
กลุ่มงาน

ตค.-ธค.63 มค-มีค.64 เมย.-มิย.64 กค.-กย.64 ชื่อผู้รับผิดชอบ
1 การประชุมผู้บริหาร สนง.สสจ.

สกลนคร  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔
 - เพื่อร่วมประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือนจาก ฝ่าย/
งาน/อ าเภอ

 - ร่วมประชุม รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร ๑๒ คร้ัง ตค.๖3 - กย.๖4 งบประมาณจาก 
สสจ.สกลนคร

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพื่อร่วมประชุมชมรมสาธารณสุข
แหง่ประเทศไทย สาขาจังหวัดสกลนคร

 - ร่วมวิเคราะหผ์ลการปฏบิติังานและ
น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่
ละเดือน

 - ร่วมพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนการ
ปฏบิติังาน

 - ร่วมวางแผนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร

 - ร่วมพิจารณาวางแผนการด าเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วน

๒ ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและ
สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
ส าหรับผู้ปฏบิติังานระดับอ าเภอ

 - เพื่อใหบ้คุลากรผู้รับผิดชอบงานใน
สสอ.โคกศรีสุพรรณ  เข้าร่วมรับ
นโยบายจังหวัดสกลนคร

 - ใหเ้จ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังานใน สนง.สสอ.โคก
ศรีสุพรรณ  จ านวน  ๒  คน เข้าร่วมประชุม 
เดือนละ ๒  คร้ัง

24 คร้ัง ตค.๖3 - กย.๖4 งบประมาณจาก 
สสจ.สกลนคร

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพื่อร่วมสรุปผลการด าเนินงานราย
เดือน  รายไตรมาส ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบงานจังหวัด

 - ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ ร่วมวางแผน
การด าเนินงาน และวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด

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

 - น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน
ประเด็นตัวชี้วัดที่บรรลุผล / ตัวชี้วัดที่ยังไม่
บรรลุผลและแนวทางการด าเนินงาน

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

 - เพื่อเร่งรัดการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏบิติังานของหน่วยบริการ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.

 - ติดตามการด าเนินงานของ รพ.สต. ทกุ
เดือน

๒๔ คร้ัง ตค.๖๒ - กย.๖๓ งบประมาณจาก 
สสจ.สกลนคร

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพื่อติดตามและเร่งรัดการ
ปฏบิติังานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน

 - ส่งเสริมการพัฒนาส่วนขาด ของหน่วย
บริการ

 - เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการ
ของหน่วยบริการ

 - จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพระหว่างหน่วยบริการ

 - เพื่อสร้างความพร้อมและการเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของประชาชน

 - ส่งเสริมภาคีเครือข่ายใหม้ีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพประชาชน

แผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและจัดหาพัสด ุส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ประจ าปีงบประมาณ  2564

ล าดับ โครงการ / แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
การเบกิจ่ายรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบประมาณ



 - เพื่อตรวจสอบระบบบญัชีและ
ทะเบยีนทรัพย์สิน/ทะเบยีนครุณภณัฑ์
 ของหน่วยบริการ

 - ร่วมกับคณะท างาน                     คป
สอ.กุดบาก  ปฏบิติังานตรวจสอบและนิเทศ
งาน รพ.สต. ปลีะ 2 คร้ัง

๒ คร้ัง ตค.๖3 - กย.๖4

 - ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏบิติังานของ รพ.สต.

 - เพื่อสนับสนุนการปฏบิติังานของ 
รพ.สต.ตามบริบทชุมชน  และ
สนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ

๔ การเฝ้าระวังโรคติดต่อ และการสุ่ม
ประเมินผลการเฝ้าระวังของหน่วย
บริการ

 - เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อและ
โรคระบาด ในพื้นที่อ าเภอ

 - ติดตามการด าเนินงานของ   รพ.สต. ทกุ
เดือน

12 คร้ัง ตค.๖3 - กย.๖4 งบประมาณจาก 
สสจ.สกลนคร

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพื่อลดอัตราปว่ยและประเมินความ
ชุกของการเกิดโรค

 - พัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายใน
การร่วมมือปฏบิติังานในระดับอ าเภอ

๕ พัฒนาความรู้ ความสามารถบคุลากร  - เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบคุลากร

 - ใหเ้จ้าหน้าที่ของ.สสอ.โคกศรีสุพรรณ  เข้า
ร่วมประชุมหรืออบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
 ความสามารถ

๑๒ คร้ัง ตค.๖3 - กย.๖4         2,000.00 500 500 500 500 งบด าเนินงาน 
สสอ.โคกศรี

สุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

๖ สนับสนุนการปฏบิติังานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

 - เพื่อเปน็ค่าสาธารณูปโภค       (ค่า
ไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท)์

 - ไฟฟ้า โทรศัพท์ 12 เดือน ตค.๖3 - กย.๖4       15,000.00 3,750 3,750 3,750 3,750 งบด าเนินงาน 
สสอ.โคกศรี

สุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - เพื่อเปน็ค่าค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์
ประจ าปี

 - ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ  รถยนต์
 / รถจักรยานยนต์

๒ คัน ตค.๖3 - กย.๖4       17,000.00 4,250 4,250 4,250 4,250 งบด าเนินงาน 
สสอ.โคกศรี

สุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 12 เดือน ตค.๖3 - กย.๖4       84,000.00 21,000 21,000 21,000 21,000 งบด าเนินงาน 
สสอ.โคกศรี

สุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - ค่าวัสดุ  (วัสดุส านักงาน      วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุงานบา้นงานครัวฯ)

12 เดือน ตค.๖3 - กย.๖4       20,000.00 5,000 5,000 5,000 5,000 งบด าเนินงาน 
สสอ.โคกศรี

สุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 - ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 12 เดือน ตค.๖3 - กย.๖4       20,000.00 5,000 5,000 5,000 5,000 งบด าเนินงาน 
สสอ.โคกศรี

สุพรรณ

สนง.สสอ.โคกศรีสุพรรณ

 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พัก 12 เดือน ตค.๖3 - กย.๖4 2,000 500 500 500 500

160,000.00 48,000 48,000 48,000 16,000

ภุชพงศ์  สุพัฒนกลุ

รวม



สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ

วศิณุ  วทิยาบ ารุง

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสกลนคร

        (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกลุ)

           (นายวศิณุ  วทิยาบ ารุง)


