แผนปฏิบัติการป 2564 หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง
ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง
ที่
งาน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
1

1) ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน พชอ.และภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
วิเคราะหปญหาสถานการณ วางแผน
แกไขปญหา

เปาหมายดําเนินการ
ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์
ระบุพื้นที่
คน/ครั้ง ดําเนินการ
สิ่งที่คาดวาจะเกิด
อําเภอ 25คน/1ครั้ง พ.ย.63 หนวยงานและภาคีที่
เกี่ยวของ มีสวนรวมเปน
กลไกขับเคลื่อน
แกปญหา มีประเด็น
ปญหา อยางนอย 2 เรื่อง

ผูรับผิดชอบ
หลัก/รอง
คมสัน/
สุรินทร

งบประมาณ
(บาท)
-คาอาหารกลางวัน25คน
x120บาท=3,000บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู
เขาประชุม25คนx35บาทx2
มื้อ=1,750บาท
รวมเปนเงิน 4,750 บาท

แหลง
งบประมาณ
สสส.

2) ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน พชอ.และภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) และประเด็นอื่นตามที่
ประชุมกําหนด

อําเภอ

25คน/3ครั้ง

พ.ย.63 พ.ค.64

มีมาตรการแนว
ทางแกไขปญหาประเด็น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และประเด็นอื่น
ตามที่ประชุมกําหนด
อยางชัดเจน

คมสัน/
สุรินทร

-คาอาหารกลางวัน25คน
x120บาทx3ครั้ง=9,000บาท
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู
เขาประชุม25คนx35บาทx2
มื้อx3ครั้ง=5,250บาท
รวมเปนเงิน 14,250 บาท

สสส.

3) ประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
จังหวัด

จังหวัด

5คน/1ครั้ง

ส.ค.63 ก.ค.64

กลุมเปาหมายรับรูเขาใจ
และปฏิบัติตาม
มาตรการประเด็นปญหา

คมสัน/
สุรินทร

-คาจัดนิทรรศการ/โปสเตอร
จํานวน 4,000 บาท
-คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการจํานวน 5,900 บาท
รวมเปนเงิน 9,900 บาท

สสส.

4) ประชุมเครือขายแกนนําผูเกี่ยวของใน
ระดับพื้นที่ตําบลประเด็นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) และประเด็น
อื่นตามที่ประชุมกําหนด

ตําบล

15คน/6ครั้ง ธ.ค.63 มี.ค.64

-คาอาหารกลางวัน15คน
x120บาทx6ครั้ง=10,800บาท
อาหารวางและเครื่องดื่มผู
เขาประชุม15คนx35บาทx2
มื้อx6ครั้ง=6,300บาท
รวมเปนเงิน 17,100 บาท

สสส.

หนวยงาน ภาคีที่
คมสัน/
เกี่ยวของ และ
สุรินทร, ผอ.รพ.
กลุมเปาหมาย รับรู
สต.
เขาใจและปฏิบัติตาม
มาตรการประเด็นปญหา

แผนปฏิบัติการป 2564 หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง
ผูอํานวยการ รพ./สสอ. หนองมวง
ที่
งาน
กิจกรรม
5) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุมเปาหมายนักศึกษาโรงเรียน
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองมวง ใน
ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) และประเด็นอื่นตามที่
ประชุมกําหนด
6) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุมเปาหมายนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลายและมัธยมศึกษา ประเด็นโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
และประเด็นอื่นตามที่ประชุมกําหนด

เปาหมายดําเนินการ
ระยะเวลา ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์
ผูรับผิดชอบ
ระบุพื้นที่
คน/ครั้ง ดําเนินการ
สิ่งที่คาดวาจะเกิด
หลัก/รอง
อําเภอ 50คน/1ครั้ง ธ.ค.63 นักศึกษาโรงเรียน
คมสัน/
เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
สุรินทร, ผอ.รพ.
หนองมวง รับรูเขาใจ
สต.
และปฏิบัติตาม
มาตรการประเด็นปญหา
ตําบล

50คน/7ครั้ง

ม.ค.64ก.พ.64

นักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลายและ
มัธยมศึกษา รับรูเขาใจ
และปฏิบัติตาม
มาตรการประเด็นปญหา

คมสัน/
สุรินทร

งบประมาณ
(บาท)
-คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู
เขาประชุม50คนx35บาทx1
มื้อ=1,750บาท
รวมเปนเงิน 1,750 บาท

แหลง
งบประมาณ
สสส.

-คาอาหารวางและเครื่องดื่มผู
เขาประชุม50คนx35บาทx1
มื้อx7โรงเรียน
รวมเปนเงิน 12,250 บาท

สสส.

รวมงบประมาณ 60,000 บาท

สสส.

รหัส
งบประมาณ

รหัส
งบประมาณ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติการงานปกติ/งานประจํา ประจําป 2564
หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง
ที่

กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ)
1 1) ประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน พชอ.
และภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรุปผลการดําเนินงาน วิเคราะห
ปญหาสถานการณ วางแผนแกไข
ปญหา
2 2) ประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน พชอ.
และภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงาน ประเด็น
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด 19) และประเด็นอื่นตามที่
ประชุมกําหนด
3 3) ประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด
4 4) ประชุมเครือขายแกนนํา
ผูเกี่ยวของในระดับพื้นที่ตําบล
ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด 19) และประเด็นอื่น
ตามที่ประชุมกําหนด

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช
รวมงบฯ แหลงที่มา
ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64
4,750

4,750

4,750

4,750

9,900

2,850

5,700

5,700 2,850

4,750

สสส.

คมสัน/สุรินทร

14,250

สสส.

คมสัน/สุรินทร

9,900

สสส.

คมสัน/สุรินทร

17,100

สสส.

คมสัน/
สุรินทร,
ผอ.รพ.สต.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏิบัติการงานปกติ/งานประจํา ประจําป 2564
หนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมวง
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช
รวมงบฯ แหลงที่มา
ตค 63 พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 เมย 64 พค 64 มิย 64 กค 64 สค 64 กย 64
5 5) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
1,750
1,750
สสส.
คมสัน/
กลุมเปาหมายนักศึกษาโรงเรียน
สุรินทร,
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองมวง ใน
ผอ.รพ.สต.
ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด 19) และประเด็นอื่น
ตามที่ประชุมกําหนด

ที่

กิจกรรม

6 6) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุมเปาหมายนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษา ประเด็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
และประเด็นอื่นตามที่ประชุมกําหนด

7,000

5,250

รวมงบประมาณ

12,250

60,000

สสส.

คมสัน/สุรินทร

