สรุปรายละเอียดงบประมาณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561 (ปรับกิจกรรม)
จํานวนกิจกรรม
งบประมาณ
หลังปรับ
ลําดับ
กลุมงาน
กอนปรับ
กอนปรับ
หลังปรับ
สสจ
ปรับ ลด เพิ่ม รวม
4
3 1 4
81,800
46,640 46,640
1 กลุมงานบริหารทั่วไป
2
1 1 2
45,000
40,000 40,000
2 กลมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
- 1 1
30,000
3 กลุมงานนิติการ
13
280,315
4 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
9 4 - 13 312,515
2
2
5 กลุมงานประกันสุขภาพ
2 - 21,775
19,375
4
6 กลุมงานควบคุมโรคติดตอ
4 - 2 6
98,340
364,467
1
1
7 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
1 - 16,400
12,000 12,000
8 กลุมงานทันตสาธารณสุข
- 1 1
90,000
1
9 กลุมงานโรคไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด
1 - 1 2
150,460
177,460
กําลังดําเนินการปรับแผน
10 กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
27 21 6 5 32 726,290 1,060,257 98,640
รวม
333,967
ยอดงบประมาณ หลังปรับ - กอนปรับ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม + งบประมาณคงเหลือจากการจัดกิจกรรมอื่นๆในโครงการ
413,127
สรุปยอดงบประมาณ คืนเขา สสจ.
79,160

แหลงงบประมาณ (ปรับกิจกรรม)
กสธ.

สปสช

กองทุนเฉพาะ
บน สสจ.

รวม

12,975

6,400

46,640
40,000
280,315
19,375
98,340
12,000
150,460

12,975

6,400

647,130

280,315
98,340

150,460
529,115

เพิ่มกิจกรรม
คงเหลือ
รวม
แหลงงบฯ
(คืน)
35,160
5,000
30,000 กสธ
32,200
2,400
- 266,127 กสธ
4,400
90,000 สปสช
27,000 กสธ
79,160

413,127

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข(ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กลุมงาน...บริหารทั่วไป...
ลําดับ

แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

เงินคงเหลือ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพจังหวัดสระแกวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 การรับการตรวจนิเทศงานจากหนวยงานภายนอก
1 การรับการตรวจนิเทศงานจากหนวยงานภายนอก
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย
ผูตรวจสอบ,ผูนิเทศ จากหนวยงานภายนอก, ผูรับผิดชอบงาน, ผูรับ
ผูตรวจสอบ,ผูนิเทศ จากหนวยงานภายนอก, ผูรับผิดชอบงาน, ผูรับ
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
รายละเอียด
จํานวนเงิน
รายละเอียด
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 5 คนๆละ 20 บาท จํานวน
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 10 คนๆละ 20 บาท จํานวน
2,600
13 วันๆละ2 มื้อ
4 วันๆละ2 มื้อ
2. คาอาหารกลางวัน จํานวน 5 คนๆละ 80 บาท จํานวน 13 วันๆ
2. คาอาหารกลางวัน จํานวน 10 คนๆละ 80 บาท จํานวน 4 วันๆละ
5,200
ละ 1 มื้อ
1 มื้อ
3. คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8 คนๆละ 12 ชม.ๆ ละ
3. คาถายเอกสาร
2,200
50 บาท
รวม
10,000.00
รวม

หมายเหตุ

จํานวนเงิน
1,600
3,200
5,200
10,000.00

ลําดับ

แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

เงินคงเหลือ
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาคุณภาพบัญชี โรงพยาบาลในสังกัด
การพัฒนาคุณภาพบัญชี โรงพยาบาลในสังกัด
1.1 ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพระบบบัญชี โรงพยาบาลในสังกัด
1 1.1 ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพระบบบัญชี โรงพยาบาลในสังกัด
กลุมเปาหมาย นักบัญชี สสจ.และรพ.
กลุมเปาหมาย นักบัญชี สสจ.และรพ.
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
2 พ.ค. 61
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61
รายละเอียด
จํานวนเงิน
รายละเอียด
จํานวนเงิน
1. คาอาหารกลางวัน 14 คน คนละ 80 บาท 1 มื้อ
1,120
1. คาอาหารกลางวัน 10 คน คนละ 80 บาท 1 มื้อ
800
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 14 คน คนละ 20 บาท 2 มื้อ
560
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 คน คนละ 20 บาท 3 มื้อ
600
รวม
1,680.00
รวม
1,400.00
1.2 การประเมินคุณภาพระบบบัญชี โรงพยาบาลในสังกัด
2 1.2 การประเมินคุณภาพระบบบัญชี โรงพยาบาลในสังกัด
กลุมเปาหมาย นักบัญชี สสจ.และรพ.
กลุมเปาหมาย นักบัญชี สสจ.และรพ.
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
23-24 พ.ค.61 / 30-31 พ.ค.61 / 21-22 มิ.ย.61 / 26 มิ.ย.61
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61
รายละเอียด
จํานวนเงิน
รายละเอียด
จํานวนเงิน
1. คาเบี้ยเลี้ยง เจาหนาที่ 14 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จํานวน 18
30,240
1. คาเบี้ยเลี้ยง เจาหนาที่ 14 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จํานวน 18 วัน
30,240
วัน
2. คาพาหนะ
5,000
2. คาพาหนะ
5,000
รวม
35,240
รวม
35,240
2 การพัฒนาคุณภาพบัญชี รพ.สต.
ยกเลิกกิจกรรม
2.1 นิเทศติดตามการใชโปรแกรมบัญชีและการใชเช็ค ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
กลุมเปาหมาย ตัวแทนคณะทํางานตรวจบัญชีระดับจังหวัด
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61
รายละเอียด
จํานวนเงิน

หมายเหตุ

ลําดับ

แผนเดิม
1. คาเบี้ยเลี้ยง เจาหนาที่ 8 คน ๆ ละ 120 บาท/วัน จํานวน 30 วัน

เงินคงเหลือ
28,800

2. คาพาหนะ
3. คาอาหารกลางวัน 9 คน คนละ 80 บาท 1 มื้อ
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 9 คน คนละ 20 บาท 2 มื้อ
รวม
รวมทั้งสิ้น

5,000
720
360
34,880.00
81,800.00

รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

5
81,800

ลําดับ

แผนปรับใหม

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

46,640.00
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

2
46,640

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข (ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ลําดับ

กลุมงาน...พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข...
แผนเดิม

ลําดับ

หมาย
เหตุ

แผนปรับใหม

เงินคงเหลือ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรแบบบูรณาการ จังหวัดสระแกว ปงบระมาณ พ.ศ.2561
1 กิจกรรม.ประชุมเจาหนาที่ รพ./สสอ./รพ.สต.
1 กิจกรรม.ประชุมเจาหนาที่ รพ./สสอ./รพ.สต.
กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ รพ./สสอ./รพ.สต. จํานวน 300 คน.
กลุมเปาหมาย...เจาหนาที่ รพ./สสอ./รพ.สต. จํานวน 250 คน.
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ วันที่ 24 เมษายน 2561
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
จํานวนเงิน
คาอาหารกลางวัน 250 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท
20,000.00
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 250 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท 10,000.00
4,700.00
คาหองประชุม 1 วัน ๆ ละ 4,700 บาท
คาถายเอกสารพรอมทํารูปเลม
2,500.00
คาปายไวนิล 2 ครั้ง
800.00
คาวัสดุใชในการประชุม
2,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น

40,000.00

รายละเอียด
จํานวนเงิน
คาอาหารกลางวัน 300 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท
24,000.00
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท 12,000.00
คาหองประชุม 1 วัน ๆ ละ 3,200 บาท
3,200.00
คาวัสดุสํานักงาน
800.00

รวมเงินทั้งสิ้น

40,000.00

ลําดับ

แผนเดิม

เงินคงเหลือ

2 กิจกรรม สรุปรายงานประจําป 2560
กลุมเปาหมาย
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ 31 มีนาคม 2561
รายละเอียด
1. คาแผนพับประชาสัมพันธ สรุปรายงานประจําป 2560
ราคาแผนละ 10 บาท จํานวน 500 แผน
รวมเงินทั้งสิ้น

ลําดับ

หมาย
เหตุ

แผนปรับใหม
กิจกรรม สรุปรายงานประจําป 2560
กลุมเปาหมาย ...........................................
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ ...............................

จํานวนเงิน
5,000.00

5,000.00
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

2
45,000

รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

1
40,000

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข (ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กลุมงาน...นิติการ...
ลําดับ
1

แผนเดิม

ลําดับ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ

1

กิจกรรม..............................................
กลุมเปาหมาย.........................................
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
รายละเอียด

จํานวนเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

แผนปรับใหม

หมายเหตุ

กิจกรรม เสริมสรางพฤติกรรม จริยธรรม และการตอตานการทุจริต (การ
ประชุมชี้แจงเครือขายตอตานการทุจริตและการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน)
กลุมเปาหมาย 1.ผูรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
(ITA)ของ สสอ./รพ. และเจาหนาที่ตัวแทนเครือขายจาก รพสต./รพท./รพช.
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561
รายละเอียด
จํานวนเงิน
6720บาท
1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 168 คนๆละ 40 บาท
9240บาท
2.คาอาหารกลางวัน 168 คนๆ 55 บาท
14,040บาท
3.คาจัดทําเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ
รวมเงินทั้งสิ้น

0
0

30,000.00

รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

1
30,000

ไดรับ
จัดสรรจาก
ศปท.
กระทรวง
สาธารณสุข
รวม
30,000
บาท

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข(ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ลําดับ

กลุมงาน...พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ...
แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

เงินคงเหลือ
โครงการยกระดับการจัดบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ใหมีคุณภาพเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมวัย และภัยสุขภาพ
1 กิจกรรม : 1.1 แตงตั้งและประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
3,000
1 กิจกรรม 1.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปรับปรุงระบบการ
มาตรการPIRAB ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมวัยและภัยสุขภาพด
ดูแลตอเนื่องใหมีความเชื่องโยงระดับเครือขายบริการสุขภาพ
วยกลไก สระแกวเมืองแหงความสุข 4 ดี วิถีพอเพียง
อําเภอและจังหวัด
กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมวัยและ
กลุมเปาหมาย :ผูรับผิดชอบงานดูแลตอเนื่องและผูรับผิดชอบ
ภัยสุขภาพแบบองครวม จํานวน 60 คน
ศูนยสงสงตอในเครือขายบริการสุขภาพอําเภอและจังหวัด จํานวน
60 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : 12 ธ.ค 60, พ.ค.61
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ค.61/ครั้งที่ 2 วันที่
21 พ.ค.61
รายละเอียด
รายละเอียด
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 20
2400
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คนๆ ละ1 มื้อๆ ละ 30 บาท
บาท
2. วัสดุสํานักงาน
2. คาถายเอกสาร
600
3. คาถายเอกสาร
รวมเงินทั้งสิ้น
3,000
รวมเงินทั้งสิ้น
2 กิจกรรม : 1.2 ประชุมทีมนํายกรางนโยบายและมาตรการพัฒนา
10,600
คืนเงิน
คุณภาพชีวิตกลุมวัยและภัยสุขภาพแบบองครวมดวย 4 ดีวิถี
พอเพียง จังหวัดสระแกว
กลุมเปาหมาย : ทีมนําการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวมระดับ
จังหวัด จํานวน 40 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : 5 ม.ค. 61
รายละเอียด

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

1800
600
600
3000
10,600

แผนเดิม

ลําดับ

1. คาอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 2 มื้อๆละ 80 บาท

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 คน ๆละ 4 มื้อ ๆ ละ 20
บาท
3. คาวัสดุใชสอย
4. คาถายเอกสาร
รวมเงินทั้งสิ้น
3 กิจกรรม : 1.3 ประชุมซักซอมบทบาท กก.พชอ.และมอบ
นโยบายและแนว ทางการสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด
สระแกว
กลุมเปาหมาย : คณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
จํานวน 200 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : 14 ธ.ค. 61
รายละเอียด
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 20
บาท

เงินคงเหลือ
6400

แผนปรับใหม

ลําดับ

จํานวนเงิน

3,200
600
400
10,600
8,875

4,000

รวมเงินทั้งสิ้น
2 กิจกรรม : 1.3 ประชุมซักซอมบทบาท กก.พชอ.และมอบ
นโยบายและแนว ทางการสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด
สระแกว
กลุมเปาหมาย : คณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
จํานวน 200 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : ภายในเดือน พ.ค.61
รายละเอียด
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 20
บาท

8,875

4,000

2. คาปายไวนิล 2.5x5 = 12.5 ตารางเมตร ๆ ละ 150 บาท
3. คาถายเอกสาร
4. คาวัสดุใชสอย

1,875
1,000
2,000

2. คาปายไวนิล 2.5x5 = 12.5 ตารางเมตร ๆ ละ 150 บาท
3. คาถายเอกสาร
4. คาวัสดุใชสอย

1,875
1,000
2,000

รวมเงินทั้งสิ้น

8,875

รวมเงินทั้งสิ้น

8,875

หมายเหตุ

แผนเดิม

ลําดับ

4 กิจกรรม : 1.5 ประชุมสื่อสารนโยบาย มาตรการ และMOUการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตกลุมวัยและภัยสุขภาพกับภาคีเครือขายสระแก
ว เมืองแหงความสุข 4ดีวิถีพอเพียง
กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด
และระดับอําเภอและภาคีเครือขาย จํานวน 250 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : 25 ม.ค 61
รายละเอียด

เงินคงเหลือ
17,875

แผนปรับใหม

ลําดับ

3 กิจกรรม : 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงรพ.
สต.ติดดาว จังหวัดสระแกว

จํานวนเงิน

กลุมเปาหมาย : ทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอและจังหวัด จํานวน 120
คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : 24 พ.ค.61
รายละเอียด

1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 250 คน คนละ 1 มื้อมื้อละ 20 บาท
2. คาปายไวนิล 2.5x5 = 12.5 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 150 บาท

5,000
1,875

1. คาอาหารกลางวัน 120 คน คนละ 1 มื้อมื้อละ 80 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 120 คน คนละ 2 มื้อมื้อละ 20 บาท

9,600
4,800

4. คาเชาหองประชุม
5. คาถายเอกสาร
5. คาวัสดุใชสอย

6,000
2,500
2,500

3. คาถายเอกสาร
4. คาวัสดุสํานักงาน
5. คาปายไวนิล 2.5*3 = 7.5 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 150 บาท

1,275
1,075

รวมเงินทั้งสิ้น
5 กิจกรรม : 1.6 เยี่ยมเสริมพลัง กก.พชอ.และการดําเนินงานใน
พื้นที่ตําบล ดวยกลไก4ดีวิถีพอเพียง
กลุมเปาหมาย : ทีมเยี่ยมเสริมพลัง ระดับจังหวัด จํานวน 20 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : 4-5,10,23-27 เม.ย. 61
รายละเอียด
-คาเบี้ยเลี้ยง 20 คน ๆ ละ 9 วัน ๆ ละ 120 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น
6 กิจกรรม : 1.7 ประชุมถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อน
พชอ.และทีมนําการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมจังหวัด
กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ จํานวน 100 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : พ.ย.-ธ.ค. 61

หมายเหตุ

17,875
21,600

รวมเงินทั้งสิ้น

1,125

17,875
คืนเงิน

21600

กลุมเปาหมาย :
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ :
รายละเอียด
21,600
21,600

16,000

รวมเงินทั้งสิ้น
4 กิจกรรม : 1.7 ประชุมถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อน
พชอ.และทีมนําการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมจังหวัด
กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ จํานวน 100 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ : 23 ส.ค.61

16,000

แผนเดิม

ลําดับ

เงินคงเหลือ

รายละเอียด
1. คาอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 20 บาท
3. คาเชาหองประชุม
4. คาวัสดุสํานักงาน

รวมเงินทั้งสิ้น
7 กิจกรรม : 2.3 จัดประกวดพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุมวัยและภัยสุขภาพแบบองครวม

รวมเงินทั้งสิ้น

รายละเอียด

จํานวนเงิน

8,000
4,000
3,000
1,000

1. คาอาหารกลางวัน 100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 20 บาท
3. คาเชาหองประชุม
4. คาวัสดุสํานักงาน

8,000
4,000
3,000
1,000

16,000
43,145

รวมเงินทั้งสิ้น
5 กิจกรรม : การคัดเลือกผลงานพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุมวัยและภัยสุขภาพแบบองครวม
1. ประกวดคัดเลือกผลงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดน ระดับจังหวัด

16,000

กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุมวัยและภัยสุขภาพแบบองครวม จํานวน 10 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ :
รายละเอียด
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 คน ๆ ละ9 มื้อ ๆ ละ 20 บาท
2. คาสมนาคุณกรรมการ 10 คน ๆ ละ 9 วัน ๆ ละ 400 บาท
3. คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต 9 วันๆ ละ 120 บาท
4. คาถายเอกสาร

แผนปรับใหม

ลําดับ

หมายเหตุ

กลุมเปาหมาย : คณะกรรมการคัดเลือกฯ จํานวน 5 คน
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 6-10 ส.ค.61
รายละเอียด
1,800
36,000
1,080
4,265

43,145

1) คาตอบแทนคณะกรรมการ 5 คน x 9 วัน x 400 บาท

2) คาเบี้ยเลี้ยง พขร. 1 คน x 9 วัน x 120 บาท
3) เงินรางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัล x 10,000 บาท
4) เงินรางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล x 7,000 บาท
5) เงินรางวัลอันดับสาม 1 รางวัล x 5,000 บาท
9) คาถายเอกสาร

รวมเงินทั้งสิ้น
รวมโครงการที่ 1
121,095
รวมโครงการที่ 1
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสรางสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยทํางาน ปงบประมาณ พ .ศ. 2561
1 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
1 กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน

18,000
1,080
10,000
7,000
5,000
2,065
43,145
88,895

32,200

แผนเดิม

ลําดับ

1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. (นักจัดการสุขภาพ กลุมวัย
ทํางาน
กลุมผูสูงอายุ)
กลุมเปาหมาย : อสม.จังหวัดสระแกว จํานวน 590 คน
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 23-30 เม.ย. 2561
รายละเอียด
3) คาถายเอกสาร

เงินคงเหลือ

ลําดับ

แผนปรับใหม
จํานวนเงิน
1. ประชุมประเมินผลการดําเนินงาน อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน

จํานวนเงิน (บาท)

1,670
1,670

กลุมเปาหมาย : จนท./อสม.จังหวัดสระแกว 2 รุน รวม 350 คน
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 25 ,26มิ.ย. 2561
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียด
1) คาอาหารกลางวัน 350 คน x 1 มื้อ x 80 บาท
28,000
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 350 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
14,000
3) คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 3 คน x 5 ชั่วโมง x 600 บาท
9,000
4) คาเชาหองประชุม จํานวน 2 วัน x 5,000 บาท
10,000
5) คาถายเอกสาร
9,590
6) คาวัสดุสํานักงาน
5,000
75,590
รวม

รวม
1.2 ประชุมประเมินผลการดําเนินงาน อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
กลุมเปาหมาย : อสม.จังหวัดสระแกว จํานวน 200 คน
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 24 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียด
1) คาอาหารกลางวัน 200 คน x 1 มื้อ x 80 บาท
16,000
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
8,000
3) คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 5 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท
9,000
33,000
รวม
2 กิจกรรม : การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
2.1 ประกวดคัดเลือกตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
กลุมเปาหมาย : ตําบลจัดการสุขภาพ จังหวัดสระแกว จํานวน 9 ตําบล
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 19-29 มี.ค. 2561
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียด
22,500
1) เงินรางวัลชนะเลิศระดับอําเภอ 9 อําเภอ x 2,500 บาท
รวม
22,500
3 กิจกรรม : การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
2 กิจกรรม : การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
3.2 ผลิตและจางโฆษณาขาวสารความรูกิจกรรมสาธารณสุขผานสื่อ
1. ประชุมชี้แจงระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ

ลําดับ

แผนเดิม
เงินคงเหลือ

ลําดับ

แผนปรับใหม
จํานวนเงิน

ออนไลน
กลุมเปาหมาย : จนท.สสจ./สสอ./รพ. ผูรับผิดชอบงานสุขภาพ
ภาคประชาชน
กลุมเปาหมาย : ชองทางสื่อสารสูประชาชน 2 ชองทางหลัก
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : มี.ค. 2561
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 28 พ.ค. 2561
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียด
รายละเอียด
1) คาอาหารกลางวัน 50 คน x 1 มื้อ x 80 บาท
4,000
1) คาจางประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน
15,420
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
- Line@ จํานวน 10 เดือน x 3,000 บาท
2,000
15,420
6,000
รวม
รวม
4 กิจกรรม : การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเดนระดับ
3 กิจกรรม : การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเดนระดับ
จังหวัด เขตสุขภาพ ภาค และชาติ
จังหวัด เขตสุขภาพ ภาค และชาติ
4.3 รณรงควัน อสม.แหงชาติ ป 2561
1. ประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเดนระดับจังหวัด
กลุมเปาหมาย : จนท. อสม. และชมรม อสม. จ.สระแกว 100 คน
กลุมเปาหมาย : อสม.ในตําบลจัดการสุขภาพ จ.สระแกว 59
ตําบล
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 20 มี.ค. 2561
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 6-16 ส.ค.2561
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียด
รายละเอียด
1) คาอาหารกลางวัน 100 คน x 1 มื้อ x 80 บาท
1) คาตอบแทนคณะกรรมการ 5 คน x 9 วัน x 400 บาท
8,000
18,000
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
4,000
2) คาเบี้ยเลี้ยง พขร. 1 คน x 9 วัน x 120 บาท
1,080
3) คาจางเหมาจัดนิทรรศการวัน อสม.แหงชาติ
10,000
2) เงินรางวัล ต.จัดการสุขภาพฯ ชนะเลิศ 1 รางวัล x 10,000 บาท
10,000
22,000
รวม
3) เงินรางวัลรองชนะเลิศ ต.จัดการสุขภาพฯ 1 รางวัล x 7,000 บาท
7,000
4) เงินรางวัลอันดับสาม ต.จัดการสุขภาพฯ 1 รางวัล x 5,000 บาท
5,000
5) เงินรางวัล อสม.ดีเดน 11 สาขา x 3,000 บาท
33,000
6) คาใบประกาศ/กรอบ อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด 11 คน x 250 บาท
2,750
7) คาใบประกาศ อสม.ดีเดน ระดับอําเภอ 88 คน x 35 บาท
8) คาถายเอกสาร

รวม
4.4 ประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเดนระดับจังหวัด

3,080
9,520
89,430

หมายเหตุ

ลําดับ

แผนเดิม
กลุมเปาหมาย : อสม.ในตําบลจัดการสุขภาพ จังหวัดสระแกว
จํานวน 59 ตําบล
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 4-15 มิ.ย. 2561
รายละเอียด
1) คาตอบแทนคณะกรรมการ 5 คน x 9 วัน x 400 บาท
2) เงินรางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัล x 10,000 บาท
3) เงินรางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล x 7,000 บาท
4) เงินรางวัลอันดับสาม 1 รางวัล x 5,000 บาท
5) เงินรางวัล อสม.ดีเดน 11 สาขา x 3,000 บาท
6) คาใบประกาศ/กรอบ อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด 11 คน x 250 บาท
7) คาใบประกาศ อสม.ดีเดน ระดับอําเภอ 88 คน x 35 บาท

รวม
5 กิจกรรม : การสรุปผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อน
ตําบลจัดการสุขภาพในภาพรวมจังหวัด
กลุมเปาหมาย : อสม.ดีเดนระดับจังหวัด จนท.สธ./อปท./
ผูเกี่ยวของ ในตําบลจัดการสุขภาพ จํานวน 100 คน
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 20 มิ.ย. 2561
รายละเอียด
คาอาหารกลางวัน 100 คน x 1 มื้อ x 80 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 5 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท

รวม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

เงินคงเหลือ

ลําดับ

แผนปรับใหม
จํานวนเงิน

จํานวนเงิน (บาท)

18,000
10,000
7,000
5,000
33,000
2,750
3,080
78,830
4 กิจกรรม : การสรุปผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อน
ตําบลจัดการสุขภาพในภาพรวมจังหวัด
กลุมเปาหมาย : อสม.ดีเดนระดับจังหวัด จนท.สธ./อปท./
ผูเกี่ยวของ ในตําบลจัดการสุขภาพ จํานวน 100 คน
วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ : 21 2561
จํานวนเงิน (บาท)
รายละเอียด
1) คาอาหารกลางวัน 150 คน x 1 มื้อ x 80 บาท
8,000
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 150 คน x 2 มื้อ x 20 บาท
4,000
3) คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 2 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท
6,000
18,000
รวม
191,420
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)

12,000
6,000
2,400
20,400
191,420

หมายเหตุ

ลําดับ

แผนเดิม
เงินคงเหลือ
รวมกิจกรรม
13
รวมงบประมาณ
312,515

ลําดับ

แผนปรับใหม
จํานวนเงิน
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

9
280,315

หมายเหตุ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข (ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กลุมงาน...ประกันสุขภาพ...
ลําดับ

แผนเดิม

แผนปรับใหม

ลําดับ

หมายเหตุ

เงินคงเหลือ
โครงการคุมครองสิทธิประชาชนตามโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2561
กิจกรรม ประชุมคณะทํางานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองสิทธิประชาชน
1 กิจกรรม ประชุมคณะทํางานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองสิทธิประชาชน
12,975
กลุมเปาหมาย คณะทํางานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองสิทธิประชาชน
กลุมเปาหมาย คณะทํางานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองสิทธิประชาชน
จํานวน 60 คน
จํานวน 60 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
เดือน สิงหาคม 2561
เดือน กุมภาพันธ 2561
รายละเอียด
งบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

จํานวนเงิน

รายละเอียด
1 งบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง

จํานวนเงิน

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 60 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท
เปนเงิน

2,400

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 60 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 20 บาท
เปนเงิน

2,400

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เปนเงิน

4,800

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เปนเงิน

4,800

- คาถายเอกสารประกอบการประชุม

3,775

- คาถายเอกสารประกอบการประชุม

3,775

- คาวัสดุสํานักงานในการจัดประชุม
รวมเงินทั้งสิ้น

2,000
12,975

- คาวัสดุสํานักงานในการจัดประชุม
รวมเงินทั้งสิ้น

2,000
12,975

แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

ลําดับ

เงินคงเหลือ
โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพชาวตางชาติ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปงบประมาณ พ.ศ.2561
1 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนตางดาว
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนบริการสาธารณสุข
1
8,800
และแรงงานตางดาวจังหวัดสระแกว
ชาวตางชาติ จํานวน 2 ครั้ง
กลุมเปาหมาย คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนตางดาวและ
กลุมเปาหมาย คณะกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนบริการสาธารณสุขชาวตางชาติ
แรงงานตางดาวจังหวัดสระแกวและเจาหนาที่กลุมงานประกันสุขภาพ
จํานวน 20 คน
จํานวน 30 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
พ .ค.-ส.ค.61
พ .ค.-ส.ค.61
รายละเอียด
กองทุนเงินประกันสุขภาพแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

จํานวนเงิน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20 คน x 20 บาท x 4 ครั้ง

3,200
1,600

คาวัสดุสํานักงาน

2,000

คาถายเอกสาร

2,000
8,800

คาอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน x 80 บาท x 2 ครั้ง

รวมเงินทั้งสิ้น
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

2
21,775

รายละเอียด
กองทุนเงินประกันสุขภาพแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คน x 20 บาท x 4 ครั้ง
คาถายเอกสาร

รวมเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
2,400
4,000

6,400
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

2
19,375

หมายเหตุ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข (ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กลุมงาน...ควบคุมโรคติดตอ...
ลําดับ

แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

1 โครงการควบคุมหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป 2561
1 กิจกรรม..............................................
1 กิจกรรม การใหสุขศึกษาประชาสัมพัน
กลุมเปาหมาย โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนในโครงการ กพด. รวม 11
กลุมเปาหมาย.........................................
โรงเรียน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561
รายละเอียด
จํานวนเงิน
รายละเอียด
จํานวนเงิน
คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธเรื่องหนอนพยาธิใน
โรงเรียนเปาหมาย 11 โรงเรียน
9,500
1. โรงเรียน ตชด.บานน้ําออม อําเภอเขาฉกรรจ
9,500
2. โรงเรียน ตชด.การบินไทย อําเภอคลองหาด
9,500
3. โรงเรียน ตชด.บานคลองตะเคียนชัย อําเภอวังน้ําเย็น
9,500
4. โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะหฯ อําเภอวังสมบูรณ
9,500
5. โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง อําเภอววังสมบูรณ
9,500
6. โรงเรียน ตชด.บานทุงกบินทร อําเภอวังสมบูรณ
9,500
7. โรงเรียน ตชด.บานเขาสารภี อําเภออรัญประเทศ
9,500
8. โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบํารุง 1 อําเภออรัญประเทศ
9,500
9. โรงเรียนบานโคกนอย อําเภอวังสมบูรณ
9,500
10. โรงเรียนบานคลองเจริญ อําเภอวังสมบูรณ

หมายเหตุ
ไดรับเงิน
อุดหนุน
เพิ่มเติม
โครงการ
กําจัดปญหา
โรคพยาธิ
ใบไมตับฯ
(โครงการ
พระราดําริ)
จํานวน
104,500
บาท

แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

ลําดับ

หมายเหตุ

11. โรงเรียนบานทาผักชี อําเภอเขาฉกรรจ
รวมเงินทั้งสิ้น

-

9,500

รวมเงินทั้งสิ้น

104,500

2 โครงการสนับสนุนการเปนเมืองศูนยกลางบริการสุขภาพในอาเซียน จังหวัดสระแกว ปงบประมาณ พ .ศ. 2561
1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบบริการสุขภาพสระแกว กาวไกลสูอาเซียน" โดย
1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบบริการสุขภาพสระแกว กาวไกลสูอาเซียน"
โดยการบรรยาย
การบรรยาย
กลุมเปาหมาย จนท.สสจ./รพ./สสอ. จํานวน 30 คน

กลุมเปาหมาย จนท.สสจ./รพ./สสอ. จํานวน 40 คน วิทยากร 4 คน

ว/ด/ป ที่ดําเนินการ

ว/ด/ป ที่ดําเนินการ

เดือน มีนาคม 2561(2 วัน)

รายละเอียด
- คาอาหารกลางวัน 300 บาท x 30 คน x 2 วัน เปนเงิน

จํานวนเงิน
18,000

เดือน มิถุนายน 2561(2 วัน)

รายละเอียด
- คาอาหารกลางวัน 350 บาท x 44 คน x 2 วัน เปนเงิน

จํานวนเงิน
30,800

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 30 คน x 4 มื้อ เปนเงิน

6,000

- คาถายเอกสาร เปนเงิน

2,000

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 44 คน
ื้ ป นิ 350 บาท x 40 คน x 1 มื้อ
- คาอาหารเย็

- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน

2,340

- คาถายเอกสาร เปนเงิน

1,500

- คาสมนาคุณวิทยากร 1.5 ชม. x 1,200 บาท
ป- คาสมนาคุ
ิ
ณวิทยากร 8 ชม. x 600 บาท เปนเงิน

1,800

- คาวัสดุคอมพิวเตอร

5,100

4,800

- คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน

3,767

- คาพาหนะวิทยากร เปนเงิน
- คาที่พัก 4 คน x 550 บาท x 2 วัน เปนเงิน

6,000
4,400

3,600
4,800

- คาเชาหองประชุม วันละ 4,000 บาท x 2 วัน
ป- คาตกแต
ิ งสถานที่ เปนเงิน

8,000

- คาสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 3 ชม. x 1,200 บาท เปนเงิน
- คาสมนาคุณวิทยากรภาคราชการ 8 ชม.
- คาพาหนะวิทปยากริ เปนเงิน
- คาที่พักผูเขารวมประชุม 40 คน x 700 บาท
ิ
- คาทีั ่พักวิ ทยากรและผู
จัด 4 คน x 700 บาท x 2 วัน เปนเงิน

28,000

1,000

8,800
เปนเงิน

- คาเชาหองประชุม วันละ 5,000 บาท x 2 วัน เปนเงิน

15,400

6,000
5,600
10,000

แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

ลําดับ

- คาจางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ 4 คัน x 4,000 บาท x 2 วัน
เปนเงิน
2

รวมเงินทั้งสิ้น

กิจกรรม จางเหมาผูประสานงานศูนยประสานงานเครือขายประชาคมอาเซียนดานสาธารณสุข
กลุมเปาหมาย 1 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ

2

รวมเงินทั้งสิ้น
กิจกรรม คาใชจายสําหรับเจาหนาที่ในการเดินทางไปประชุม/อบรม
กลุมเปาหมาย จนท.สสจ./รพ./สสอ.
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
เดือนกุมภาพันธ - กันยายน 2561

จํานวนเงิน
45,000

3

รายละเอียด
- คาใชจายสําหรับเจาหนาที่ในการเดินทางไปประชุม/อบรม
รวมเงินทั้งสิ้น
4 กิจกรรม นิเทศติดตามการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย รพ.ทุกแหง
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
เดือนมีนาคม 2561

จํานวนเงิน
20,000
20,000

รายละเอียด
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 6 คน x 120 บาท x 3 วัน เปนเงิน

จํานวนเงิน
2,160

เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2561

รายละเอียด
- คาจางเหมาผูประสานงาน 1 คน x 15,000 บาท x 5 เดือน เปนเงิน

45,000

4

32,000

รวมเงินทั้งสิ้น
155,367
กิจกรรม จางเหมาผูประสานงานศูนยประสานงานเครือขายประชาคมอาเซียนดาน
สาธารณสุข
กลุมเปาหมาย 1 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ

เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
- คาจางเหมาผูประสานงาน 1 คน x 15,000 บาท x 3 เดือน เปนเงิน

3

28,340

หมายเหตุ

รวมเงินทั้งสิ้น
กิจกรรม คาใชจายสําหรับเจาหนาที่ในการเดินทางไปประชุม/อบรม
กลุมเปาหมาย จนท.สสจ./รพ./สสอ.
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561

จํานวนเงิน
75,000
75,000

รายละเอียด
- คาใชจายสําหรับเจาหนาที่ในการเดินทางไปประชุม/อบรม
รวมเงินทั้งสิ้น
กิจกรรม ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
กลุมเปาหมาย 2 ชุด
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
เดือนมิถุนายน 2561

จํานวนเงิน
20,000
20,000

รายละเอียด
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 6 คน x 120 บาท x 3 วัน เปนเงิน

จํานวนเงิน
2,160

แผนเดิม

ลําดับ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

5,000
5,000

กิจกรรม ไมมี
กลุมเปาหมาย
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
รายละเอียด

แผนปรับใหม

ลําดับ

จํานวนเงิน

รวมเงินทุกกิจกรรม
98,340
งบประมาณจากกองบริหารการสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวง
เงินคงเหลือจากงวดที่ 1 105,967
ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมงวดที่ 2 154,000
รวมเงินทั้งสิ้น 259,967
รวมกิจกรรม
5
รวมงบประมาณ 259,967

หมายเหตุ

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน
5

รวมเงินทั้งสิ้น
กิจกรรม ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
กลุมเปาหมาย 2 ชุด
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
รายละเอียด
- จัดจางทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
จํานวน 2 ชุด x 2,300 เปนเงิน
รวมเงินทั้งสิ้น
รวมเงินทุกกิจกรรม

5,000
5,000

จํานวนเงิน
4,600
4,600
259,967

รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

6
364,467

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข (ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กลุมงาน...สงเสริมสุขภาพ...
ลําดับ

แผนเดิม

1 ประชุมติดตามการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(LTC) ในระดับตําบล
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงาน LTC ของเทศบาล อบต.
โรงพยาบาล รพ.สต จํานวน 60 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ ; 30 ม.ค. 2561 , 3 พ.ค. 2561

รายละเอียด
1.คาอาหารกลางวัน 60 คน x 1 มื้อ x 80 บาท x 2 ครั้ง
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คน x 2 มื้อ x 20 บาท x 2 ครั้ง
3.คาถายเอกสาร

รวมเงินทั้งสิ้น

เงินคงเหลือ

แผนปรับใหม

หมายเหตุ

1 นิเทศติดตามการจัดบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของคณะอนุกรรมการ
LTC ระดับตําบล จํานวน 3 ครั้ง
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงาน LTC และคณะอนุกรรมการ LTC ระดับตําบล จํานวน
46 แหง
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ ; ครั้งที่ 1 วันที่ 19-26 มี.ค. 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 15-21 พ.ค. 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 11-15 มิ.ย. 2561
จํานวนเงิน
รายละเอียด
จํานวนเงิน
9,600.00
1.คาเบี้ยเลี้ยง 5 คน x 120 บาท x 5 วัน x 3 ครั้ง
9,000.00
4,800.00
2.คาถายเอกสาร 1,000 บาท x 3 ครั้ง
3,000.00
2,000.00

16,400.00
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

ลําดับ

1
16,400

รวมเงินทั้งสิ้น

12,000.00
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

1
12,000

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข (ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กลุมงาน...ทันตสาธารณสุข...
ลําดับ

แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

เงินคงเหลือ
โครงการแกไขปญหาโรคฟนผุในเด็กปฐมวัย ดวยฟลูออไรด เขตสุขภาพที่ 6 ปงบประมาณ 2561
1 กิจกรรม..............................................
1 กิจกรรมคัดกรองโรคฟนผุและทาฟลูออไรดเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กลุมเปาหมาย เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสระแกว จํานวน
กลุมเปาหมาย.........................................
1,500 คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
รายละเอียด
จํานวนเงิน
รายละเอียด
จํานวนเงิน
1. คาตรวจคัดกรองโรคฟนผุเด็กปฐมวัยและทาฟลูออไรดในศูนยพัฒนา
15,000.00
เด็กเล็ก จํานวน 1,500 คนๆละ 10 บาท
2. คาวัสดุฟลูออไรดวานิช จํานวน 1,500 คนๆละ 50 บาท
75,000.00

รวมเงินทั้งสิ้น

รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

รวมเงินทั้งสิ้น
1
0

90,000.00
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

1
90,000

หมายเหตุ
ไดรับ
จัดสรรจาก
สํานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ
เขต 6
ระยอง
งบสราง
เสริม
สุขภาพและ
ปองกันโรค
สวนแกไข
ปญหาพื้นที่
ในระดับเขต

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวที่ปรับปรุงแกไข (ลด-เพิ่ม) ประจําปงบประมาณ 2561
รอบไตรมาสที่ 3-4 ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

กลุมงาน...โรคไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด...
ลําดับ

แผนเดิม

ลําดับ

แผนปรับใหม

หมายเหตุ

โครงการโครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติดจังหวัดสระแกว ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนระบบรายงานและการบันทึก
กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการ
๑ ขอมูลยาเสพติด (บสต)
1 และการบันทึกขอมูลการลดอันตรายจากยาเสพติด ( Harm Reduction)
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานยาเสพติดจาก รพ./รพ.สต. สสอ. จํานวน ๕๐ คน
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
รายละเอียด
จํานวนเงิน
- คาอาหารไมครบมื้อ ๕๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท ๒ วัน เปนเงิน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๕๐ คนๆละ๕๐ บาท ๔ มื้อ เปนเงิน
- คาสมนาคุณวิทยากร
๑) หลัก ๑ คนๆละ๑๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท เปนเงิน
๒) กลุม ๒ คนๆละ๑๑ ชมๆ.ละ ๖๐๐บาท เปนเงิน
- คาวัสดุ
- คาที่พักวิทยากร ๒ หองๆละ ๙๐๐ บาท ๒ คืน
- คาพาหนะเดินทางวิทยากร
- คาหองประชุม ๑ หองๆละ๕,๐๐๐ บาท ๒ วัน

๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๗,๒๐๐
๑๓,๒๐๐
๒,๔๖๐
๓,๖๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

กิจกรรม
ที่
สวนกลาง
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานยาเสพติดจาก รพ./รพ.สต. สสอ. จํานวน ๕๐
ระบุให
ว/ด/ป ที่ดําเนินการ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ดําเนินงาน
รายละเอียด
จํานวนเงิน แตมีการ
- คาอาหารไมครบมื้อ ๕๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท 1 วัน เปนเงิน
๒๕,๐๐๐
แจง
- คาอาหารไมครบมื้อ (อาหารกลางวัน) 50 คนๆละ 300 บาท 1 วัน
๑๕,๐๐๐
ภายหลัง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๕๐ คนๆละ๕๐ บาท ๔ มื้อ เปนเงิน
๑๐,๐๐๐ การจัดทํา
แผนรอบ
- คาสมนาคุณวิทยากร
แรก มี
๑) หลัก ๑ คนๆละ๑๒ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท เปนเงิน
๗,๒๐๐
งบประมา
๒) กลุม ๑ คนๆละ ๑๐ ชมๆ.ละ ๖๐๐บาท เปนเงิน
๖,๐๐๐
ณใน
- คาวัสดุสํานักงาน
๒,๔๖๐
กิจกรรม
- คาที่พักวิทยากร ๒ หองๆละ ๙๐๐ บาท ๒ คืน
๓,๖๐๐
- คาจางเหมารถรับจางพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง ๑ คันๆละ ๓,๕๐๐ บาท
ไป-กลับ
- คาหองประชุม ๑ หองๆละ ๔,๐๐๐ บาท ๒ วัน
- คาที่พักผูเขารวมประชุม ๔๙ คนๆละ ๖๐๐ บาท ๑ คืน

๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๒๙,๔๐๐

- คาพาหนะผูเขารวมประชุม ๔๖ คนๆละ ๘๐๐ บาท

๓๖,๘๐๐

ลําดับ

แผนเดิม

ลําดับ

๑๐๑,๔๖๐
รวมเงินทั้งสิ้น
กิจกรรม พัฒนาระบบและจัดระบบบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
๒
( Harm reduction )
กลุมเปาหมาย ผูรับบริการทุกระบบในสถานบริการ

ว/ด/ป ที่ดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑
รายละเอียด
สนับสนุนหนวยบริการในการจัดระบบและจัดบริการ

จํานวนเงิน
๔๙,๐๐๐

๒

แผนปรับใหม

หมายเหตุ

150,460
รวมเงินทั้งสิ้น
กิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยาศูนยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเสพยาเสพติดระดับจังหวัด
สวนกลาง
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานยาเสพติดจากรพ./รพ.สต./สสอ. จํานวน ๕๐ จัดสรร

ว/ด/ป ที่ดําเนินการ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายละเอียด
- คาอาหารกลางวัน ๕๐ คนๆละ ๘๐ บาท ๒ วัน เปนเงิน

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 850,000

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๕๐ คนๆละ๒๐ บาท ๔ มื้อ เปนเงิน

ใชงบประมาณในการปรับแผนใหม จํานวน 49,๐๐๐ บาท

- คาสมนาคุณวิทยากร
๑) หลัก ๑ คนๆละ๑๐ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท เปนเงิน
๒) กลุม ๑ คนๆละ๑๐ ชมๆ.ละ ๖๐๐บาท เปนเงิน
- คาวัสดุ

๔๙,๐๐๐

รวมเงินทั้งสิ้น
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

1
๑๕๐,๔๖๐

งบประมา
จํานวนเงิน ณเบิก
แทนกันมา
๘,๐๐๐ ใหจํานวน
๒๗,๐๐๐
๔,๐๐๐
บาท
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐

๒๗,๐๐๐

รวมเงินทั้งสิ้น
รวมกิจกรรม
รวมงบประมาณ

2
๑๗๗,๔๖๐

