
แผนปฎิบตัิการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563  
พันธกิจ (Mission) ที่ 1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ (strategic) ที่ 1. การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดบัร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ที่ (goal) ที่ 1. ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาพด ีมีค่านิยมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ตัวชี้วดั สธ. K10 ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
ตัวชี้วดัจังหวดั K106 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-40 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ
ตัวชี้วดัพื้นที่ 1.ประชาชนทัว่ไป มีดัชนมีวลกาย จากเส่ียงเป็นค่าปกต ิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเดิน-วิง่ เพื่อสุขภาพ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน สำนกังานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดั

ผลสำเร็จ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสมรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีสุขภาพด ี 
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ให้ความสำคัญ และ
ตระหนักถึงความสำคัญใน
การส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกกำลังกาย  

1.จัดกิจกรรม
รณรงค์การออก
กำลังกายโดยการ
เดิน-วิ่ง ณ สวนสา
ธารณหนองหูลิง อ.
หนองสองห้อง 

ประชาชนในเขต
อำเภอหนองสอง
ห้อง 

ธ.ค.62 -  
มี.ค.63 

2.ค่าวัสดุบริโภค   3500 บาทx1x1 ครั้ง 
3.ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร 1380 บาทx1 ป้ายx1 
4.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์ขนาด 1 x 2 เมตร 240 บาทx14 ปา้ยx1 
5.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์ขนาด 2.4 x 4 เมตร 700 บาทx1 ป้ายx1 
6.ค่าป้ายไวนิล จุดปล่อยตวั ขนาด 1 x 4 เมตร 420 บาทx2 ป้ายx1 
7.ค่าป้ายไวนิล จุดปล่อยตวั ขนาด 1 x 13.5 เมตร 1620 บาทx1 ป้ายx1 

3,500.00 
1,380.00 
3,360.00 

700.00 
840.00 

1,620.00 

ธ.ค.62 -  
มี.ค.63 

เงิน
โครงการ
หลักประกัน
สุขภาพ 
UC70% 
รพ.หนอง
สองห้อง 

1.ประชาชน
ทั่วไป มีดัชนี
มวลกาย จาก
เส่ียงเป็นค่า
ปกติ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30 

นางบุปผา รูปสูง 

รวมงบประมาณโครงการ 12,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถว้น)  

 
http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=5736 



แผนปฎิบตัิการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563  
พันธกิจ (Mission) ที่ 1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ (strategic) ที่ 1. การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดบัร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ที่ (goal) ที่ 1. ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาพด ีมีค่านิยมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ตัวชี้วดั สธ. K11 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดแูลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วดัจังหวดั K107 ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผา่นเกณฑ์ 
ตัวชี้วดัพื้นที่ 1.ผู้สูงอายุเข้ารว่มกิจกรรมไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 2.ผู้สูงอายุมีสขุภาพแข็งแรงผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่ผู้สูงอายุสุขภาพดี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2563 
หน่วยงาน สำนกังานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  

แผนงาน แผนเงิน 

ตัวชี้วดัผลสำเร็จ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1.เพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแบบ
องค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม  
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีโรคและไม่มี
โรคประจำตัว หันมาใส่ใจเร่ืองของ
สุขภาพ  
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันเป็นแบบอย่างที่
ดีให้แก่สังคม  

1.ประชุมผู้รับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต.  
2.รพ.สต.จัดตรวจสุขภาพและคัดเลือกผู้สูงอายุ
ที่มีสุขภาพดีเข้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับอำเภอ  
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียยนรู้ ผู้สูงอายุ
สุขภาพด ีอำเภอหนองสองห้อง รว่มกับอำเภอ
หนองสองห้องในกิจกรรม บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของ
ดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 

ผู้สูงอายุในเขต
อำเภอหนองสองห้อง 
จำนวน 100 คน 

ม.ค.63 -  
มี.ค.63 

1.ค่าวัสดุทั่วไป 
 4800 บาทx1x1 ครั้ง 
2.ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 
 3000 บาทx6 บูทx1 ครั้ง 
3.ค่าพาหนะผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม 
 100 บาทx100 คนx1 ครั้ง 

4,800.00 
 

18,000.00 
 

10,000.00 

ม.ค.63 -  
มี.ค.63 

เงิน
โครงการ
หลักประกัน
สุขภาพ 
UC70% 
รพ.หนอง
สองห้อง 

1.ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
2.ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

นางวิยะดา 
วนาทรัพย์
ดำรง 

รวมงบประมาณโครงการ 32,800.00 บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถว้น)  

 

  
http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=5556 

http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=5556


แผนปฎิบตัิการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563  
พันธกิจ (Mission) ที่ 1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ (strategic) ที่ 1. การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดบัร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ที่ (goal) ที่ 1. ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาพด ีมีค่านิยมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ตัวชี้วดั สธ. K10 ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
ตัวชี้วดัจังหวดั K106 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-40 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ
ตัวชี้วดัพื้นที่ 1.ประชาชนทัว่ไป มีดัชนมีวลกาย จากเส่ียงเป็นค่าปกต ิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
ชื่อโครงการ โครงการ “อสม.รวมพลัง สร้างสุขภาพ รว่มประชาชน ปี 2563”อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  
หน่วยงาน สำนกงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดั

ผลสำเร็จ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1.เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสุขภาพด ี 
2.เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญ ใน
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ออกกำลังกาย  
3.เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ออกกำลังกาย  

1.ประชุมส่วนราชการที่เกีย่วขอ้ง เพื่อ
ชี้แจงการดำเนินงานและวัตถุประสงค์
โครงการฯ  
2.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
3.ประชาสัมพันธ์ทุกสว่นราชการ ทุก
องค์กร  
4.จัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย
โดยการเดินวิ่งฯ  
5.ติดตามการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  
6.สรุปและประเมินผลโครงการฯ 

อสม.และ
ประชาชนใน
เขตพื้นที่
อำเภอหนอง
สองห้อง 

ม.ค.63 -  
มี.ค.63 

2.ค่าวัสดุบริโภค  5000 บาทx1x1 
3.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง(รถเครื่องเสียงนำขบวนเดิน
รณรงค์และเครื่องเสียงประจำเวทีกลาง) 
 10000 บาทx1x1 
4.ค่าจัดทำป้ายโครงการเวทีกลาง ขนาด 4 x 5 ม.  
 2400 บาทx1 ปา้ยx1 
5.ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ เดิน/วิ่ง สร้างเสริมสุขภาพ 
ขนาด 2 x 3 ม.  720 บาทx14 ปา้ยx1 
6.ค่าจัดทำป้ายจุดสตาร์ทวิ่งขนาด 3 x 4 ม. 
 1440 บาทx1 ปา้ยx1 

5,000.00 
 

10,000.00 
 

2,400.00 
 

10,080.00 
 

1,440.00 

ก.พ.63-พ.ค.63 เงินโครงการ
หลักประกัน
สุขภาพ 
UC70% รพ.
หนองสอง
ห้อง 

1.ประชาชน
ทั่วไป มีดัชนี
มวลกาย จาก
เส่ียงเป็นค่า
ปกติ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30 

นายเลอสันติ์ 
ศิริวรวุฒิ 

รวมงบประมาณโครงการ 28,920.00 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  

 
http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=6798 



แผนปฎิบตัิการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563  
พันธกิจ (Mission) ที่ 1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ (strategic) ที่ 1. การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดบัร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ที่ (goal) ที่ 1. ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาพด ีมีค่านิยมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ตัวชี้วดั สธ. K13 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำภอ ( พชอ.) 
ตัวชี้วดัจังหวดั K109 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ตัวชี้วดัพื้นที่ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชวีิตตามประเด็นปัญหาพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง 
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชวีิต (พชอ.) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน สำนกังานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  

แผนงาน แผนเงิน 
ตัวชี้วดัผลสำเร็จ 

ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนินกิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย ในการ
ออกแบบและบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพอำเภอ  
2.เพื่อพัฒนาเชิงประเด็น
พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน
ตามความต้องการและบริบท
ของพื้นที่  
3.เพื่อประชาชนอำเภอหนอง
สองห้อง มีสุขภาวะที่ดี  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ 
พชอ./อนุกรรมการขบัเคลื่อน และ
เครือข่าย เพื่อชีแ้จงโครงการ แนวคิด พชอ. 
และร่วมดำเนินการประเด็นพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ  
2. คณะกรรมการฯร่วมวิเคราะห์ประเด็น
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่เลือกและรว่มประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน/แนวทาง UCCARE 
ก่อน-หลัง การดำเนินงาน  
3. ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามแผนปฏิบัติการ  
4. สรุปและรายงาน  

คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ประเด็นพัฒนา 
และเครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อำเภอ จำนวน 
50 คน  

ธ.ค.62 -  
มี.ค.63 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
 120x50 คนx1 วัน 
2.ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม 
 35x50 คนx2 มื้อ 
3.ค่าวัสดุทั่วไป 
 500x1 รายการx1 ครั้ง 

6,000.00 
 

3,500.00 
 

500.00 

มี.ค.63 -  
เม.ย.63 

งบกลาง 
สสจ. 

1.ร้อยละ 100 ของตำบลมี
แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตที่
สอดคล้องกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่  
2.ร้อยละ 80 ของอำเภอ 
ตำบล เกิดรูปแบบหรือชุด
ความรู้ของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ และตำบล  

นายบุญเลิศ นิลละออง 
0818775691 

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

 
http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=7036 



แผนปฎิบตัิการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563  
พันธกิจ (Mission) ที่ 1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ (strategic) ที่ 1. การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดบัร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ที่ (goal) ที่ 1. ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาพด ีมีค่านิยมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ 
ตัวชี้วดั สธ. K13 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำภอ ( พชอ.) 
ตัวชี้วดัจังหวดั K109 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ตัวชี้วดัพื้นที่ ประชาชนอำเภอหนองสองห้อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและขบัเคลื่อน การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (พชอ.)หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
หน่วยงาน สำนกังานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  

แผนงาน แผนเงิน ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ และตะหนักถึงความสำคัญ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)  
2. เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่
ระบาด ให้อยู่ในสถานการณ์ที่
ควบคุมได้  
3. เพื่อสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่ 
จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บา้น ให้ดำเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. ประชุมคณะกรรมการ พชอ. และอนกุรรมการขับเคลื่อนราย
ประเด็นพัฒนา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ โครงการ  
2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 
3. ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัตกิาร
โต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
4. เลขาคณะกรรมการ พชอ.หนองสองห้อง ร่วมประชุมหวัหนา้ส่วน
ราชการ และทำหนังสือ ชี้แจงมาตรการ ข้อสั่งการ และแนวทางปฏบิัติ 
ในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ให้แก่หวัหน้าสว่นราชการ กำนัน ผู้ใหญบ่้าน ทุกแห่งรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
5. เลขาคณะกรรมการ พชอ.หนองสองห้อง โดย สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนองสองห้อง ดำเนินการจา้งเหมาจัดทำสื่อดิจิตอล คลิปเสียง
ประชาสัมพันธห์อกระจายข่าย เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
มาตรการ ขอ้สั่งการ และแนวทางปฏิบตัิต่างๆ ในการเฝ้าระวังควบคุม
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก ่ประชาชนทั่วไป
รับทราบ  
6. ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติใน
การจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อำเภอหนองสองห้อง 
และประชาชนกลุ่ม
เส่ียง จำนวน 138 
หมู่บ้าน  

มี.ค.63 -  
ก.ค.63 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
 120 บาทx35 คนx1 วัน 
2.ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม 
 35 บาทx35 คนx2 มือ้ 
3.ค่าจ้างเหมาทำสื่อ
ดิจิตอล คลิปเสียง
ประชาสัมพันธห์อ
กระจายข่าวหมู่บา้น  
 ุ670 บาทx1 คนx5 ครั้ง 

4,200.00 
 

2,450.00 
 

3,350.00 

มิ.ย.63 -  
ส.ค.63 

งบกลาง 
สสจ. 

ประชาชน
อำเภอ
หนองสอง
ห้อง ไม่พบ
ผู้ป่วยติด
เช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 
(Covid-19) 

นายอารีย์ เช้ือ
สาวะุ ี
0910520685  



แผนงาน แผนเงิน ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

(Cocid-19) ทั้งระดับอำเภอ ตำบล หมูบ่้าน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขเคาะประตูบา้นเพื่อค้นหา คัดกรอง และกกักัน เฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง  

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

 

 
 
 
http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=8387 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฎิบตัิการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563  
พันธกิจ (Mission) ที่  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ (strategic) ที่  
เป้าประสงค์ที่ (goal) ที่  
ตัวชี้วดั สธ. k74 การควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 
ตัวชี้วดัจังหวดั  
ตัวชี้วดัพื้นที่ ประชาชนอำเภอหนองสองห้อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ชื่อโครงการ โครงการคัดกรอง เฝ้าระวงั ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน สำนกังานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  

แผนงาน แผนเงิน ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 
และตะหนักถึงความสำคัญในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
2.เพื่อคัดกรอง เฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกัน การแพร่ระบาด ให้อยู่ใน
สถานการณ์ที่ควบคุมได้  
3.เพื่อสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่ 
จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บา้น ให้ดำเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.ประชุมผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและ
วัตถุประสงค์ โครงการ  
2.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
3.แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัตกิารโต้ตอบภาวะฉกุเฉินด้าน
สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  
4.ประชุมหัวหน้าสว่นราชการ และทำหนังสือ ชี้แจงมาตรการ ข้อสั่งการ 
และแนวทางปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แกห่ัวหนา้ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญบ่้าน ทกุ
แห่งรับทราบและถอืปฏิบัต ิ 
5.จัดทำสื่อดิจิตอล คลิปเสียงประชาสัมพันธ์หอกระจายขา่ย เอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการ ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ 
ในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ให้แก่ ประชาชนทั่วไปรับทราบ  
6.ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติใน
การจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Cocid-19) ทั้งระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน  
7.บุคลากรสาธารณสุขประจำ รพ.สต.,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
ออกร่วมปฏิบัติงานกบัอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จิต
อาสา ในการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงกกัตนเอง และเคาะประตูบา้น

ประชาชนในเขตพื้นที่
อำเภอหนองสองห้อง และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
จำนวน 138 หมู่บ้าน  

เม.ย.63 -  
ก.ย.63 

1.ค่าจ้างทำสื่อ
รณรงค์
ประชาสัมพันธ ์
 500 บาทx1 คน
x6 ครั้ง 
2.ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
วันหยุดราชการ 
จนท.สสอ. 
 ุ600 บาทx1 คน
x25 วัน 
3.ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
วันหยุดราชการ 
จนท.รพ.สต.และ 
PCU 

3,000.00 
 

15,000.00 
 

210,000.00 

เม.ย.63 -  
ก.ย.63 

เงิน
โครงการ
หลักประกัน
สุขภาพ 
UC70% 
รพ.หนอง
สองห้อง 

ประชาชน
อำเภอ
หนองสอง
ห้อง ไม่
พบผู้ป่วย
ติดเชื้อ
ไวรัสโคโร
นา 2019 
(Covid-
19) 

นายอารีย์ 
เช้ือสาวะุ ี
0910520685  



แผนงาน แผนเงิน ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ 

ของ
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการ
ใช้จ่าย 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ทุกหลังคาเรือน และสอบสวนโรค  
8.รวบรวม วิเคราะหข์้อมูล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบสถานการณ์แพร่ระบาดทุกวัน  

 ุ600 บาทx14 คน
x25 วัน 

รวมงบประมาณโครงการ 228,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

 

 
 
http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=8432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฎิบตัิการและแผนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563  
พันธกิจ (Mission) ที่  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ (excellence) ที่  
ประเด็นยทุธศาสตร์ (strategic) ที่  
เป้าประสงค์ที่ (goal) ที่  
ตัวชี้วดั สธ. k76 โครงการการบริหารจดัการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (Fixed cost) 
ตัวชี้วดัจังหวดั  
ตัวชี้วดัพื้นที่ 1. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต./PCU ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย และตวัชี้วัดสาธารณสุข จาก สสอ.และCUP Board อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 2. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.
สต.ติดดาว(5 ดาว 5ดี) และ สสอ.ผ่านเกณฑ์ PMQAประชาชนพึงใจ เจา้หน้าทีม่ีคว 
ชื่อโครงการ โครงการการบรหิารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (Fixed cost) ปีงบประมาณ 2563 
หน่วยงาน สำนกังานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  

แผนงาน แผนเงิน 

ตัวชี้วดัผลสำเร็จ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

1. การติดตาม/สนับสนุน/นิเทศ/ประเมินผล 
การดำเนินงานตามการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมของ การพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) และตวัชี้วัดของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2563  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ของ รพ.สต.ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี)  
และ สสอ.ผ่านเกณฑ์ PMQA  
3. เพื่อติดตามและสนับสนุนการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของอำเภอ ตลอดจน
สนับสนุนและ ประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนมีส่วนรว่มใน
การดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจน
การดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับตำบล  
4. เพื่อดำเนินการสอบสวนและควบคุมการ

1. การประชุม/อมรม/ชี้แจง การ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขต
สุขภาพที ่7 สำนกังานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น  
2. การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ในสังกัด  
3.จัดซ้ือจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560 

1.สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
หนองสองห้อง
จำนวน 1 แห่ง ( 9 
คน )  
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล จำนวน 13 
แห่ง ( 85 คน)  
3.ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน จำนวน 1 
แห่ง ( 8 คน)  

ต.ค.62 -  
ก.ย.63 

1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ 
 6000 บาทx8 เดือนx1 ครั้ง 
2.ค่าวัสดุสำนักงาน 
 15000 บาทx1 ครั้งx1 ครั้ง 
3.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 10000 บาทx1 ครั้งx1 ครั้ง 
4.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 10000 บาทx1 ครั้งx1 ครั้ง 
5.ค่าสาธารณูปโภค(ค่า
โทรศัพท์) 
 1100 บาทx8 เดือนx1 ครั้ง 
6.ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟา้) 
 3500 บาทx8 เดือนx1 ครั้ง 
7.ค่าสาธารณูปโภค (ค่า
น้ำประปา) 
 1300 บาทx8 เดือนx1 ครั้ง 
8.ค่าใช้สอย(ค่าใช้จ่ายในการ

48,000.00 
 

15,000.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 
 

8,800.00 
 

28,000.00 
 

10,400.00 
 

89,229.00 

ม.ค.63 -  
ส.ค.63 

งบกลาง 
สสจ. 

1. ร้อยละ 100 ของ รพ.
สต./PCU ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบาย และตัวชีว้ัด
สาธารณสุข จาก สสอ.และ
CUP Board อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี  
2. ร้อยละ 100 ของ รพ.
สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
รพ.สต.ติดดาว(5 ดาว 5ดี) 
และ สสอ.ผ่านเกณฑ์ 
PMQAประชาชนพึงใจ 
เจ้าหน้าที่มีความสุข  
3. ปัญหาสาธารณสุขของ
อำเภอ และโรคติดต่อที่
สำคัญ อื่น ๆ ลดลง  
4. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น,ภาคประชาชน มี

นายเลอสันติ์ 
ศิริวรวุฒิ 
0831516994  



แผนงาน แผนเงิน 

ตัวชี้วดัผลสำเร็จ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 
จำนวน 

ระยะเวลา 
ดำเนิน
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้จ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
เบิกจ่าย 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ระบาดและโรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ  
ที่เป็นปัญหาและ/หรือเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอ  

เดินทางไปราชการ) 
 89229 บาทx1 ครั้งx1 ครั้ง 

ส่วนร่วมในการดำเนินงาน
สาธารณสุขในพื้นที่อย่าง
เต็มที่ 

รวมงบประมาณโครงการ 219,429.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเกา้พันสี่ร้อยยี่สบิเก้าบาทถว้น)  

 

 
 
http://www.kkpho.go.th/actionplan/web/index.php?r=projects1/info&id=7818 
 
 

 

 


