
แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน



รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1.โครงการสนับสนุนบริการตามภารกิจพ้ืนฐาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 498,000.00    124,500.00 124,500.00 124,500.00 124,500.00
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 498,600.00    124,650.00 124,650.00 124,650.00 124,650.00
ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการ 498,600.00    124,650.00 124,650.00 124,650.00 124,650.00
ต่อสัญญารายปี เว็บไซต์ สสจ.ล าพูน 1,000.00       1,000.00     
ค่าเช่าระบบอินเตอร์เนต TOT 2 วงจร 24,396.00      6,099.00 6,099.00 6,099.00 6,099.00
ค่าวัสดุส านักงาน 182,500.00    45,625.00 45,625.00 45,625.00 45,625.00
ค่าซ่อม       60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง       15,000.00 15,000.00
ค่าเช่าระบบอินเตอร์เนต CAT Corperation 165,000.00    41,250.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00
ค่าเช่าระบบ Clound conference 70,941.00      17,735.25 17,735.25 17,735.25 17,735.25
ค่าเดินทางไปราชการ 1,200,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

รวม 3,214,037.00 815,509.25 799,509.25 799,509.25 799,509.25 

2.สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1,280,000.00 320,000 320,000 320,000 320,000 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
 -ค่าสาธารณูปโภค
 -ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รวม 4,494,037.00 1,135,509.25 1,119,509.25 1,119,509.25 1,119,509.25

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สรุปงบประมาณบริหารจัดการตามภารกิจพ้ืนฐาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1

1.1 การนิเทศ ติดตามประเมินความ
ครอบคลุมของการได้รับวัคซีน

เพ่ือพัฒนาระบบบริการของ
จังหวัดล าพูน ให้เป็นเครือข่าย
เช่ือมโยงระบบบริการสุขภาพทุก
ระดับในจังหวัดในการจัดบริการ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และ
โรงพยาบาลทุกแห่ง 8 
อ าเภอ

3,540.00 3,540.00 3,320.00 10,400.00 สป.

1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
จังหวัดล าพูน

ผู้รับผิดชอบงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของ 
รพ.ชุมชน,รพ.ท่ัวไป,สสอ
 ท้ัง 8 อ าเภอ จ านวน 40
 คน

8,800.00 8,800.00 สป.

2 - 

โครงการควบคุมโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนในกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุครบ 5 ปีและกลุ่มเด็กวัยเรียนช้ัน
ประถมศึกษา

โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทาง/มาตรการ
การด าเนินงานให้บริการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล

-เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ได้ทันท่วงที
-มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือลดจ านวนป่วย และจ านวน
ผู้เสียชีวิต เน่ืองจากโรคไข้หวัด
ใหญ่

ผู้รับผิดชอบงานระดับ
จังหวัด/โรงพยาบาลทุก
แห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

1,950.00 1,950.00 สป.

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือตอบโต้สถานการณ์
โรคไข้หวัดใหญ่

ผู้รับผิดชอบงานระดับ
จังหวัด/โรงพยาบาลทุก
แห่ง/สสอ.ทุกแห่ง
จ านวน 40 คน

- 

3 - 
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายระบาดวิทยาระดับจังหวัด
และอ าเภอ

วางแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ระบาดวิทยาของจังหวัด

เป้าหมาย 40 คน (ทีม
ระบาดอ าเภอ 2 คน, 
ระดับต าบล 2 คน 

ระบาดจังหวัด 5 คน ท่ี
ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญทาง

ระบาดวิทยา 3 คน)

8,800.00 8,800.00 สป.
โครงการระบาดวิทยา

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

3.2 อบรมการด าเนินงานตาม
มาตรฐานทางระบาดวิทยา และการ
เขียนรายงานสอบสวนโรค ฉบับ
สมบูรณ์เป็น

เพ่ือให้ความรู้เร่ืองมาตรฐานและ
การเขียนรายงานตามหลัก
ระบาดวิทยา

30 คน (ระบาดอ าเภอ 1 
ระบาด รพ. 1. จนท.รพ
สต.ท่ีเกิดโรคตาม เกณฑ์ 
DCIR ปี 2564 จ านวน 
10 คน จนท.จังหวัด 4 
คน )

8,150.00 8,150.00 สป.

3.3 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีระบาด
วิทยาจังหวัด 2 ท่าน โดย training on 
the job ณ ศูนย์ระบาดวิทยา
ภาคเหนือล าปาง  5 วัน

พัฒนาความรู้ของผู้ดูแลระบบ
ระบาดวิทยา

เจ้าหน้าท่ีระบาดวิทยา
จังหวัด 2 ท่าน

8,600.00 8,600.00 สป.

4 แผนงานเฝ้าระวังโรคติดต่อน าโดย
ยุงลาย

- 

4.1 สนับสนุนการตรวจหาเช้ือก่อ
โรคติดต่อน าโดยยุงลายในพ้ืนท่ี

8 อ าเภอท่ีมีผู้ป่วย
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย

50,000.00 50,000.00 สป.

4.2 จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
ในการตรวจสอบ บ ารุงรักษาเคร่ืองพ่น
หมอกควัน  ระดับอ าเภอ

เพ่ือให้บุคลากรระดับอ าเภอมี
ความรู้เก่ียวกับการตรวจเชค 
ดูแลรักษาเคร่ืองพ่นหมอกควัน

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน(เป้าหมาย 
130 คน)

29,700.00 29,700.00 สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

4.3 การลงพ้ืนท่ีติดตามค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลายพ้ืนท่ีเกิดโรคปี 2563 ในจังหวัด
ล าพูน ช่วงระบาดของโรค 

เพ่ือสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลาย
ในสถานบริการพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

8 อ าเภอท่ีมีผู้ป่วย
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย

11,600.00 11,600.00 สป.

5 - 

5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ(Service Plan) สาขาอายุรก
รรม (Sepsis) จังหวัดล าพูน

เพ่ือวางแผนและสรุปผลการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
อายุรกรรม (Sepsis) ท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ของจังหวัดล าพูน

เพ่ือวางแผนและสรุปผล
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพสาขาอายุรกรรม 
(Sepsis) ท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของจังหวัด
ล าพูน

1,000.00 1,000.00 2,000.00 สป.

5.2 การประชุมติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานระบบริการสุขภาพ
(Service Plan) สาขาอายุรกรรม 
(Sepsis) ผ่านการระบบ cloud 
conferrence

เพ่ือก ากับและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยบริการใน
พ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง และทันต่อ
สถานการณ์

เพ่ือก ากับและสนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วย
บริการในพ้ืนท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง และทันต่อ
สถานการณ์

250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00 สป.

6 - 

โครงการป้องกัน ควบคุมโรควัณโรค จังหวัดล าพูน

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอายุรกรรม (Sepsis) จังหวัดล าพูน

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

7 โครงการขับเคล่ือนภารกิจการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 จังหวัดล าพูน ปี2564

เพ่ือในเกิดการขับเคล่ือนงาน
ควบคุมโรคติดต่อโดยผ่าน
โครงสร้างท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตาม 
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด
ล าพูน จ านวน 18 ท่าน

1,875.00 27,325.00 1,875.00 31,075.00 62,150.00 สป.

8 โครงการการพัฒนาระบบตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อโรค
อุบัติใหม่-อุบัติซ้ า โรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019

- 

 8.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
ท างานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรค
ติดเช้ือโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus
 Disease (COVID-19 )) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

จัดพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ด้าน
โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ และ โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้
สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในจังหวัดได้

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน
 หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจและเลขานุการ
ประจ ากลุ่มภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านารแพทย์
และสาธารณสุข กรณี
โรคติดเช้ือโคโรน่า
2019 จ านวน 30  คน

3,900.00 3,900.00 สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

 8.2 ประชุมติดตาม ก ากับการท างาน
ของกลุ่มภารกิจต่างๆในศูนย์ปฎิบัติการ
ฉุกฉฺนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณ๊โรคติดเช้ือโคโรนา 2019

เพ่ือก ากับและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยบริการใน
พ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือ

750.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 7,500.00 สป.

 8.3 การตอบโต้สถานการณ์ฉูกเฉินกรณี
เกิดโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019ในจังหวัดล าพูน

เพ่ือควบคุมป้องกันโรคได้อย่าง
ทันท่วงทีและตรง 
สถานการณื

100,000.00 100,000.00 สป.

 8.4 การอบรมทีม CDCU เพ่ิมเติมให้
ทุกอ าเภอมีทีมครบตามเกณฑ์

เพ่ือท าการสอบสวนโรคและ
ควบคุมป้องกันโรคได้อย่าง
ทันท่วงทีและครอบคลุม

เจ้าหน้าท่ีในทีมCDCU 
ของระดับอ าเภอ  จ านวน
 50 คน

100,000.00 100,000.00 สป.

6,775.00 161,965.00 207,915.00 37,895.00 414,550.00 รวมงบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 สนับสนุนงบประมาณด าเนิน

กิจกรรม ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู 
และตามผลงานระบบ บสต., 
HDC และสภาพปัญหาของพ้ืนท่ี

เพ่ือควบคุมก ากับติดตามการ
ด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ถูกต้อง

8 โรงพยาบาลชุมชน 3,184,500.00 3,184,500.00 ยาเสพติด

2 จัดซ้ือชุดตรวจปัสสาวะเบ้ืองต้น สนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยบ าบัด หน่วยติดตามและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นไป
ตามประกาศ คสช.ท่ี 108/2557

รพ/สสอ.ห้องปฏิบัติการ 
8 รพ.

345,000.00 345,000.00 ยาเสพติด

3 จัดท าสปอร์ตวิทยุ “ผู้เสพคือ 
ผู้ป่วย”

เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มวัยไม่เข้า
ไปยุ่งเก่ียวกับ ยาเสพติด

สสจ./รพ/สสอ/รพ.สต 18,000.00 18,000.00 ยาเสพติด

4 จัดสรรงบประมาณ อ าเภอละ 
20,000 บาท เป็นค่าด าเนินการ
ร่วมกับทีม ศปปสอ.  ในพ้ืนท่ี

เพ่ือประชาสัมพันธ์ในวงกว้างใน
ระดับพ้ืนท่ี

8 อ าเภอ / ศป.ปส.อ/
สสจ./รพ/สสอ/รพ.สต

80,000.00 80,000.00 160,000.00 ยาเสพติด

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดฟ้ืนฟูและเฝ้าระวัง 
ภาวะแทรกซ้อนทางจิตจากการ
ใช้ยาเสพติด

ผู้ป่วยยาเสพติด ได้รับบริการ
บ าบัดฟ้ืนฟูท่ีได้มาตรฐาน มี
คุณภาพและติดตามช่วยเหลือ 
เพ่ือป้องกันการเสพซ้ า รวมถึง
มาตรการลดอันตรายจากยาเสพ
ติด ตาม 1.พรบ.ยาเสพติดให้โทษ
 พศ.2522 ระบบสมัครใจ 2.
พรบ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยา
เสพติด พศ.2545 ระบบบังคับ
บ าบัด

100 คน 17,600.00 17,600.00 ยาเสพติด

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาเครือข่าย การคัด
กรองส่งต่อและการบันทึกระบบ
รายงานยาเสพติดระดับจังหวัด

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน

รพ./สสอ./ศุนย์ข้อมูล/
เครือข่ายบ าบัดทุกระบบ
 จ านวน  40 คน

9,800  - ยาเสพติด

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพ
ติด ติดตามแผนงาน ระดับจังหวัด

ประเมินผลงานตามเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดทุกเดือน

25 คน 7,500.00 7,500.00 ยาเสพติด

8 โครงการการลดอันตรายจากยา
เสพติด Harm reduction

เพ่ือลดปัญหา/ผลกระทบอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาเสพติด
ท่ีมีต่อตนเองและสังคม

80 กล่อง / 8 อ าเภอ 57,600.00 57,600.00 ยาเสพติด

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

9  โครงการบริหารจัดการ พัฒนา
คุณภาพบริการ และบุคลากร 
ตามนโยบาย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนบริการระดับจังหวัด

สสจ.ลพ. 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 ยาเสพติด

10  โครงการอบรมหลักสูตร
มาตรฐาน อสม.บัดด้ีช่วยเหลือผู้
ติดสารเสพติดในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย อสม.ต าบลละ 1 
คน เจ้าหน้าท่ีสส. 11 คน รวม 
60 คน

 กลุ่มเป้าหมาย 60 คน 18,800.00 18,800.00 ยาเสพติด

11 - 

 กิจกรรมท่ี 1 จ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการแพทย์
ฉุกเฉินต าแหน่งนักจัดการงาน
ท่ัวไปประจ าส านักงานระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือให้มีโครงสร้างกลไลการ
จัดการและการอภิบาลระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
เพ่ือพัฒนาจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

นักจัดการงานท่ัวไป
จ านวน 2 คน

99,000.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 396,000.00 สพฉ.

 กิจกรรมท่ี 2 จัดท าเอกสาร 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานและ
จัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เพ่ือพัฒนาจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

สสจ. /หน่วยปฏิบัติการ
 /ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ

65,000.00 65,000.00 สพฉ.

12

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด  

 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูน

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานและเครือข่ายใน
ระดับจังหวัด/อ าเภอ

เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน

สสจ./รพ.ทุกแห่ง /ศูนย์
รับแจ้งเหตุฯ บุคลากร
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
EMS 110 คน

26,900.00 26,900.00 สพฉ.

 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ
ติดตามฟ้ืนฟูความรู้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้ง
เหตุและส่ังการจังหวัด

เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานในอปท.ทุก
แห่ง จ านวน 50 คน 5 
คร้ัง /ปี

- 82,000.00 - - 82,000.00 สพฉ.

 2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูน

เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานทุก
ภาคส่วนและพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการฯ ตาม
ค าส่ัง 20 คน /ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวม 40 คน

20,600.00 - 20,600.00 - 41,200.00 สพฉ.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

 2.4 สนับสนุนบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เข้าร่วมประชุม /ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ /ประชุมวิชาการ/
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา / ศึกษาดูงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินและใน
หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องท่ีส่วนกลางจัด

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะท่ีเก่ียวข้องกับ การ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
และความรู้ทักษะท่ีเก่ียวข้องใน
การด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน หรื
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องจาก
สสจ. / รพท./รพช.

17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 70,000.00 สพฉ.

 2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน จิตอาสา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกใน
ชุมชนครอบครัว ให้มี จิตอาสา 
อฉช.ในการแจ้งเหตุ การปฐม
พยาบาล การช่วยเหลือชีวิต
เบ้ืองต้นการช่วยฟ้ืนคืนชีพและ
การใช้เคร่ือง AED ให้แก่ผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

ประชาชน,อสม.,ผู้มีจิต
อาสา/แกนน าหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 2 คน 577 
หมู่บ้าน17 ชุมชน 
(จ านวน 71 รพสต.)
จ านวน 1188 คน

- 128,750.00 128,750.00 - 257,500.00 สพฉ.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

 2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หลักสูตรการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ข้ันพ้ืนฐานพ้ืนฐาน 
หลักสูตร 40 ช่ัวโมง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุด
ปฏิบัติการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติการใหม่ หรือใบ
ประกาศหมดอายุ

- - สพฉ.

 2.7 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาล
และปฏิบัติการฉุกเฉินปลอดภัย
เชิงป้องกันอุบัติเหตุและตรวจ
รับรองมาตรฐานรถ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานขับ
รถในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและ
ระบบส่งต่อ ให้มีสมรรถนะใน
การขับรถปลอดภัย และรถมี
มาตรฐานพร้อมออกปฏิบัติงาน

 พนักงานขับรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดล าพูน 
สมาคม มูลนิธิและ รถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน จ านวน
 100 คน รถ 74 คัน

- 68,400.00 - - 68,400.00 สพฉ.

312,800.00 4,155,750.00 380,950.00 166,500.00 5,016,000.00 รวมงบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการพระราชด าริ “ราชทัณฑ์

 ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์”ปีงบประมาณ
2564

 - เพ่ือก ากับ ติดตาม และพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขส าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยมุ่งหวังให้
ผู้ต้องขังในเรือนจ าสามารถ
เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรค การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟูสุขภาพ และสุขภาพจิต
ได้ตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานและเท่า
เทียมตามหลัก มนุษยธรรม และ
เป็นการร่วมคืนคนดี สู่สังคมต่

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขส าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า จังหวัด
ล าพูน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน
 40 คน จ านวน 1 คร้ัง

10,400.00 10,400.00 สป.

2 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง
จังหวัดล าพูน ปี 2564

 เพ่ือจัดสรรเงิน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง และติดตาม
สถานการณ์การเงินการคลัง 
ภาพรวมท้ังจังหวัดและราย
หน่วยบริการ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง(CFO) ระดับ
จังหวัด 25 คน 2 คร้ัง

- สป.

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

  1.ประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง(CFO) ระดับ
จังหวัด 2 คร้ัง

 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน
การคลัง และติดตามสถานการณ์
การเงินการคลัง รายหน่วยบริการ

ตัวแทน CFO/ตัวแทน
คณะท างานสารสนเทศการเงิน
การคลัง ของหน่วยบริการ 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 25 
คน 1 คร้ัง

  3,250.00   3,250.00

6,500.00 สป.

  2.ประชุมคณะท างาน
สารสนเทศการเงินการคลัง 
พัฒนาTPS Scose ของหน่วย
บริการ 1 คร้ัง Smart Hospital

 - เพ่ือวิเคราะห์ และปรับแผน
ทางการเงิน(Planfin) ในรอบ 6
เดือนหลัง ของหน่วยบริการ

คณะกรรมการ Planfinของ
หน่วยบริการ และ ผู้ท่ีเก่ียวช้อง
 50 คน    5,050.00

5,050.00 สป.

  3. ประชุมคณะกรรมการ และ
การน าเสนอผลการวิเคราห์ 
Planfin ของหน่วยบริการ

 - เพ่ือติดตาม วางแผน 
แก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
ของหน่วยบริการท่ีมีปัญหา

ตัวแทนผู้บริหาร และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง จ านวน 40 คน

8,300.00 8,300.00 สป.

  4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลกลุ่มเส่ียงปัญหา
สภาพคล่องทางการเงิน(รพ.ล้ี 
และรพ.ป่าซาง)

  - เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ด้านการเงินการคลัง  ของหน่วย
บริการ

คณะกรรมการประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของหน่วย
บริการ/สสจจ านวน 8 แห่ง 10,345.00

10,345.00 สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสอบ
ทานระบบการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังและระบบบัญชี
ในหน่วยบริการทุกแห่งโดยทีม
บูรณาการของจังหวัด

 เพ่ือพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 ของหน่วยบริการจังหวัดล าพูน  
ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวแทนหน่วยบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และโรงพยาบาลและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง จ านวน 20 คน

  18,150.00

18,150.00 สป.

  6. ประชุมพัฒนาระบบประกัน
สุชภาพ จังหวัดล าพูน ปี2564

 - เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูล
บัญชี/งบทดลองหน่วยบริการ ให้
สอดคล้องกับการจัดท าบัญชี 11

ผู้จัดท าบัญชีหน่วยบริการและ
ผู้เก่ียวข้องจ านวน 30 คน

  3,800.00

3,800.00 สป.

  7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ติดต้ังและใช้งานโปรแกรมบัญชี 
GL หน่วยบริการจังหวัดล าพูน

#######
25,400.00 สป.

3 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการงบค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน(ค่าเส่ือม) ปี 2564

- สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

1. ประชุมผู้รับผิดชอบงบ
ค่าบริการทางการแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่า
เส่ือม) ของหน่วยบริการ จ านวน 
 3 คร้ัง

เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ
งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่า
เส่ือม) ปี 2563

ผู้รับผิดชอบงบค่าเส่ือม รพท/
รพช/สสอ.  จ านวน 30 คน

3,900.00 3,900.00 สป.

2. การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ/คณะกรรมการ
พิจารณาและจัดท าแผนค าของบ
ค่าบริการทางการแพทย์ท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบ
ค่าเส่ือม)จังหวัดล าพูน

เพ่ือพิจารณากล่ันกรองและ
จัดท าแผนค าของบค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน(ค่าเส่ือม)ท้ังระดับเขต 
จังหวัดและระดับหน่วยบริการ

คณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการ จ านวน  25 คน
 รวม 2 คร้ัง

3,250.00 3,250.00 สป.

4 ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การบริหารจัดการกองทุน
สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
"2564

 - เพ่ือบริหารจัดการกองทุน
สุขภาพระดับท้องภ่ินหรือพ้ืนท่ี มี
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ตัวแทนท้องถ่ิน จ านวน 57 คน
 ตังแทน จนท.รพสต จ านวน 
71 แห่ง ตัวแทนสสอ.จ านวน 8
 คน ตัวแทนรพท/รพช จ านวน
 8 คน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 6 คน 
รวม150 คน

19,500.00 19,500.00 สป.

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ชดเชยและการตรวจสอบเวช
ระเบียน

- สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานด้าน
การจัดเก็บรายได้กองทุนต่างๆ 
ของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2564"

เพ่ือให้หน่วยบริการได้รับการ
ชดเชยตามบริการท่ีส่งมอบให้
ผู้ป่วย

คณะท างานจัดเก็บรายได้ และ
ผู้รับผิดชอบเรียกเก็บราย
กองทุนของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 75 คน

13,350.00 13,350.00 สป.

 1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบิตการ 
"ทบทวนหลักเกณฑ์การวินิจฉัย 
การให้รหัสโรค และรหัสหัตถการ
 ตามแนวปฏิบัติการจ่ายชดเชย
ในระบบ DRGs ประจ าปี
งบประมาณ 2564"

หน่วยบริการวินิจฉัยและให้รหัส
โรค รหัสหัตถการถูกต้องตาม
แนวทางจ่ายชดเชยของ สปสช.

แพทย์, พยาบาล และเวชสถิติ
ของหน่วยบริการ จ านวน 80 
คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 40
 คน

17,600.00 17,600.00 สป.

6 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง
ส าหรับจนท.รพสต ปี 2564

เพ่ือให้จนท.รพสต.ทักษะ ความรู้
 ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน
ด้านการเงินการคลังของหน่วย
บริการ

 ตัวแทน จนท.สสอ. /รพสต 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 90 คน

11,700.00 11,700.00 23,400.00 สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายรับเร่ือง
ร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ 
จังหวัดล าพูน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัด
ล าพูน

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานและ
ผู้เก่ียวข้อง จากโรงพยาบาล
ท่ัวไปและโรงพยาบาลทุกแห่ง 
และ สสจ.ล าพูน จ านวนรวม 
40 คน

10,100.00 10,100.00 10,100.00 30,300.00 สป.

- 125,445.00 57,200.00 16,600.00 199,245.00 รวมงบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1

1.1 การตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหาร
 พร้อมท้ังรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
เครือข่ายภาคประชาชน อสม.และ
 อย.น้อย

1. เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของอาหารสดในพ้ืนท่ี
2. เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของอาหารส าเร็จรูปในพ้ืนท่ี

ทุกอ าเภอ
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร
สด 1,500 ตัวอย่าง
2. ผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูป 100 
ตัวอย่าง
3. สถานท่ีผลิตและ
น าเข้าอาหาร 290 
แห่ง
4. สถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร 150 แห่ง 
(ตรวจฉลาก)

50,000.00 50,000.00 ม.41

1.2 การอบรมให้ความรู้ผู้ผลิตน้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท
จังหวัดล าพูน

เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ในการดูแลอุปกรณ์การผลิต การ
ควบคุมกระบวนการผลิตตาม
มาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

80 คน 3,800.00 - งบกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

1.3 ประชุมคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดล าพูน

1) เพ่ือก าหนดนโยบาย กรอบ
แนวทาง และทิศทางการ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัยตลอด
ท้ังห่วงโซ่อาหาร เพ่ือคุ้มครอง
สุขภาพและตอบสนองต่อปัญหา
ความปลอดภัยด้านอาหารอาหาร
จังหวัดล าพูน
2. ให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ือง
ต่างๆ ของคณะท างาน เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปตามกรอบ
ทิศทางและแนวทางท่ีก าหนด

20 คน/ 2 คร้ัง 500.00 500.00 130,000.00 0

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

1.4 ประชุมคณะท างานด้าน
อาหารปลอดภัยจังหวัดล าพูนและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ
งาน และเครือข่าย

1) เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์
 ทบทวนผลการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัย ประเมินและ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้าน
อาหารปลอดภัย ด้านการผลิต 
การแปรรูป การจ าหน่าย รวมท้ัง
อุบัติการณ์ การเกิดโรคภัยอัน
เน่ืองจากการประกอบอาชีพ 
และอาหารไม่ปลอดภัย ความ
เส่ียง รูปแบบการปนเป้ือน 
ปัญหาการด าเนินงาน ในรูปแบบ
บูรณาการร่วมกันของทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง

40 คน/ 2 คร้ัง 5,200.00 5,200.00 46,800.00 อย.

1.5 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
  - นิเทศติดตามการด าเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

1. เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยของโรงพยาบาล
ทุกแห่ง

รพ.ทุกแห่ง 8 แห่ง 6,800.00 11,050.00 0

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

2 โครงการความปลอดภัยด้านยา 
   

เพ่ือพัฒนาการประกอบกิจการ
ด้านยาและช้ีแจงนโยบาย 
- เพ่ือต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

ผู้ประกอบการด้านยา
 เภสัชกรผู้มีหน้าท่ี
ปฎิบัติการ และ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 100 คน  
ประชุม 1 วัน

15,700.00 0

3 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาลประจ าจังหวัดล าพูน

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมควบคุมก ากับ 
ดูแล เฝ้าระวัง สถานพยาบาล
เอกชนให้ด าเนินการถูกต้องตาม
กฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาลฯ 
จ านวน 8 คน , จน
ท.กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ านวน 4 
คน

8,550.00 8,550.00  งบ.กรม
สนับสนุนบริการ

สุขภาพ

3.2 การประชุมช้ีแจง พ.ร.บ.และ
กฎกระทรวงกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง   ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ระดับอ าเภอ ,องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
 , ผู้ประกอบการ  
จ านวน 60 คน

10,000.00  งบ.กรม
สนับสนุนบริการ

สุขภาพ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

4 โครงการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ
ด้านสุขภาพและการจัดการเร่ือง
ร้องเรียน

เพ่ือควบคุมก ากับ ดูแล เฝ้าระวัง 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ ให้
ได้มาตรฐานปลอดภัย
 

จังหวัดล าพูน
  - สถาน
ประกอบการทุก
ประเภท 600 แห่ง /
 ทุกอ าเภอ
  - งานด่านฯ 20 คร้ัง
  - เก็บตัวอย่าง/
ตรวจสอบฉลาก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุก
ประเภท จ านวน 
3000 รายการ

25,000.00 45,000.00 25,000.00 35,000.00 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการ อย.น้อย
ในโรงเรียนส าหรับครูโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าท่ีระดับ
อ าเภอ (อ าเภอละ 1 คร้ัง)

ครบท้ัง 8 อ าเภอ 
- ครู/นักเรียน/
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
 290 คน 
แบ่งเป็น 
      อ าเภอเมือง
ล าพูน  50 คน
      อ าเภอป่าซาง/
บ้านโฮ่ง/ล้ี อ าเภอละ
 40 คน
      อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง/บ้านธิ/แม่ทา/
เวียงหนองล่อง 
อ าเภอละ 30 คน

22,650.00 24,650.00 

 5.2 ตรวจเย่ียม รร.อย.น้อยและ
นิเทศงาน

8 คร้ัง ( 4 วัน) 3,000.00 3,800.00 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
เจ้าหน้าท่ีระดับอ าเภอให้
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน อย.
น้อยในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย
เพ่ิมข้ึน
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
เจ้าหน้าท่ีระดับอ าเภอให้
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน อย.
น้อยในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อย
ระดับดีเย่ียม ให้ยกระดับเป็น 
อย.น้อยพลัส

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

5.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เครือข่ายอสม.เช่ียวชาญด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่าย
ภาคประชาชน (อ าเภอละ 1 คร้ัง)

ครบท้ัง 8 อ าเภอ 
- อสม./เครือข่าย
ภาคประชาชน/
เจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง 260 คน 
แบ่งเป็น 
      อ าเภอเมือง
ล าพูน  50 คน
      อ าเภอป่าซาง/
บ้านโฮ่ง/ล้ี/ทุ่งหัว
ช้าง/บ้านธิ/แม่ทา/
เวียงหนองล่อง 
อ าเภอละ 30 คน

19,500.00 23,900.00 

5.4 ประเมินความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของ
เครือข่าย อสม.เช่ียวชาญด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ทุกอ าเภอ 10,000.00 10,000.00 

5.5 สนับสนุนการด าเนินงานเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่
ปลอดภัยเข้ามาในชุมชน

เพ่ือให้เกิดการด าเนินการด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ทุกอ าเภอ 20,000.00 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อส
ม.และภาคประชาชน ให้มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

6 โครงการพัฒนาการด าเนินงานการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
และงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลปี 
 2564

11,050.00 

7 โครงการพัฒนางานบริหาร
เวชภัณฑ์และการจัดหาเวชภัณฑ์
ร่วมกัน จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ
  2564

15,700.00 

140,450.00 109,500.00 65,950.00 77,450.00 253,550.00 รวม

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการ Happy Moph  
กระทรวงสาธารณสุข

1.ให้ความรู้ สิทธิประโยชน์
เก่ียวกับการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชย์ฯ
2.เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรในสังกัด

ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการใน
สังกัด จ านวน 200 
คน

31,000.00 31,000.00 สป.

- 31,000.00 - - 31,000.00 รวม

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ

การยึดติดเคลือบหลุมร่องฟันใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
ล าพูนปี 2564

เพ่ือติดตามรายงานวิเคราะห์
ข้อมูลการเคลือบหลุมร่องฟัน 
เทียบกับข้อมูลการยึดติดท่ีได้
จากการสุ่มประเมิน ซ่ึงช้ีให้เห็น
ประสิทธิภาพในการท างานของ
แต่ละอ าเภอ

สุ่มตรวจเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นจ านวน
ร้อยละ 20 ของนักเรียนท่ีได้รับ
การเคลือบหลุมร่องฟันในปี 
2563 (ประมาณ 700 คน) 
จ านวน 8 อ าเภอ

13,200.00 13,200.00 สป.

2 โครงการประชุมบริหารงานทันต
สาธารณสุข จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2564

1.เพ่ือระดมความคิดเห็นและร่วม
วางแผนงานด้านทันตสาธารณสุข
 2.ค้นหาปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 3.เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างทันตบุคลากรใน
จังหวัด

ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข นักวิชาการ
สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 
จาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต./
เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 50 
คน

- สป.

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

3 โครงการประชุมพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาสุขภาพช่องปาก จังหวัด
ล าพูน ปี 2564

1.เพ่ือวางแผนในการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพช่องปาก
ของหน่วยบริการสาธารณสุขทุก
ระดับในจังหวัดล าพูน  2.เพ่ือให้
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ช่องปากด าเนินไปอย่างเป็นระบบ
 และมีมาตรฐานในการบริการท่ี
เท่าเทียมกัน

ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข นักวิชาการ
สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 
จาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต./
เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 50 
คน

3,250.00 3,250.00 6,500.00 สป.

4 โครงการประชุมสัญจร
ประเมินผลการด าเนินงานทันต
สาธารณสุขรายอ าเภอ จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานทันตสาธารณสุข และ
วางแผนแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ในระดับพ้ืนท่ี

ทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข นักวิชาการ
สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 
จาก สสจ./รพท./รพช./รพ.สต./
เทศบาลเมืองล าพูน จ านวน 100
 คน

23,500.00 23,500.00 สป.

5 โครงการประชุมวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการของทันตบุคลากร

ทันตบุคลากร 55 คน (ทันต
แพทย์ ทันตาภิบาล และผู้ช่วย
งานทันตกรรม)

16,350.00 16,350.00 สป.

- 3,250.00 32,800.00 23,500.00 59,550.00 รวมงบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 อบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์
ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริต 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวินัย ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 
และสามารถปฎิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับวินัย
การทุจริต และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้อย่างถูกต้อง

รวมจ านวน 100 คน               
  -สสจ. 12 คน                     
    -รพท.  2 คน                   
      -รพช.  7 คน                  
       -สสอ.  8 คน                 
          -รพ.สต.ทุกแห่ง 71 คน

30,700.00 30,700.00 สป.

- - 30,700.00 - 30,700.00 รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการเสริมสร้างและฟ้ืน

ความรู้การตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายในและการวิเคราะห์
ความเส่ียงฟูผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานระดับจังหวัดและอ าเภอ

ฟ้ืนฟูความรู้ เสริมสร้างทักษะ
การจัดวาง การประเมินระบบ
ควบคุมภายใน  ตรวจสอบ
ภายในและการวิเคราะห์ความ
เส่ียงระดับหน่วยงาน

89 หน่วย  210 คน 30,040.00 40,540.00 70,580.00 สป.

2 โครงการตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือป้องกันความเส่ียงและ
ตรวจสอบสอบความถูกต้องของ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ

89 หน่วยรับตรวจ 15,000.00 19,000.00 22,940.00 56,940.00 สป.

3 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
เงินการบัญชีหน่วยบริการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการบัญชีของหน่วย
บริการ และสอบทานความ
ถูกต้องของระบบบัญชี

20 ราย 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 10,400.00 สป.

32,640.00 58,140.00 21,600.00 25,540.00 137,920.00 รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 -          สป.

1.1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ระดับจังหวัด

เพ่ือวางแผนให้เกิดการ
ขับเคล่ือนกระบวนการดูแล
ต่อเน่ืองในผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองบรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแล
ต่อเน่ืองจ านวน 2 คร้ังๆละ40 คน 1,000.00 1,000.00 2,000.00   สป.

1.2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองและการ
ด าเนินงาน Living will

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลใน
แนวทางเดียวกัน และตาม
แนวทางส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบจาก สสจ./สสอ./รพท./
รพช./รพสต.จ านวน 120 คน 22,800.00 22,800.00  สป.

2

โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย
เพ่ือการดูแลต่อเน่ืองผ่านโปรแกรม 
Thai COC

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือข่ายการดูแลต่อเน่ืองใน
พ้ืนท่ี

ผู้รับผิดชอบงาน COC จาก สสจ./
สสอ./รพท./รพช./รพ.สต. จ านวน 
100 คน 2 วัน 41,200.00 41,200.00  สป.

3

โครงการประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการและคณะท างานผู้
ประสานงานการด าเนินงานมูลนิธิ
แพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 
2564

1.เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน
ของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.)จังหวัดล าพูน ประจ าปี
 2564 ให้ด าเนินงานขับเคล่ือน
ตามนโยบายของมูลนิธิ พอ.สว.

คณะท างานผู้ประสานงาน จ านวน 
50 คน

1,250 1,250 

2,500.00   สป.

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม

งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



3.1 การประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอฯ หน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี(พอ.สว.)จังหวัดล าพูน

1.เพ่ือเตรียมรับการเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ 
เย่ียมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จังหวัดล าพูน

คณะกรรมการรับเสด็จฯ จ านวน 50
 คน 1,250.00 2,500.00 3,750.00   สป.

3.2 การเตรียมรับการเสด็จสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอฯ เย่ียมหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี จังหวัดล าพูน

เพ่ือเตรียมรับการเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอฯ เย่ียม
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จังหวัดล าพูน

สมาชิกพอ.สว.จังหวัดล าพูน จ านวน 
800 คน 209,000.00 209,000.00 สป.

4
การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

1.เพ่ือให้บุคลากรใหม่ของสสจ.
ล าพูนมีความรู้ความเข้าใจ
นโยบาย โครงสร้างกฎระเบียบ
ราชการสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง
2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ
เครือข่ายการท างานร่วมกัน

จ านวน 2 รุ่น 
1.รุ่นท่ี 1 จ านวน 60 คน 
2.รุ่นท่ี 2 จ านวน 30 คน 
ข้าราชการบรรจุใหม่ 90 คน 9,900.00 36,350.00 46,250.00  สป.

5
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง

1.พัฒนาศักยกภาพบุคลากรให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้าน
บริหาร
2.มีผู้น าท่ีดีและเก่งมี
ความสามารถ

ผู้บริหารระดับสูง /หัวหน้ากลุ่มงาน
สสจ.ล าพูน/รองหัวหน้ากลุ่มงาน
จ านวน 5 คน 60,000.00 60,000.00  สป.

6 -          สป.

6.1 การประกวดอสม.ดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจ าปี 2565จ านวน 12 สาขา

1.เพ่ือให้ อสม.ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการ
ถ่ายทอดการด าเนินงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี

 - อสม.ดีเด่นอ าเภอ 80 คน - จนท.
สส. 50 คน - อสม.สังเกตุการณ์ 50 
คน รวม 180 คน

- 8,000.00 58,100.00 66,100.00  สป.

โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



6.2 การพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัด

1.เพ่ือให้อสม.ดีเด่นระดับ
จังหวัดได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการถ่ายทอดส่ือสาร
และการน าเสนอผลงานในระดับ
เขต/ภาค

อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 12 สาขา 12
 คน และจนท.สส. ต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด 19 คน รวม  30 คน

27,200.00  27,200.00  สป.

7

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ในประชากรต่างด้าว (อสต.)จังหวัด
ล าพูน ปี 2564

1.เพ่ือให้มีเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประชากรต่างด้าว 
มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
ในการดูแลสุขภาพ ตลอดจน
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น
แก่ ตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชนต่างด้าว

 - อสต.จ านวน 50 คน - จนท.สส. 
10 คน  รวม 60 คน 44,600.00 44,600.00  สป.

8 -          สป.

8.1 จัดประชุมช้ีแจงนโยบายต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต/อสม.หมอประจ า
บ้าน

1.เพ่ือช้ีแจงนโยบายการพัฒนา
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
และอสม.หมอประจ าบ้าน

ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสจ./สสอ./
รพช./เทศบาล จ านวน 40 คน 8,800.00 8,800.00   สป.

8.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต าบล
จัดการคุณภาพชิวิตระดับจังหวัด

1.เพ่ือให้อสม.นักจัดการ
สุขภาพสามาถบริหารจัดการ
สุขภาพด้วยตนเอง 2. เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการ
สุขภาพ

อสม.120 คน จนท.สส.20 คน รวม 
140 คน 54,600.00 54,600.00  สป.

8.3 การน าเสนอผลการด าเนินงาน
หมู่บ้านต้นแบบปรับเปล่ียน
พฤติกรรม/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต/
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ

1.เพ่ือให้พ้ืนท่ีได้แลกเปล่ียนผล
การด าเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม/ต าบล
จัดการคุณภาพชีวิตระดับ
จังหวัด/โรงเรียนสุขบัญญัติ จนท.สส.และแนกน าชุมชน 100 คน 59,200.00 59,200.00  สป.

โครงการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



9
โครงการพัฒนางานวิจัย r2r นวัตกรรม
ด้านสาธารณสุข

1.เพ่ือให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยท่ี
ถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีวิจัย
และจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับ
มนุษย์                  2.เพ่ือให้
ผู้วิจัยสามารถน าผลงานวิจัย 
R2R นวัตกรรมมาพัฒนา
กระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ                    
3. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้วิจัยมี
ความรู้และทักษะในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย r2r 
นวัตกรรมในวารสารหรือเวที
วิชาการต่างๆ

Facilitator ด้านงานวิจัย R2R 
นวัตกรรมของ สสจ. รพ. สสอ. รพ.
สต. จ านวน 80 คน

17,600 

17,600.00  สป.

10 -          สป.
10.1 การส่งเสริมความร่วมมือและการ
เรียนรู้เป็นทีมและการสร้างสุขใน
องค์กรด้วยการใช้สติ

1.เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรใน
การสร้างความร่วมมือและการ
เรียนรู้เป็นทีมด้วยหลักสูตร 
Non Technical Skills.        
 2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการใช้
สติในการสร้างสุขร่วมกันใน
องค์กร ด้วยหลักสูตร 
Mindfulness in Organization

บุคลากรของ สสจ.ล าพูน จ านวน 
100 คน

27,400.00 27,400.00  สป.

โครงการ สสจ.ล าพูนองค์กรแห่งสร้างสุขคู่คุณธรรม

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



10.2 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
และน าเสนอผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมระดับจังหวัด

1. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของ
หน่วยงาน 
2. เพ่ือมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของ
หน่วยงาน
3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน และบุคลากรท่ีมี
ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม จนสามารถเผยแพร่
เป็นแบบอย่างได้

บุคลากร สสจ./รพท./รพช/สสอ.และ
 รพ.สต. จ านวน 80 คน

27,600.00 27,600.00  สป.

11 -          สป.

11.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพงานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
งานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์สู่การรับรองมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ สสจ./รพท./รพช. จ านวน
 15 คน 5,500.00 5,500.00   สป.

11.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพงานรังสีวิทยาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน
รังสีวิทยา

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
งานกรังสีวิทยาสู่การรับรอง
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบงานรังสีวิทยา สสจ./
รพท./รพช. จ านวน 15 คน 5,500.00 5,500.00   สป.

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิสู่การรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน HA
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11.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพงานกายภาพบ าบัดและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพงานกายภาพบ าบัด

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
งานกายภาพบ าบัดสู่การรับรอง
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบงานกายภาพบ าบัด 
สสจ./รพท./รพช. จ านวน 15 คน 5,500.00 5,500.00   สป.

12

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การควบคุมป้องกันการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล -          สป.

12.1 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การควบคุมป้องกันการติดเช้ือใน
สถานพยาบาล

เพ่ือให้ควบคุมป้องกันการติด
เช้ือจากระบบบริการทาง
การแพทย์ครอบคลุมทุกสถาน
บริการ

ผู้รับผิดชอบงาน IC ของสถานบริการ
 รพท./รพช.และ รพสต. ทุกแห่ง 
จ านวน ๑๐๐ คน 16,600.00 16,600.00  สป.

12.2 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การควบคุมป้องกันการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล

เพ่ือพัฒนาเครือข่าย IC ใน
โรงพยาบาลในเครือข่าย ICN รพ.ละ 1-2 คน รวม 10 คน 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 5,200.00   สป.

13 โครงการพัฒนามาตรฐานสุขศึกษา

เพ่ือให้สถานพยาบาลใน
เครือข่ายมีการด าเนินงานสุข
ศึกษา

เพ่ือให้สถานพยาบาลในเครือข่ายมี
การด าเนินงานสุขศึกษา 13,200.00 13,200.00 26,400.00  สป.

14 -          สป.
 14.1 การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ จ านวน 2 คร้ัง

1.เพ่ือให้ สสจ.ล าพูน/สสอ.ทุก
แห่ง เกิดกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเน่ือง

1.คณะกรรมการPMQAของทุกกลุ่ม
งานในสสจ.จ านวน 15 คน
2.คณะกรรมการPMQAของ สสจ./
สสอ.ทุกแห่ง จ านวน 30 คน

5,850.00 5,850.00   สป.
 14.2 เวทีน าเสนอถอดบทเรียน
เครือข่ายกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

1.เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

คณะกรรมการPMQAของ สสจ./
สสอ.ทุกแห่ง จ านวน 30 คน

9,900.00 9,900.00   สป.

โครงการบริหารการจัดการภาครัฐ
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195,800.00 360,550.00 242,150.00 2,550.00 801,050.00 รวมงบประมาณ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์แผนไทย ประจ า
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพ่ือด าเนินการให้บริการรักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร ณ ศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

เจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ีมารับ
บริการในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทย ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 216,000.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

2 โครงการจ้างเหมาบริการงาน
ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด 
ประจ าส านักงานนายทะเบียน
จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยของ
ส านักงานนายทะเบียนจังหวัด

ภารกิจตามท่ีกรมการแพทย์แผน
ไทยและกรมการแพทย์ทางเลือก
มอบหมาย ในฐานะผู้ช่วยนาย
ทะเบียนจังหวัด

54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 216,000.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

3 โครงการจ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผน
ไทย ประจ าส านักงานเขต
สุขภาพท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

เพ่ือด าเนินงานการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร รวมถึงพัฒนา
ระบบบริการด้านการแพทย์แผน
ไทยในระดับเขตสุขภาพ

ภารกิจตามท่ีเขตสุขภาพท่ี 1 
มอบหมาย ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์แผนไทยประจ า
เขตสุขภาพ

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 180,000.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ล าดับท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ล าดับท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

4 โครงการประชุมพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ จังหวัดล าพูน ปี 
2564

1) สนับสนุนการน ากัญชามาใช้
ทางการแพทย์ เพ่ือใช้ในการ
รักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษา  
     2) เพ่ือประสาน รวบรวม
และวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ
ปัญหา ข้อมูลพ้ืนฐานระดับ
เครือข่ายบริการ และแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) สาขากัญชาทางการแพทย์
 จังหวัดล าพูน

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) 
สาขากัญชาทางการแพทย์ 
จังหวัดล าพูน ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล และ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 25 คน

3,250.00 3,250.00 3,250.00 9,750.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

5 โครงการมหกรรมการแพทย์แผน
ไทย จังหวัดล าพูน ปี 2564

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
เครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน
ในระดับประเทศ รวมท้ัง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายแพทย์แผนไทย

บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
 ประกอบด้วย กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน
 กลุ่มนักวิชาการ และบุคลากร
สาธารณสุขระดับจังหวัด อ าเภอ 
และต าบล ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน 
จ านวน 22 คน

60,000.00 60,000.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ล าดับท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

6 โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย จังหวัดล าพูน ปี 2564

เพ่ือด าเนินการคุ้มครอง ส่งเสริม 
และพัฒนา การใช้ประโยชน์  
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ใน
จังหวัดล าพูน ดังน้ี
1) ก าหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการด าเนินงาน
2) เพ่ือประสานงานและ
สนับสนุนการด าเนินการ
3) เพ่ือติดตาม ประเมินผล ตาม
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
ด าเนินงาน

คณะอนุกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยจังหวัดล าพูน จ านวน 18 คน

8,000.00 8,000.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

7 โครงการประชุมคณะกรรมการ
หมอพ้ืนบ้าน จังหวัดล าพูน ปี 
2564

1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพประชาชนด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย                 
            2) เพ่ือพิจารณาเสนอ
ให้การรับรอง การออกหนังสือ
รับรอง และต่ออายุหนังสือรับรอง
 หมอพ้ืนบ้าน

คณะกรรมการหมอพ้ืนบ้าน
จังหวัดล าพูน จ านวน 26 คน

19,000.00 19,000.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ล าดับท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หมอพ้ืนบ้านจังหวัดล าพูน ปี 
2564

เพ่ืออนุรักษ์ คุ้มครอง และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยในชุมชน

หมอพ้ืนบ้าน และบุคลากร
สาธารณสุขระดับจังหวัด อ าเภอ 
และต าบล ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน 
จ านวน 100 คน

22,000.00 22,000.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

9 โครงการประชุมพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 จังหวัดล าพูน ปี 2564

1) เพ่ือประสานงาน ติดตาม
ความก้าวหน้า ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน
2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินงานแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ตลอดจน
เพ่ือฟ้ืนฟูภูมิปัญญาด้าน
การแพทย์แผนไทย
3) เพ่ือส ารวจ รวบรวม และ
ปรับปรุงทะเบียนบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยในจังหวัด
ล าพูนให้เป็นปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาการแพทย์แผนไทย จังหวัด
ล าพูน ผู้รับผิดชอบงานแพทย์
แผนไทยระดับจังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 
30 คน

3,900.00 3,900.00 3,900.00 11,700.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ล าดับท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

10 โครงการประชุมสัญจร
ประเมินผลการด าเนินงาน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก รายอ าเภอ 
จังหวัดล าพูน ปี 2564

เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
วางแผนแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ในระดับพ้ืนท่ี

แพทย์แผนไทย และผู้รับผิดชอบ
งานแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 120 คน

20,000.00 20,000.00  กองทุน
แพทย์

แผนไทย

11 โครงการส่งเสริมการอบรม
การแพทย์แผนไทย จังหวัดล าพูน
 ปี 2563 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย 330 ช่ัวโมง

1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถด้านภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
ประชาชนในจังหวัดล าพูน
2) เพ่ืออนุรักษ์และคุ้มครองภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
ประชาชนในจังหวัดล าพูน 
จ านวน 30 คน

138,500.00 138,500.00 277,000.00 อบจ.

173,000.00 220,150.00 317,650.00 328,650.00 1,039,450.00 รวมงบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการป้องกันผลกระทบต่อ

สุขภาพจากภาวะหมอกควันใน
กลุ่มเส่ียงจังหวัดล าพูน

1.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงตระหนักและ
ป้องกันตนเองจากมลพิษของหมอก
ควัน

1.รพท./รพช./รพ.สต. รวมท้ังหมด 79
 แห่ง    2. 51 ต าบล 8 อ าเภอ

30,000.00 30,000.00 สป.

2 โครงการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมGREEN & CLEAN 
Hospital

1.เพ่ือจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในรพ.
 ให้ได้ตามมาตรฐาน    
2.เพ่ือให้มีมาตรฐานการรับรอง 
GREEN & CLEAN Hospital
 3.เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ รพ.ท่ีเกิด
การพัฒนาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
4.เพ่ือพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมใน 
รพ.สต. ให้ได้ตามมาตรฐาน        
5.เพ่ือให้ รพ.สต. มีมาตรฐานตาม 
GREEN & CLEAN  

รพท./รพช. 8 แห่ง
รพ.สต. 71 แห่ง         
1.ร้อยละ 100 ของ รพ. ผ่านเกณฑ์
ระดับดี (8 แห่ง)                    
2.ร้อยละ 80 ของ รพ. ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (7 แห่ง)                 
3.ร้อยละ 50 ของ รพ. ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก Plus   (4 แห่ง)   
4.ร้อยละ 100 ของ รพ.สต ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน  (71 แห่ง)        
             

4,000.00 4,000.00 8,000.00 สป.

3 โครงการเสริมสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ท้องถ่ิน
และชุมชนน่าอยู่

- สป.

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

3.1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (EHA)

1.อปท.ประเมินตนเอง และพัฒนา
2.ติดตาม สนับสนุนและประเมิน
รับรองมาตรฐาน EHA 
ระดับพ้ืนฐาน
3.ประเมินรับรองมาตรฐาน EHA
 ระดับเกียรติบัตร ร่วมกับศูนย์ฯ 
1 ชม.        

เทศบาล 40 แห่ง  8 อ าเภอ
- ร้อยละ 70 ของ เทศบาลมี
คุณภาพระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (EHA)

5,200.00 10,400.00 15,600.00 

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

3.2.อบต.จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่า
อยู่

1.ประชาสัมพันสมัครเข้าร่วม
โครงการ 
2.จัดประชุมแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาและการลง
รายงานในระบบออนไลน์    
3.อบต.ประเมินตนเอง ตามแบบ
ประเมิน      4.ติดตาม สนับสนุน
 และประเมินผล การจัดการฯ 
โดยทีมระดับจังหวัด และอ าเภอ
5.ประเมินรับรองร่วมกับศูนย์ฯ 1
 ชม.

อบต. 17 แห่ง 8 อ าเภอ
- ร้อยละ 10 ของ อบต.ผ่านการ
ประเมิน ระดับน่าอยู่     
- ร้อยละ 10 ของ อบต.ผ่านการ
ประเมิน ระดับน่าอยู่ย่ังยืน 

3,000.00 6,200.00 9,200.00 

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

4 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ระบบการจัดการสุขาภิบาล
อาหารและการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียว

1.เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการ 
จ าหน่ายอาหารในแหล่งท่องเท่ียว
ได้รับค าแนะน ามาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารและตามเกณฑ์ 4 มิติ
            
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตามมาตรฐานด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม                
3.เพ่ือเป็นต้นแบบพ้ืนท่ีด าเนินงาน
อาหารริมบาทวิถี
4.เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการ 
ประเภทตลาดนัด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กฎกระทรวง               
5.เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ตลาด
 ถูกสุขลักษณะและจ าหน่ายอาหาร
ปลอดภัย                         
6.กระตุ้นความต่ืนตัว ความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชน

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี จ านวน 1 
แห่ง (ลานพระเจ้าเพ้อเล่อ) /สถาน
ประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดนัดน่าซ้ือ จ านวน 1 แห่ง (ตลาด
จตุจักร)

1,000.00 1,000.00 2,000.00 สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

5 โครงการพัฒนาและยกระดับ
ระบบการจัดการสุขาภิบาล
อาหาร และการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม สถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร (ร้านอาหาร/แผงลอย/
ตลาดนัด)

1.เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน CFGT
 ตามกฎกระทรวง 
2.เพ่ือขับเคล่ือนการอบรมฯ ผปก. / 
ผสอ. การตรวจสุขลักษณะด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
3.เพ่ือติดตามประเมินผล

8 อ าเภอ                                   
            -รพท/ รพช/สสอ.ทุกแห่ง   
                       - อปท ในพ้ืนท่ี

5,400.00 5,400.00 สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

6 โครงการขับเคล่ือนมาตรการยุติ
การใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมี
อันตรายสูง

1.เพ่ือขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้
สารเคมีทางการ เกษตรท่ีมีอันตรายสูง
                               2.เพ่ือดูแล
สุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค 
ในการป้องกันโรคท่ีเกิดจากพิษของ
สารก าจัดศัตรูพืช    3.เพ่ือให้ได้ข้อมูล
จากการส ารวจฯ โดย อสม. ผ่านแอพลิ
เคช่ัน 
4.เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสารใช้
สารเคมีทางการเกษตรในครัวเรือน
ระดับพ้ืนท่ี  
5.เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลอาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม (OEHP) ด้าน
เกษตรกรรม (รหัสโรค T60)         

รพ.8 แห่ง
สสอ. 8 แห่ง
จนท.รพ.สต. 71 แห่ง
อสม. 8 อ าเภอ (หัวหน้าทีม)
(จ านวน 179,812ครัวเรือน

1.ร้อยละ5 ของครัวเรือน มีการส ารวจ
การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตรฯ ผ่านแอพพลิเคช่ัน 
โดย อสม.ท้ังหมด
2.ร้อยละ 100 ของอ าเภอ การ
ด าเนินงานในการจัดท าฐานข้อมูลอาชี
วอนามัยและส่ิงแวดล้อม (OEHP) ด้าน
เกษตรกรรม และมีการรายงานการ
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 

11,000.00 11,300.00 22,300.00 สป.

7 โครงการพัฒนางานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขพ.ศ.2535

เพ่ือพัฒนงานอนามัยส่ิงแวดล้อม
จังหวัดล าพูนตามแนวทางของพ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535

1.คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน 20  คน            
2.เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง  5 คน

34,150.00 34,150.00 68,300.00 สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

8 โครงการพัฒนาการจัดบริการอา
ชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมส าหรับสถานบริการ
สาธารณสุข

1.เพ่ือให้ รพท./รพช./รพ.สต. พัฒนา
ในด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมส่ิงแวดล้อม
2.เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการจัด
จัดบริการอาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ
3.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการจัด
จัดบริการอาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ

รพ.สต. 71 แห่ง
รพช. 7 แห่ง
รพท. 1 แห่ง (รพ.ล าพูน)
มีการประเมินตนเองร้อยละ 100

4,000.00 4,000.00 8,000.00 สป.

9 โครงการสถานประกอบการ 
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

1.เพ่ือพัฒนาและสนับ สนุนสถาน
ประกอบการ ด าเนินงานดูแลสุขภาพ
ผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัย มี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี                   
   
2.เพ่ือให้กลุ่มวัยแรงงานได้รับการ
จัดบริการ
อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ

สถานประกอบการ เข้าร่วมตรวจ
ประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ  
(รางวัลโล่เงินและโล่ทอง)

2,500.00 2,500.00 5,000.00 สป.

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

10 โครงการรณรงค์วันส่ิงแวดล้อม 1.เพ่ือสร้างความต่ืนตัว ในการเรียนรู้
เร่ืองส่ิงแวดล้อม  
2.เพ่ือกระตุ้นให้เห็นการเปล่ียนแปลง
ของส่ิงแวดล้อม  
3.เพ่ือลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและ
ลดท าลายส่ิงแวดล้อม  
4.เพ่ือเฝ้าระวังและดูแลป้องกัน
ส่ิงแวดล้อม

บุคลากรสาธารณสุขของ สสจ.ล าพูน 
110 คน

4,200.00 2,750.00 6,950.00 สป.

35,200.00 39,550.00 33,450.00 72,550.00 180,750.00 รวมงบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการประชุมคณะกรรมการ

วางแผนและประเมินผล
1. เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายและ
ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ปัญหา
และก าหนดแนวทางการ
บริหารงานสาธารณสุขจังหวัด
2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นการติดตามผลการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค และสร้างเสริม
สัมพันธภาพท่ีดีของหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ

คณะกรรมการวางแผน
ประเมินผลงานสาธารณสุข 
จ านวน 60 คน

24,400.00 24,400.00 24,400.00 23,400.00 96,600.00 สป.

2 โครงการประชุมเพ่ือรับการตรวจ
ราชการและนิเทศงานสาธารณสุข

เพ่ือก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์และ
นโยบายส าคัญปี 2563 และ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละ
พ้ืนท่ี ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด

สสจ./รพท/รพช/สสอ./รพสต. 52,600.00 52,600.00 105,200.00 สป.

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

3 โครงการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

เพ่ือติดตาม ตรวจเย่ียม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี และการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
สาธารณสุขท่ีส าคัญ

คปสอ. 8 แห่ง  
แห่งละ 30 คน

18,500.00 18,500.00 37,000.00 สป.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครชาวต่างชาติ (อสต.)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติ 
(อสต.)

อสต.8 อ าเภอ 35,000.00 35,000.00 อาเซียน

24,400.00 130,500.00 95,500.00 23,400.00 273,800.00 รวมงบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดล าพูน กรณ๊ รับ
เสด็จองค์ประธานโครงการ
ติดตามผลการด าเนินงานจังหวัด
ล าพูน

เพ่ือสนับlสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินงานชมรมฯ และสร้าง
กระแสโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

สมาชิก 800 คน

สนับสนุนการประกวด TO BE 
NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP ระดับภาค/
ประเทศ

100,000.00 ยาเสพติด

สนับสนุนตัวแทนเยาวชนจังหวัด
ล าพูนเข้าร่วมการประกวดTO BE
 NUMBER ONE IDOL ระดับ
ภาค/ประเทศ

100,000.00 ยาเสพติด

200,000.00 - - - - รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
สรุปงบประมาณรายไตรมาส

รวม
งบประมาณ

หมายเหตุ แผนปฎิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ .ศ 2564 ต้องได้รับอนุมัติ และได้รับงบประมาณก่อน จึงจะด าเนินการ 


