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คํานํา 

 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ไดมีการวิเคราะหสถานการณ จัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาโรคและภัยสุขภาพ วิเคราะหสวนขาดในการพัฒนางานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ 2562 เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค การจัดสรรทรัพยากร กรอบเวลาการดําเนินการ วิธีดําเนินงานที่ตรงกับ
กลุมเปาหมาย ผลผลิตตลอดจนผลลัพธที่คาดวาจะเกิดข้ึน โดยสอดคลองกับปญหาสุขภาพในพ้ืนที่ เพ่ือมุงสู 
วิสัยทัศน เปาหมายการใหบริการของกรมควบคุมโรค 

 ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความคลองตัวของการดําเนนิงานในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2562 การติดตามผลการดําเนินงานผลการใชจายงบประมาณตามมาตรการที่กําหนด และผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดประเภทตางๆ  รวมทั้งการบริหารจัดการภายใตระบบ EstimatesSM : ESM ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยี
สนับสนุนในกาบริหารงาน  กลุมแผนงานและประเมินผลจึงไดจัดทําเอกสารประกอบที่เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการเรื่องแผนงานโครงการ และขั้นตอนการดําเนินงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  โดยหวังวาเอกสารดังกลาวจะเปน
ประโยชนกับบุคลากรในหนวยงานท่ีสามารถนําไปเปนแนวทางดําเนินงานตอไป 
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       สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 
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สวนที่ 1 แผนงานและโครงการ 1-46 
สวนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ 47-57 
ภาคผนวก สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 58-64 
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สารบัญตาราง 

ตารางที่  หนา 

1 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 จําแนกตามหมวดรายจาย 2 
2 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 จําแนกตามยุทธศาสตร  4 

3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 จําแนกตามผลผลิต 4 

4 สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 จําแนกตามแผนงาน 5 

5 สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 จําแนกตามกลุมงาน 7 

6 รายการจัดสรรงบลงทุน ปงบประมาณ 2562 8 

7 สรุปภาพรวมแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

9 

8 สรุปแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑท่ีมิใชยาฯ ดวยเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 25 

9 บัญชีจัดสรรงบอุดหนุน ป 2562 รายงวด 26 

10 แผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา  27 

     11 เปาหมายการเบิกจายงบประมาณกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2562 46 
12 ขอมูลประชากรพ้ืนท่ีสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน                           61 

13 ขอมูลสถานบริการในพ้ืนที่รับผิดชอบสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน  62 
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สารบัญภาพ 

แผนภาพที่  หนา 

1 สัดสวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 จําแนกตามประเภทหมวด
งบรายจาย 
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2 ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 (งบดําเนินงานโครงการ) 3 

3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 จําแนกตามแผนโรค 5 

4 
5          

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ปงบประมาณ 2562 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผน ปงบประมาณ 2562 

49 
53 
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สัมมนา 
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สวนท่ี 1 
แผนงานและโครงการ 
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ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562  
จําแนกตามประเภทหมวดงบรายจาย 

หมวด
งบประมาณ 

รายการคาใชจาย 

งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณรวม 130,077,800 

งบบุคลากร 58,508,600 

  เงินเดือน 26,726,400 

  คาจาง 28,733,900 

  คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,048,300 

งบดําเนินงาน 23,894,300 

  ดําเนินงานโครงการ 14,439,600.00 

  งบขั้นต่ําภารกิจประจํา 1,371,000 

  สาธารณูปโภค 2,849,000 

  เวชภัณฑยา/มิใชยา/วัสดุวิทยาศาสตร 5,234,700 

งบลงทุน 3,868,700 

  ครุภัณฑ 3,515,600 

  ที่ดินและสิ่งกอสราง 353,100 

งบเงินอุดหนุน 43,806,200 

  
เงินอุดหนุนองคกรเอกชนสาธารณประโยชน
(NGO) 

2,530,000 

  สงเคราะหผูปวยโรคเรื้อน 11,809,200 

  คาฌาปนกิจสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อน 195,000 

  คาสังคมสงเคราะห 145,000 

  คาอาหารผูปวยโรคเรื้อน 29,127,000 

งบรายจายอื่น - 

  คาใชจายในการศึกษาวิจัย - 

  คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ - 

  คาจางท่ีปรึกษา - 
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แผนภาพที่ 1  สัดสวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 
จําแนกตามประเภทหมวดงบรายจาย  

 

       
 

แผนภาพที่ 2 ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 
 (งบดําเนินงานโครงการ) 
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ตารางที่ 2 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 
จําแนกตามยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค จํานวนโครงการ งบประมาณ สัดสวนงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และ
บริการดานการปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

24 5,883,920 40.75 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

7 1,846,480 12.79 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ
ปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

13 1,723,500 11.94 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับปรุงระบบบริหารจดัการและการ
พัฒนาความรวมมือ 

6 4,345,640 30.10 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากําลงัคนดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1 640,060 4.43 

รวมทั้งสิ้น 51 14,439,600 100 

 
 

ตารางที่ 3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562  
จําแนกตามผลผลิต 

 

ผลผลิต จํานวนโครงการ งบประมาณ สัดสวนงบประมาณ 

ผลผลติที่ 1 ผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ  

9 1,299,000 9.00 

ผลผลติที่ 2 การสนับสนุน เสริมสราง ศักยภาพและความ
เขมแข็งในการจัดการระบบเฝา 

9 5,562,100 38.52 

ผลผลติที่ 3 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคท่ีเปนปญหา
สําคัญ 

6 1,669,200 11.56 

ผลผลติที่ 5 เรงรัดกําจดัโรคไขมาลาเรยี วัณโรค และยุติ
ปญหาเอดส 

4 974,200 6.75 

ผลผลติที่ 7 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 5 1,500,000 10.39 

ผลผลติที่ 8  การเรงรัดพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ใหไดตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 

8 1,555,100 10.77 

ผลผลติที่ 14  การพัฒนาศักยภาพเครือขายในการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดชวงชีวิต (กลุมวัย
เด็ก/กลุมวัยเรียน/กลุมวยัรุน/กลุมวัยทํางาน) 

9 1,700,000 11.77 

ผลผลติที่ 15 การพัฒนาบริการดานอาชีวอนามัยในกลุมวัย
แรงงาน 

1 180,000 1.25 

รวมทั้งสิ้น 51 14,439,600 100 
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แผนภาพที่ 3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 
จําแนกตามแผนโรค 

 

 
 

ตารางที่ 4 สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562  
จําแนกตามแผนงาน 

 

 

 

 

แผนโรค ประเด็นโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

งบระมาณ 
(บาท) 

สัดสวนงบประมาณ 

แผนโรค     5,855,560 40.55 

CD  12 3,191,050 22.10 

  วัคซีน 1 200,000   

  อาหารและน้ํา 1 100,000   

  พิษสุนัขบา+เลปโต 3 1,106,740   

  โรคอุบัติใหม + ศูนยเด็กเล็ก 1 150,000   

  ไขเลือดออก+มาลาเรีย 4 1,035,710   

  การปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 1 57,600   

  มะเร็งทอน้ําดี+หนอนพยาธ ิ 1 541,000   

SALTH 4 1,093,610 7.57 

  เอดสและโรคตดิตอทางเพศสมัพันธุ 1 373,550   

  วัณโรค 1 495,300   

  โรคเรื้อน 1 83,430   

  ไวรัสตับอักเสบบี  1 141,330   
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แผนโรค ประเด็นโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

งบระมาณ 
(บาท) 

สัดสวนงบประมาณ 

NATI 5 659,000 4.56 

  โรคไมตดิตอเรื้อรัง 1 350,000   

  บุหรี ่สุรา 1 50,000   

  การบาดเจ็บจากการจราจร 1 159,000   

  จมน้ํา 1 40,000   

  กฎหมาย 1 60,000   

Env-Occ 5 911,900 6.32 

  แรงงานนอกระบบ  1 90,000   

  แรงงานภาคอุตสาหกรรม 3 618,600   

  ขยะและสิ่งแวดลอม 1 203,300   

ระบบควบคุมโรค 6 1,465,800 10.15 

  ระบบระบาดวิทยา+พยากรณโรค+SRRT 4 777,440   

  ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 1 391,660   

  ควบคุมโรคเขตเมือง 1 296,700   

แผนยุทธศาสตรและภารกิจพื้นฐาน 13 6,217,490 43.06 

  พัฒนาวิชาการ+พัฒนางานวิจัย 2 264,370   

  สื่อสารความเสี่ยง 1 428,700   

  เครือขาย (อําเภอควบคมุโรคเขมแข็ง) พชพ. 1 173,260   

  การตรวจทางหองปฏิบติัการ 2 439,760   

  พัฒนาองคกร 2 881,500   

  
แผนงาน การประเมินผล นิเทศตรวจราชการ 
และสารสนเทศ  

4 
806,400 

  

  บริหารจดัการทรัพยากรหนวยงาน 1 3,223,500   

นวัตกรรม/การศึกษาเชิงวิจัย 6 900,750 6.24 

  
พัฒนาระบบงานนวัตกรรม ปองกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ  สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิ
ดาว) 

1 436,400   

  
พัฒนาแนวทางการเฝาระวังและสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือปองกันควบคุมโรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
เขตสุขภาพที่ 7ในรูปแบบของ e-learning 

1 91,200 

  

  

ศึกษาความรอบรูดานสุขภาพเรื่องพฤติกรรม
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชน
กลุมเสี่ยงในพื้นที่รับผดิชอบของ สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 7จังหวัดขอนแกน 

1 63,040 
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แผนโรค ประเด็นโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

งบระมาณ 
(บาท) 

สัดสวนงบประมาณ 

  
ศึกษาความฉลาดทางสุขภาพดานพฤติกรรมการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของเยาวชน
ในเขตสุขภาพที ่7 

1 48,350 

  

  

พัฒนาตนแบบการปองกันการตดิเช้ือ การปวย
ดวยวณัโรคจากการทํางานของบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข : กรณศึีกษา
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

1 41,760 

  

  

พัฒนารูปแบบการประเมินผลการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาขับเคลื่อนผาน
นโยบายคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ระดับพ้ืนที่(พชพ.)โดยใชโมเดลเชิงตรรกะ
(logfram) 

1 220,000 

  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 51 14,439,600 100 

 

ตารางที่ 5 สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 
จําแนกตามกลุมงาน 

 

กลุมงาน 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ สัดสวนงบประมาณ 

บริหารทั่วไป 1 3,223,500 22.32 

พัฒนาวิชาการ 12 1,936,790 13.41 

โรคติดตอ 4 1,521,770 10.54 

พัฒนาองคกร 5 1,212,890 8.40 

ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข 

3 1,082,660 7.50 

พัฒนาภาคีเครือขาย 3 1,042,110 7.22 

แผนงานและประเมินผล 4 806,400 5.58 

ระบาดวิทยาและขาวกอง 4 777,440 5.38 

โรคไมติดตอ 4 599,000 4.15 

ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1 3 575,500 3.99 

สื่อสารความเสีย่งและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

2 
 573,880 3.97 
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กลุมงาน 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ สัดสวนงบประมาณ 

ควบคุมโรคเขตเมือง 1 296,700 2.05 

หองปฏิบัติการทางการแพทยดาน
ควบคุมโรค 

2 439,760 3.05 

เภสัชกรรม 1 200,000 1.39 

ผช.แพรพรรณ 1 91,200 0.63 

กฎหมาย 1 60,000 0.42 

รวม 51 14,439,600 100 

 
ตารางที่  6  รายการจัดสรรงบลงทุน ปงบประมาณ 2562 

 
 

ที ่ รายการ จํานวน สนับสนุนงาน จัดสรร (บาท) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,868,700 
ครุภัณฑ   3,515,600 

1 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน* (จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

7 เครื่อง งานสํานักงาน 112,000 

2 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

3 เครื่อง งานสํานักงาน 90,000 

3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานสํานักงาน 5 เครื่อง งานสํานักงาน 80,000 

4 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังาน
ประมวลผล 

5 เครื่อง งานสํานักงาน 105,000 

5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 10 เครื่อง งานสํานักงาน 25,000 

6 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1  (27 หนา/นาที) 

10 เครื่อง งานสํานักงาน 79,000 

7 สแกนเนอร สาํหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3 เครื่อง งานสํานักงาน 9,600 

8 
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา 

3 เครื่อง งานสํานักงาน 27,000 

9 เครื่องกําเนิดไฟฟา (Electric Generator) 1 เครื่อง 
หองปฏิบัติการทางการแพทย

ดานควบคุมโรค 
1,700,000 

10 
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา   2,400 ซีซ ี

1 คัน 
สนับสนุนการปฏิบติังาน

ควบคุมโรคในพื้นที ่
1,288,000 

สิ่งกอสราง   353,100 

1 โรงเรือนสําหรับจัดวางเครื่องกําเนดิไฟฟา 1 หลัง งานสํานักงาน 353,100 
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ตารางที่ 7 สรุปภาพรวมแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน    (ขอมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561) 

ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 รวมกรอบวงเงิน ทั้งสิ้น             5,085,764 ,653,868 3,484,634 2,215,334 14,439,600   

 ผลผลิตที ่1 ผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

            381,420 255,880 331,370 330,330 1,299,000   

 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการ

จัดทําผลิตภัณฑและจัดการความรู 

ของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

            320,260 204,880 269,370 68,090 862,600   

1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทํา

ผลิตภัณฑและจดัการความรูของหนวยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 

            320,260 204,880 269,370 68,090 862,600   

1.1 โครงการยอยที ่1 โครงการผลิตและเผยแพรวารสาร

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 

 จังหวัดขอนแกน 

3  √  24 เรื่อง เรื่อง  8 8 8 130,900   

(บาท) 49,650 25,000 29,250 27,000 

1.2 โครงการยอยที ่2 พัฒนาหนวยการเรยีนรูเรื่องการ

ปองกันโรคและภัยสุขภาพสําหรับคร ู

ใชสอนนักเรียนในพื้นที่เส่ียง ขยะอิเล็กทรอนิกส 

3 S3P2  √ 1 เรื่อง เรื่อง   1  203,300   

(บาท) 61,000 71,300 71,000  
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

1.3 โครงการยอยที ่3 พัฒนาแนวทางการเฝาระวังและ

สงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันควบคุมโรค 

ในศนูยพัฒนาเดก็เล็ก เขตสุขภาพที่ 7ในรูปแบบของ   

e-learning 

3 S3P2 √ √ 1 เรื่อง เรื่อง       1                  91,200   

(บาท) 20,200 16,400 54,600  

1.4 โครงการยอยที ่4 โครงการพัฒนาตนแบบการปองกัน

การติดเช้ือ การปวยดวยวัณโรค 

จากการทํางานของบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข : กรณศึีกษาโรงพยาบาลมหาสารคาม 

3 S3P2  √ 1 รูปแบบ รูปแบบ   1 - 41,760   

(บาท) 5,200 10,400 5,200 20,960 

1.5 โครงการยอยที ่5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บ

ขอมูลงานปองกันควบคมุโรคติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาล ในพื้นที่รับผิดชอบของสาํนักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2562 

3 S1P13 √ √ 1 เรื่อง เรื่อง    1 57,600   

(บาท)  23,400 32,400 1,800 

1.6 โครงการยอยที ่6 โครงการสงเสริม สนับสนุน

กระบวนการพัฒนางานวิจยั  

ของสาํนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จงัหวัดขอนแกน 

ปงบประมาณ 2562  

3 S3P2 √  3 เรื่อง เรื่อง    3 133,470   

(บาท) 78,210 25,260 20,000 10,000 

1.7 โครงการยอยที ่7  โครงการกําจัดเช้ือไวรสัตับอักเสบ บี 

จากแมสูลกู สคร.7 ขอนแกน  

(โครงการติดดาว) 

 

1 S1P2  √ 1 เรื่อง เรื่อง    1 141,330   

(บาท) 103,000 13,000 18,000 7,330 
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

1.8 โครงการยอยที ่8 โครงการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ

เรื่องพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับของ

ประชาชนกลุมเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบของ  

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน  

1 S3P2 √ √ 1 เรื่อง เรื่อง    1 63,040   

63,040 3,000 20,120 38,920 1,000 

 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 จัดการความรูดานปองกันโรคและ

ภัยสุขภาพ 

      61,160 51,000 62,000 262,240 436,400  

2 โครงการการจัดการความรูดานปองกนัควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 

      61,160 51,000 62,000 262,240 436,400  

2.1 โครงการยอยที ่1 โครงการพัฒนาระบบงานนวัตกรรม 

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

สคร.7 ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

3 S3P2 √ √ 5 เรื่อง เรื่อง    5 436,400  

(บาท) 61,160 51,000 62,000 262,240 

 ผลผลิตที่ 2 การสนับสนนุ เสริมสราง ศักยภาพและ

ความเขมแขง็ในการจัดการระบบเฝา 

      1,890,805 1,624,665 1,270,205 776,425 5,562,100  

 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 เสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความ

รวมมือและสรางการมสีวนรวมของเครือขายในการ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 

      1,695,745 1,394,155 978,095 741,705 4,809,700  

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและ

การมีสวนรวมของเครือขายในการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 

 

     (บาท) 1,695,745 1,394,155 978,095 741,705 4,809,700  
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

3.1 โครงการยอยที ่1  โครงการพัฒนาระบบ กลไก การ

จัดการระบบการปองกันควบคมุโรคพ้ืนที่เขตเมือง

ประเทศไทย สคร.7 ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

4 S4P2 √ √ 11 

เครือขาย 

เครือขาย    11 296,700  

(บาท) 38,610 194,560 52,410 11,120 

3.2 โครงการยอยที ่2 โครงการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะบุคลากรของสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 

จังหวัดขอนแกน 

5 S5P1 √  134 คน คน    134 640,060  

(บาท) 274,000 231,650 103,960 30,450 

3.3 โครงการยอยที ่3 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ

องคกร สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิดาว) 

4 S4P1 √  1 หนวยงาน หนวยงาน    1 241,440  

(บาท) 141,760 68,560 21,240 9,880 

3.4 โครงการยอยที ่4 โครงการพัฒนายุทธศาสตรและการ

บริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 

4 S4P4 √ √ 1 หนวยงาน หนวยงาน    1 280,000  

(บาท) 194,000 38,000 21,500 26,500 

3.5 โครงการยอยที ่5 โครงการติดตาม และประเมินผล

ภาพรวมการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

พื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแกน 

4 S4P4 √  1 เรื่อง เรื่อง    1 128,000  

(บาท) 50,000 13,000 27,000 38,000 

3.6 โครงการยอยที ่6 โครงการบริหารทรพัยากรของ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน  

 

 

  √  1 หนวยงาน หนวยงาน    1 3,223,500  

(บาท) 997,375 848,385 751,985 625,755 
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 เฝาระวังสขุภาพประชาชนจาก

มลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีเสี่ยง 

      144,800 169,000 198,200 18,000 530,000  

4 โครงการเฝาระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่เสีย่ง (สคร. 7 ขอนแกน) 

      144,800 169,000 198,200 18,000 530,000  

4.1 โครงการยอยที ่1 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังดาน 

Env.-Occ. (Smart Detect Env.-Occ.) สคร.7 

ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

1 S4P2 √ √ 1 ระบบ ระบบ    1 268,600  

(บาท) 114,800 69,000 66,800 18,000 

4.2 โครงการยอยที ่2 เฝาระวัง ปองกัน ควบคมุโรคและภัย

สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม สํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

1 S3P3  √ 1 แหง แหง    1 261,400   

(บาท) 30,000 100,000 131,400  

 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 พัฒนาและใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

           50,260 61,510 93,910 16,720 222,400   

5 โครงการพัฒนาและใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกันควบคมุโรค

และภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 

      50,260 61,510 93,910 16,720 222,400   

5.1 โครงการยอยที ่1 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานเฝา

ระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ สํานักงาน

2 S3P2 √ √ 1 ระบบ ระบบ  

 

  1 222,400   
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน (บาท) 50,260 61,510 93,910 16,720 

 ผลผลิตที ่3 การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปน

ปญหาสําคัญ 

 
 

    549,944 438,518 422,304 258,434 1,669,200   

 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 บริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคและภัยสขุภาพที่เปนปญหารุนแรงและ

กลุมเปาหมายพิเศษ  

      380,844 339,768 336,054 183,834 1,240,500   

6 โครงการบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพทีเ่ปนปญหารุนแรงและกลุมเปาหมายพิเศษ 

(สคร.7 ขอนแกน) 

     (บาท) 380,844 339,768 336,054 183,834 1,240,500   

6.1 โครงการยอยที ่1 โครงการ Dengue Smart Survey 

(DSS) สคร.7 ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

1 S1P10 √ √ 4 จังหวัด จังหวัด  

 

  4 460,210   

(บาท) 200,275 78,645 91,915 89,375 

6.2 โครงการยอยที ่2 โครงการสนับสนุนดําเนินงานปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของศูนยควบคุมโรคติดตอนํา

โดยแมลงท่ี 7.1 ขอนแกน ปงบประมาณ 2562 

1 S1P10 √ √ 60,000  

รายบริการ 

ราย

บริการ 

 15,000 25,000 20,000 468,500  

(บาท) 98,639 153,043 171,079 45,739 

6.3 โครงการยอยที ่3 โครงการ Public Health 

laboratory สคร.7 ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

3 S3P3 √ √ 27,000  

รายบริการ 

ราย

บริการ 

6,750 6,750 6,750 6,750 178,360  
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

(บาท) 44,680 44,680 44,780 44,220 

6.4 โครงการยอยที ่4 โครงการสนับสนุน เฝาระวัง และ

แกไขปญหาโรคเร้ือน 

ของสาํนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จงัหวัดขอนแกน 

ปงบประมาณ 2562 

1 S1P24  √ 14 ราย ราย    14 83,430  

(บาท) 25,250 34,400 23,780  

6.5 โครงการยอยที ่5 โครงการพัฒนาอําเภอตนแบบกําจัด

โรคมาลาเรยีในพื้นที่ ดวยกลไกลของ พชอ. 

3 S1P9  √ 1 อําเภอ อําเภอ    1 50,000  

(บาท) 12,000 29,000 4,500 4,500 

 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ถายทอดความรูในการดูแล

สุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ภัยสขุภาพ 

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ 

     (บาท) 169,100 98,750 86,250 74,600 428,700  

7 โครงการถายทอดความรูในการดูแลสขุภาพ เฝาระวัง

ปองกันควบคุมโรค ภัยสขุภาพ และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สคร.7 ขอนแกน) 

     (บาท) 169,100 98,750 86,250 74,600 428,700  

7.1 โครงการยอยที ่1 โครงการสนับสนนุกลไกการสื่อสาร

ความเส่ียงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและ จัดการ

ภาพลักษณที่ดีของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่ 7 

จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2562 

2 S2P3 √ √ 12 เรื่อง เรื่อง  4 4 4 428,700  

(บาท) 169,100 98,750 86,250 74,600 

 ผลผลิตที ่5 โครงการเรงรัดกาํจัดโรคไขมาลาเรีย วัณ

โรค และยุตปิญหาเอดส 

      332,580 231,170 251,850 158,600 974,200  
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 กิจกรรมหลักท่ี 5.1 เรงรดักาํจดัโรคไขมาลาเรยี       36,080 16,520 2,200 2,200 57,000  

8 โครงการเรงรัดกาํจัดมาลาเรีย (สคร.7 ขอนแกน)      (บาท) 36,080 16,520 2,200 2,200 57,000  

8.1 โครงการยอยที ่ 1 โครงการเรงรัดการดําเนินการกําจัด

มาลาเรียมาตรการ 1-3-7 สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิ

ดาว) 

1 S1P9  √ 3,000 ราย ราย  1,000 1,000 300 57,000  

(บาท) 36,080 16,520 2,200 2,200 

 กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ควบคุมวัณโรค       240,000 85,000 95,000 75,300 495,300  

9 โครงการควบคุมวัณโรค (สคร.7 ขอนแกน)        240,000 85,000 95,000 75,300 495,300  

9.1 โครงการยอยที ่1 โครงการเรงรัดคนหา และติดตาม

ผลการรกัษาผูปวยวัณโรค ตามแผนปฏบิัติการระดับชาต ิ

ดานการตอตานวัณโรค พ.ศ. 2560 - 2564 สคร.7 

ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

1 S1P25 √ √ 7,194 ราย ราย 1,798 1,798 1,799 1,799 495,300  

(บาท) 240,000 85,000 95,000 75,300 

 กิจกรรมหลักท่ี 5.3 ปองกันและแกไขปญหาเอดส       56,500 129,650 154,650 81,100 421,900  

10 โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส (สคร.7 

ขอนแกน) 

      56,500 129,650 154,650 81,100 421,900  

10.1 โรงการยอยที่ 1  โครงการปองกันควบคมุโรคเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสมัพันธ สคร.7 ขอนแกน (โครงการติด

ดาว) 

 

 S1P21 

S1P22 

S1P23 

 √ 15,580 ราย ราย 3,500 4,300 4,300 3,480 373,550  

(บาท) 56,500 128,900 139,150 49,000 
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

10.2 โครงการยอยที ่2 โครงการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพ

ดานพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของ

เยาวชนในเขตสุขภาพที ่7 

3 S3P2 √ √ 1 เรื่อง เรื่อง    1 48,350  

(บาท)    32,100 

 ผลผลิตที ่7  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนขับา 

      690,365 300,215 305,545 203,875 1,500,000   

 กิจกรรมหลักท่ี 7.1. สนบัสนุนการเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคพิษสุนขับา 

 

     690,365 300,215 305,545 203,875 1,500,000   

11 โครงการสนบัสนุนการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค

พิษสุนขับา (สคร.7 ขอนแกน) 

      690,365 300,215 305,545 203,875 1,500,000   

11.1 โครงการยอยที ่1  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณธิานฯ สคร.7 ขอนแกน 

(โครงการติดดาว) 

1 S1P4  √ 179 

หนวยงาน 

หนวยงาน    179 856,460   

(บาท) 345,000 219,270 216,730 75,460 

11.2 โครงการยอยที ่2 โครงการการพัฒนารปูแบบการ

ประเมินผลการดําเนินงานปองกันควบคมุโรคพิษสุนัขบา

ขับเคลื่อนผานนโยบายคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตระดับพื้นที่(พชพ.)  โดยใชโมเดลเชิงตรรกะ

(logfram)  

 

 

1 S3P2  √ 1 เรื่อง เรื่อง    1 220,000   

(บาท) 138,660 17,170 17,170 47,000 
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

11.3 โครงการยอยที ่3 โครงการตําบลตนแบบการเสริมสราง

ใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ใน

การปองกันโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่เขตรบัผิดชอบของ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 

2 S1P4 

S2P3 

√ √ 1 ตําบล ตาํบล    1 145,180   

(บาท) 83,180  11,000 51,000 

11.4 โครงการยอยที ่4 โครงการพัฒนาระบบการปองกัน 

ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซสี เขตสุขภาพที่ 7 

ปงบประมาณ 2562  

1 S1P5  √ 1 เรื่อง เรื่อง    1 105,100   

(บาท) 26,275 26,275 26,275 26,275 

11.5 โครงการยอยที ่5 โครงการพัฒนาการปองกันควบคุมโรค

โดยกลไก พชพ. สคร.7 ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

2 S4P2 √ √ 11 

หนวยงาน 

หนวยงาน    11 173,260   

(บาท) 97,250 37,500 34,370 4,140 

 ผลผลิตที ่8  โครงการเรงรดัพัฒนาระบบเฝาระวงั 

ปองกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ  

ใหไดตามกฎอนามยัระหวางประเทศ 

 
 

    380,950 544,350 363,850 265,950 1,555,100   

 กิจกรรมหลักท่ี 8.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ

สนับสนุนระบบเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหไดตามกฎอนามัย

ระหวางประเทศ 

      380,950 544,350 363,850 265,950 1,555,100   

12 โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่สนบัสนุน

ระบบเฝาระวงั ปองกัน ควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพใหไดตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 

(สคร.7 ขอนแกน) 

      380,950 544,350 363,850 265,950 1,555,100   
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

12.1 โครงการยอยที ่1 โครงการขบัเคลื่อนการดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 สคร.7 ขอนแกน 

(โครงการติดดาว) 

2 S2P1 √ √ 1 ระบบ ระบบ    1 391,660   

(บาท) 93,350 135,650 84,050 78,610 

12.2 โครงการยอยที ่2 โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานเฝา

ระวังปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม 

1 S1P6 

S1P7 

√ √ 1 หนวยงาน หนวยงาน    1 150,000   

(บาท) 40,000 26,000 58,000 26,000 

12.3 โครงการยอยที ่3 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝาระวัง

สอบสวนเคล่ือนที่เร็ว(SRRT)เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ

โรคคดิตอ พ.ศ.2558 และรองรบัหนวยปฏิบัติการ

ควบคุมโรคติดตอ(CDCU)ปงบประมาณ 2562 

2 S5P1 √ √ 77 ทีม ทีม    77 219,680   

(บาท) 82,500 115,680 9,000 12,500 

12.4 โครงการยอยที ่4 โครงการสนับสนุนการสอบสวนและ

ควบคุมโรคของเครือขายทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่

เรว็(SRRT)ในพื้นที่ รับผิดชอบสาํนกังานปองกันควบคุม

โรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ป 2562  

2 S4P2  √ 4 จังหวัด จังหวัด    4 265,600   

(บาท) 61,000 68,000 70,000 66,600 

12.5 โครงการยอยที ่5 โครงการประเมินมาตรฐานทางระบาด

วิทยา ปงบประมาณ 2562 

3 S3P1  √ 30 ทีม ทีม    30 151,560   

(บาท) 40,700 49,920 40,000 20,940 

12.6 โครงการยอยที ่6  โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังโรค

และภัยสขุภาพ ผาน EIDSS สคร.7 ขอนแกน (โครงการ

ติดดาว) 

 

3 S3P1 √  5 ระบบ ระบบ    5 140,600   

(บาท) 37,600 44,000 39,500 19,500 
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

12.7 โครงการยอยที ่7 โครงการตรวจราชการนิเทศงานพื้นที่

เขตสุขภาพที่ 7 ปงบประมาณ 2562 

4 S4P4 √  4 หนวยงาน หนวยงาน    4 176,000   

(บาท) 7,000 84,500 54,500 30,000 

12.8 โครงการยอยที ่8 โครงการอาํเภอตนแบบเฝาระวังและ

บังคบัใชกฎหมาย พื้นที่สาํนักงานปองกนัควบคมุโรคท่ี 7  

จังหวัดขอนแกน  

3 S3P2  √ 1 แหง แหง    1 60,000   

บาท 18,800 20,600 8,800 11,800 

 ผลผลิตที ่14  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายใน

การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ตลอดชวงชีวติ 

      783,300 196,870 539,510 180,320 1,700,000   

 กิจกรรมหลักท่ี 14.1 พัฒนาและสนบัสนุนการ

ดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคติดตอและสรางเสรมิ

ภูมิคุมกันโรคในกลุมวัยเด็ก 

      144,500 13,980  41,520 200,000   

13 โครงการพฒันาและสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน 

ควบคุมโรคติดตอและสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในกลุม

วัยเด็ก (สคร.7 ขอนแกน) 

   √   144,500 13,980  41,520 200,000   

13.1 โครงการยอยที ่1 โครงการกาํจัดโรคหัดในทุกกลุมอายุ 

สคร.7 ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

 

 

1 S1P1  √ 16 แหง แหง   16 
 

200,000   

(บาท) 144,500 13,980  41,520 
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

 กิจกรรมหลักท่ี 14.2 พัฒนาและสนบัสนุนการ

ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 

และพฒันาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพในกลุมวัย

เรียน 

 
 

    61,000 8,840 67,160 3,000 140,000   

14 โครงการพฒันาและสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน 

ควบคุมโรคและพฒันาทักษะชีวิตพฤตกิรรมสุขภาพใน

กลุมวัยเรียน (สคร.7 ขอนแกน) 

      61,000 8,840 67,160 3,000 140,000   

14.1 โครงการยอยที ่1  การเฝาระวังปองกันโรคติดตอทาง

อาหารและน้ํา ในพื้นที่รับผิดชอบ สาํนักงานปองกัน 

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

1 S1P3  √ 30 แหง แหง   30  100,000   

บาท 61,000 8,840 27,160 3,000 

14.2 โครงการยอยที ่2 โครงการพัฒนาเครอืขายและกลไก

การดําเนินงานปองกันการจมน้ําในเดก็ 

อายุต่ํากวา 15 ป  

1 S1P19  √ 56 ทีม ทีม   56  40,000   

(บาท)   40,000  

 กิจกรรมหลักท่ี 14.3 พัฒนาทักษะชีวติเพื่อลด

พฤติกรรมเสี่ยงในกลุมวัยรุน 

      30,000 20,000   50,000   

15 โครงการพฒันาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงใน

กลุมวัยรุน (สคร.7 ขอนแกน) 

 

 

      30,000 20,000   50,000   
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

15.1 โครงการยอยที ่1 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ตนแบบและสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตาม 7 มาตรการ

เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สคร.7 ขอนแกน (โครงการ

ติดดาว) 

1 S1P17 

S1P16 

√ √ 37 แหง แหง  37   50,000   

(บาท) 30,000 20,000   

 กิจกรรมหลักท่ี 14.4 พัฒนาและสนบัสนุนการ

ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพในกลุมวยัทํางาน 

 

     547,800 154,050 472,350 135,800 1,310,000   

16 โครงการพฒันาและสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง 

ปองกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพในกลุมวัยทํางาน 

(สคร.7 ขอนแกน) 

      547,800 154,050 472,350 135,800 1,310,000   

16.1 โครงการยอยที ่1 โครงการรณรงคกําจัดปญหาโรคพยาธิ

ใบไมตบัและมะเรง็ทอน้ําดีเพื่อรําลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ สคร.7 ขอนแกน (โครงการตดิ

ดาว)  

1 S1P11 

S1P12 

 √ 25 แหง แหง  5 15 5 541,000   

(บาท) 242,500 32,500 183,500 82,500 

16.2 โครงการยอยที ่2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรค

ไมตดิตอเรื้อรัง 

1 S1P15 √ √ 4 หนวยงาน หนวยงาน    4 350,000   

(บาท) 174,300 31,550 140,150 4,000 

16.3 โครงการยอยที ่3 โครงการขับเคลื่อนการปองกัน

อุบัตเิหตุทางถนนในระดับอําเภอ  

(District Road Traffic Injury : D-RTI) สคร.7 

ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

1 S1P18 √ √ 31 อําเภอ อําเภอ    31 159,000   

(บาท) 21,000 30,000 91,700 16,300 
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ลําดับ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ชื่อโครงการใหญ/ 

โครงการยอย /กิจกรรม 

ยุทธศาสตร รหัส

แผนงาน 

กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

โครงการ 

หนวย 

นับ 

แผนงาน/แผนเงิน รวม

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ
ภายใน ภายนอก ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

16.4 โครงการยอยที ่4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการ

ดําเนินงานปองกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพใน

แรงงานนอกระบบ ปงบประมาณ 2562  

1 S1P27  √ 650 

หนวยงาน 

หนวยงาน    650 90,000   

(บาท) 40,000  32,000 18,000 

16.5 โครงการยอยที ่5 โครงการพัฒนาการจดับริการอาชวีอ

นามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยง

จากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล หนวย

บริการสาธารณสุขพื้นที่รับผิดชอบ สคร.7 จังหวัด

ขอนแกน ป 256 

1 S1P26  √ 8 หนวยงาน หนวยงาน    8 170,000   

(บาท) 70,000 60,000 25,000 15,000 

  ผลผลิตที ่15 โครงการพัฒนาบริการดานอาชีวอนามัย

ในกลุมวัยแรงงาน 

      76,400 62,200  41,400 180,000   

  กิจกรรมหลักท่ี 15.1 พัฒนาและสนบัสนุนหนวย

บริการสขุภาพและสถานประกอบการ 

ใหมีการจัดบริการอาชีวอนามัยในกลุมวัยแรงงาน 

      76,400 62,200  41,400 180,000   

17 โครงการพฒันาและสนบัสนุนหนวยบริการสุขภาพ

และสถานประกอบการ 

ใหมีการจัดบริการอาชีว   อนามยัในกลุมวัยเรงงาน 

(สคร.7 ขอนแกน)   

      76,400 62,200  41,400 180,000   

17.1 โครงการยอยที ่1 โครงการพัฒนารูปแบบศูนยสุขภาพดี

วัยทํางาน (Wellness Center) 

สคร.7 ขอนแกน (โครงการติดดาว) 

1 S1P26 

S1P16 

S1P17 

 √ 68,800 ราย ราย  23,000 22,800 23,000 180,000   

(บาท) 76,400 62,200  41,400 
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ตารางที่ 8  สรุปแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑที่มิใชยา วัคซนี วัสดุวิทยาศาสตร และสารเคมี ดวยเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการจัดซื้อยา วัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี เพื่อสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเตรียมความพรอมเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉิน  

ผลผลิตที่ 8 กิจกรรมหลักที่ 8.1 

งวดการจดัซื้อ รวมแผนการ
จัดซื้อยาฯ 
เปนเงิน 
(บาท) 

ยา เวชภัณฑที่มิใชยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร สารเคมี 

ยาในบญัชียาหลักแหงชาต ิ ยานอกบัญชียาหลักแหงชาต ิ จํานวน  
(รายการ) 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

จํานวน  
(รายการ) 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

จํานวน  
(รายการ) 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

จํานวน  
(รายการ) 

จํานวนเงิน  
(บาท) จํานวน 

(รายการ) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวน 

(รายการ) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

งวดที่ 1                         
(ต.ค. - ธ.ค.) 5,234,700 21 76,284 3 128,000 - - - - 226 5,030,416 - - 

  
งวดที่ 2  

 

(ม.ค. - มี.ค.) 

 งวดที่ 3 
 

(เม.ย. - มิ.ย.) 

  
 

งวดที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย.) 

  

รวมเงินท้ังสิ้น 5,234,700 76,284 128,000 5,030,416 
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ตารางที่  9  บัญชีจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงวด 

หนวยงาน 

รายการงบอุดหนุน 

งบอุดหนุนทั่วไป งบอุดหนุนทั่วไป งบอดหนุนเฉพาะกิจ 

รวมงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 

กิจกรรมหลักที ่4.1 

รวมผลผลิต
ที่ 4 

กิจกรรมหลักที่ 5.3 
รวม

ผลผลิตที่ 
5 

กิจกรรมหลักที 4.1 

รวมผลผลิต
ที่ 4 

เงินสงเคราะห คาฌาปนกิจสงเคราะห
ผูปวย คาสังคมสงเคราะห เงินอุดหนุนองคกร

เอกชน คาอาหารผูปวยโรคเรื้อน 

เปาหมาย 
(คน) งบประมาณ เปาหมาย 

(คน) งบประมาณ เปาหมาย 
(คน) งบประมาณ เปาหมาย 

(องคกร) งบประมาณ เปาหมาย 
(คน) งบประมาณ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
7 ขอนแกน 

757 11,809,200 78 195,000 580 145,000 12,149,200 35 2,530,000 2,530,000 760 29,127,000 29,127,000 43,806,200 

จัดสรรงวด 1  4,920,500 32 80,000 242 60,400 5,060,900 16 1,189,100 1,189,100 317 12,135,900 12,135,900 18,385,900 
รอจัดสรรงวด 2  6,888,700 46 115,000 338 84,600 7,088,300 19 1,340,900 1,340,900 443 16,991,100 16,991,100 25,420,300 
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ตารางที่  10  แผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ปงบประมาณ 2562 

กลุมเปาหมายภายในหนวยงาน 

ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลติ 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส 

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

1 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือ

สนับสนุนการ

เสรมิสรางความมี

สวนรวมของ

เครือขาย (เครือขาย

พัฒนาองคกร) 

บุคลากร สคร. 

7 ขก. 

บุคคลากรได

แลกเปลี่ยน

เรยีนรูเครือขาย

พัฒนาองคกร 

20 

คน 

2 สัปดาหที่ 4 

เม.ย. 62 

48,700              24-

25 

เม.ย. 

 พัฒนาองคกร 

2 ประชุมเสริมสราง

ความรูเรื่อง “การ

พัฒนาคุณภาพการ

บริหารภาครฐัของ

หนวยงานให

สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 4.0” 

บุคลากร สคร. 

7 ขก. 

จํานวนบุคลากร

ที่ไดรบัการ

เสรมิสราง

ความรู 

50 

คน 

2 วัน 8-9 ตค. 61 54,280                พัฒนาองคกร 
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กลุมเปาหมายภายในหนวยงาน 

ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลติ 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส 

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

3 พัฒนาศักยภาพ

นักวิจยัในการเขียน

วิจัยใหผานจริยธรรม 

1.หัวหนากลุม 

2.นักวิชาการ

และบุคลากร

ผูเกี่ยวของกบั

งานวิจัยและ

R2R 

บุคลากร

กลุมเปาหมายที่

ไดรบัการพัฒนา

ศักยภาพ 

30 

คน 

 ธ.ค.-61 25,260             พัฒนา

วิชาการ 

4 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาโครงราง

งานวิจัย/ผลงาน

วิชาการ/ผลงานR2R 

ใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวช.และ

มาตรฐานของสํานัก 

งาน ก.พ.(2 ครั้ง) 

1.หัวหนากลุม  

2.นักวิชาการ

และบุคลากร

ผูเกี่ยวของกบั

งานวิจัยและ

R2R  ครั้งละ 

45 คน 

บุคลารไดรบั

การพัฒนา

ศักยภาพดาน

การวิจัย 

25 

คน 

ครั้งละ 2 

วัน 

31 ต.ค - 1 

พ.ย./ ธ.ค. 

68,210             พัฒนา

วิชาการ 



28 
 

กลุมเปาหมายภายในหนวยงาน 

ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลติ 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส 

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

5 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการ

พัฒนาผลติภัณฑ 

วิชาการดานการเฝา

ระวังปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ 

และการจัดการ

ความรูของ

หนวยงาน 

บุคลากร สคร. 

7 ขก. 

บุคลากร

กลุมเปาหมาย

ไดรบัการพัฒนา

ศักยภาพ 

40 

คน 

S3P2_M1 สัปดาหที่ 1 

เดือนธ.ค.

61 

56,660                พัฒนา

วิชาการ 

6 พัฒนาสมรรถนะการ

คิดวิเคราะหและ

แกไขปญหางาน

อยางเปนระบบ 

บุคลากร สคร. 

7 ขก. 

บุคคลากรมี

สมรรถนะความ

เชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน

วิชาการ 

80 

คน 

ครั้งละ 2 

วัน 

ครั้งท่ี1  6-

7 ธ.ค.61 

ครั้งท่ี2  8 

ก.พ. 62 

ครั้งท่ี3  7 

มิ.ย. 62 

192,520                         8-

ก.พ.-

62 

7-

มิ.ย.-

62 

  พัฒนาองคกร 

7 พัฒนานักสรางสขุ

ขององคกร 

บุคลากร สคร. 

7 ขก. 

บุคลากรมี

คุณภาพชีวิต มี

ความสุข และ

ความผูกพันตอ

องคกร 

205 

คน 

2 วัน สัปดาหที่ 2 

พ.ย.61 

111,700                               พัฒนาองคกร 



 
 

29 
 

กลุมเปาหมายภายในหนวยงาน 

ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลติ 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส 

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

8 ประชุมเสริมสราง

ความรู “การเขียน

รายงาน 

Application 

Report รายหมวด” 

บุคลากร สคร. 

7 ขก. 

จํานวนบุคลากร

ที่ไดรบัการ

เสรมิสราง

ความรู 

50 

คน 

2 วัน 13-14 พย

61 

59,680                               พัฒนาองคกร 

9 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนากระบวนการ

ประเมินผลแผนงาน

โครงการ 

บุคลากรใน

สํานักงาน

ปองกันควบคุม

โรคที่ 7 

จังหวัด

ขอนแกน 

ผลการ

ประเมินผล

แผนงาน

โครงการ 

40 

แผน 

2 วัน 22 -23 

พ.ย. 61 

50,000                               แผนงานและ

ประเมินผล 

10 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บุคลากรใน

สํานักงาน

ปองกันควบคุม

โรคที่ 7 

จังหวัด

ขอนแกน 

 

บุคลากร

กลุมเปาหมาย

ไดรบัการพัฒนา 

คน 2 วัน 13 - 14 

ธ.ค. 61 

20,000                               แผนงานและ

ประเมินผล 



30 
 

กลุมเปาหมายภายในหนวยงาน 

ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลติ 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส 

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

11 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของ

หนวยงานในการ

ปฏิบัติงานศูนยEOC

และพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ ป 2558 

บุคลากร

ในสคร. 7 ขก 

บุคลากรไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ 

คน 1วัน พ.ย.-61 42,200                        ปฏิบัติการ

ควบคุมโรค

และตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน

ทางดาน

สาธารณสุข 

12 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการวิเคราะห

ขอมูลทางระบาด

วิทยา การพยากรณ

โรค และการ

นําเสนอขอมูล 

Core team 

ระบบเฝาระวัง 

5 ระบบ ของ 

สคร.7 จ.

ขอนแกน 

รายงาน

พยากรณโรค

และภัยสขุภาพ 

1เรื่อง 2 วัน 13-14 

พฤศจิกายน 

2561 

15,560                               ระบาดวิทยา

และขาวกรอง 

13 ประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสขุภาพใน

กลุมเสี่ยง ตามหลัก 

3อ 2ส 

บุคลากร สคร. 

7 ขก. 

กลุมเสี่ยงมีการ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

50 

คน 

1 สัปดาหที่ 1 

ก.พ. 62 

17,940                         ม.ค.-

ก.พ.  

62 

    พัฒนาองคกร 
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กลุมเปาหมายภายในหนวยงาน 

ลําดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลติ 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส 

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

14 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเตรยีม

ความพรอมซอม

แผนตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินภายใตระบบ

บัญชาเหตุการณ 

(ICS) 

บุคลากร

ในสคร. 7 ขก 

แผนตอบโต

ภาวะฉุกเฉินโรค

และภัยสขุภาพ

ของหนวยงาน 

1 

แผน 

1วัน มี.ค.-62 45,000                         มี.ค.-

62 

    ปฏิบัติการ

ควบคุมโรค

และตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน

ทางดาน

สาธารณสุข 



32 
 

กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

1 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการ

ปองกันและดูแล

รักษา โรคไวรัสตับ

อักเสบ และการ

กําจัดเช้ือไวรัสตับ

อักเสบบี จากแมสู

ลูก 

สสจ.กาฬสินธ 

รพศ./รพท./

รพช./สสอ.

จังหวัดกาฬ

สินธ 

บุคลากร

เครือขาย

กลุมเปาหมาย

ที่ไดรบัการ

พัฒนา

ศักยภาพ 

 50 คน ไมระบุ สัปดาหที ่

3  เดือน 

พ.ย. 61 

90,000                               พัฒนา

วิชาการ 

2 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

พัฒนาการมีสวน

รวมของเครือขาย

ในการเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคมุ

โรค และภยั

สุขภาพ เขต

สุขภาพที ่7 

บุคลากร

หนวยงาน

สาธารณสุข 

และศูนย

วิชาการ ใน

พื้นที่เขต

สุขภาพที ่7 

เครือขายใน

พื้นที่เขต

สุขภาพที ่7 ได

มีสวนรวมใน

การพัฒนางาน

เฝาระวัง

ปองกันควบคุม

โรคในพื้นที ่

5 

เครือขาย 

1 วัน

ครึ่ง 

23-24 

ต.ค. 61 

190,000                               แผนงานและ

ประเมินผล 



 
 

33 
 

กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

3 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

สาธารณสุขในการ

ดําเนินงานเวช

กรรมสิ่งแวดลอม 

รพศ./รพท. -

รพช. -รพ.สต. 

เครือขายไดรบั

การพัฒนา

ศักยภาพ 

50 คน 1 วัน สัปดาหที่ 

3 ของ 

เดือน 

พ.ย. 61 

57,800                               พัฒนา

วิชาการ 

4 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ฐานขอมูลมลพิษ

สิ่งแวดลอมและ

ผลกระทบตอ

สุขภาพในพื้นที่

เสี่ยง 

สสจ. -สสอ. -

รพศ./รพท./

รพช. -รพ.สต. 

ฐานขอมูล

มลพิษ

สิง่แวดลอม

และผลกระทบ

ตอสุขภาพใน

พื้นที่เสี่ยง 

1 เรื่อง 1 วัน สัปดาหที ่

2 ของ

เดือน ธ.ค.

61 

57,000                        พัฒนา

วิชาการ 

5 ถายทอดความรู 

application ทัน

ระบาด 

บุคลากร

ผูรับผิดชอบ

จาก สสจ. 

สสอ.4 จังหวัด 

(อําเภอเสี่ยง) 

บุคลากร

กลุมเปาหมาย

ไดรบัการ

พัฒนาความรู 

40 คน 2 วัน วันที ่15 - 

16  พ.ย. 

61 

83,530                               ควบคุม

โรคติดตอ 



34 
 

กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

6 พัฒนาศักยภาพ

ผูรับผิดชอบงาน

วัณโรคใหม ป 

2562 

ผูรับผิดชอบ

งาน วัณโรค

ใหม

โรงพยาบาล

รัฐ/เอกชน/

เรอืนจํา ใน

พื้นที่ 

เครือขาย

เปาหมายไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพการ

ดําเนินงานตาม

แผนงานวัณ

โรคแหงชาติ  

40 คน 3 วัน วันที ่20 - 

21  พ.ย. 

61 

135,000                               พัฒนาภาคี

เครือขาย 

7 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการฟนฟู

ความรูแนวทางการ

ควบคุมวัณโรค 

2561 

สสจ. รพศ. 

รพท. รพช. 

เครือขาย

เปาหมายไดรับ

การพัฒนา

ความรู 

30 คน 80,000                               พัฒนาภาคี

เครือขาย 

8 พัฒนาศักยภาพ 

ผูรับผิดขอบระบบ

ฐานขอมูล ผูสัมผัส

โรคพิษสุนัขบา (ร

36) 

ผูรับผิดขอบ 

ระบบ

ฐานขอมูล    

ร36 ของ รพ.

ในพื้นที่เขตฯ7 

เครืขายไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ 

50 คน   20-ธ.ค.-

61 

100,000                               ควบคุม

โรคติดตอ 
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กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

9 อบรมแนวทางเวช

ปฏิบัต ิ(CPG) โรค

พิษสุนัขบา สําหรบั

แพทยและบุคลากร

สาธารณสุข 

พยาบาล และ

ทีม SRRT 

ของ รพ.ใน

พื้นที่เขตฯ 7 

เครืขายไดรับ

การพัฒนา

ความรู 

50 คน   17-ธ.ค.-

61 

100,000                               ควบคุม

โรคติดตอ 

10 พฒันาสมรรถนะ

บุคลากร

ผูรับผิดชอบงาน

ปองกันควบคุมโรค

พิษสุนัขบาดานการ

ประเมินผล ตาม

แนวคิดโมเดล

ตรรกะ(logframe) 

 

คณะกรรม 

การ พชพ.,

ผูรับผิดชอบ

งานโรคพิษ

สุนัขบา 

เครือขาย

เปาหมายไดรับ

การพัฒนา 

40 คน 2 วัน สัปดาหที่ 

3 เดือน 

ธ.ค 61 

(ยังไมระบุ

วันที่) 

112,200                        พัฒนา

องคกร 

11 ประชุมเชิง

ปฏิบัตกิารเพื่อการ

พัฒนาประชาชน

กลุมเปาหมายใน

การเสริมสรางให

ผูนําชุมชน ครู 

พระสงฆ 

เยาวชน อปท.

คร ูนักเรียน

ปศุสัตว อสม. 

กลุมเปาหมาย

ไดรบัการ

พัฒนา  

50 คน 2 วัน 18-19 

ธ.ค 61 

72,080                               สื่อสารความ

เสี่ยงและ

พัฒนา

พฤติกรรม

สุขภาพ 



36 
 

กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

เกิดความรอบรู

ดานสุขภาพ 

(Health Literacy) 

ในการปองกันโรค

พิษสุนัขบา 

12 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

สรางความรวมมือ

ในการดําเนินงาน 

และวิเคราะหองค

ความรูในการ

จัดการความรู เพ่ือ

การพัฒนาและ

ขับเคลื่อนกลไก 

พชพ. พื้นที่เขต

ตรวจราชการ

กระทรวง

สาธารณสุขที่ 7 

ขอนแกน   

สสจ.4 แหง 

ศูนยอนามัย 

เขตสุขภาพ 

ศูนย

สุขภาพจิต 

สบส สปสช ศ.

ยาเสพติด 

เครือขายไดรบั

การพัฒนา 

45 คน 1 วัน 16พย. 

2561 

79,750                        พัฒนาภาคี

เครือขาย 
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กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

13 พัฒนาทีมสอบสวน

เคล่ือนที่เร็วเพื่อ

รองรบัหนวย

ปฏิบัติการควบคุม

โรคติดตอ(CDCU) 

 ,สสจ.ในพื้นที่

เขตสุขภาพที่ 

7 ทั้ง 4 

จังหวัด 

อําเภอที่ไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ

เพื่อให

สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติ

โรคคดิตอ พ.ศ.

2558 และ

รองรบัหนวย

ปฏิบัติการ

ควบคุม

โรคติดตอ

(CDCU)  

40 

อําเภอ 

3 วัน 19-21ธ.ค 

61 

78,000                               ระบาดวิทยา

และขาว

กรอง 

14 พัฒนาทีมตระหนัก

รูสถานการณ

(Situation 

awareness 

team) ระดับ

อําเภอ 

ผูรับผิดชอบ

งานระบาด

วิทยาระดบั

อําเภอ อําเภอ

ละ 1 คน รวม 

60 คน  

อําเภอไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพทีม

ตระหนักรู

สถานการณ 

60 

อําเภอ 

3 วัน 12-14ธ.ค 

61 

107,670                               ระบาดวิทยา

และขาว

กรอง 



38 
 

กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

15 พัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ผูบังคับ

ใชกฎหมายและ

ภาคเีครือขายใน

อําเภอตนแบบ 

ตํารวจ 

ปกครอง สสจ. 

สสอ. อปท. 

บุคากร

กลุมเปาหมาย

ที่ไดรบัการ

พัฒนา 

40 คน 1 ธ.ค. W1 18,800                               งานกฎหมาย 

16 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการ

คลินิกวัคซีนผูใหญ 

สสจ./สสอ./

รพ./รพ.สต. 

กลุมเปาหมา

ไดรบัการ

เสรมิสราง

ความรู 

240 คน 4 วัน สัปดาห 3 

เดือน ธ.ค.

61 

144,500                               งานเภสัช

กรรม 

17 พัฒนาศักยภาพ

การเฝาระวังโรค

อาหารปลอดภัยใน

สถานศกึษา 

จังหวัด

มหาสารคาม 

โรงเรียนสังกัด 

สพป. 15 แหง 

บุคลากรใน

สถานศกึษา

กลุมเปาหมาย

ไดรบัการ

พัฒนา

ศักยภาพ 

30 คน 1 วัน ธ.ค 61 37,000                       ควบคุม

โรคติดตอ 
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กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

18 พัฒนาศักยภาพผู

สัมผัสอาหาร ใน

สถานประกอบการ

โรงเรียน จังหวัด

มหาสารคาม 

ผูปรุง ผูสัมผัส ผูสมัผัสอาหาร

ในสถาน

ประกอบการ

เปาหมายไดรับ

การพัฒนา

ศักยภาพ 

30 คน 1 วัน ธ.ค 61 24,000                        ควบคุม

โรคติดตอ 

19 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ในการดําเนินงาน

สถานศกึษา 4 

ปลอด (บุหรี่ สุรา 

อาหาร RTI) ระดับ

ประถมศกึษา และ

อาชีวศึกษา 

สสจ.

ผูรับผิดชอบ

งานบุหรี่สุรา, 

- สอศ.,

วิทยาลยั

อาชีวะศกึษา

ในสังกัด สอศ.

, สพป., และ 

รร.ในสังกัด

,ศปถ.จังหวัด 

.,เทศบาล, 

ศูนยอนามัย 

เครือขาย

สถานศกึษา

ไดรบัการ

พัฒนา

ศักยภาพการ

ดําเนินงาน

สถานศกึษา  4 

ปลอด (บุหรี่ 

สุรา อาหาร 

RTI)  

40 คน 1 วัน ชวง

ระหวาง

วันที ่11- 

14 ธ.ค. 

61 

30,000                               โรคไมติดตอ 



40 
 

กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

20 พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทาง

การศึกษาเรื่องโรค

พยาธิใบไมตับและ

มะเร็งทอน้ําดี 

บุคลากรทาง

สาธารณสุข ,

ทางการศึกษา 

บุคลากรใน

หนวยงาน

เครือขายไดรบั

การพัฒนา

ความรูการ

ดําเนินงานตาม

มาตรการ 

100 คน 1 วัน w3 ธ.ค. 

61 

150,000                               ปฏิบัติการ

ควบคุมโรค

และตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน

ทางดาน

สาธารณสุข 

21 พัฒนาศักยภาพจุล

ทัศนากรในการ

ตรวจวินิจฉัยโรค

พยาธิใบไมตับ 

บุคลากรทาง

สาธารณสุข 

ระดับสคร.

และจังหวัด 

บุคลากรทาง

สาธารณสุข

ไดรบัการ

พัฒนา

ศักยภาพ 

100 คน 2 วัน W2 ธ.ค. 

61 

60,000                               ปฏิบัติการ

ควบคุมโรค

และตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน

ทางดาน

สาธารณสุข 
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กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

22 พัฒนาศักยภาพ 

CVD CKD (เค็ม) 

การบําบัดบหุรี่ 

สุราแกเจาหนาที่

รพ.สต. ในอําเภอ

เสี่ยงสูง 

สสจ. สสอ. 

รพท. รพช. 

รพ.สต. 

จํานวน

เครือขายระดับ

จังหวัด/

อําเภอ/ตาํบล 

ที่ไดรบัการ

พัฒนา

ศักยภาพ CVD 

CKD (เค็ม) 

การบําบัดบหุรี ่

สุราแก

เจาหนาที่รพ.

สต. ในอําเภอ

เสี่ยงสูง  

40 คน 2 วัน 29 ต.ค 

61-2 พ.ย.

61 

164,000                               โรคไมติดตอ 

23 พัฒนาเครอืขาย

การดําเนินงาน 

การจัดบริการอา  

ชีวอนามยัและเวช

กรรมสิ่งแวดลอม 

สสจ./สสอ.

รพศ/รพท./

รพช. M2และ

รพช.ที่เปน

พื้นที่ปญหา

มลพิษ 

เครือขายไดรบั

การพัฒนา

ศักยภาพ 

30 คน ไมระบุ สัปดาหที ่

3 ของ 

เดือน พ.ย

61(บูรณา

การกับ

ลําดับ

ที่17) 

70,000                               พัฒนา

วิชาการ 



42 
 

กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

24 พัฒนาการ

จัดบริการอาชวีอ

นามัย เวชกรรม

สิ่งแวดลอม ใน

รูปแบบ Hubและ 

Node (พื้นที่นํา

รอง) 

สสจ. สสอ. 

รพท. รพช. 

รพ.สต 

พื้นที่นํารอง 

การจัดบริการ

อาชีวอนามัย 

เวชกรรม

สิ่งแวดลอม ใน

รูปแบบ Hub

และ Node 

1 

จังหวัด 

ไมระบุ สัปดาหที ่

2 เดือน 

ของ เดือน 

ธันวาคม 

2561 

(บูรณา

การกับ

ลําดับ

ที่18) 

45,000                               พัฒนา

วิชาการ 

25 พัฒนาเครอืขาย

การดําเนินงานใหมี

ระบบการบาํบัด

เสพติดยาสูบใน

สถานประกอบการ 

สถาน

ประกอบการ

กลุมเปาหมาย

ที่เขารวม

โครงการ/รพ/

รพ.สต/สสอ./

สสจ. 

สถาน

ประกอบการ

กลุมเปาหมาย

ไดรบัการ

พัฒนาการ

ดําเนินงานใหมี

ระบบการ

บําบัดเสพติด

ยาสบูในสถาน

ประกอบการ 

2 หนวย 

งาน 

2 วัน ชวง

ระหวาง

วันที่วันที่  

19 - 23 

พ.ย. 61 

35,000                               โรคไมติดตอ 



 
 

43 
 

กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

26 พัฒนาบุคลากร

เทศบาลเรื่องการ

สอบสวนและการ

เขียนรายงาน (City 

RTI,CD) 

เทศบาล 11 

แหง เขต

บริการสุขภาพ

ที่ 7 

เครือขาย

กลุมเปาหมาย

ไดรบัการ

พัฒนา 

35 คน   วางแผน 

จะจัด

ในชวง 

วันที่ 19 - 

20 กพ 

62   หรือ 

ในชวง

วันที่ 20-

27 กพ. 

62 

108,650                         ก.พ.-

62 

    ควบคุมโรค

เขตเมอืง 

27 พัฒนา E-learning 

เรื่องการเฝาระวัง

ปองกันควบคุมโรค

และสงเสริม

สุขภาพของศูนย

พัฒนาเดก็เล็ก ใน

พื้นที่เขตสุขภาพที ่

7 

ผูแทนจาก 

สสจ./สสอ./ 

รพ./ศูนย

อนามัย/

สบส./เขต

สุขภาพที ่7/ 

อปท. 

E-learning 

เรื่องการเฝา

ระวังปองกัน

ควบคุมโรคและ

สงเสริมสุขภาพ

ของศนูยพัฒนา

เด็กเล็ก ใน

พื้นที่เขต

สุขภาพที ่7 

1 เรื่อง 2 วัน สัปดาหที ่ 

3 ของ

เดือน พ.ค 

62 

46,500                           W3 

พ.ค. 

  ผช.แพร

พรรณ 
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กลุมเปาหมายภายนอกหนวยงาน 

ลําดับ 

 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผลผลิต 

กิจกรรม 

หนวย 

นับ 

จํานวน

วันที่

จัด

ประชุม 

ระบุ วัน / 

สัปดาห / 

เดือน 

ที่จะจัด

ประชุม 

งบประมาณ

รวม 

(บาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตร

มาส

2 

ไตร

มาส   

3 

ไตร

มาส

4 

กลุมงาน

ผูรับผิดชอบ 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

28 พัฒนาทักษะถอด

บทเรียนการ

ดําเนินงานโรค

พยาธิใบไมตับและ

มะเร็งทอน้ําดี 

บุคลากรทาง

สาธารณสุข 

,ทางการศกึษา 

และอปท. 

บุคลากร

กลุมเปาหมาย

ไดรบัการ

พัฒนาทักษะ 

40 เรื่อง   W2 ก.ค. 

62 

92,908                             W2 

ก.ค. 

62 

ปฏิบัติการ

ควบคุมโรค

และตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน

ทางดาน

สาธารณสุข 
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มาตรการการเบิกจายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2562 

1. เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ 

ตารางที่  11  เปาหมายมาตรการการเบิกจายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ 2562 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบลงทุน รอยละ 20 รอยละ 45 รอยละ 65 รอยละ 100 

งบประจํา รอยละ 35 รอยละ 60 รอยละ 78 รอยละ 100 

งบภาพรวม รอยละ 32 รอยละ 56 รอยละ 78 รอยละ 100 

 

 2. งบลงทุนทุกรายการ ตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 และเมื่อลงนามในสัญญาแลว

ขอใหจัดทํา PO เพ่ือกันเงินในระบบใหครบถวนทุกรายการ  

 3. รายการยาและเวชภัณฑ ตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ละเมื่อลงนามในสัญญาแลว

ขอใหจัดทํา PO เพ่ือกันเงินในระบบใหครบถวนทุกรายการ และเรงรัดการเบิกจายตามสัญญา 

 4. งบประมาณในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตองดําเนินการและเบิกจายงบประมาณภายในไตร

มาส 1 ไมนอยกวารอยละ 60 ของแผนที่วางไว 
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สวนท่ี 2 

แนวทางการบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
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การจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ การบริหารโครงการ 

และการปรับแผน ปงบประมาณ 2562 

 

 

 

1.1 โครงการรมใหญ โครงการยอย (ภายใตโครงการรมใหญ) และโครงการเดี่ยว ท่ีเสนอขออนุมัติ
ตองมีรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอรม Full Paper เอกสารแนบ 1 พรอมทั้งจัดทําผังควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน ตามแบบฟอรมเอกสารแนบ 2 เพ่ือใชในการติดตามกํากับการดําเนินงานโครงการ 

ทั้งนี้  กลุมแผนงานและประเมินผลไดกําหนดหัวขอการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ 2562 ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน ตามหัวขอการสรางโครงการใน
ระบบ EstimatesSM เพ่ือความสะดวกในการจัดทําโครงการ และเพ่ือการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ผลผลิต 
และการเบิกจายงบประมาณ ที่สอดคลองกับการติดตามกํากับของกองแผนงาน  

1.2 โครงการท่ีมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร ไดแก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
อบรมสัมมนา การศึกษาดู ใหจัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ ตามแบบฟอรมเอกสารแนบ 3 

 

  
 

กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กําหนดใหทุกหนวยงานบันทึกขอมูลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2558 ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค (EstimatesSM : ESM) โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. เขาสูระบบ ที่เว็บไซด http://esm.ddc.moph.go.th   
2. ใส Username และ password เขาใชงานระบบ 

3. เขาไปทีเ่มนูรายการคําของบประมาณ -----> บันทึกคําของบประมาณ  
4. สรางโครงการตามแนวทางที่ระบุในคูมือการใชงานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุม

โรค (EstimatesSM : ESM)  
5. หลังจากสรางโครงการแลวเสร็จ และผานการกลั่นกรองในระบบแลว ใหเขาไปที่เมนูบริหาร

โครงการ เพ่ือแตกตัวคูณงบประมาณ ลงขอมูลแผนการใชจายงบประมาณ และแผนผลผลิตรายเดือน 

3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 
3.2 แนวทางการขออนุมัตโิครงการ 
     1) โครงการรมใหญ โครงการยอย และโครงการที่เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหเสนอ
ผานกลุมแผนงานและประเมินผล 
     2) การเสนอขออนุมัติโครงการรมใหญตองเสนออนุมัติโครงการยอยทุกโครงการไปพรอมกัน 
     3) โครงการที่เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไดแก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม

สัมมนา การศึกษาดูงาน ใหเสนอมาพรอมโครงการใหญ และแนบ (ราง) กําหนดการประชุมมาพรอม 
 

1. การจัดทําโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ 

2. การสรางโครงการในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (EstimatesSM)  

3. แนวทางการขออนุมัตโิครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด

ขอนแกน 
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ปงบประมาณ 2562 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 
 

**  รวมระยะเวลาไมเกิน 9 วัน 
 

2.กลุมแผนงานและประเมินผล ลงทะเบียนรับ 

ไมถูกตอง สงกลับให

ผูรับผิดชอบแกไข 

ถูกตอง        

6.เสนอผูอํานวยการลงนามอนมุัตโิครงการ 

 

5.เสนอรองผูอาํนวยการ/ผูชวยผูอาํนวยการ 

พิจารณาใหขอคิดเห็น และลงนามเห็นชอบ

โครงการของกลุมงานภายใตสายบังคับบัญชา 

4. หัวหนากลุมแผนฯ/ผูรักษาการฯ พิจารณา

ผานโครงการ 

3.ตรวจสอบโครงการ 

- งานแผนงาน ตรวจสอบ
ความถกูตอง ความสอดคลอง
ของโครงการ 
- งานการเงนิ ตรวจสอบ
ความถกูตองของการประมาณ

1 วัน 

2 วัน 

2 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1. กลุมงานจัดทําโครงการ 

7.กลุมแผนงานฯ สําเนาโครงการ     
และสงคืนโครงการที่อนุมติัแลวใหกลุมงาน      

ทีร่ับผิดชอบโครงการ 
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4.1 การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ อบรม สัมมนา 

    1) การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ตองแนบสําเนาโครงการที่อนุมัติแลว พรอม

กําหนดการประชุม เสนอลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห หรือ 10 วันทําการ ลงรับหนังสือที่งานการเงินและบัญชี 

    2) การขออนุมัติจัดประชุม ใหระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการ และกิจกรรมยอยของโครงการ ให

ชัดเจน 

    3) งานการเงินและบัญชีตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบการเงิน  กลุมแผนงานและประเมินผล

ตรวจสอบวาการขออนุมัติจัดประชุมดังกลาวอยูในแผนการดําเนินงานโครงการหรือไม แลวเสนอผูบริหารลงนาม

อนุมัต ิ

4.2 การขออนุมัติจัดประชุมราชการ 

    1) การขออนุมัติประชุมราชการ ใหกลุมงานที่ขออนุมัติสงหนังสือที่งานการเงินและบัญชี  เพื่อ

ตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบการเงิน  แลวเสนอผูอํานวยการลงนามอนุมัต ิ

    2) การขออนุมัติจัดประชุม ใหระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการ และกิจกรรมของโครงการ ใหชัดเจน  
 

 

 

 

5.1 เมื่อไดรับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการแลว ภายในไตรมาส 1 จะไม

อนุมัติใหมีการปรับแผนปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการ ซึ่งหากมีเหตุผลและความจําเปนจะมีการเสนอ

ผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาเปนกรณีไป 

5.2 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา และการพัฒนาศักยภาพ หากมีการดําเนินการเสร็จสิ้น

และไดผลผลิตตามเปาหมายแลว กลุมแผนงานฯและงานการเงิน จะตัดงบประมาณที่ เหลือจายไวเปนเงิน

สวนกลางของหนวยงาน เพ่ือใชในการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการที่มีความจําเปนในรอบการปรับแผนครึ่ง

ปหลัง ซึ่งผูบริหารของหนวยงานจะเปนผูพิจารณา 

 

 

 

6.1 แนวทางการปรับแผน 

ตามแนวทางการบริหารแผนงาน งบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมควบคมุโรค    ระบุวา

โครงการ / กิจกรรมในแผนฯ ที่กรมอนุมัติแลวใหทุกหนวยงานดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

และควบคุม กํากับใหเกิดผลตามที่ไดกําหนดเปนผลผลิตและตัวชี้วัด ไมควรปรับแผน ยกเวนกรณีจําเปน 

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี ้

 

 

6. การปรับแผน  

4. ขั้นตอนการขออนุมัติจัดประชุม  

5. ขอปฏิบตัิในการบริหารโครงการ  
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1) การปรับแผน / โครงการ หมายถึง การปรับรายละเอียดภายในโครงการที่ไดรับอนุมัติไวเดิม ซึ่ง

กรมควบคุมโรคกําหนดใหมี 2 กรณี ดังนี้ 

1.1 การปรับแผน คือ การปรับกิจกรรม / โครงการ / งบประมาณที่อยูในโครงการหรือกิจกรรม 

หรือผลผลิตเดียวกัน หรือ งบรายจายเดียวกัน ภายในหนวยงานเดียวกัน 

1.2 การโอน คือ การปรับแผน ที่มีการโอนงบประมาณขามผลผลิต ขามงบรายจาย   หรือขาม

หนวยงาน 

2) การพิจารณาอนุมัติปรับแผนใหดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี ้

2.1 ใหปรับแผนภายหลังจากโครงการเดิมดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติราชการ 

2.2 ไมทําใหเปาหมายผลผลิตตามแผนและแผนการใชจายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ลดลงในสาระสําคัญ 

2.3 ไมทําใหมีคาสาธารณูปโภคคางชําระ เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

3) กรมควบคุมโรคมอบหมายใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติปรับแผนฯ ขามโครงการของ

หนวยงานภายใตกิจกรรมหลักเดียวกันได รวมถึงโครงการประชุม อบรม สัมมนาท่ีเปนรายการใหมนอกแผน 

ทั้งนี้ ตองไมเกินอํานาจที่ ผูอํานวยการหนวยงานไดรับมอบหมาย และไมขัดตอระเบียบที่เก่ียวของ  

4) การปรับแผนที่ โอนงบประมาณขามผลผลิต / ขามกิจกรรมหลักและขามงบรายจาย คา

สาธารณูปโภค งบดําเนินงานข้ันต่ํา ภารกิจประจํา รวมทั้งขามหนวยงานตองเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัต ิ 

เนื่องจากตองชี้แจงตอสํานักงบประมาณ และคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป  

5) โครงการในกลุมบูรณาการ ไดแก ผลผลิตที่ 7(พิษสุนัขบา) ผลิตที่ 14(กลุมวัย) และผลผลิตท่ี 

15(อาชีวอนามัยในกลุมแรงงาน) หากดําเนินการเสร็จสิ้นไดผลผลิตตามเปาหมายแลว จะตองสง

งบประมาณเหลือจายคืนกรมควบคุมโรค ไมสามารถปรับแผนนํางบประมาณไปใชในการดําเนินงานอ่ืนได 

6) ตองดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด  

6.1) ใหระบุรายละเอียดในแบบฟอรมการปรับแผนฯ ใหครบถวน ไดแก ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

รหัสโครงการ ผลการดําเนินงานที่ผานมา เปาหมาย รวมทั้งเหตุผลท่ีมีเงินเหลือจาย หรือ ความจําเปนที่ตองทํา

รายการใหมใหชัดเจน  

6.2) ทํารายการเมนูปรับแผน / เงินโอนระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร โดยผูรับผิดชอบ

ของกลุมแผนงานและประเมินผล 

6.3) ถาอนุมัติปรับแผนภายในหนวยงาน ขอใหสงสําเนาปรับแผนใหกองแผนงานทุกครั้ง เพ่ือใช

ประกอบการอนุมัติโครงการในระบบฯ และกํากับติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ 

7) ขอตกลงในการปรับแผนโครงการภายในหนวยงาน  ดังนี ้

 7.1) กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาปรับแผนกลางปของหนวยงาน (รอบ 6 เดือน) 1 ครั้ง ใน

เดือนมีนาคม เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายของหนวยงานตอไป  
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 7.2) กําหนดใหในไตรมาส 1 กลุมงานปรับแผนไดไมเกิน 1 ครั้ง  หากกลุมงานมีการปรับแผน

เกิน 1 ครั้ง จะมีการพิจารณาปรับลดคะแนนผลการดําเนินงานของกลุมงาน ตามเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดผล

การดําเนินงาน ทั้งนี้ หากเปนกรณีที่ตองมีการปรับแผนตามเหตุผลและความจําเปน เชน ปรับแผนตามนโยบาย 

จะมีการพิจารณาเปนกรณีไป 
 

 

  

 

7.1 ชองรายการเดิม (ดานซายของแบบฟอรม) ใหระบุรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเดิมให

ครบทุกกิจกรรมทั้งที่ปรับแผนและไมปรับแผน โดยใหใสผลงานที่ดําเนินการไปแลว หรือ %  ความกาวหนาทุก

ครั้งที่ปรับแผน โดยเฉพาะกรณีที่ใหเหตุผลวา มีเงินเหลือจาย (เพื่อเปนการรับรองถึงความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน) การระบุครบทุกกิจกรรมจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบริหารวาในภาพรวมการ

ดําเนินงานเปนอยางไร หากลดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะสงผลกระทบตอโครงการรมใหญหรือไม 

7.2 ชองรายการหลังปรับแผน (ดานขวา)  

     1) ใหระบุรายละเอียดกิจกรรมเดิมของโครงการที่ไมไดปรับวา  “ไมปรับแผน”  

     2) ระบุกิจกรรมที่ปรับใหมและวงเงินที่ใช เปาหมายและเหตุผล หากมีการขอปรับเพิ่ม (ลด) 

งบประมาณ ขามโครงการ ขามผลผลิต ขามงบรายจาย ใหนําทุกโครงการที่ปรับมาใสใหครบ  

  3) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ทั้ง 2 สวน ตองเทากันทั้งกิจกรรมใหมและกิจกรรมเดิม 

        7.3 การจัดทําเหตุผลในการปรับแผน โดยระบุ 2 เหตุผลหลักคือ 

     1) เหตุผลที่มีเงินเหลือ โดยไดทํางานเดิม เสร็จ / ไมเสร็จอยางไร ไมทําเพราะเหตุใด (เชน 

ไดรับเงินจากแหลงอ่ืน หรือ บูรณาการกับโครงการอื่น หรือลดกิจกรรม ข้ันตอน ระยะเวลา อัตราคาใชจาย)  

โดยแสดงเปนตารางเปรียบเทียบเปาหมาย / ผลทั้งงานและเงิน    

     2) เหตุผลที่จําเปนตองทํารายการใหม โดยปรับ เพ่ิม / ลด / ขยายเปาหมายหรือปรับ

กิจกรรมใหม ดวยเหตุผลใด เชน เปนการผลักดันจากระดับนโยบาย หรือกลุมเปาหมาย เพ่ือใหงานครอบคลุม  มี

ประสิทธิผลขึ้น เปนตน โดยใหระบุเปาหมายของกิจกรรมใหมดวย 

กรณีที่เปนเรื่องวิจัย  ใหทําบันทึกสงใหสํานักจัดการความรูดําเนินการเสนอขออนุมัติกรมฯ และแจงผลการ

พิจารณาใหหนวยงานทราบ พรอมทั้งสงสําเนาใหกองแผนงาน 

เมื่อไดรับอนุมัติการปรับแผนแลว ใหจัดทํารายการปรับแผนในระบบ EstimatesSM กรณีเปนโครงการใหมให

สรางโครงการ ระบุแหลงเงนิไว โดยไมตองใสงบประมาณในแผนของบประมาณ 

 

 

 

 

 

7) การทําแบบฟอรมปรับแผน 



52 
 

                  แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผน ปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                            **  รวมระยะเวลาไมเกิน 3 วัน 

5.เสนอผูอํานวยการพิจารณาอนุมติั 

4.หัวหนากลุม

แผนงานฯ พิจารณา

กลั่นกรอง 

วงเงินไมเกินอํานาจ ผอ.อนุมัติ และเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กองแผนงานกําหนด 

กลุมแผนงานฯ เสนอ

กรมฯลงนามอนุมัติ   

วงเงินเกินอํานาจ ผอ.อนุมัติ หรือกรณี

นอกเหนือจากหลกัเกณฑที่กองแผนงาน

กําหนดใหเปนอํานาจของ ผอ. 

2.กลุมแผนงานและประเมินผล  

ลงทะเบียนรบั 

1 วัน 

1.ผูรับผดิชอบโครงการ 
ทําบันทึกพรอมแนบแบบฟอรมปรบั

แผนเสนอผานหัวหนากลุม 

3.งานแผนงานฯ 

ตรวจสอบความ 

ถูกตอง 

สงกลับใหกลุมงาน

แกไข 
ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

6.กลุมแผนงานฯสําเนาเรื่อง  
และสงเรื่องที่อนุมัติแลวคืนกลุม 

 

1 วัน 

1 วัน 
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 8.1 การใชงบประมาณเหลือจายในการดําเนินงานโครงการ  จะพิจารณาจากความจําเปนกรณี

มีความจําเปนตองดําเนินการเพ่ิมเติม (นอกเหนือจากแผนปฏิบัติราชการ หรือ เปนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

ราชการแตมีงบประมาณไมเพียงพอ) โดยผูรับผิดขอบโครงการ ทําบันทึกขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

เรียนผูอํานวยการ (ผานกลุมแผนงานฯ ตรวจสอบ) และพิจารณาอนุมัติโดยผูอํานวยการ 

 8.2 การใชงบประมาณเหลือจายเปนคาสาธารณูปโภค จะพิจารณาใชงบประมาณเหลือจาย

เปนคาสาธารณูปโภค กรณีหนวยงานมีคาสาธารณูปโภคคางจาย และพิจารณาอนุมัติโดยผู อํานวยการ                    

ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังแผนภาพที่ 6 และ แผนภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) การบริหารจัดการงบประมาณเหลือจาย 
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แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการบริหารจัดการงบประมาณเหลือจาย                                                                

จากกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการขออนุมติจัด

ประชุม และยืมเงินสําหรับการจดั

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 

งานการเงนิสรุปงบประมาณ

ที่ใชในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ และสงคืนเงิน

ยืม 

 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม  สัมมนา 

กลุมแผนงานและประเมินผล  

ตัดเงนิเหลือจายเขาสูงบกลาง 

สคร.7 ในระบบ BMCและสรุป

ขอมูลเสนอผูบรหิาร (สรุปขอมูล

ทุกเดือน) 

-ปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม 

สัมมนา   

- ผูรับผิดชอบโครงการสรุปผลการดําเนินงาน      

สงกลุมแผนงานและประเมินผล (ดาํเนินการ

ภายใน 30วัน) 

- กลุมแผนงานฯสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน 

และรวบรวมสงตอแนบหลักฐานการเงิน                            

มีงบเหลือจาย 

ไมมีงบเหลือจาย 
ผูบริหารพิจารณาตัดสินใจใช

งบประมาณเหลือจายใน

โครงการที่มีความจําเปนเรงดวน

และใชแกไขปญหา 

ภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับเงินยืม 

1 วัน 
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แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการบริหารจัดการงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานอื่นๆ 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมแผนงานและประเมินผล                     
แจงเวียนกลุมงาน  

จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 

รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.) 

คร้ังที่ 1 

สิ้นไตรมาส 2 

ผูรับผิดชอบโครงการทบทวน

แผนการดาํเนินงาน และ

แผนการใชจายงบประมาณ 

รอบ 6 เดือนหลัง 

- กรณีมีการปรับแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณ ผูรบัผิดชอบโครงการทําขอ

อนุมัติปรับแผนฯเสนอผูบริหาร (ผานกลุม

แผนฯ) 

- กรณมีีงบประมาณเหลือจายสงคนืกลุม

แผนงานฯ จะตดังบประมาณเขาสูงบกลาง 

สคร.7  ในระบบ BMCและสรุปขอมูลเสนอ

ผูบริหาร 

กรณีมีการปรับแผน 

/ มีงบเหลอืจ่าย 

กรณไีมมีการปรับแผน

และไมมีงบเหลือจาย 

กลุมแผนงานและประเมินผล รวบรวมขอมูลเพื่อใช    

ในการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

 

ผูบริหารพิจารณาตัดสินใจ      

ใชงบประมาณเหลือจาย 

7วัน 

- เสนอหัวหนากลุม/           

หัวหนางาน เพ่ือพิจารณา                       

- เสนอรองผูอํานวยการ/ผูชวย

ผูอํานวยการ เพื่อเห็นชอบ 

3 วัน 

ปรับขอมูลตามขอเสนอแนะ         

ของผูบังคับบัญชา  

มีขอเสนอแนะเพื่อแกไข  

สงขอมูลแผนการดําเนินงานและแผนการ

เบิกจายงบประมาณมายังกลุมแผนงานฯ 

 

3 วัน 

2 วัน 

2 วัน 

ผูบริหารพิจารณาตัดสินใจ      
ใชงบประมาณเหลือจาย 
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คร้ังที่ 2 

สิ้นไตรมาส 3 

กลุมแผนงานและประเมินผลติดตามการดาํเนินงาน 

รอบไตรมาส 3 และแจงผูรบัผดิชอบโครงการ

พิจารณาทบทวนงบประมาณเหลือจาย 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทบทวนแผนการใช

จายงบประมาณ  

กลุมแผนงานและประเมินผล       

ตัดงบประมาณเหลือจาย เขาไปที่   

งบกลาง สคร.7 ในระบบ BMC 

และสรุปขอมลูเสนอผูบรหิาร 

 

มีงบเหลือจาย 

ไมมีงบเหลือจาย 

ผูบริหารพิจารณาตัดสินใจ      

ใชงบประมาณเหลือจาย 

7วัน 

1วัน 

- เสนอหัวหนากลุม/           

หัวหนางาน เพ่ือพิจารณา                       

- เสนอรองผูอํานวยการ/ผูชวย

ผูอํานวยการ เพื่อเห็นชอบ 

3 วัน 

ปรับขอมูลตามขอเสนอแนะ         

ของผูบังคับบัญชา  

มีขอเสนอแนะเพื่อแกไข  

สงขอมูลงบประมาณเหลือจาย 

มายังกลุมแผนงานฯ 

 

- ผูรับผดิชอบโครงการดําเนินงานตามแผน 

- กลุมแผนงานติดตามกํากับการดาํเนินงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 
ขอมูลพื้นฐาน 
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ขอมูลทั่วไป 
1. ที่ตั้งสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู
เลขที่181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร ตําบลในเมืองอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 หมายเลข
โทรศพัทติดตอ043-222-818-9 โทรสาร 043-226-164   

2. สภาพภูมิศาสตร ภูมิประเทศของสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไดแก ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด และมหาสารคาม มีพ้ืนที่รวม 31,423 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพ้ืนท่ีมาก
ที่สุด คือ จังหวัดขอนแกน รองลงมา คือ จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม ตามลําดับ  

3. แผนท่ีจังหวัดในเขตรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

แผนภาพที่ 8 แผนท่ีจังหวัดในเขตรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

 
 
 สวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร จังหวัดขอนแกน ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม มีแมน้ําเชิญ 
แมน้ําชีไหลผาน โดยเฉพาะแมน้ําชีที่ไหลผานจังหวัดมหาสารคาม และรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุมีแมน้ําปาวไหล
ผาน มีแหลงน้ําขนาดใหญที่หลอเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรในพื้นที่ คอื เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนลําปาว 

4. การแบงเขตการปกครองและลักษณะประชากร       

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่รับผิดชอบในการประสานการทํางาน  4 
จังหวัด ซึ่งอยูในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยประกอบดวย 77 อําเภอ 660 ตําบล 8,131 หมูบาน 1,496,616 
ครัวเรือน มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  5,025,403 คน (ขอมูลประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) โดยจังหวัดที่
มีประชากรมากที่สุดคอื จังหวัดขอนแกน จํานวน  1,792,719 คน รองลงมา คือ จังหวัดรอยเอ็ด 1,298,936 คน 
และจังหวัดกาฬสินธุ  978,554 คน สวนจังหวัดที่มีประชากรนอยท่ีสุดคือ จังหวัดมหาสารคาม 955,194 คน 
 ดานโครงสรางประชากร มีประชากรวัยทํางาน อายุ 45 – 49 ป มากที่สุด จํานวน  454,530 คน คิด
เปนรอยละ 9.04 รองลงมาคือ อายุ 40 - 44 ป จํานวน  423,672 คิดเปน รอยละ 8.43 และ อายุ 50 - 59 ป 
จํานวน  400,183 คน คิดเปนรอยละ 7.96 รายละเอียดดังภาพ 
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ตารางที่ 12 ขอมูลประชากรพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน 
 

จังหวัด

อายุ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

นอยกวา 1 ป 4,639      4,198      8,237      7,676      4,309      3,876      5,778      5,443      22,963         21,193        

1 - 4 ป 20,587    19,538    37,718    35,169    18,944    17,917    26,255    24,926    103,504       97,550        

5 - 9 ป 28,883    27,289    51,650    48,601    26,336    25,084    36,335    34,366    143,204       135,340      

10 - 14 ป 29,852    28,511    53,464    50,072    27,402    26,059    38,069    35,802    148,787       140,444      

15 - 19 ป 31,382    29,416    57,349    55,188    31,282    31,171    42,626    39,250    162,639       155,025      

20 - 24 ป 33,883    33,665    70,081    71,238    37,245    42,949    49,300    46,392    190,509       194,244      

25 - 29 ป 37,733    35,861    66,337    63,411    34,735    33,380    48,874    46,004    187,679       178,656      

30 - 34 ป 37,773    35,518    64,914    63,117    33,034    31,464    48,387    45,365    184,108       175,464      

35 - 39 ป 39,517    37,589    70,082    69,298    36,977    35,910    52,485    49,709    199,061       192,506      

40 - 44 ป 42,358    42,755    70,835    73,248    40,847    40,746    56,374    56,509    210,414       213,258      

45 - 49 ป 45,130    46,524    75,596    80,771    42,594    44,379    58,950    60,586    222,270       232,260      

50 - 54 ป 38,773    39,960    68,913    74,517    37,187    38,592    49,899    52,342    194,772       205,411      

55 - 59 ป 30,000    32,191    56,114    61,750    29,320    31,765    39,522    42,258    154,956       167,964      

60 - 64 ป 22,793    25,068    43,161    48,589    23,151    25,598    31,416    34,852    120,521       134,107      

65 - 69 ป 17,513    20,777    34,798    40,025    18,850    22,116    25,384    29,251    96,545         112,169      

70 - 74 ป 12,036    14,705    23,408    28,046    12,895    15,949    17,317    21,826    65,656         80,526        

75 - 79 ป 6,910      9,558      15,219    19,253    7,366      10,160    10,385    14,118    39,880         53,089        

80 ปขึ้นไป 5,837      9,832      14,056    20,818    5,865      9,740      8,406      14,175    34,164         54,565        

รวม 485,599 492,955 881,932 910,787 468,339 486,855 645,762 653,174 2,481,632  2,543,771  

กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 4 จังหวัด

 
 

 

ที่มา  :สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

61 

แผนภาพที่ 9  ลักษณะปรามิดประชากรในพื้นท่ี สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

 

ที่มา:กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ตารางที่ 13 ขอมูลสถานบริการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด รวม 

ลําดับ ประเภท 
จํานวน
(แหง) 

จํานวน
(แหง) 

จํานวน
(แหง) 

จํานวน
(แหง) 

จํานวน
(แหง) 

1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1  1  1  4 
2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 18  26  13  20  77 
3 สถานีอนามัย 1  -  -  -  1 
4 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน -  -  -  -   - 
5 โรงพยาบาลศนูย -  1  -  1 2 
6 โรงพยาบาลทั่วไป 1  2  1   - 4 
7 โรงพยาบาลชุมชน 17  23  12  19  71 
8 ศูนยสุขภาพชุมชน ของ รพ. 1  22  2  -  25 
9 ศูนยวชิาการ -  4 1  -  5 
10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ. -  3  -  -  3 
11 โรงพยาบาล นอก สธ. -  3  1  1  5 
12 ศูนยบริการสาธารณสุข 3  27 4  7 41 
13 โรงพยาบาลเอกชน 1  3  1 2  7 
14 คลินิกเอกชน 109  46 205 265  625 

15 
โรงพยาบาล/ศูนยบริการ
สาธารณสุข สาขา 

-  -  -  1  1 

16 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 156  248  175  229  808 
รวม 308  409 416 546 1679 

ที่มา :  กลุมขอมลูทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ, กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข. ขอมูล ณ วนัท่ี 19  ตุลาคม 2560 
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5. วิสัยทัศน :  องคกรชั้นนําระดับภูมิภาค เชี่ยวชาญดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม
มาตรฐานสากลที่สังคมเชื่อถือและไววางใจ ภายในป 2563 
 

6. พันธกิจ 

 1. วิเคราะหสถานการณ เฝาระวัง ขาวกรอง การพยากรณโรคติดตามสถานการณโรคและภัยสุขภาพ 
รวมทั้งปจจัยเสี่ยงและตอบโตภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 2. พัฒนา และปรับปรุงองคความรู ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีดานการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพที่เหมาะสมตอบริบทของพ้ืนที่ในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 3. ถายทอด และสนับสนุนใหหนวยงานภาคีเครือขายนําองคความรู ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีดานการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไปใชในการดําเนินงาน 
 4. นิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการบริการปองกันควบคุมของสถานบริการสุขภาพใหได
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานกรมควบคุมโรค โดยประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตนทุนตอหนวยและ
ผลกระทบของการลดโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือเสนอแนวทางแกไขและพัฒนาตอหนวยงานภาคีเครือขายและเขต
สุขภาพ 
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

7. โครงสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7จังหวัดขอนแกน 

  7.1 โครงสรางการบริหารงานภายใน  ดังแผนภาพที่ 8 
 

แผนภาพที่ 10 ผังโครงสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกนขอนแกน 
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   7.2 สายบังคับบัญชา มีการใหอํานาจในการตัดสินใจแกเจาหนาที่ระดับตางๆ ภายในองคการ 
ดังนี้   
        1. มอบอํานาจใหรองผูอํานวยการ 2 ทาน ผูชวยผูอํานวยการ 4 ทาน ดูแลรับผิดชอบในการ
ควบคุมกํากับการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน การติดตามควบคุมกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
        2. มีการแบงกลุมยุทธศาสตรเปน 15 กลุมงาน โดยมีการบริหารในแนวดิ่ง มอบอํานาจให
หัวหนากลุมงาน และหัวหนาหนวยงานอื่นๆ ในกํากับดูแลภายในกลุมงาน  
        3. มีการทํางานระหวางกลุมงาน  มีลักษณะเปน Matrix organization 4  ผูจัดการแผนงาน
โรค (Program Cluster Manager : PCM) ไดแก ผูจัดการกลุมแผนควบคุมโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเรื้อน ผูจัดการกลุมแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ ผูจัดการกลุมแผนงานควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และผูจัดการกลุมแผนควบคุมโรคไมติดตอการบาดเจ็บและปจจัยที่สําคัญ เพ่ือ
ดําเนินงานพัฒนาแผนงานควบคุมโรคระดับเขต (Regional Program) ในแตละกลุมแผนงานควบคุมโรคจะ
ประกอบดวยผูรับผิดชอบหลักแผนงานควบคุมโรค (PCM and PM ) และทีมงานหลักที่ทําหนาที่บริหารจัดการ
แผนงาน (Core team) โครงสรางของ สคร.7 จ.ขอนแกน  
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ภาคผนวกท่ี 2 
แบบฟอรมประกอบ 

การจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 
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โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการของหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ  :  .........................  

2. ยุทธศาสตร : ………………………         

3. ประเภทงบรายจาย : งบดําเนินงานโครงการ       
  

 ผลผลิตท่ี .........  กิจกรรมหลักที่ ...............      
           

4. หลักการและเหตุผล  : ………………………..       

  

5. วัตถุประสงค : ………………………..        

  

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการปงบประมาณ 2561 : ………………………..……………………….. 

7. เปาหมายการดําเนินงาน :  

7.1 ผลผลิตของโครงการ : 

ลําดับ ผลผลิตของโครงการ จํานวน หนวยนับ 
    

หมายเหตุ :  ผลผลติของโครงการควรเปนผลผลิตทีต่ามเปาประสงคยทุธศาสตรและสอดคลองกับพจนานุกรมกิจกรรม 

 

7.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ :  

ลําดับ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ จํานวน หนวยนับ 
  เชิงปริมาณ :     
  เชิงคณุภาพ :     
  เชิงเวลา :     

 

 

7.3 ผลลัพธ (Outcome) : ..........................................................   
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8. วงเงินงบประมาณโครงการ : .................................. บาท 

9. รายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย
ดําเนินการ 

(จํานวน) 

พื้นที่เปาหมาย /  

สถานท่ีดําเนิน 

(ระบุ setting / ตาํบล 
/ อําเภอ / จังหวัด) 

ประมาณการคาใชจาย  

(แตกตวัคูณงบประมาณ) 

     

     

     

     

หมายเหตุ :  รายละเอียดงบประมาณขอใหเปนไปตามระเบยีบการเบิกจายงบประมาณ 

10. เครือขายรวมดําเนินการ (  ) 

เครือขายที่รวมดําเนินงาน ( ระบุจํานวนแหง ) 

สสจ. สสอ. รพ. ศูนย

อนามัย 

สบส. เขต

สุขภาพ 

อปท. สื่อสาร 

มวลชน 

สถาน

ประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐ

อ่ืนๆ เชน รร. สน.

แรงงาน (ระบุ) 

องคกรเอกชน

อ่ืนๆ (ระบุ) 
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11. แนวทางการติดตามประเมินผล 

กิจกรรมตามโครงการ 
ผลลัพธการดําเนินงาน 

ของกิจกรรม 
วิธีการวัดความสําเร็จของผลลัพธ 

(เกณฑการวัด) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1......................    

2.......................    

3.......................    
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12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : ………………………..  

13. ผูรับผิดชอบโครงการ :    

 12.1 ชื่อ.................................ตําแหนง........................... (หัวหนากลุม)     

 12.2 ชื่อ.................................ตําแหนง...........................เบอรโทรศัพท.....................e-mail……………………….. 

14. ผูเสนอโครงการ : 

                                        ……………………………………………………………………….. 

(หัวหนากลุม) 

15. ผูเห็นชอบโครงการ :    

           ............................................................................. 

(รองผูอํานวยการ / ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน) 

16. ผูอนุมัติโครงการ :     

                    ............................................................................. 

(ลงนามโดยผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 จังหวัดขอ
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แผนการดําเนนิงานและการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 โครงการ……………………………………………………………………………………………….  งบประมาณ …………………………….. บาท    

ลําดับ กิจกรรม 

(2) 

พื้นที ่

เปาหมาย 

(3) 

กลุมเปาหมาย

(4) 

ชวงเวลา 

ดําเนินการ 

(5) 

หนวย 

นับ 

(6) 

แผนงาน/แผนเงิน(7) งบประมาณ 

รวม 

(8) 

คาน้ําหนัก 

ของ

กิจกรรม 

(รอยละ) 

(9) 

มาตรการ 

(10) 

ภาย 

ใน 

ภาย 

นอก 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

  แผนการเบิกจาย

งบประมาณ 

                                    100%   

  กิจกรรมที่ 1         บาท                           ทุก

โครงการ

ยอย

รวมกัน

ได100% 

ดูไดจาก

แบบฟอรม 

5.4.2 สรุป

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

  กิจกรรมที ่2         บาท                           

  กิจกรรมที ่3         บาท                           

  กิจกรรมที่ 4         บาท                           

                      

หมายเหตุ : ในชองแผนงาน/แผนเงนิ ใหใสจํานวนหนวยนับและจํานวนเงิน ที่จะดําเนินการ 
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แบบฟอรมสําหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การสัมมนา ปงบประมาณ 2562 

------------------------------------------------------- 

 

1. กลุมงาน : ...................................... สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

2. ชื่อโครงการ: ................................................................................................................................................. 

(ภายใตโครงการ..........................................................) 

3. หลักการและเหตุผล:   
   
 

4. วัตถุประสงค 

  

 

5. ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ: 

    ผลผลิต :  

    

 

    ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ : 
 

                 

 

 

          6. วิธีการดําเนินงาน :  เชน การบรรยายใหความรู   แบงกลุมยอยเพ่ือฝกปฏิบัต ิ อภิปรายกลุม เปนตน 

          7. กิจกรรม / แผนการดําเนินงาน : เชน 

      1) เตรียมความพรอมในการดําเนินงาน ประสาน.....  

      2) ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

      3) จัดทําสรุปผลการจัดประชุมและเสนอผูบริหารรับทราบ 

 

 

 

 

 

 
 

ลําดับ ผลผลิต จํานวน หนวยนับ 
 เชน เครือขายไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน.........   
    

ลําดับ ตัวชี้วัด จํานวน หนวยนับ 
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         8. แผนการดําเนินงาน/เปาหมายและประมาณการคาใชจาย : 

ลําดับ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ประมาณการคาใชจาย  
คาใชจาย 
(บาท) 

  
 
 
 
 

    

          หมายเหตุ  สามารถถัวจายทุกรายการ 
         9. งบประมาณ: ........... บาท (...............................) 

         10. พื้นที่เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการโครงการ : .................................... 

         11. กลุมเปาหมาย : จํานวน ............ คน  ประกอบดวย  

 - ผูเขารับการอบรม ........ คน 

 - คณะทํางาน.............คน 

 - วิทยากร..............คน 

 12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ :  
 

13. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 13.1 ชื่อ.................................ตําแหนง...........................เบอรโทรศัพท..................... 

 13.2 ชื่อ.................................ตําแหนง...........................เบอรโทรศัพท..................... 

14. ผูเสนอโครงการ : 

………………………………………………………………… 

(หัวหนากลุม) 
15. ผูเห็นชอบโครงการ :    

                ..................................................................... 
(รองผูอํานวยการ / ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน) 

16. ผูอนุมัติโครงการ :     
                         ................................................................... 
 (ลงนามโดยผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแกน)    
     
 

 

 

 

           หมายเหตุ  แนบ (ราง) กําหนดการประชุม 
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แบบฟอรมการปรับแผน / โครงการ ป 2562 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 

รายการเดิม รายการหลังปรบัแผน เหตุผลในการปรบัแผน  
(1.เหตุผลที่ไมดําเนินโครงการเดิม /  

มีงบประมาณเหลือจาย  
2. เหตุผลที่จะดําเนินการโครงการ /  

รายการใหม) (13) 

ชื่อโครงการ 
(1) 

รหัส
โครงการ 

(2) 

เปาหมายการ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) ชื่อโครงการ 
(9) 

รหัส
โครงการ 

(10) 

เปาหมาย 
(11) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(12) แผน 

(3) 
ผล 
(4) 

ไดรับ 
(5) 

เบิกจาย
ไป 
(6) 

แผนท่ี
จะใช 
(7) 

คงเหลือ/
สวนขาด 

(8) 

กลุม......................................                     

บันทึก ที่ สธ ............................ ลงวันท่ี ................                     

ผลผลิตที่ ........  
กิจกรรมหลกัท่ี .......... 

              
ผลผลิตที ่........  
กิจกรรมหลกัท่ี .......... 

        

โครงการ................................               โครงการ.............................         

กิจกรรมที่ 1 ....................               กิจกรรมที่ 1 ....................         

กิจกรรมที่ 2 ......................              กิจกรรมที่ 2 ......................         

กิจกรรม 3 .......................               กิจกรรม 3 .......................         

กิจกรรมที่ 4 ......................               กิจกรรมที่ 4 ......................         

รวมทั้งสิ้น         รวมทั้งสิ้น         
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ตรวจสอบงบประมาณ :                      1. ระบุโครงการยอย/กิจกรรมยอย ในโครงการใหครบถวนตามลําดับ รหัสโครงการที่สรางในระบบบริหารจัดการ 
 

                2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป ที่ (5) และ (12) ตองเทากัน 
 

                                                      3. Sum ยอดรวมที่ โครงการรมใหญ และยอดรวมผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ทุกครั้ง 
           

                                                      4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมปที่ 13 
 

                                               4.1 เหตุผที่ไมดําเนินโครงการเดิม / มีงบประมาณเหลือจาย  
                                                                              4.2 เหตุผลที่จะดําเนินการโครงการ / รายการใหม 
                                                                  รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช และกิจกรรมที่รับเงินมาพรอมจํานวนเงิน 

 

 

เจาหนาที่กลุมแผนงานและประเมินผลของหนวยงาน ไดตรวจสอบขอมูลแลว (ลงนาม)  : ................................................................... 
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แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ 2562 

 

1. ชื่อโครงการ : 

2. ผลผลิต :   กิจกรรมหลัก : 

3. วัตถุประสงคของโครงการ: 

4. ผลผลิตโครงการที่ได :(ผลผลิตที่ไดจากกิจกรรมดําเนินการ  และผลผลิตหลักโครงการ) 

5. ผลลัพธของโครงการที่ได :(ผลผลิตโครงการสงผลตอผลลัพธที่คาดหวังอยางไร  เชน เครือขายมีศักยภาพการทํางาน

เพ่ิมมากขึ้น ไดแก  การจัดการความรูในพ้ืนที่ดีขึ้น  การทํารายงาน/การสงรายงานดีขึ้น  กระบวนการทํางานดีขึ้น จนไป

ถึงการลดอัตราปวย  อัตราตายของพ้ืนที่  เปนตน) 

6. ประโยชนท่ีเกิดขึ้นจริง (เกิดกับใคร เกิดอยางไร) : 

7. บทเรียน ปญหา อุปสรรคที่เกดิจากการดําเนินงาน : 

8. สิ่งที่เหนือความคาดหมายในการดําเนนิงาน : 

9. การดําเนินงานตามแผนงานโครงการในป 2563: 

  ดําเนินการตอ โดยมีกิจกรรมเหมือน ป 2562 เนื่องจาก................................................... 

ดําเนินการตอ โดยมีกิจกรรมตางจากป 2562 ไดแก (บอกกิจกรรมที่ตางออกไปจาก
เดิม).....................................เน่ืองจาก (เหตุผลที่ตองปรับเปลี่ยนกิจกรรม)............................... 

  ยุติโครงการนี้ เนื่องจาก......................................................................... 

10. ความภูมใิจที่ไดจากการดําเนินงานโครงการ : 

11. ขอเสนอแนะอื่นๆ : 

12. รูปภาพประกอบการดําเนินงานโครงการ 

      ลงชื่อ........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
      วันท่ี........................................................ 
 

      ลงชื่อ........................................หัวหนากลุม/หัวหนางาน 
      วันท่ี.....................................................
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