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ที่ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพ้ืนที่
คน/คร้ัง

สิ่งที่คาดวา จะเกิด (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

แผนงาน 1.บริหารจัดการภายในเครือขายบริการ CUP ทินภัทร

ดาน
สาธารณสุข

สุขภาพ

หนองมวง

สรุชา คาอาหาร

 1.1.ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ ป 35 คน ต.ค.-63 มีแผนยุทธศาตร / 35คนx100 บ.X2 งบบริหาร CUP

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ 
หลัก/รอง

แผนปฏิบัติการ ป 2564 หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

กิจกรรม เปาหมายดําเนินการงาน

      ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง

 1.1.ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ ป 
2564

35 คน ต.ค.-63 มีแผนยุทธศาตร / 35คนx100 บ.X2 
วัน =7,000 บาท

งบบริหาร CUP

2 วัน แผนปฏิบัติการของ CUP
1.2.ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ ป 64

20 คน/1 
วัน

  เม.ย.64 มีการดําเนินงานที่เปนไป
ตามแผน

คาอาหาร 20 คน
x100 บ.=2,000 บ

งบบริหาร CUP

1.3.ประชุม คปสอ. 6 ครั้ง พ.ย 63- วาระการประชุม/รายงาน คาอาหารวาง งบบริหาร CUP

15 คน ก.ย.-64 การประชุม คปสอ. 15 คนx25 บx 6 
ครั้ง=2,250 บ

1.4.รับนิเทศงานจากระดับจังหวัด เขต ม.ค.64- รายงานการนิเทศงาน คาอาหาร งบบริหาร CUP

หรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ มิ.ย.-64 7,000 บ



75

ที่ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพ้ืนที่
คน/คร้ัง

สิ่งที่คาดวา จะเกิด (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

1.5.ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 35 คน ส.ค.-64 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน

คาอาหาร 35 คน
x100 บ= 3,500 บ

งบบริหาร CUP

1.6.ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ป 65

2 วัน/ 35
 คน

ก.ย.-64 แผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการ

คาอาหาร 35 คน
x100 บ x 2วัน =

7,000 บาท

งบบริหาร CUP

1.7.จัดทําเอกสารและรายงาน ธ.ค.63, ก.ย. เอกสารรายงาน คาถายเอกสาร งบบริหาร CUP

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ 
หลัก/รอง

งาน กิจกรรม เปาหมายดําเนินการ

1.7.จัดทําเอกสารและรายงาน ธ.ค.63, ก.ย.
64

เอกสารรายงาน คาถายเอกสาร 
3,000 บ

งบบริหาร CUP

รวม 31,750 บาท

นิเทศงาน
1.นิเทศงานสาธารณสุข

รพ.1 แหง หนวยบริการทุกแหง ทินภัทร ไมใชงบประมาณ

และ 1.1.พัฒนาศักยภาพของผูนิเทศงาน รพ.สต. ไดรับการนิเทศ ติดตาม สรุชา

ประเมินผล 1.2.กําหนดแนวทางการนิเทศงาน 7 แหง และประเมินผล

1.3.นิเทศงานสาธารณสุขแบบเสริมพลัง สสอ. มี.ค.-64 การดําเนินงาน

สรางแรงจูงใจ 1 แหง 2 ครั้ง มิ.ย.-64

1.4.มีระบบการกํากับ ติดตามงาน

1.5 สรุปผลการนิเทศงานเพื่อปรับปรุง
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ที่ ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ แหลง รหัส

ระบุพ้ืนที่
คน/คร้ัง

สิ่งที่คาดวา จะเกิด (บาท) งบประมาณ งบประมาณ

2.ควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผล

2.1.ที่ประชุมประจําเดือน 12 ครั้ง

2.2.ที่ประชุม คปสอ.

6 ครั้ง พ.ย.63 ม.ค.
64

บูรณาการกับ

 ม.ีค.,พ.ค. งานแผนงาน

ก.ค., ก.ย.64 ดานสาธารณสุข

2.3.ที่ประชุมเฉพาะติดตามแผนฯ 1 ครั้ง เม.ย.-64

ขอมูล

1.บริหารจัดการระบบขอมูลขาว

รพ.1 แหง

ต.ค.63-ก.ย.64

งาน กิจกรรม เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ 
หลัก/รอง

1.บริหารจัดการระบบขอมูลขาว
ขาวสารและ สารสาธารณสุขและระบบเทคโนโลยี รพ.สต. 
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอื้อตอการวางแผน 7 แหง

สารสนเทศ การกํากับประเมินผลการพัฒนา สสอ.

สุขภาพ 1 แหง

1.1.พัฒนาระบบการจัดการขอมูล รายงาน 11 คน ต.ค.63 - 1.มีคณะทํางานขอมูล ทินภัทร คาอาหารวาง งบบริหาร CUP

และ people ware 12 ครั้ง ก.ย.-64 2.ขอมูลถูกตองนาเชื่อถือ วรวลัญช จํานวน 11 คนๆ

3.บุคลากรไดรับการ ละ 25 บาท

พัฒนาศักยภาพดาน 12 ครั้ง

ขอมูลและเทคโนโลยีสาร เปนเงิน 3,300

สนเทศ



ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

งานแผนงานดานสาธารณสุข

1
ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ ป 2564  7,000.00    7,000.00 งบบริหาร 

CUP
 ทินภัทร

2 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตาม  2,000.00          2,000.00

แผนงาน โครงการ ป 64

3 ประชุม คปสอ.   375.00     375.00   375.00   375.00   375.00     375.00    2,250.00

4 รับนิเทศงานจากระดับจังหวัด เขต        7,000.00                    7,000.00

หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

5 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน   3,500.00    3,500.00

6 ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร   7,000.00    7,000.00

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ป 65

7 จัดทําเอกสารและรายงาน   3,000.00    3,000.00

31,750.00 รวมงบประมาณ

              ปฏิทินการปฏิบัติงาน(Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติงานปกต/ิงานประจํา ประจําป 2564       

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช 

รวมงบฯ  แหลงที่มา ผูรับผิดชอบ



ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
งานขอมูลขาวสาร

1 พัฒนาระบบการจัดการขอมูล 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275   3,300.00 PBB  ทินภัทร

 รายงาน และ people ware     

            

3,300.00 รวมงบประมาณ

              ปฏิทินการปฏิบัติงาน(Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติงานปกติ/งานประจํา ประจําป 2564       

หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช 

รวมงบฯ  แหลงที่มา ผูรับผิดชอบ
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