
กลุ่มงาน

ตค.-ธค.65 มค-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66 ช่ือผู้รับผิดชอบ

1 การประชุมผู้บริหาร สนง.สสจ.
สกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 - เพ่ือร่วมประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือนจาก ฝ่าย/
งาน/อ าเภอ

 - ร่วมประชุม รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร ๑๒ คร้ัง ตค.๖5 - กย.๖6 งบประมาณจาก 
สสจ.สกลนคร

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพ่ือร่วมประชุมชมรมสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสกลนคร

 - ร่วมวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแต่
ละเดือน

 - ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงาน

 - ร่วมวางแผนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร

 - ร่วมพิจารณาวางแผนการด าเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วน

๒ ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและ
สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ

 - เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรี
สุพรรณ  เข้าร่วมรับนโยบายจังหวัด
สกลนคร

 - ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน สนง.สสอ.โคก
ศรีสุพรรณ  จ านวน  1๒  คน เข้าร่วม
ประชุม เดือนละ 1  คร้ัง

144 คร้ัง ตค.๖4 - กย.๖6 งบประมาณจาก 
สสจ.สกลนคร

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพ่ือร่วมสรุปผลการด าเนินงานราย
เดือน  รายไตรมาส ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบงานจังหวัด

 - ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ ร่วมวางแผน
การด าเนินงาน และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

 - เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานระดับ
อ าเภอ  ระยะ ๖ เดือน และ ๑๐ เดือน

 - น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดใน
ประเด็นตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผล / ตัวช้ีวัดท่ียังไม่
บรรลุผลและแนวทางการด าเนินงาน

๓ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน รพ.สต. และ
ตรวจสอบภายใน นิเทศงานแบบ
บูรณาการประจ าปี

 - เพ่ือเร่งรัดการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยบริการ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.

 - ติดตามการด าเนินงานของ อสม. ทุกเดือน 53 คร้ัง ตค.๖5 - กย.๖6 สสจ.สน/รพ.โคก
ศรีสุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพ่ือติดตามและเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดเร่งด่วน

 - ส่งเสริมการพัฒนาส่วนขาด ของหน่วย
บริการ

 - เพ่ือยกระดับคุณภาพงานบริการ
ของหน่วยบริการ

 - จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพระหว่างหน่วยบริการ

งบประมาณ
(บาท)

การเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)
แหล่งงบประมาณ

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ประจ าปีงบประมาณ  2566

ล าดับ โครงการ / แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ



 - เพ่ือสร้างความพร้อมและการเข้าถึง
บริการท่ีมีคุณภาพของประชาชน

 - ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน

 - เพ่ือตรวจสอบระบบบัญชีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน/ทะเบียนครุณภัณฑ์
 ของหน่วยบริการ

 - ร่วมกับคณะท างาน คปสอ.โคกศรีสุพรรณ
 ปฏิบัติงานนิเทศงาน รพ.สต. ปีละ 2 คร้ัง

๒ คร้ัง ตค.๖5 - กย.๖6

 - ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ รพ.สต.

 - เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
รพ.สต.ตามบริบทชุมชน  และ
สนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ

๔ การเฝ้าระวังโรคติดต่อ และการสุ่ม
ประเมินผลการเฝ้าระวังของหน่วย
บริการ

 - เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อและ
โรคระบาด ในพ้ืนท่ีอ าเภอ

 - ติดตามการด าเนินงานของ   รพ.สต. ทุก
เดือน

12 คร้ัง ตค.๖5 - กย.๖6 สสจ.สน/รพ.โคก
ศรีสุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพ่ือลดอัตราป่วยและประเมินความ
ชุกของการเกิดโรค

 - พัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายใน
การร่วมมือปฏิบัติงานในระดับอ าเภอ

๕ พัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร  - เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร

 - ให้เจ้าหน้าท่ีของ.สสอ.กุดบาก  เข้าร่วม
ประชุมหรืออบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
ความสามารถ

๑๒ คร้ัง ตค.๖5 - กย.๖6         2,000.00 500 500 500 500 สสจ.สน/รพ.โคก
ศรีสุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

๖ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

 - เพ่ือเป็นค่าสาธารณูปโภค       (ค่า
ไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์)

 - ไฟฟ้า โทรศัพท์ 12 เดือน ตค.๖5 - กย.๖6       15,000.00 3,750 3,750 3,750 3,750 สสจ.สน/รพ.โคก
ศรีสุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพ่ือเป็นค่าค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ประจ าปี

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  รถยนต์
 / รถจักรยานยนต์

๒ คัน ตค.๖5 - กย.๖6       17,000.00 4,250 4,250 4,250 4,250 สสจ.สน/รพ.โคก
ศรีสุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 12 เดือน ตค.๖5 - กย.๖6       84,000.00 21,000 21,000 21,000 21,000 สสจ.สน/รพ.โคก
ศรีสุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - ค่าวัสดุ  (วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
 วัสดุงานบ้านงานครัวฯ)

12 เดือน ตค.๖5 - กย.๖6       40,000.00 10,000 5,000 5,000 5,000 สสจ.สน/รพ.โคก
ศรีสุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 12 เดือน ตค.๖5 - กย.๖6       40,000.00 5,000 5,000 5,000 5,000 สสจ.สน/รพ.โคก
ศรีสุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก 12 เดือน ตค.๖5 - กย.๖6 2,000 500 500 500 500

200,000.00 60,000 60,000 60,000 20,000

ภุชพงศ์  สุพัฒนกุล

สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ

รวม

        (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล)



สุรพงษ์ ผดุงเวียง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
           (นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง)


