บาท รวม5,600 บาท ค่า
สมนาคุณวิทยากร 2 คน 1
 วันๆละ 10 ชม.ๆ ละ 600
 บาท รวม 6,000 บาท

    15,100     15,100 สป. กลุ่มงาน
พัฒนา

คุณภาพและ
รูปแบบบริการ

    15,100           -             -      15,100           -   

ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

โครงการท่ี 2.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
การประชุมเชิงปฏิบัติ
การศึกษาพัฒนา
ผลงานวิจัยปัญหา
เครือข่ายวิจัย
สาธารณสุขระดับพ้ืนท่ี

เพ่ือศึกษาและน า
ปัญหาในระดับพ้ืนท่ีสู่
การวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข
ระดับพ้ืนท่ี(อ าเภอ/
ต าบล)

ทีมวิจัยระดับอ าเภอ
และจังหวัด

ค่าอาหาร 95คนx130บาท 1
วัน=12,350บาท ค่าพาหนะ
600x1วัน 600 บาท ค่า
วิทยากร ชม ละ 600 บาท
x6ชมx1วัน 3,600 บาท

      16,550      16,550

ประชุมการประกวด
และน าเสนอ
ผลงานวิจัยและ R2R 
ระดับจังหวัด

เพ่ือน าเสนอและ
ประกวดผลงานวิจัย
และ R2R ระดับ
จังหวัด ไปยังระดับเขต
 ประเทศและมุ่งสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์

ทีมวิจัยระดับจังหวัด 1. ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม45 คนๆละ
130บาท1วัน เป็นเงิน 5850
 บาท 
2. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600
 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง 1 วัน
          เป็นเงิน  3600 บาท
3. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและค่า
พาหนะวิทยากร 1 คน ๆ ละ
 600 บาท เป็นเงิน     600 
บาท 
4. ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ
 อันละ 200 บาท จ านวน 17
 อัน          เป็นเงิน  3400
บาท

      13,450      13,450

    30,000    16,550           -      13,450           -   

โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

3 โครงการพัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์

สป. กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ

รูปแบบบริการ

แผนงาน ท่ี 14.การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ 1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ

งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง

 1.1  ทบทวนค าส่ัง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง  
จ านวน 6 คณะ
ประกอบด้วย คณะ 
กรรมการ
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง
(CFO), คณะ 
กรรมการต้นทุน
หน่วยบริการ และ
คณะกรรมการ
การเงินและบัญชี ,
คณะ กรรมการ 
จัดท า Planfin,  
คณะกรรมการ
จัดเก็บรายได้ ,
คณะกรรมการ

 - เพ่ือให้มี
คณะกรรมการและ
คณะท างาน
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลังท้ัง5
 คณะเพ่ือ วางแผน 
ด าเนินงาน ติดตาม 
ควบคุมก ากับ การ
ด าเนินงาน

ผู้แทนผู้บริหารผู้
ให้บริการ จาก
หน่วยบริการ/สส
จจ านวน 5 คณะรวม
 60  คน

ไม่ใช้งบประมาณ สป. กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

โครงการท่ี 2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1.2 ประชุม
คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพการเงิน
การคลังท้ัง5คณะ
แบบบูรณาการเพ่ือ
ก าหนดนโยบายและ
กระบวน การ
ด าเนินงาน รวมท้ัง
ติดตามประเมินผล 
และพัฒนาผู้สอบทาน
ระบบประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง 
(Audit CFO)  และ
พัฒนาผู้สอบทานด้าน
การเงินและบัญชี  

 - เพ่ือเฝ้าระวัง รพ.
ให้มีวิกฤติการเงินใน
ระดับ7 ไม่เกินร้อยละ4

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพการเงิน
การคลังของหน่วย
บริการ/สสจจ านวน 
60 คน

ค่าอาหารและอาหารว่าง 
จ านวน 60 คนๆละ 130 
บาทเป็นเงิน7,800 บาท

        7,800        7,800

1.3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมินผล
ด้านประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง ของ
หน่วยบริการติดตาม 
และสรุปผล การ
ด าเนินงานประจ าปี

 - เพ่ือก าหนด
นโยบายและติดตาม
ประเมินผลด้าน
การเงินการคลัง

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพการเงิน
การคลังของหน่วย
บริการ/สสจจ านวน 
60 คน

-ค่าอาหารและอาหารว่าง 
จ านวน 60 คนๆละ 130 
บาทเป็นเงิน 7,800 บาท ค่า
วิทยากร 600 บาท รวม  
8,400  บาท

        8,400        8,400

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ เป้าหมาย แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สป. กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.4 ประชุม
คณะกรรมการ/
คณะท างาน
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง
(CFO) ระดับจังหวัด
 จ านวน 2 คร้ัง

 - เพ่ือสรุปและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานด้าน
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ
หน่วยบริการ

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ
หน่วยบริการ/สส
จจ านวน 25 คนค

-ค่าอาหารและอาหารว่าง 
จ านวน 25 คนๆละ 130
บาท 2 คร้ัง เป็นเงิน 
3,250 บาทเป็นเงิน 6,500
 บาท

      6,500       3,250       3,250

1.5 ประชุม
คณะกรรมการ 
Planfin ของหน่วย
บริการ

- เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการเงิน
การคลัง และ
ติดตามสถานการณ์
การเงินการคลัง 
รายหน่วยบริการ

ณะกรรมการ 
Planfin ของหน่วย
บริการ และผู้ท่ี
เก่ียวช้อง 50 คน

-ค่าอาหารและอาหารว่าง 
จ านวน 50 คนๆละ 130 
บาทเป็นเงิน 6,500 บาท 
ค่าวิทยากร 600 บาท เป็น
เงิน 7,100 บาท

      7,100       7,100

1.6 ประชุม
คณะท างาน
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง/
คณะท างาน
สารสนเทศการเงิน
การคลัง

 - เพ่ือวิเคราะห์ 
และปรับแผน
ทางการเงิน
(Planfin) ในรอบ 6
เดือนหลัง ของ
หน่วยบริการ

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง 
และคณะท างาน
สารสนเทศการเงิน
การคลัง

 -ค่าอาหารและอาหารว่าง
  จ านวน 60 คนๆละ 130
 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท
   จ านวน 1 คร้ัง  เป็นเงิน
 7,800 บาท

      7,800       7,800

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

สป. กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1.7 ประชุมวิเคราะห์
สถานการณ์ด้าน
การเงินการคลัง ตาม
เคร่ืองมือการเงินการ
คลังรายเดือน/ไตรมาส

 - เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง 
และติดตาม
สถานการณ์การเงิน
การคลัง รายหน่วย
บริการ

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพการเงิน
การคลัง และ
คณะท างาน
สารสนเทศการเงิน
การคลัง

 ไม่ใช้งบประมาณ

1.8 จัดประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
พัฒนาหน่วยบริการ
ต้นแบบการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
การคลังและการ
จัดเก็บรายได้ของ
หน่วยบริการ

 - เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง 
และติดตาม
สถานการณ์การเงิน
การคลัง รายหน่วย
บริการ

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพการเงิน
การคลังของหน่วย
บริการ/สสจจ านวน 
50 คน

-ค่าอาหารและอาหารว่าง 
จ านวน 50 คนๆละ 130 
บาท  2 วัน = 13,000 บาท  
-ค่าวิทยากร 4 ช่ัวโมงๆละ 
600 บาท= 2,400 บาท 
เป็นเงิน 15,400 บาท

      15,400      15,400

1.9 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสอบทาน
ระบบ การบริหาร
จัดการด้านการเงิน
การคลังและระบบ
บัญชีในหน่วยบริการ
ทุกแห่งโดยทีมบูรณา
การของจังหวัดจ านวน
 1 คร้ัง

 - เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานด้าน
การเงินการคลัง  ของ
หน่วยบริการ

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพการเงิน
การคลังของหน่วย
บริการ/สสจจ านวน 8
 แห่ง

 -ค่าเบ้ียเล้ียง 9,600 บาท  -
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 6,200 
บาท  ค่าท่ีพัก 12,800 บาท 
รวม 28,600  บาท

      28,600      28,600

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

งบประมาณ (บาท)

สป. กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1.10 ประชุมบัญชี
เพ่ือการบริหาร ท่ี
เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ
หน่วยบริการ ให้แก่
คณะกรรมการ / 
คณะท างาน / 
ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 
1 คร้ัง

เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการ
บัญชีบริหารท่ี
เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ
หน่วยบริการ ให้แก่
คณะกรรมการ / 
คณะท างาน / 
ผู้เก่ียวข้อง

คณะกรรมการ/
คณะท างาน/
ผู้เก่ียวข้อง ด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ
หน่วยบริการ/สสจ. 
จ านวน 60 คน

 -ค่าอาหารและอาหารว่าง
 จ านวน 60 คนๆละ 130 
บาท 1 คร้ัง เป็นเงิน 
7,800 บาท
 - ค่าวิทยากรจ านวน 6 
ช่ัวโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท
 - ค่าพาหนะวิทยากร 
6,000 บาท
 - ค่าท่ีพักวิทยากร 1,000

    18,400     18,400 สป. กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

1.11 ประชุม
ผู้รับผิดชอบงาน
บัญชีของหน่วย
บริการและ
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้/
ตรวจสอบบัญชีของ
หน่วยบริการแม่ข่าย
และลูกข่ายให้มี
ความถูกต้อง 

เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา ของข้อมูล
งบทดลอง ตามหลัก
บัญชีเกณฑ์คงค้าง 
ผังบัญชีภาคสุขภาพ
 สป.

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิด
ชองงานด้านการ
จัดท าบัญชีของ
หน่วยบริการ แม่
ข่ายและลูกข่าย

ไม่ใช้งบประมาณ (จัด
ร่วมกับงานการเงิน กลุ่ม
งานบริหารท่ัวไป)

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

โครงการท่ี 2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
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1.12 ตรวจสอบงบ
ทดลองของหน่วย
บริการแม่ข่ายและ
ลูกข่าย โดยไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กองเศรษฯ และ
ตรวจสอบโดย สสจ.

 - เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา 
ตามหลักบัญชี
เกณฑ์คงค้าง ผัง
บัญชีภาคสุขภาพ 
สป.ทุกเดือน

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ
จังหวัด(CFO)

ไม่ใช้งบประมาณ

1.13 วิเคราะห์
สถานการณ์การเงิน
การคลังของหน่วย
บริการ แจ้งหน่วย
บริการผ่านการ
ประชุม กวป.ทุก

 - เพ่ือสะท้อน
ข้อมูลด้านการเงิน
การคลังให้ผู้บริหาร
ทราบทุกเดือน

คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ
จังหวัด(CFO)

ไม่ใช้งบประมาณ

1.14 สรุปผลการ
ด าเนินงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

  100,000    19,450    41,600    10,350    28,600

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

รวมงบประมาณตามโครงการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

5 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลง
ข้อมูลข้ึนทะเบียน 
และการบันทึกข้อมูล
 พ้ืนฐานหน่วย
บริการและคู่สัญญา
ในระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
(CPP : Contracting 
Provider Profile)

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บันทึกโปรแกรม
ตรวจประเมินข้ึน
ทะเบียน และการ
บันทึกข้อมูล CPP 
ของหน่วยบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ
 2562"

เพ่ือให้หน่วยบริการ
บันทึกข้อมูลถูกต้อง
 ครบถ้วน ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบบันทึก 
และตรวจสอบข้อมูล
ในระบบข้อมูล
พ้ืนฐานขอหน่วย
บริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จ านวน 10
 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 120 คน 
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ

 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 รุ่นๆ 
ละ 60 คนต่อวัน คนละ 
130 บาทต่อวัน รวมเป็น
เงิน 15,600 บาท
 (โดยใช้งบประมาณจาก
งานแพทย์แผนไทย)

    15,600      15,600 กองทุน
แพทย์
แผนไทย

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

    15,600 0 0    15,600 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี1.โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1.จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง่
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกัน
สุขภาพแรงงานต่าง
ด้าว และ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ

- เพ่ือวางแผน 
ด าเนินงาน ติดตาม
ก ากับ  การด าเนินงาน 

ผู้แทนผู้บริหาร/ผู้
ให้บริการ จาก สสจ./
สสอ/รพ./รพ.สต. 
จ านวน 2 คณะ รวม 
30 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "ทบทวน
หลักเกณฑ์การเรียก
เก็บในจังหวัด สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ/
ต่างด้าว และผู้มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ
 ประจ าปีงบประมาณ
 2562" จ านวน 2 คร้ัง

- จัดระบบบริการทาง
การแพทย์, พัฒนา
คุณภาพหน่วยบริการ 
และส่งเสริมให้มี
ผู้ประกันตนข้ึน
ทะเบียนกับคู่สัญญา
หลักเพ่ิมข้ึน

คณะท างานจัดเก็บ
รายได้ และ
ผู้รับผิดชอบเรียกเก็บ
รายกองทุนของหน่วย
บริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 40 คน

 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คนๆ 
ละ 130 บาท จ านวน 2 คร้ัง
 รวมเป็นเงิน 10,400 บาท 
รวม 10,400 บาท

      10,400        5,200         5,200

3.  จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โปรแกรม
บริหารจัดการลูกหน้ี
ค่ารักษาพยาบาล
กองทุนต่าวด้าวและ
กองทุนอ่ืนๆ

- เพ่ือให้หน่วยบริการ
มีระบบบริหารจัดการ
ลูกหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าท่ีผ๔รับ
ผิดชอลงานของ รพ.
ล าพูน/รพช ทุกแห่ง 
จ านวน 50 คน

 - วิทยากร 600x6x2x3 =
21,600 -ค่าพาหนะ 9000 
บาท
 -ค่าท่ีพัก 800x3x2 =4800 
บาท
 -ค่าอาหารและอาหารว่าง 
50X130 x2=13,000 บาท

      48,400      48,400

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี1.โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

6 โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุน
ต่างๆ 
(UC/ประกันสังคม/
ต่างด้าว/ผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ)

แรงงาน
ต่างด้าว

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
4. ร่วมประชุม
คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
ผู้ประกันตนจังหวัด
ล าพูน (4 คร้ัง)และ
คณะท างาน
บริหารงานบริการ
ผู้ประกันตนจังหวัด
ล าพูน 4 คร้ัง

- เพ่ือวางแผน 
ด าเนินงานการจัดสรร
เงิน  ติดตามก ากับ  
การด าเนินงาน 

คณะกรรมการ
บริหารงานบริการ
ผู้ประกันตนจังหวัด
ล าพูน จ านวน 25 คน
 และคณะท างาน
บริหารงานบริการ
ผู้ประกันตนจังหวัด
ล าพูน 25 คร้ัง

 
ใช้งบประมาณในส่วนบริหาร
จัดการของกองทุน
ประกันสังคม รพ.ล าพูน

ใช้งบ
กองทุน

ประกันสังค
ม รพ.
ล าพูน

5.จัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกัน
สุขภาพแรงงานต่าง
ด้าว และ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกัน
สุขภาพแรงงานต่าง
ด้าว และ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนบุคคลท่ีมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ
 จ านวน 25 คน

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 25 คนๆ ละ 130 
บาท จ านวน 1 คร้ัง รวมเป็น
เงิน 3,250 บาท รวม 3,250
 บาท

        3,250        3,250

6 จัดปะชุม
อาสาสมัครต่างด้าว 
(อสต)

อาสาสมัครต่างด้าว 
(อสต) จ านวน  50  คน

- ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 50
 คนๆ ละ 130 บาท 2 วัน =
 13,000 บาท   ค่าวิทยากร 
7,800 บาท ค่าพาหนะ 50*
100*2 =10,000 บาท รวม 
30,800 บาท

      30,800      30,800

    92,850      5,200    30,800    48,400      8,450

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี1.โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

-เพ่ือให้คนต่างด้าวท่ี
พักอาศัยอยู่ในจังหวัด
ล าพูนสามารถเข้าสู่
ระบบประกันสุขภาพ
และามารถช่วยเหลือ
กันในกลุ่มในการดูแล
สุขภาพตนเอง และ
ส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการพักอาศัยอย่าง
ถูกสุขอนามัย

แรงงาน
ต่างด้าว
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. การบริหารการ
ได้รับเงินชดเชย
ค่าบริการทาง
การแพทย์
1.1 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
"แลกเปล่ียนเรียนรู้
ผลงานด้านการ
จัดเก็บรายได้
กองทุนต่างๆ ของ
หน่วยบริการใน

เพ่ือให้หน่วยบริการ
ได้รับการชดเชย
ตามบริการท่ีส่งมอบ
ให้ผู้ป่วย

คณะท างานจัดเก็บ
รายได้ และ
ผู้รับผิดชอบเรียก
เก็บรายกองทุนของ
หน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน
 75 คน

 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 75 คนๆ
 ละ 130 บาท รวมเป็นเงิน
 9,750 บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาท รวมเป็นเงิน 3,600 
บาท รวม 13,350 บาท

    13,350     13,350  สป.

1.2 จัดประชุม
เชิงปฏิบิตการ 
"ทบทวนหลักเกณฑ์
การวินิจฉัย การให้
รหัสโรค และรหัส
หัตถการ ตามแนว
ปฏิบัติการจ่าย
ชดเชยในระบบ 
DRGs ประจ าปี
งบประมาณ 2562"

หน่วยบริการวินิจฉัย
และให้รหัสโรค 
รหัสหัตถการถูกต้อง
ตามแนวทางจ่าย
ชดเชยของ สปสช.

แพทย์, พยาบาล 
และเวชสถิติของ
หน่วยบริการ 
จ านวน 80 คน โดย
แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ
 40 คน

- ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คน
ต่อวัน คนละ 130 บาท 
จ านวน 2 วัน รวมเป็นเงิน
 10,400 บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 6 ชม.ต่อวัน ชม.
ละ 600 บาท จ านวน 2 
วัน รวมเป็นเงิน 7,200 
บาท  รวม 17,600 บาท

    17,600     17,600 สป.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี 2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

7 โครงการพัฒนา
คุณภาพการชดเชย
และการตรวจสอบ
เวชระเบียน

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2. การตรวจสอบ
และพัฒนาคุณภาพ
เวชระเบียน
2.1 ทบทวนแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
พัฒนาคุณภาพเวช
ระเบียน ระดับ
จังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ 2562
2.2 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การ
ตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียน 
(External Audit) 
ปีงบประมาณ 2562"

 '-เพ่ือให้เวช
ระเบียนมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง

คณะกรรมการ MRA
 จากหน่วยบริการท่ี
เข้าร่วมระบบ
หลักประกันสุขภาพ
 จ านวน 9 แห่ง 
จ านวน 70 คน x 2 
วัน

 งบ 
สปสช.
เขต1

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

    30,950    30,950           -             -   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

โครงการท่ี 2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

8 โครงการพัฒนา
สารสนเทศและการ
เข้าถึงสิทธิของ
ประชาชน 
ปีงบประมาณ 2562

1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสัญจร 
"การพัฒนา
สารสนเทศและการ
เข้าถึงสิทธิของ
ประชาชน 
ปีงบประมาณ 2562"

เพ่ือทบทวนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ืองการเข้าถึงและ
การใช้สิทธิของ
ประชาชนทุกกองทุน

ผู้รับผิดชอบงาน
สารสนเทศ และ
งานลงทะเบียนสิทธิ
 ทุก อ าเภอ (8 แห่ง)
 จ านวนท้ังหมด 114
 คน ประกอบด้วย 
1.โรงพยาบาลใน
สังกัด สป.สธ.แห่งละ
 2 คน (16คน) 
2.โรงพยาบาล
เอกชนและเทศบาล
เมืองล าพูน แห่งละ 
2 คน (4 คน)  
3.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ทุกแห่ง ๆ ละ
 1 คน (72 คน)    
4.ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
ทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน 
(8 คน)

 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 114 
คนๆ ละ 130 บาท รวม
เป็นเงิน 14,820 บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 8 ชม.ๆ ละ 600 
บาท รวมเป็นเงิน 4,800 
บาท รวม 19,620 บาท

    19,620     19,620 สป. กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

    19,620    19,620

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี1.โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานรับ
เร่ืองร้องเรียนและ
คุ้มครองสิทธิ และ
ผู้เก่ียวข้อง ประกอบ
 ด้วย ตัวแทนจาก 
สสจ./รพท/รพช/
รพ.เอกชนในพ้ืนท่ี/
หน่วยรับเร่ือง
ร้องเรียนอิสระตาม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
เครือข่ายหน่วย
บริการและหน่วยรับ
เร่ืองร้องเรียน 
จังหวัดล าพูน

ผู้รับผิดชอบงาน
และผู้เก่ียวข้อง จาก
 สสจ./รพท/รพช/
รพ.เอกชนในพ้ืนท่ี/
หน่วยรับเร่ือง
ร้องเรียนอิสระตาม
มาตรา 50(5)   
จ านวนรวม  25 คน

 - ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 25 คนๆ ละ 130 
บาท * 2 คร้ัง รวมเป็นเงิน
 6,500 บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 
ชม.ๆ ละ 600 บาท รวม
เป็นเงิน 3,600 บาท รวม 
10,100 บาท

    10,100       5,050       5,050

2.2  จัดอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้และทักษะ
การเจรจาไกล่เกล่ีย

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้
และทักษะในเจรจา
ไกล่เกล่ียและการ
ส่ือสารเพ่ือลดความ
ขัดแย้งและข้อ
ร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน
และผู้เก่ียวข้อง จาก
โรงพยาบาลท่ัวไป
และโรงพยาบาลทุก
แห่ง และ สสจ.
ล าพูน จ านวนรวม 

 - ค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 30 คนๆ ละ 130 
บาท รวมเป็นเงิน 3,900 
บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 
ชม.ๆ ละ 600 บาท รวม
เป็นเงิน 3,600 บาท รวม 

      7,500       7,500

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

9 โครงการพัฒนา
เครือข่ายรับเร่ือง
ร้องเรียนและ
คุ้มครองสิทธิ 
จังหวัดล าพูน

สป. กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

โครงการท่ี1.โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.3 จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานรับ
เร่ืองร้องเรียนของ
เครือข่ายฯ จังหวัด
ล าพุน
- จัดท าแบบฟอร์ม
รายงาน ส าหรับ
หน่วยบริการ บันทึก
และจัดส่งให้
ผู้รับผิดชอบระดัย
จังหวัด ทุกเดือน
- รวบรวมและ
วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ทุกไตร
มาส
- น าเสนอผลการ

เพ่ือให้มีข้อมูล
สารสนเทศ งานรับ
เร่ืองร้องเรียนของ
เครือข่ายจังหวัด
ล าพูน ในการน าไป
วิเคราะห์และพัฒนา
งาน

โรงพยาบาลในสังกัด
 สป.สธ 8 แห่ง , 
โรงพยาบาลเอกชน 
1 แห่ง ,เทศบาล
เมืองล าพูน และ
หน่วยรับเร่ือง
ร้องเรียนอิสระตาม
มาตรา 50(5) 1 อกา

ไม่ใช้งบประมาณ            -   กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

    17,600           -      12,550           -        5,050

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 13.การบริหารการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการท่ี1.โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10 โครงการอบรม  
ความรู้การจัดการ 
คดีทางการแพทย์

อบรมให้ความรู้การ
จัดการคดีทาง
การแพทย์

เพ่ือให้แพทย์ 
พยาบาล และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง
 มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการคดีทาง
การแพทย์

แพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้อง ท่ี
ปฏิบัติงานใน สสจ.
ล าพูน/ รพ.ล าพูน/  
 รพช.ทุกแห่ง/สสอ.
ทุกอ าเภอ รวม
จ านวน      45 คน

1) ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 45 คน 
 ม้ือละ 25 บาท จ านวน 2
 ม้ือ เป็นเวลา 2 วัน  เป็น
เงิน 4,500 บาท             
             2) ค่าอาหาร
กลางวัน จ านวน 45 คนๆ
 ละ 80 บาท เป็นเวลา 2 
วัน เป็นเงิน 7,200 บาท   
                3) ค่า
วิทยากร 6 ชม.ๆ ละ 600
 บาท จ านวน      2 คน 
เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 
7,200 บาท                 
4) ค่าพาหนะวิทยากร 
(ไป-กลับ) จ านวน 2 คน 

    31,400     31,400 สป. กลุ่มงาน นิติ
การ

    31,400    31,400

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 15.การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฏหมาบด้านสุขภาพ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

โครงการท่ี 10.โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฏหมายด้านสุขภาพ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

11 โครงการอบรม
ความรู้ทางด้านวินัย
และการรักษาวินัย 
การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ 
ส าหรับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 
หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
และผู้เก่ียวข้อง      
ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน

อบรมให้ความรู้
ทางด้านวินัยและ
การรักษาวินัย การ
อุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ ส าหรับ
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 
หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
และผู้เก่ียวข้อง ใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน

เพ่ือให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 
หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
และผู้เก่ียวข้อง   ใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
วินัย     และการ
รักษาวินัย การ
อุทธรณ์    และการ
ร้องทุกข์

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลล าพูน/
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่ง/หัวหน้า
กลุ่มการพยาบาล/
สาธารณสุขอ าเภอ
ทุกอ าเภอ/ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอ
ทุกอ าเภอ/หัวหน้า
กลุ่มงาน สสจ.ล าพูน
 และผู้เก่ียวข้อง ใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน รวม 67 คน

1) ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 67 คน 
ม้ือละ 25 บาท จ านวน 2 
ม้ือ เป็นเงิน 3,350 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน  67 
คนๆ ละ80 บาทเป็นเงิน 
5,360 บาท 
3) ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆ ละ
 600 บาท 1 คน เป็นเงิน 
3,600 บาท
4) ค่าพาหนะวิทยากร 
(ไป-กลับ) 1 คน เป็นเงิน 
7,000 บาท
5) ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน 
เป็นเงิน 1,500 บาท
 6) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เป็น
เงิน 1,000 บาท

    21,810     21,810 สป. กลุ่มงานนิติการ

    21,810    21,810

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 15.การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฏหมาบด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 10.โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฏหมายด้านสุขภาพ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

12 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ระบบ
ควบคุมภายใน  

อบรมจ านวน 2 รุ่น พัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมภายใน

110 คน - อาหารกลางวันอาหาร
ว่าง   57,330 ,ค่าวิทยากร
 50,400,ค่าท่ีพัก 3,600, 
พาหนะ 20,000
- ค่าเอกสาร 12,400 ,ค่า
น้ ามันเช้ือเพลิง 3,000 . 
ค่าเบ้ียเล่ียงคณะท างาน 

   148,730     74,365     74,365 สป. กลุ่มงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

  148,730    74,365    74,365           -   0
13 โครงการตรวจสอบ

ภายใน
ออกตรวจสอบ 
รพช.ทุกแห่ง,สสอ.
ทุกแห่ง และ รพ.
ล าพูน

ติดตามการน า
ระบบควบคุมภายใน

16 แห่ง  - อาหารกลางวันอาหาร
ว่าง  2,990 , เบ้ียเล่ียง ผู้
ตรวจสอบ27,250 , ค่าท่ี
พัก 16,800, ค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง  10,000

    57,040     31,440     25,600 สป. กลุ่มงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

    57,040    31,440    25,600           -   0

ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 15.การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการท่ี 10.โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. บรรยายให้ความรู้
  3 รุ่นๆละ 1 วัน

เสริมสร้างความรู้ 5 ส 370 คน   (3 รุ่น) 
สสอ.รพช.รพ.สต ละ
 3 คน

 - ค่าวิทยากร 25,400 
บาท, อาหารกลางวัน
(300x80)24,000บาท ,
อาหารว่าง  (300x50) 
15,000 บาท ,ท่ีพัก
วิทยากร 4,800 บาท  ,
พาหนะวิทยกร 11,000 
บาท , ถ่ายเอกสาร/วัสดุ 

    86,200     87,200

2. ติดตามประเมินผล ติดตามการน า 5 ส 
ไปพัฒนางาน

29 แห่ง 12 วัน  5 
คร้ัง        แผนเก่า 
79 แห่ง

-ค่าวิทยากร 25,400 บาท
,ค่าท่ีพัก 4,800 บาท , ค่า
พาหนะ 31,000 บาท

    61,200     60,200

3. 5 ส สร้างสามัคคี จนท.ร่วมกิจกรรม 5
 สในหน่วยงาน

60 คน/20 คร้ัง  - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 19,600 ป้ายไวนิล 1,000
 -  ค่าอุปกรณ์ 5,000 -

    25,600     15,000       5,000       5,600

 4. 5 ส.สร้าง
ส่ิงแวดล้อมด้วยสวน
สมุนไพรไม้ดอก ไม้
ประดับ

สร้างแหล่งเรียนรู้
ด้วยสวนสมุนไพร
โดย จนท.มีส่วนร่วม
ในการดูแล

รอบอาคารสนง.  - ค่าวัสดุจัดท าสวนหย่อม 
 กล้าสมุนไพร ไม้ดอก ไม้
ประดับ

   100,000   100,000 กองทุน
ภูมิ

ปัญญา
การแพทย์
แผนไทย

  273,000 0   115,000    92,200    65,800

เงินบ ารุง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 15.การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการท่ี โครงการพัฒนาองค์กรด้วย 5 ส ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

14 โครงการ พัฒนา
องค์กรด้วย 5 ส

กลุ่มงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

15 โครงการ พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชี
หน่วยบริการ

ประชุมผู้ปฏิบัตงาน
การบัญชี

ทบทวนระบบบัญชี
ภาพรวมจังหวัด

ผู้จัดท าบัญชีของ 
รพท./รพช. แห่งละ 
2 คน

 - ค่าอาหารว่าง 5,000,
ค่าอาหารกลางวัน 8,000

    13,000       3,250       3,250       3,250       3,250 สป. กลุ่มงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

    13,000      3,250      3,250      3,250      3,250
16 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ด้าน
การเงิน พัสดุปี 2562

อบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

เพ่ิมศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบงานด้าน
การเงินพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
จนท.การเงิน/พัสดุ

 - ค่าลงทะเบียน (10,500)
 ,ค่าพาหนะ 50,000 ,ค่า
เบ้ียเล้ียง  4,800 , ค่าท่ีพัก
 34,700

   100,000     15,500     30,500     30,500     23,500 สป. กลุ่มงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

  100,000    15,500    30,500    30,500    23,500
17 พัฒนาศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบการข้ึน
ทะเบียนท่ีราชพัสดุ
และจ าหน่ายอาคาร

อบรมให้ความรู้ เสริมสร้างความรู้ 
ให้ผู้ปฏิบัติ

95 คน  - ค่าวิทยากร 4,200, 
อาหารกลางวัน 7,600 , 
อาหารว่าง  4,750

    16,550     16,550 สป กลุ่มงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

    16,550    16,550

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 15.การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการท่ี ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

รวมงบประมาณตามโครงการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

18 โครงการพัฒนางาน
บริหารเวชภัณฑ์
และการจัดหา
เวชภัณฑ์ร่วมกัน 
จังหวัดล าพูน
ปีงบประมาณ  2562

7.1 การประชุม
คณะกรรมการและ
คณะท างานฯในการ
จัดหาเวชภัณฑ์
ร่วมกันประจ าปี  
2562

1เพ่ือให้มีการจัดหา
เวชภัณฑ์ร่วมกัน
ระดับจังหวัด ใน
ปีงบประมาณ 2562
 ในยาและเวชภัณฑ์
ทุกประเภท ได้แก่ 
ยา วัสดุการแพทย์  
วัสดุทันตกรรม วัสดุ
ชันสูตรและยาแผน
ไทย ให้ด าเนินการ
เสร็จส้ินตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
 และบรรลุ ตาม
เกณฑ์
2 เพ่ือปรับปรุงบัญชี
รายการยา รพสต.
ของจังหวัดล าพูน ให้
เป็นปัจจุบันและไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.ประชุมคณะ 
กรรมการจัดหา
เวชภัณฑ์ร่วมกัน
จังหวัดล าพูนและ
คณะท างาน 4 คณะ
 คณะท างานเสนอ
ข้อมูลด้านยา,วัสดุ
การแพทย์,วัสดุทัน
ตกรรม,วัสดุ
การแพทย์ เพ่ือ
พิจารณาราคาและ
คัดเลือกบริษัทผู้
จ าหน่าย จัดซ้ือยา
และเวชภัณฑ์ร่วมกัน
2. ปรับปรุงบัญชี
รายการยาของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ในจังหวัดล าพูน ให้
เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน งานด้าน
บริหารเวชภัณฑ์ใน

ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างเคร่ืองด่ืม ,
คณะกรรมการจัดหา
เวชภัณฑ์ร่วมกัน จ านวน 
30 คนๆละ 130 บาท = 
3,900 บาท ,คณะท างาน
เสนอข้อมูลด้านยา   
จ านวน 15 คนๆละ 130 
บาท  จ านวน 2 คร้ัง เป็น
เงิน 3,900 บาท , 
คณะท างานเสนอข้อมูล
ด้านวัสดุการแพทย์  25 
คนๆละ 130 บาท 2 คร้ัง
 = 6,500 บาท
-คณะท างานเสนอข้อมูล
ด้านวัสดุทันตกรรม 15 
คนๆละ 130 บาท 2 คร้ัง
 = 3,900 บาท
-คณะท างานเสนอข้อมูล
ด้านวัสดุชันสูตร จ านวน 
15 คนๆละ 130 บาท  
จ านวน 2 คร้ัง    เป็นเงิน 

    27,100     18,000        9,100 สป. กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการท่ี 18.โครงการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์และการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ  2562 ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

7.2 การปรับปรุง
บัญชีรายการยา รพ
สต. จังหวัดล าพูน

  - ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม ของ
กรรมการและผู้เข้าร่วม
ประชุม 50 คนๆละ 130 
บาท จ านวน 1 วัน เป็น
เงิน 6,500 บาท , ค่าวัสดุ 
เป็นเงิน 10,000 บาท รวม
เป็นเงิน 16,500 บาท

    16,500     16,500 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

    43,600 0 18000    16,500 9100

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการท่ี 18. โครงการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์และการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ  2562 ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

19 โครงการถ่ายทอด
นโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2562

1. การประชุม
ถ่ายทอดนโยบาย
และแนวทางการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2562

เพ่ือช้ีแจงนโยบาย
และแนวทางการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2562
 ให้แก่ ผู้บริหาร
ระดับอ าเภอ และ
เจ้าหน้าท่ีรพ./รพช.

จ านวน 120 คน 
1) ผู้รับผิดชอบงาน
แผน รพท./รพช  10
 คน
2) ผู้แทนสสอ. 8 คน
3) ผอ.รพ.สต หรือ
ผู้แทน 71 คน 
4) หัวหน้ากลุ่มงาน 
และผู้รับผิดชอบ 24
 คน 
5) เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง  7 คน

 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 120 คน ๆละ 
25 บาท  4  ม้ือ = 12,000
 บาท
 - ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน จ านวน 120  
คนๆ ละ 80 บาท2 ม้ือ = 
19,200 บาท
ค่าวิทยากร 3 ชมๆละ 600
 บาท 
 = 1,800 บาท 
รวมเป็นเงิน 33,000 บาท 

    33,000     33,000 สป. กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

    33,000    33,000 0 0 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

รวมงบประมาณตามโครงการ

โครงการท่ี โครงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1. การนิเทศงานและ
ประเมินผลงาน
สาธารณสุข
ระดับคปสอ. จังหวัด
ล าพูน

เพ่ือติดตามผลการ
ปฏิบัติและประเมิน 
ผลสัมฤทธ์ิ ของการ
ปฏิบัติงานการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี และการ
ด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดสาธารณสุขท่ี
ส าคัญ

คปสอ. 8 แห่ง - ค่าอาหารกลางวัน 320 
คนๆ ละ 80 บาท = 25,600
 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม 2  ม้ือ X  320 
คน ๆละ 25 บาท =16,000 
บาท 
-ค่าเบ้ียเล้ียง 3 คน ๆ ละ 
240   8 วัน = 5,760 บาท 
 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง = 11890
 บาท  
- ค่าใบประกาศนียบัตร
พร้อมกรอบ = 1,800 บาท

      61,050      61,050

2. การตรวจเย่ียม
สถานบริการ
สาธารณสุข

เพ่ือตรวจเย่ียมและให้
ขวัญก าลังใจ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ระดับอ าเภอ   พร้อม
รับฟังปัญหา
สาธารณสุขในระดับ
พ้ืนท่ี

รพ 8 แห่ง
รพช. 8 แห่ง 
สสอ. 8 แห่ง  
รพ.สต 71 แห่ง

 - ค่าเบ้ียเล้ียง 10,000 บาท 
 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง = 
10,000 บาท

      20,000        5,000        5,000        5,000        5,000

    81,050      5,000      5,000    66,050      5,000

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
โครงการท่ี โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

20 โครงการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน

สป. กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณตามโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1. การประชุมเพ่ือ
จัดเตรียมข้อมูล
น าเสนอก่อนตรวจ
ราชการ

ผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มงาน เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มงาน และ
ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 
30 คน

 - ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  2  ม้ือ X  30 
คน ๆละ 25 บาท 2 คร้ัง 
 = 3,000 บาท 

      3,000       1,500       1,500

2. การประชุมเพ่ือ
รับการตรวจ
ราชการและนิเทศ
งานกรณีปกติ

ผู้บริหารสสจ/ รพท.
 /รพช/หัวหน้ากลุ่ม
งาน เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
งาน และผู้เก่ียวข้อง
 จ านวน 120 คน

 - ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 120 คนๆ ละ 
25 บาท x 6 ม้ือ x 2 คร้ัง 
 = 36,000 บาท
 - ค่าอาหารอาหาร
กลางวัน 120  คนๆ ละ 
80 บาท =  x 3 วัน x 2 
คร้ัง = 57,600 บาท 
 - ค่าเบ้ียเล้ียง 5,000 บาท
 x 2 คร้ัง  = 10,000 บาท 
 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 

   115,600     57,800     57,800

  118,600 0    57,800      1,500    59,300

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
โครงการท่ี โครงการประชุมเพ่ือรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

21 โครงการประชุมเพ่ือ
รับการตรวจ
ราชการและนิเทศ
งานกรณีปกติ

1) ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้า 
หมายยุทธศาสตร์
กระทรวงนโยบาย
ส าคัญท่ีเร่งรัดด าเนิน
 การในปีงบ 2561  
และการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข
ในแต่ละพ้ืนท่ี ให้มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเวลาท่ี
ก าหนด

สป. กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

22 ประชุมมผู้บริหาร
และหัวหน้ากลุ่มงาน
 สสจ.ล าพูน

ประชุมมผู้บริหาร
และหัวหน้ากลุ่มงาน
 สสจ.ล าพูน

เพ่ือการวางแผน 
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข รวมท้ัง
บูรณาการการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรสาธารณ
สุจข การบริหาร
การเงินการคลัง การ
งางแผนก าลังคน 
และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโน
ยาบส าคัญและ
ยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มงาน และ
ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 
30 คน

  - ค่าอาหารกลางวัน 30 
คนๆ ละ 80 บาท X 6 คร้ัง
 = 14,400 บาท
 - ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  2  ม้ือ X  30 
คน ๆละ 25 บาท 6 คร้ัง 
 = 9,000 บาท 

    23,400       5,850       5,850       5,850       5,850 สป. กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

    23,400      5,850      5,850      5,850      5,850

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
โครงการท่ี ประชุมมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.ล าพูน ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

23 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนและ
ประเมินผล

การประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนและ
ประเมินผล

1. เพ่ือสร้างความรู้ 
 ความเข้าใจข้อมูล
ข่าวสารด้าน
นโยบายและร่วมกัน
พิจารณา วิเคราะห์
ปัญหาและก าหนด
แนวทางการ
บริหารงาน
สาธารณสุขจังหวัด
2. เพ่ือเป็นเวที
แลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และ
สร้างเสริม
สัมพันธภาพท่ีดีของ
หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ

คณะกรรมการ
วางแผนประเมินผล
งานสาธารณสุข 
จ านวน 60 คน

(1) ค่าอาหารกลางวัน,
อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
60x130x12   = 93,600 
บาท
(2) ค่าเบ้ียเล้ียง = 1920
(3) น้ ามันเช้ือเพลิง = 
4,000 บาท
(4) ค่าวัสดุ = 5,000 บาท

   104,520     24,880     29,880     24,880     24,880 สป. กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

  104,520    24,880    29,880    24,880    24,880

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
โครงการท่ี โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
-จัดต้ังระบบรับข้อมูล 
43 แฟ้ม ตามโครง  
สร้างท่ีก าหนดด้วย 
Health Data Center
   ( HDC ) จัดระบบ 
Networkเพ่ือสอดรับ 
  กับการรับข้อมูล 43
 แฟ้ม จาก Server

สสจ/1ระบบ  -ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ       15,000      15,000

-ปรับปรุงระบบ 
Server ตามนโยบาย
ความ  ปลอดภัยทาง
สารสนเทศ 
'-บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
Firewall & IPS   
Load Balance

สสจ/1ระบบ  -ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ       30,000      30,000

-ค่าเช่าโดเมนเนม 
http://www.lamphu
n  health.go.th ราย
 ปี

สสจ/1ระบบ  -ค่าเช่าโดเมนเนม ราย 1 ปี         1,000        1,000

-ค่าลีดไลน์อินเตอร์เน็ต
 รายปี

สสจ/1ระบบ  -ค่าเช่าลีดไลน์อินเตอร์เน็ต 
ราย 1 ปี

    165,000     165,000

  211,000   166,000    45,000

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

รวมงบประมาณตามโครงการ

24 โครงการพัฒนาระบบ 
 เครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต   และ 
Server

-เพ่ือให้หน่วยงานทุก
ระดับมีระบบข้อมูล
สุขภาพส าหรับการ
บริหารจัดการ

สป. กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

2.1ตรวจสอบข้อมูล
มาตรฐาน 43 แฟ้ม  
  คุณภาพการ
บันทึกข้อมูลตาม 
โครงสร้าง   
มาตรฐานด้าน
การแพทย์และ

 -เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีมี 
คุณภาพท่ีเช่ือถือได้

รพ./สสอ./รพ.สต/
เทศบาล/เอกชน
จ านวน60คน
จ านวน60คน
จ านวน60คน
จ านวน60คน

-ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  จ านวน 15 
คนๆ ละ25 บาท จ านวน 
1ม้ือ 4คร้ัง   จ านวนเงิน 
1,500 บาท

      1,500         375         375         375         375

รพ./สสอ.  -ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 5 คนๆ ละ 80 
จ านวน 4วัน  จ านวนเงิน 
1,600 บาท

      1,600       1,600

/รพ.สต/ -ค่าอาหารว่าเคร่ืองด่ืม 5 
คนๆ ละ25 2 ม้ือ 4 วัน=
1,000 บาท

      1,000       1,000

เทศบาล  - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 8 
อ าเภอ 4 วัน  เป็นเงิน     
4,500 บาท

      4,500       4,500

  /เอกชน  -ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 5 
คนๆละ 160 บาท จ านวน
 4 วัน เป็นเงิน 3,200 บาท

      3,200       3,200

    11,800         375         375    10,675         375

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

รวมงบประมาณตามโครงการ

25 โครงการพัฒนา
ระบบ   ข้อมูล 43 
แฟ้ม คุณภาพ การ
บันทึกข้อมูลตาม  
โครงสร้างมาตรฐาน
ด้าน การแพทย์และ
สุขภาพ

สป. กลุ่มงาน
พัฒนา

ยุทธศาสตร์

2.2ออกติดตาม
คุณภาพข้อมูล
มาตรฐาน   43 แฟ้ม
 คุณภาพการบันทึก
ข้อมูลตาม  
โครงสร้างมาตรฐาน
ด้านการแพทย์     
และสุขภาพ ข้อมูล
สุขภาพ

-เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีมี  
คุณภาพท่ีเช่ือถือได้

213 / 217



รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รพ./สสอ.  -ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 

30 คนๆ ละ 80 จ านวน 2วัน
  จ านวนเงิน 4,800 บาท

4,800 4,800

รพ.สต -ค่าอาหารว่าพร้อมเคร่ืองด่ืม 
 30 คนๆ ละ25 จ านวน 2ม้ือ
 2วัน = 3,000 บาท

3,000 3,000

เทศบาล  - ค่าวิทยากรอภิปราย1 
การอบรม 1 คน  6 ชม x 
600 บาท  เป็นเงิน 3,600 
บาท

3,600 3,600

เอกชน ค่าวิทยากรอภิปราย2 การ
อบรม 1 คน  6 ชม x 600 
บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท

3,600 3,600

15,000 15,000
27 โครงการพัฒนาระบบ 

 Mobile 
Application 
เผยแพร่ข้อมูล
สาธารณสุข (Service 
and Application 
Mobile health)

-จัดการระบบ Mobile
 Application เผย   
แพร่ข้อมูลสาธารณสุข
ผ่านระบบ    Mobile

-เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล มี
ประโยชน์และท่ี 
เช่ือถือได้

1ระบบกลุ่มเป้าหมาย
เข้า ConferIT รพแม่
ทาIT รพทุ่งหัวช้างIT 
รพล าพูนIT รพเวียงฯ
แห่งละ 1คน

ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
  จ านวน 5 คนๆ ละ25  
จ านวน 1ม้ือ 4คร้ัง   จ านวน
เงิน 500 บาท

500 125 125 125 125 สป. กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

500 125 125 125 125

ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

รวมงบประมาณตามโครงการ

รวมงบประมาณตามโครงการ

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

26 โครงการพัฒนาระบบ 
 District Health 
Informatic Center  ( 
DHIC )

-จัดการระบบศูนย์
ข้อมูลข่าวสารระดับ  
 อ าเภอ District 
Health Informatic 
Center    ( DHIC )

-เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีมี  
คุณภาพท่ีเช่ือถือได้

สป.

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รพท/รพช.ทุกแห่งๆ
ละ5 คน

-ค่าอาหารว่าพร้อมเคร่ืองด่ืม 
 จ านวน 5 คนๆ ละ25  
จ านวน 1ม้ือ 4คร้ัง   จ านวน
เงิน 500 บาท

500 125 125 125 125 สป. กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

1 รพท  -ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
10 คนๆ ละ 80 จ านวน 3วัน
  จ านวนเงิน 2,400 บาท

2,400 2,400 สป. กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

2 รพช.  -ค่าอาหารว่าพร้อมเคร่ืองด่ืม
 จ านวน 10 คนๆ ละ25 
จ านวน 2ม้ือ 3วัน  จ านวน
เงิน 1,500 บาท

1,500 1,500 สป. กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

 -ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 10 
คนๆละ 160 บาท จ านวน 3
 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท

4,800 4,800 สป. กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3 
อ าเภอ 3 วัน  เป็นเงิน     
2,000 บาท

2,000 2,000 สป. กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

    11,200         125      6,025      4,925         125
29 การอบรมพัฒนา

ทักษะด้าน Cyber 
security

ค่าอาหารกลางวันและ
เคร่ืองด่ืม =130*114

14,820 14,820

14,820 14,820

ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณตามโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

28 โครงการพัฒนา
คุณภาพเทคโนโลยี 
สารสนเทศหน่วย
บริการสุขภาพ
(Health Care 
Accraditation 
Information  
Techology ( HAIT )

-จัดการระบบคุณภาพ
เทคโนโลยีสาร   
สนเทศหน่วยบริการ
สาธารณสุข

-เพ่ือจัดการระบบ  
คุณภาพเทคโนโลยี  
สารสนเทศหน่วย  
บริการสาธารณสุข  
ท้ัง 8 ระบบ

รวมงบประมาณตามโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

215 / 217



รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

30 โครงการประชุม
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี 2562 
 และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
สาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2563

จัดประชุมสรุปผล
การด าเนินงานปี 
2562  และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
สาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2563

การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
สาธารณสุข  
ประจ าปี  2560  
ของสสจ.ล าพูน  
และเครือข่าย
บริการสุขภาพ  
เป็นไปตามกรอบ
นโยบาย และเสร็จ
ตามก าหนดเวลา

สสจ. และเครือข่าย
บริการสุขภาพ ท้ัง 8
 แห่ง  จ านวน  120
 คน

 ค่าหารกลางวัน อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 120 คนๆละ 130
 บาท จ านวน 2 วัน เป็น
เงิน 31,200 บาท  ค่า
วิทยากร จ านวน 6 
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 
7,200 บาท

    38,400     38,400 สป. กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์

    38,400    38,400

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
แผนงาน ท่ี 12.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ
โครงการท่ี โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานปี 2562  และจัดท าแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

รวมงบประมาณตามโครงการ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
1.ประชุม
คณะกรรมการศูนย์"
ศคอส."จังหวัดเพ่ือ
วางแนวนโยบาย

เพ่ือประชุมก าหนด
นโยบาย แนวทางใน
การด าเนินงานศูนย์"
ศคอส."

คณะกรรมการ  ศคอส. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
30*25 =750 บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 30*80 
บาท=2,400

        3,150        3,150

2.ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การจัดระบบ
การให้บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติใน
โรงพยาบาล

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงานการ
จัดระบบการ
ให้บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ

รพ.ทุกแห่ง/รพ.สต. 1.ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 130 * 80
 คน =10,400 2.ค่าวิทยากร
 2*6*600= 7,200 บาท รวม
 3.ค่าวัสดุ 1,000 บาท

      18,600      18,600

3.จัดศึกษาดูงานการ
ด าเนินงานศูนย์
ประสานเครือข่าย
ประชาคมอาเซียน
ด้านการสาธารณสุข

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรในการการ
ด าเนินงาน ศคอส.

รพ./สสอ. ค่าเบ้ียเล้ียง30*240บาท =
7200 บาท ค่าน้ ามัน8,000 
บาท ค่าเช่ารถตู้ 3*1800*2 
วัน=10,800 บาท ค่าท่ีพัก
30*800=24,000 บาทค่า
ของสมนาคุณดูงาน 3,000

      53,000      53,000

4.นิเทศก์ ก ากับ 
ติดตามงานตาม
ภารกิจการจัดบริการ
ศูนย์บริการสุขภาพ

เพ่ือนิเทศก์ติดตาม
การด าเนินงาน
ศูนย์บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ

ศบต.รพล าพูน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10*25 =250บาท

          250          250

5.ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม(ส่วนกลางจัด)

      25,000      25,000

  100,000    28,150    18,600    53,250

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 4 Excellence  4.Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
โครงการท่ี โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข(ศคอส.) ฯ ภารกิจพ้ืนฐาน บริการ  1) บริหารจัดการ 2) วิชาการ

31 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานศูนย์
ประสานงานเครือข่าย
ประชาคมอาเซียน
ด้านการสาธารณสุข
(ศคอส.)
ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวทางการ
จัดบริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ

งบเฉพาะ กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์

รวมงบประมาณตามโครงการ

งบประมาณ (บาท)  งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ
และกลุ่มงาน

ท่ี โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส านักงานจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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