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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการภาพรวม สสอ.เจริญศิลป์ รายประเด็น 1

๑.ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 2

๒.งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3

๓.โครงการ/งบประประมาณท่ีจัดท าร่วมกับ CUP 5

๔.โครงการ/งบประมาณท่ีรับการสนับสนุนจาก CUP 8

สารบัญ
ประเด็น



สารบัญ



ล ำดับ ประเด็นกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์สุขภำพ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน(บำท)
สสจ. รพ.เจริญศิลป์ รพ.สต. PPA

1 งบประมำณสนับสนุนจำก สสจ.สกลนคร 3 147,200 226,000 0 0
2 โครงกำร/งบประมำณท ำร่วมกับ CUP 6 300,220 0 248,760 51,460 0
3 โครงกำร/งบประมำณท่ีขอสนับสนุนจำก CUP 1 150,000 0 150,000 0 0

รวม 10 597,420 226,000 398,760 51,460      -       

ลงช่ือ ………………………………………. ผู้ขออนุมัติแผน ลงช่ือ ………………………………………...  ผู้อนุมัติแผน
            ( นำยก่ิงเพชร  ศรีเทียน )             ( นำยอุดม  วรโคตร)
         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร         สำธำรณสุขอ ำเภอเจริญศิลป์

สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร สสอ.อ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ ๒๕๖6
แหล่งงบประมำณ



ประมาณการรายจ่ายส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ปีงบประมาณ  2566

หน้ีคา้งช าระ เงินบ ำรุงคงเหลือ จ านวน จนท. ค่าน ้ามนั ค่าซ่อมแซม สาธารณูปโภค ค่าวสัดุ อ่ืนๆ รวมค่าใช้จ่าย สรุปค่าตอบแทน/

สสอ. ณ 30  ก.ย.65 ณ 30  ก.ย.65 รถยนต์ จกัรยำนยนต์ (คน) (คน) (บาท)  OT  PP เบ้ียเล้ียง <m1> <m2> <m3> <m5> (บาท <16> จนท.ต่อคน<17>=

 <1>  <2>  <3>  <4>  <5>  <6>  <7>  <8>  <9>  <10>  <11>  <12> <13>  <14> <15>  =<7+8+……15>  <8+9+10>/<5>

16.เจริญศิลป์ 0 107,000.79        1                 -              8                  3     216,600.00       25,000.00      80,000.00   20,000.00   35,000.00      30,000.00        97,220.00      503,820.00            3,125

รวม 107,000.79      1               -            8                3     216,600.00     -  -  25,000.00    80,000.00 20,000.00 35,000.00    30,000.00      97,220.00    503,820.00         3,125

หมายเหตุ  :    รายจ่ายทั้งหมดรวมเบิกจ่ายท่ี สสอ.โดยตรง  และ สสอ.วางฎีกาเบิกจ่ายท่ี รพ.

                     **เงินเดือนลูกจำ้งชัว่ครำว   กรณี รพ .จำ้งใหใ้หน้ ำขอ้มูลมำลงดว้ย

จ านวนพาหนะ (คนั)    คา่ลูกจา้งชัว่คราว  คา่ตอบแทน จนท.



287,220.00 

45,762.10   

17,567.90   



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการบริหาร

จัดการท่ัวไป
เพ่ือการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปีของ
ส านักงาน

สสจ.

- ค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ติดตาม
นิเทศงาน

เพ่ือการ
ประชุม/อบรม 
แนวทางการ
ด าเนินงาน

จนท.
สสอ.
เจริญ
ศิลป์ 
5 คน

39,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,500 ก่ิงเพชร

  -ค่าวัสดุ 60,000 20,000 20,000 20,000 ก่ิงเพชร
  -ค่าวัสดุน้ ามัน
เช้ือเพลิง

72,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ก่ิงเพชร

  -ค่า
สาธารณูปโภค

31,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 ครรชิต

  -ค่าซ่อม
ครุภัณฑ์ส านักงาน

23,000 10,000 3,000 10,000 ก่ิงเพชร

  -ค่าซ่อมแซม
ต่างๆและค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืน ๆ

0 เดชา

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดั
บ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์
เป้าหม

าย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ  ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพท่ี ๘ ประเด็น  กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที ๒



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดั
บ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์
เป้าหม

าย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ  ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพท่ี ๘ ประเด็น  กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที ๒

2 การประเมิน/
พัฒนาคุณภาพ 
รพสต./คปสอ.
ติดดาว

เร่งรัด/พัฒนา
มาตรฐานของ
หน่วยบริการ 
ตามเกณฑ์ รพ

สต.ติดดาว

0 ครรชิต

3 การพัฒนา
กิจกรรมด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม ของ 
สสอ.

การจัดการ
ระบบการ

ก ากับ/ติดตาม/
การปฏิบัติงาน 

ให้มี
ประสิทธิภาพ

0 0 ก่ิงเพชร

226,000 15,500 15,500 45,500 15,500 15,500 38,500 25,500 15,500 35,500 3,500 0 0

รวมไตรมาสท่ี 1 76,500 รวมไตรมาสท่ี 2 69,500 รวมไตรมาสท่ี 3 76,500 รวมไตรมาสท่ี 4 3,500
ร้อยละ 33.85 ร้อยละ 30.75 ร้อยละ 33.85 ร้อยละ 1.55

รวมไตรมาสท่ี 1+2 146,000 รวมไตรมาสท่ี 1+2+3 222,500 รวมไตรมาสท่ี 1+2+3+4 226,000
ร้อยละ 64.60 ร้อยละ 98.45 ร้อยละ 100



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการ

ตรวจสอบภายใน
ระดับอ าเภอ

5,760 รพ. 2,880 2,880 ก่ิงเพชร

1.จัดท าแผน
ตรวจสอบภายใน
ของ Cup

2.ส่งแผน
ตรวจสอบภายใน
ให้สสจ.พย.573.ด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน

4.จัดท ารายงาน
ผลการ
ตรวจสอบพร้อม
สรุปผล'จัดล าดับ 
 รพ.สต.ท่ีตรวจ
ในระดับอ าเภอ5
 อันดับแรก สสจ.
สน มีค.61

ก่ิงเพชร

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ  ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพท่ี ๘ ประเด็น  กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที ๒

ล าดั
บ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประ
สงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ  ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพท่ี ๘ ประเด็น  กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที ๒

ล าดั
บ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประ
สงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2 โครงการ
ประกันภัย
รถยนต์'ส ารวจ
ยานพาหนะ
พิจารณาความ
เหมาะสม
ด าเนินการ

เพ่ือให้
รถ
ราชการ
ของ
สสอ.  
มี
ประกัน
ภัย
รถยนต์
ทุกคัน

2,500 2,500 ก่ิงเพชร

3 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ

1,500 รพ. 1,500 ก่ิงเพชร

4 โครงการ
ปฐมนิเทศน์
เจ้าหน้าท่ีใหม่ 
คปสอ.เจริญศิลป์

0 ก่ิงเพชร



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ  ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพท่ี ๘ ประเด็น  กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที ๒

ล าดั
บ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประ
สงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประม

าณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5 โครงการออกสุ่ม
ลูกน้ ายุงลาย ไขว้
อ าเภอ และไขว้
โซนภายในอ าเภอ
เจริญศิลป์

เพ่ือลด
อัตรา
การเกิด
โรค
ไข้เลือด
ออก

ไขว้
อ าเภอ
สถาน

บริการ 7
 แห่ง  
ไขว้โซน
สถาน

บริการ 7
 แห่ง

48,960 รพ./รพ
สต.

4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080

6 รายจ่ายค่าจ้าง
ช่ัวคราว

243,000 รพ. 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,250

301,720 24,330 24,330 29,710 24,330 24,330 25,830 24,330 27,210 24,330 24,330 24,330 24,330

รวมไตรมาสท่ี 1 78,370 รวมไตรมาสท่ี 2 74,490 รวมไตรมาสท่ี 3 75,870 รวมไตรมาสท่ี 3 72,990
ร้อยละ 25.97 ร้อยละ 24.69 ร้อยละ 25.15 ร้อยละ 24.19

รวมไตรมาสท่ี 1+2 152,860 รวมไตรมาสท่ี 1+2+3 228,730 รวมไตรมาสท่ี 1+2+3+4 301,720
ร้อยละ 50.66 ร้อยละ 75.81 ร้อยละ 100



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1 โครงการปรับปรุง

   ภูมิสถาปัตย์ 
สสอ.เจริญศิลป์

เพ่ือปรับ
ภูมิทัศน์
และ
ปรับปรุง
ภายใน
อาคาร
ส านักงาน

150,000 รพ.เจริญ
ศิลป์

0 50,000 100,000 0 เดชา

150,000 0 0 0 0 50,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0

รวมไตรมาสท่ี 1 0 รวมไตรมาสท่ี 2 50,000 รวมไตรมาสท่ี 3 100,000 รวมไตรมาสท่ี 3 0
ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 0.00

รวมไตรมาสท่ี 1+2 50,000 รวมไตรมาสท่ี 1+2+3 150,000 รวมไตรมาสท่ี 1+2+3+4 150,000
ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติการ สสอ.เจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
นโยบายรัฐบาลข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ  ๔.

ยุทธศาสตร์บูรณาการเขตสุขภาพท่ี ๘ ประเด็น  กลุ่มสนับสนุน

ภารกิจพ้ืนฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที ๒

ล าดั
บ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์.........................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ........14..พฤศจิกายน..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการประจ าปี หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์. 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการประจ าปี หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด

สกลนคร 
Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นายกิ่งเพชร  ศรีเทยีน) (นายอุดม  วรโคตร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป ์
วันที ่ 14  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565      วันที ่ 14  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายกิ่งเพชร  ศรีเทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันที ่ 14  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       

                                                    

 
  



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์.........................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ........14..พฤศจิกายน..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี หน่วยงานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเจริญศิลป์. 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

จังหวัดสกลนคร 
Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
  

(นายกิ่งเพชร  ศรีเทยีน) (นายอุดม  วรโคตร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป ์
วันที ่ 14  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565      วันที ่ 14  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายกิ่งเพชร  ศรีเทยีน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันที ่ 14  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       

                                                    

 
 


