
3.5 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบ
ตัวชี้วดั

* 

เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม 
ควบคุมก ากับ มาตรฐาน
ระบบบริการสขุภาพ 
เขต 12 ปี 2561 

                 

 กิจกรรมที่ 1 อบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เรื่องการท างานสุขศึกษา
ในโรงพยาบาลเพื่อความ
รอบรู้ด้านสุขศึกษา 

 100  คน 171,580   171,580          คม. 

 กิจกรรม 2 อบรมพัฒนา
บุคลากรภายในกลุม่งาน
วิศวกรรมการแพทย์และ
บุคลากรภาคีเครือข่าย
ด้านวิศวกรรมการแพทย ์

 90  คน 262,880   262,880          วศ. 

 กิจกรรม 3  ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา
บุคลากร ดา้นอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข   

 90  คน 115,225   115,225          อค. 

 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม  
ควบคุมก ากับ มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้าน
วิศวกรรมการแพทย ์
 
 

 78 แห่ง 455,043 56,880 56,880 56,880 56,880 56,880 56,880 56,880 56,883     วศ. 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบ
ตัวชี้วดั

* 

เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 กิจกรรมที่ 5 ประชุม
ช้ีแจงแผนการเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

 30 คน 57,520     57,520        อค. 

 กิจกรรมที่ 6 ตรวจเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพเขต 12 

 78 แห่ง 556,240       185,414 185,413 185,413    อค. 
วศ. 
คม. 

 กิจกรรมที่ 7 ประชุมสรุป
รับรองผลตรวจเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพเขต 12ปี 
2561 ครั้งท่ี 1 

 15 คน 13,320        13,320     อค. 
วศ. 
คม. 

 กิจกรรมที่ 8 ประชุมสรุป
รับรองผลตรวจเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพเขต 12ปี 
2561 ครั้งท่ี 2 

 15 คน 13,320 

  

       13,320   อค. 
วศ. 
คม. 

2 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาสุข
ศาลาพระราชทาน
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

                 

 กิจกรรมที่ 1 ติดตาม
เยี่ยมการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการสาธารณสุข
พระราชทาน   และสอบ
เทียบเครื่องมือแพทย ์

 4 แห่ง 16,480    16,480         ยศ. 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบ
ตัวชี้วดั

* 

เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการด าเนินการ
พัฒนาสุขศาลา
พระราชทานฯ เชิง
วิชาการ ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนด 

 4 แห่ง 61,060     61,060        ยศ. 

 กิจกรรมที่ 3 อบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในสุขศาลา 

 4 แห่ง 48,000     48,000        ยศ. 

 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม
เยี่ยมประเมินการพัฒนา
สุขศาลาพระราชทาน 

 4 แห่ง 18,480      18,480       ยศ. 

                   

3 โครงการส่งเสริม 
ควบคุม ก ากับ พัฒนา
สถานพยาบาล และ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด  เขต 12 ปี 
2561 

                 

 กิจกรรมที่ 1  อบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการตรวจ
มาตรฐานสถานพยาบาล
ให้ด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนด 

 85  คน 118,940     118,940        คม. 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบ
ตัวชี้วดั

* 

เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 กิจกรรมที่ 2  อบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการตรวจ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ให้ด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนด 

 85  คน 72,470     72,470        คม. 

 กิจกรรมที่ 3  ติดตามการ
ด าเนินงานสถานพยาบาล 
และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

 7 จังหวัด 52,640    6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580  คม. 

 กิจกรรมที่ 4 จัดท า
ฐานข้อมูลสถานพยาบาล 
และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพเขต 12 ปี 
2561 

   -      
       คม. 

                   

4 โครงการส่งเสริม พัฒนา 
อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านและภาคี
เครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน เขต
สุขภาพ ที่ 12 
ปีงบประมาณ 2561 

                 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อ
ท าแผนและแนวทางการ

 15 คน 11,120   11,120          สช. 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบ
ตัวชี้วดั

* 

เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด าเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพ เขต 12 ปี 
2561 แก่ผู้รับผิดชอบ
งานระดับจังหวัด 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ความรอบรูด้้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ
เขต 12 ปีงบประมาณ 
2561 

 113 คน 292,740    292,740         สช. 

 กิจกรรมที่ 3 ผลติเอกสาร
สนับสนุนการด าเนินงาน
เพื่อเสรมิสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ ใน
พื้นที่เป้าหมาย 

 8,880 ชุด 52,800    52,800         สช. 

 กิจกรรมที่ 4 ติดตาม 
สนับสนุน การพัฒนา
ต าบลจดัการสุขภาพฯ 
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  และ
โรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

 7 จังหวัด 54,580    
    54,580    สช. 

 กิจกรรมที่ 5 จัดงาน
ประกวดผลงาน อสม.
ดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้าสู่

 30 คน 32,400   32,400 
        สช. 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบ
ตัวชี้วดั

* 

เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ระดับดีเยี่ยมและดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง เขต 12    ปี 
2561 

 กิจกรรมที่ 6 จัดงาน
คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ
ต าบลจดัการสุขภาพดเีด่น 
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
โรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ และองค์กร อส
ม.ที่มีผลการเฝ้าระวัง การ
สร้างสุขภาพ รู้ตน ลด
เสี่ยง   ลดโรค ปรับ
พฤติกรรมดีเด่น ระดับ
เขต 12 ปี 2561 

 130 คน 378,900    
      378,900  สช. 

 กิจกรรมที่ 7 รางวัลการ
ประกวดผลการองค์กร 
อสม.สร้างสุขภาพ ฯ
อ าเภอดีเด่นระดับเขต 

 5 รางวัล 21,750    
      21,750  สช. 

 กิจกรรมที่ 8 รางวัลการ
ประกวดนวัตกรรม
สุขภาพ ต าบลจัดการ
สุขภาพฯดีเด่นระดบัเขต 

 5 รางวัล 21,750    
      21,750  สช. 

 กิจกรรมที่ 9 รางวัลการ
ประกวดหมู่บ้าน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพดเีด่นระดับเขต 

 5 รางวัล 21,750    
      21,750  สช. 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบ
ตัวชี้วดั

* 

เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 กิจกรรมที่ 10 รางวัลการ
ประกวดโรงเรยีนสุข
บัญญัติแห่งชาติ ดีเด่น
ระดับเขต 

 5 รางวัล 21,750    
      21,750  สช. 

 กิจกรรมที่ 11 จดัท า
ฐานข้อมูลเครือข่ายการ
ด าเนินงาน และ
นวัตกรรมพื้นท่ีต้นแบบ
ดีเด่น ท่ีเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินงานให้กับพ้ืนท่ี
อื่นได ้

   -    
      

  สช. 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ ส านักงาน
สนับสนุนบริการสขุภาพ
เขต 12 จังหวัดสงขลา 

       
         

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ และ
ปรับแผนการปฏิบตัิ 
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

 30 คน 22,800 11,400   
  11,400      ยศ. 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ประจ าเดือนติดตาม
ความก้าวหน้าและสรุปผล
การด าเนินงาน 
 

 30 คน 72,960 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 ยศ. 
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตอบ
ตัวชี้วดั

* 

เป้า 
หมาย 

หน่วยนับ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 กิจกรรมที่ 3 ประชุม
ติดตามการด าเนินงาน
ด้านระบบบริการสุขภาพ
และสุขภาพ 
ภาคประชาชน 

 30 คน 91,340    
 45,670      45,670 ยศ. 

 กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการ และการ
พัฒนาองค์กร 

 30 คน 108,300    
  108,300      ยศ. 

 กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการด าเนินงาน
พัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 30 คน 35,600    
  35,600      ยศ. 

 กิจกรรมที่ 6 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

 100 % 2,503,262 220,054 

 

220,054 

 

220,054 

 

220,054 

 

220,054 

 

220,054 

 

207,664 



195,054 195,054 195,054 195,054 195,058 บ. 
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