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(นายวิทยา พลสีลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ผู้เสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข

(นางบุษบา  อนุศักด์ิ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข



งบประมาณรวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1
ค่าบริหารจัดการตามภารกิจพ้ืนฐาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 1,050,500 1,157,500 1,082,500 1,107,500 4,398,000          

2
ค่าบริหารจัดการตามภารกิจพ้ืนฐาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000          

3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และยาเสพติด 1,595,000          1,713,670          1,386,130          1,065,700          5,760,500          
4 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3,900                124,900            290,900            57,900              477,600            
5 กลุ่มงานนิติการ -                   27,100              27,100              54,200              
6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 40,000 299,380 1,102,250 198,100 1,216,930 

7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ -                   67,650              154,130            35,600              257,380            
8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 50,800              122,200            155,500            50,800              379,300            
9 กลุ่มงานประกันสุขภาพ - 67,650 154,130 35,600 257,380 
10 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 277,875            380,720            561,900            10,750              1,231,245          
11 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 1,575                78,475              1,575                1,575                83,200              
12 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 146,790            702,975            179,850            30,790              1,121,405          
13 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 126,350            41,800              16,000              5,070                189,220            
14 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 293,930            280,480            189,220            
15 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 2,500                154,300            101,700            81,500              189,220            

รวม 4,189,220         5,511,220         6,094,145         3,307,985         18,204,800       

หมายเหตุ
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะอนุมัติให้กลุ่มงาน ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่าน้ัน

สรุปงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณแยกรายไตรมาส

ล าดับ รายการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน





รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการจัด 8 อ าเภอ
   1.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด บริการสาธารณสุข รพท. 1 แห่ง 498,000       124,500         124,500       124,500       124,500       ส านักงานสาธารณสุข

   1.2 ค่าจ้างเหมา รปภ. ระดับอ าเภอ ต าบล รพช. 7 แห่ง 160,000       16,000           48,000         48,000         48,000         จังหวัดล าพูน
   1.3 ค่าจ้างพนักงานพนักงานบริการ  474,000  118,500  118,500  118,500  118,500
   1.3 ค่าจ้างนิติกร  216,000  54,000  54,000  54,000  54,000
   1.4 ค่าใช้จ่ายไปราชการ/อบรม 2,000,000     500,000         500,000       500,000       500,000       
   1.5 ค่าวัสดุส านักงาน 750,000       187,500         187,500       187,500       187,500       
   1.6 ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว 50,000         50,000         
   1.6 ค่าซ่อมบ ารุง 100,000       25,000           25,000         25,000         25,000         
   1.7 ค่าน้ าม้นเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืน 100,000       25,000           25,000         25,000         25,000         
   1.10 ค่าจ้างเหมาขัดพ้ืนลอกแวกซ์ 50,000         25,000         25,000         

รวม สสจ. 4,398,000     1,050,500      1,157,500    1,082,500    1,107,500    

2.สนับสนุนการบริหารจัดการ 8 แห่ง 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ส านักงานสาธารณสุข
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อ าเภอ
 -ค่าสาธารณูปโภค
 -ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รวม 6,798,000 1,650,500.00 1,757,500.00 1,682,500.00 1,707,500.00

โครงการสนับสนุนบริการตามภารกิจพ้ืนฐาน

สรุปงบประมาณบริหารจัดการตามภารกิจพ้ืนฐาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน....... สนับสนุนการจัดบริการระดับจังหวัด / อ าเภอ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/

จ านวน/พ้ืนท่ี
งบประมาณ หน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบ



 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด  496,000.00 งบสพฉ. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

กิจกรรมท่ี 1 การจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าแหน่งนัก
จัดการงานท่ัวไปประจ าส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 99,000 99,000 99,000 99,000

กิจกรรมท่ี 2  ค่าจ้างเหมาท าเอกสารแบบบันทึกการปฏิบัติงานและจัดซ้ือวัสดุ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 100,000

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    840,160 งบสพฉ. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

กิจกรรมท่ี 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานและเครือข่ายใน
ระดับจังหวัด/อ าเภอ 33,900

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามฟ้ืนฟูความรู้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ัง
การจังหวัด 0 46,300 0 0
กิจกรรมท่ี 3  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูน 20,600 0 20,600 0

กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วม
ประชุม /ประชุมเชิงปฏิบัติการ /ประชุมวิชาการ/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา / ศึกษาดูงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องท่ี
ส่วนกลางจัด 17500 17500 17500 17500

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการท่ีเก่ียวข้องด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 0 45000 22500 22500
กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉินชุมชน 0 123,500 123,500 0

กลุ่มงาน 

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และยาเสพติด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส

งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มงาน ล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส
งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 7  การอบรมฟ้ืนฟูผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเร่ีองเกณฑ์การคัด
แยกผู้ป่วย การช่วยฟ้ืนคืนชีพและการใช้เคร่ือง AED 48,300

กิจกรรมท่ี 8 สนับสนุนหน่วยท่ีจะยกระดับปฏิบัติการให้ส่งบุคลากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ( พฉพ.: EMT-B ) 115 ช่ัวโมง  
โดยสนับสนุนงบประมาณค่าลงทะเบียนส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ันสูง 0 85,000 0 0

กิจกรรมท่ี 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หลักสูตรฟ้ืนฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน หลักสูตร 2 วัน 0 89,230 89230 0

3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถปฏิบัติการ
ฉุกเฉินปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุและตรวจมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 0      48,640 0 0       48,640.00 งบสพฉ. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

4 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 4,316,600 งบยาเสพติด ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

กิจกรรมท่ี 1 การจัดซ้ือและสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
เบ้ืองต้น (ยาบ้า และกัญชา) และตรวจปัสสาวะ รับรองผลในข้ันท่ี 2    465,000      70,000 535,000       
กิจกรรมท่ี 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีผ่าน
สปอร์ตวิทยุ อสมท.จังหวัดล าพูน FM 96.5 Mhz ออกอากาศเร่ืองละ 30 วัน       9,000       9,000       9,000          27,000

กิจกรรมท่ี 3  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
 ONE      75,000      75,000      75,000      75,000          300,000
กิจกรรมท่ี 4 การบ าบัดฟ้ืนฟูติดตาม จัดสรรให้ รพ 8 แห่ง    660,000    660,000    690,000    690,000       2,700,000
กิจกรรมท่ี 5  ศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามมาตรฐาน 16,000               16,000
กิจกรรมท่ี 6 การติดตามผู้ป่วยยาเสพติด      22,600           22,600

กิจกรรมท่ี 7 การสร้างเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)
 และอสม. ยาเสพติด จัดสรรงบประมาณให้ สสอ. 8 แห่ง    160,000    110,000    115,000    115,000          500,000



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
กลุ่มงาน ล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส
งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 8  การประชุมเพ่ือถอดบทเรียน CBTx ปี 63      14,800           14,800

กิจกรรมท่ี 9  การจัดท าระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
(บสต)       7,400             7,400

กิจกรรมท่ี 10  การประชุมคณะท างานขับเคล่ือนและบูรณาการภารกิจด้าน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด และเขต       6,600             6,600
กิจกรรมท่ี 11 การศึกษาดูงาน HA ยาเสพติดตามมาตรฐานใหม่      37,200           37,200

กิจกรรมท่ี 12 การบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากร ตาม
นโยบายระดับจังหวัด      45,000      60,000      30,000      15,000          150,000

5
ประชุม/อบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 8,300 8,300 งบ สป. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

6
ติดตามกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินงานตาม NCDs Clinic คุณภาพ
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 1,700 1,700 1,700 1,700 6,800 งบ สป. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

7
ประชุมเพ่ือสรุปและแลกเปล่ียนการด าเนินงานลดเส่ียงและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพลดโรคไม่ติดต่อ 8,300 8,300 งบ สป. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

8
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ/ เฝ้า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ 5,700 5,700 งบ สป. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

9
สนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเคร่ืองเอ็กซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี  
(Mammogram) 30,000 30,000 งบ สป. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

รวมท้ังส้ิน 1,595,000 1,713,670 1,386,130 1,065,700 5,760,500 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคเหนือ จังหวัดล าพูน ปี 2563 105,000 105,000 งบกองทุนภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย

2
โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 3,900 3,900 3,900 3,900 15,600 งบกองทุนภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หมอพ้ืนบ้านจังหวัดล าพูน ปี 2563 35,000 35,000 งบกองทุนภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย

4 โครงการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดล าพูน ปี 2563 16,000 16,000 งบกองทุนภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย

5 โครงการประชุมคณะกรรมการหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดล าพูน ปี 2563 10,000 10,000 งบกองทุนภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย

6
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย 19,000 19,000 งบกองทุนภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย

7
โครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์แผนไทย จังหวัดล าพูน ปี 2563 หลักสูตร
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ช่ัวโมง 277,000 277,000 งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน แพทย์แผนไทย

3,900 124,900 290,900 57,900 477,600 รวมท้ังส้ิน

งบประมาณรวม กลุ่มงาน 

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส

แหล่งงบประมาณ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 อบรมความรู้เก่ียวกับการรับเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยบริการ และการเร่ียไรของหน่วยงานใน
สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

27,100 27,100 งบ.สป นิติการ

2 อบรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์   ทับซ้อน และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน

27,100 27,100 งบ.สป นิติการ

รวมท้ังส้ิน - 27,100 27,100 54,200 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานนิติการ

ล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 14,800 24,400 123,950 - 163,150 งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน/ทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดและอ าเภอ

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานคลินิกหมอครอบครัว
และ รพ.สต.ติดดาว ปี2563

กิจกรรมท่ี 3 กระบวนการเย่ียมเสริมพลังการพัฒนางาน พชอ. PCC. รพสต.ติดดาว

กิจกรรมท่ี 4 การติดตามประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการในการพัฒนางานคุณภาพ 
พชอ PCC รพ.สต ติดดาวในระดับจังหวัด และการมอบโล่และเกียรติบัตรให้ พชอ.ท่ีผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ และผ่าน รพ.สต ติดดาว

2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)   41,200   23,200     64,400 งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือการดูแลต่อเน่ือง ผ่าน
โปรแกรม Thai COC      41,200
กิจกรรมท่ี 2 การจัดเวทีแลกเปล่ียนผลงานวิชาการการดูแลผู้ป่วยระดับจังหวัด 23,200     

3
โครงการพัฒนาการใช้โปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือการดูแลต่อเน่ืองในหน่วยบริการ
สุขภาพจังหวัดล าพูน   10,800   10,800   10,800          -       32,400 งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระดับจังหวัด      23,400
กิจกรรมท่ี 2 การทบทวนการดูแลผู้ป่วยส่งต่อรายกรณี ระดับจังหวัด        9,000

งบประมาณรวม กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

แหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม กลุ่มงานแหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส

4
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานทุก
ระบบ 21,800 45,150 14,700 750     82,400 งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือกับ สรพ.      15,600

กิจกรรมท่ี 2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามบริบท        7,500

กิจกรรมท่ี 3 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ QLN New GEN        9,900
กิจกรรมท่ี 4 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้สอดคล้องกับ Service 
Plan      13,000

กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการควบคุมป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล      20,200

กิจกรรมท่ี 6 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานกายภาพบ าบัด          500

กิจกรรมท่ี 7 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานกายภาพบ าบัด        4,900

กิจกรรมท่ี 8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการการแพทย์          500

กิจกรรมท่ี 9 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานปฏิบัติการการแพทย์        4,900

กิจกรรมท่ี 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานเอ๊กซ์ เรย์          500

กิจกรรมท่ี 11 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานเอ๊กซ์เรย์        4,900

5

โครงการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะท างานผู้ประสานงานการ
ด าเนินงานมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 2,500 4,000 4,000     10,500 งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะท างานผู้ประสานงาน การด าเนินงานมูลนิธิ(พอ.สว.)        2,500



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม กลุ่มงานแหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการและคณะท างานผู้ประสานงาน การ
ด าเนินงานมูลนิธิ(พอ.สว.)      10,000

6 โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน 67,600 18,900 6,500 - 93,000    งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

กิจกรรมท่ี 1 การประกวดอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2563จ านวน 12 สาขา 55,200     

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 18,300     

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการสมาคมอสม.ล าพูน 19,500     

7 โครงการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ 10,800 - 59,200 - 70,000    งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมช้ีแจงนโยบายต าบลจัดการคุณภาพชีวิต/อสม.หมอประจ าบ้าน 10,800     

กิจกรรมท่ี 2 การน าเสนอผลการด าเนินงานหมู่บ้านต้นแบบปรับเปล่ียนพฤติกรรม/ต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต/โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 59,200     

8
การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ & บุคลากรใหม่ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน - - 264,600 -    264,600 งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

กิจกรรมท่ี 1   การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่บุคลากรใหม่ ปี 2563    241,600

กิจกรรมท่ี 2 อบรมปฐมนิเทศกลุ่มพนร./พกส./ลจป.ลจช.เข้าปฏิบัติงานใหม่      23,000

9 การพัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร 130,000 129,400 - - 259,400   งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 130,000   



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม กลุ่มงานแหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส

กิจกรรมท่ี 2 อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 68,000     

กิจกรรมท่ี 3 อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 28,000     

กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาทักษะการโค้ช ส าหรับหัวหน้างาน 33,400     

10 การพัฒนาแพทย์ประจ าบ้านปีการศึกษา 2564 - - 1,300 - 1,300      งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

11 การประชุมทีมเครือข่ายบุคลากรประชุมเครือข่ายทีมพัฒนาบุคลกรจังหวัดล าพูน 2,600 - - - 2,600      งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

12 โครงการบริหารการจัดการภาครัฐ 625 39,580 625 - 40,830     งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2 วัน 26,600     
กิจกรรมท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 4
 คร้ัง 2,500       
กิจกรรมท่ี 3 เวทีถอดบทเรียนเครือข่ายกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 6,850       

กิจกรรมท่ี 4 การเย่ียมติดตามการด าเนินงาน PMQA 4,880       

13 โครงการสร้างสุขในองค์กร - 56,300 3,900 - 60,200    งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานขับเคล่ือนการสร้างสุขในองค์กร 7,800       

กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้เป็นทีมและการสร้างสุขในองค์กรด้วยการใช้สติ 52,400     

14 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 16,850 250 23,725 -     40,825 งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม กลุ่มงานแหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย R2R นวัตกรรม ด้านสาธารณสุข      16,600

2. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย์          750

3. การจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม ระดับจังหวัด      23,475

15 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2,000 12,240 25,400 6,000 45,640     งบ สป. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ฯ

1.ประชุมคณะท างานคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดล าพูน 2,000       
2.จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และน าเสนอผลงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมระดับจังหวัด 25,400     

3.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตและระดับประเทศ 12,240     

4.การเชิดชูเกียรติคนดีประจ าหน่วยงาน 6,000       
277,875 380,720 561,900 10,750 1,231,245 รวมท้ังส้ิน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1
โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพแม่และเด็กเพ่ือลดการตายมารดาและทารก
จังหวัดล าพูน   154,700 งบ สป. ส่งเสริมสุขภาพ

2 โครงการเสริมสร้างเด็กล าพูนเก่งดีมีสุขบนความพอเพียง - 22,500 8,900 18,600 50,000 งบ สป. ส่งเสริมสุขภาพ

3
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ปี 2563 
(การเย่ียมเสริมพลังและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) 2,000 5,000 5,000          2,000              14,000  งบ สป. ส่งเสริมสุขภาพ

4
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและสร้างศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยสูงอายุ คนพิการและวัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดล าพูน 11380 28900 40,280 งบ สป. ส่งเสริมสุขภาพ

5

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
(TO BE NUMBER ONE) 548,000 

 งบ สป.
งบยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ

 กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะกรมการโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน          5,000          2,500

กิจกรรมท่ี 2 เย่ียมเสริมพลัง (coaching) การจัดต้ังและพัฒนาชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ          5,000
กิจกรรมท่ี 3 มหกรรม  TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน      100,000

กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
ระดับภาค/ประเทศ        30,000        54,000        60,000    

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเตรียมความพร้อมและการน าเสนอผลงานจังหวัด/ชมรม 
TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคเหนือ        40,000

กิจกรรมท่ี 6 เตรียมความพร้อมและการน าเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
 ระดับประเทศ      105,000      176,000

6 โครงการสร้างความรอบรู้เร่ืองออกก าลังกายสร้างสุขภาพ ลดเส่ียง ลดโรค   42,700 ส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมผู้น าสร้างความรอบรู้เร่ืองออกก าลังกายสร้างสุขภาพ ลดเส่ียง ลดโรค              33,200                  33,200  งบ สป.

งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงานล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส

3.รณรงค์สร้างกระแสการออกก าลังกายสร้างสุขภาพ ลดเล่ียง ลดโรค   ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน             8,000                    8,000  งบ สป.

กิจกรรมท่ี 2 ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน องค์กร  ชุมชน  ครอบครัว บุคคลต้นแบบ
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ             1,500                    1,500  งบ สป.

7
โครงการพัฒนาเครือข่ายและติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 
และพระราชานุเคราะห์จังหวัดล าพูน 9,000                9,000.00  งบ สป. ส่งเสริมสุขภาพ

8

โครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
เพ่ีอถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์และหน่วยปฐมพยาบาล 
(กรณีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชด าเนินในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน) 6,500 13,000 19,500  งบ สป. ส่งเสริมสุขภาพ

9 โครงการจังหวัดล าพูนบูรณาการปลอดบุหร่ีและสุรา ประจ าปี 2563 873,750 873,750 งบ สสส ส่งเสริมสุขภาพ
10 โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดล าพูน 7,800 5,200 13,000  งบ สป. ส่งเสริมสุขภาพ

40,000 299,380 1,102,250 198,100 1,216,930 รวมท้ังส้ิน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดล าพูน ปี 2563  -    3,250  91,980  15,100  110,330 งบ สป. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการประสิทธิภาพการเงินการคลัง
(CFO) ระดับจังหวัด 2 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะท างานสารสนเทศการเงินการคลัง พัฒนาTPS Scose 
ของหน่วยบริการ 1 คร้ัง Smart Hospital

กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมบริหารจัดการลูกหน้ีค่า
รักษาพยาบาลของกองทุนต่างๆ smart hospital

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมคณะกรรมการ และการน าเสนอผลการวิเคราห์ Planfin ของ
หน่วยบริการ

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเพ่ือหาข้อตกลงเขตรอยต่อ 3 อ าเภอ (บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง
 สันป่าตอง) Re Design

กิจกรรมท่ี 6  ประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังและระบบบัญชีในหน่วยบริการทุกแห่งโดยทีมบูรณาการของจังหวัด 
(หน่วยบริการท่ีมีวิกฤต 4-7) จ านวน 3 แห่ง

กิจกรรมท่ี 7 โครงการประชุมพัฒนาเกณฑ์และออกตรวจสอบัญชีหน่วยบริการ 
(ร่วมกับกลุ่มงานบริหาร)

2
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน(ค่าเส่ือม) ปี 2563  -    3,900  7,150  7,150  18,200 งบ สป. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังส าหรับจนท.รพสต ปี 2563  10,400  10,400 งบ สป. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

งบประมาณรวม

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

กลุ่มงานแหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวม กลุ่มงานแหล่งงบประมาณล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส

4
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลงข้อมูลข้ึนทะเบียน และการบันทึกข้อมูล พ้ืนฐาน
หน่วยบริการและคู่สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพ  15,600  15,600

งบกองทุนแพทย์
แผนไทย กลุ่มงานประกันสุขภาพ

5

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ (UC/ประกันสังคม/ต่างด้าว/ผู้มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ)และแลกเปล่ียนวิธีการเรียกเก็บเพ่ือให้หน่วยบริการมีรายรับ
เพ่ิมข้ึน  3,250  3,250 งบแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานประกันสุขภาพ

6 โครงการแก้ปัญหาค้ามนุษย์  40,000  40,000 งบ สป. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการชดเชยและการตรวจสอบเวชระเบียน  10,100  10,100 งบ สป. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

8

การประชุมพัฒนาสารสนเทศ เข้าถึงสิทธิ ของประชาชน ประกันสังคม พรบ. 
ราชการ UC  สถานะและสิทธ์ิ เก่ียวกับลงทะเบียน สิทธิประโยชน์ ฐานข้อมูล ปี
2563  19,200  19,200 งบ สป. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

9 โครงการพัฒนาเครือข่ายรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ จังหวัดล าพูน  10,100  10,100  10,100  30,300 งบ สป. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- 67,650 154,130 35,600 257,380 รวมท้ังส้ิน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 28,000   28,000 งบ สป. บริหารทรัพยากรบุคคล  
2 การบริหารงานบุคคล       1,575       1,575       1,575       1,575 6,300 งบ สป. บริหารทรัพยากรบุคคล  
3 การสรรหาบุคลากรเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ         31,700       31,700 งบ สป. บริหารทรัพยากรบุคคล  

4
การสรรหาบุคลากรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ/พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข  17,200   17,200 งบ สป. บริหารทรัพยากรบุคคล  

1,575 78,475 1,575 1,575 83,200 

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

รวมท้ังหมด

งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงานล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1
โครงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2563 31,200 31,200 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.ล าพูน 7,050 7,050 7,050 2,250 23,400 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

3 โครงการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 24,640 24,640 24,640 24,640 98,560 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

4
การอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 73,400 73,400 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5
การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 - - 13,000 - 26,000 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

6 การประชุมเพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ี - - 7,800 3,900 59,700 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

7 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและServer 211,000 211,000 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

8
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล43แฟ้มคุณภาพการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 7,325 7,325 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

9 โครงการพัฒนาระบบ Distric Health Informatic Center 30,000 30,000 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส

งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส
งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน

10
โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุข (
 Service and Application Mobile Health ) 13,600 13,600 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

11
โครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีหน่วยบริการสุขภาพ ( Health Care 
Accraditation Information Technology ) HAIT 21,800 21,800 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

12
โครงการปรับปรุงคุณภาพคอมพิวเตอร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563 67,500 67,500 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

13
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนสู่
มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2563 8,900 8,900 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จ.ล าพูน ปี 2563 31,200 31,200 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

15

โครงการประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง(COPD) จังหวัด
ล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563

60,560 60,560 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

16

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเอง ครอบครัว ชุมขน 
ในพ้ืนท่ีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษาฯ 33,900 33,900 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

17
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนท่ีโครงการหลวงพระ
บาทห้วยต้ม อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน 33,000 33,000 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

18 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่อาวอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,200 5,200 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

19 โครงการประชุมเพ่ือรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 50,000 57,800 107,800 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
20 โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 77,360 77,360 งบ สป. พัฒนายุทธศาสตร์ฯ
21 โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชางต่างชาติ 50,000 50,000 100,000 งบ อาเซียน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ

146,790 702,975 179,850 30,790 1,121,405 รวมท้ังหมด



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1 โครงการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563  33,350  13,400  2,470  49,220  งบ สป.  บริหารงานท่ัวไป
2 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเงินการบัญชีหน่วยบริการ  2,600  2,600  2,600  2,600  10,400  งบ สป.  บริหารงานท่ัวไป
3 โครงการ 5 ส. ปีงบประมาณ 2563  60,000                  60,000  เงินบ ารุง  บริหารงานท่ัวไป

4
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและ
อ าเภอ

 57,900  57,900  เงินบ ารุง  บริหารงานท่ัวไป

5 โครงการเสริมสร้างทักษะงานการเงินและพัสดุ  5,850  5,850                  11,700  เงินบ ารุง  บริหารงานท่ัวไป
 126,350  41,800  16,000  5,070  189,220รวมท้ังหมด

งบประมาณรวม

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

แหล่งงบประมาณ กลุ่มงานล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1
โครงการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN CLEAN 
HOSPITAL

 90,300  90,300  งบ สป.
 อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 1 การปะชุมช้ีแจง,ติดตาม ประเมินผลงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

 22,000

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข จังหวัดล าพูน  68,300

2
โครงการพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ.2535

 13,450  13,450  งบ สป.
 อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

3
โครงการจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ "ยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 3 ชนิด ภายในปี 2563"

 16,100  16,100  งบ สป.
 อนามัย

ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพ่ือยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง  5,100
กิจกรรมท่ี 2  การติดตามเย่ียม ประเมิน รพ.สต.ต้นแบบ  11,000

4
โครงการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันในกลุ่มเส่ียง
 จ.ล าพูน

 113,000  113,000  งบ สป.
 อนามัย

ส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมท่ี 1 จัดหาหน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
จากภาวะหมอกควันในกลุ่มเส่ียง จ.ล าพูน  30,000
กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือเคร่ืองวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5  20,000
กิจกรรมท่ี 3  จัดท าเอกสารแผ่นพับการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจาก
ฝุ่นควัน  32,000
กิจกรรมท่ี 4  ติดตามเย่ียม พ้ืนท่ี safe zone ในจังหวัดล าพูน  11,000

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

งบประมาณรวมล าดับ โครงการ รวม
งบประมาณแยกรายไตรมาส

แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรวมล าดับ โครงการ รวม

งบประมาณแยกรายไตรมาส
แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน

กิจกรรมท่ี 5 จัดท าห้องปลอดฝุ่น (Safe Zone) ใน สสจ.ลพ.  20,000

5
โครงการพัฒนาการจัดการขยะติดเช้ือจังหวัดล าพูน

 17,800  17,800  งบ สป.
 อนามัย

ส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะติดเช้ือ  1 วัน      16,800

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการการจัดการขยะติดเช้ือ จ านวน 2
 คร้ัง       1,000

6
งานพัฒนาการจัดการส้วมสาธารณะ

 15,880  15,880  งบ สป.
 อนามัย

ส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมท่ี 1 การประกวดส้วมสาธารณะ      13,380
กิจกรรมท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการการจัดการส้วมสาธารณะ 
จ านวน 2 คร้ัง       1,000

กิจกรรมท่ี 3  การกระตุ้นเตือนวันส าคุญด้านส่ิงแวดล้อม       1,500

7
โครงการควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย
แบบพกพาของ รพท. และ รพช ในจังหวัดล าพูน  7,600

 7,600
 7,600  งบ สป.

 อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

8
โครงการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN CLEAN 
HOSPITAL  11,000

     11,000
 11,000  งบ สป.

 อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

9
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 8,800
      8,800

 8,800  งบ สป.
 อนามัย

ส่ิงแวดล้อม
293,930 280,480         293,930รวมท้ังหมด



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 3,250 3,250 6,500 13,000     งบ สป. ทันตสาธารณสุข

2
โครงการติดตามและตรวจประเมินคุณภาพการยึดติดเคลือบหลุมร่องฟันในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ 2563

36,419 36,419     งบ สป.
ทันตสาธารณสุข

3
โครงการรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีงบประมาณ 2563

1,950 19,662 21,612     งบ สป.
ทันตสาธารณสุข

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ในกลุ่มเด็กนักเรียนช้ัน
มัธยมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี จ านวน 1 คร้ัง

      1,950 งบ สป.

2. รณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ในกลุ่มเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ านวน 8 อ าเภอ 4 วัน

     19,662 งบ สป.

4
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานทันตสาธารณสุข และการให้บริการทันตกรรม จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563

12,650 12,650     งบ สป.
ทันตสาธารณสุข

5 โครงการประชุมสัญจรประเมินผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุขรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 21,100 21,100     งบ สป. ทันตสาธารณสุข
   104,781

กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

รวมท้ังหมด

ล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส

รวม แหล่งงบประมาณ



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1 โครงการพัฒนาระบบระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน  -    26,950  10,000  28,500  65,450  งบ สป.  ควบคุมโรคติดต่อ

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาระดับ
จังหวัดและอ าเภอ  6,400

กิจกรรมท่ี 2 การตรวจประเมินระบาดวิทยาระดับอ าเภอ โดยทีมประเมิน
ระดับจังหวัดและระดับเขต  10,000

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมการด าเนินงานตามมาตรฐานทางระบาดวิทยา 
และการเขียนรายงานสอบสวนโรค ฉบับสมบูรณ์  8,150

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมวิชาการงานระบาดวิทยาและการควบคุม
โรคติดต่อประจ าปี ๒๕๖๓  28,500

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีระบาดวิทยาจังหวัด  โดย 
training on the job ณ ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือล าปาง  ๕ วัน  12,400

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสาขาโรคติดเช้ือ (Service plan 
Sepsis)

 2,600  2,600  4,400  9,600  งบ สป.  ควบคุมโรคติดต่อ

3 โครงการป้องกัน ควบคุมโรควัณโรค จังหวัดล าพูน  2,500  28,900  12,500  12,000  55,900  ควบคุมโรคติดต่อ
กิจกรรมท่ี 1  การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการ
เสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดล าพูน

งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ล าดับ โครงการ
 งบประมาณแยกรายไตรมาส



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงานล าดับ โครงการ

 งบประมาณแยกรายไตรมาส

กิจกรรมท่ี 2  การประชุมเพ่ือทบทวน/ฟ้ืนฟู / พัฒนาศักยภาพ และ
ก าหนดบทบาท/ภารกิจ แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มทีมแพทย์ผู้รักษา /
 พยาบาล TB Clinic / นักเทคนิคการแพทย์ ทุกโรงพยาบาล ผ่านระบบ 
Cloud Conference 2 คร้ัง/ปี

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และ
ทบทวน ถอดบทเรียน การด าเนินงานป้องกัน ควบคุมโรควัณโรค

กิจกรรมท่ี 4  จัดประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนงานวัณโรคระดับ
จังหวัดล าพูน

กิจกรรมท่ี 5 การควบคุมก ากับการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค 
ให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมท่ี 6 การติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคผ่าน
ระบบ Cloud conference ทุกเดือน ท้ังในประเด็นการใช้ score risk 
death, การคัดกรองกลุ่มเส่ียง, การขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ี และ การท า 
dead case conference

4 การติดตามประเมินความครอบคลุมของการได้รีบวัคซีน 
และการนิเทศการติดตามการด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนท่ี

           -        11,600            -   
          -               11,600

 ควบคุมโรคติดต่อ

5 โครงการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย  -    -    8,800  -    8,800  ควบคุมโรคติดต่อ
6 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย  54,800  28,900  16,600  100,300  ควบคุมโรคติดต่อ
7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 -    -    -    -    -    งบ สป.  ควบคุมโรคติดต่อ

8 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ า จังหวัดล าพูน  20,000  20,000  20,000  60,000  ควบคุมโรคติดต่อ
9 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน            -              -        10,750           -               10,750  ควบคุมโรคติดต่อ



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
งบประมาณรวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงานล าดับ โครงการ

 งบประมาณแยกรายไตรมาส

10 โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์              -            9,450          8,150             -                   17,600  งบ สป.  ควบคุมโรคติดต่อ
โครงการขับเคล่ือนภารกิจการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563

                60,000  งบ สป.  ควบคุมโรคติดต่อ

11 โครงการป้องกันควบคุนหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามพระราชด าริ  ยังไม่แจ้งยอด  งบ สป.  ควบคุมโรคติดต่อ
12 โครงการรณรงค์ก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวาย

เป็นพระราชกุศลฯ
 ยังไม่แจ้งยอด  งบ สป.  ควบคุมโรคติดต่อ

 2,500  154,300  101,700  81,500รวมท้ังส้ิน



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)      146,400 คบส.

กิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อม
ท้ังรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี เครือข่ายภาคประชาชน อสม.
และ อย.น้อย 18,300 18,300 18,300 18,300 73,200 
กิจกรรมท่ี 2 การประชุมช้ีแจงผู้ประกอบการโรงรมล าใยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 22,600 22,600        งบ สป.
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเครือข่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
ด้านอาหาร 27,200 27,200        งบอย.
กิจกรรมท่ี 4 ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดล าพูน 1,000 1,000         งบ สป.
กิจกรรมท่ี 5 การนิเทศงานติดตามประเมินการด าเนินงาน 12,400 12,400        งบ สป.

กิจกรรมท่ี 6 ประชาสัมพันธ์ออกรายการวิทยุ  - ค่าออกรายการวิทยุและท าสปอตข่าว 10,000         10,000 งบกองทุนภูมิปัญญา

2
โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านสุขภาพ
และการจัดการเร่ืองร้องเรียน 32,500 32,500 32,500 32,500      130,000

งบ.สป. 
งบอย. คบส.

3 โครงการความปลอดภัยด้านยา และด้านเคร่ืองส าอาง 12,800       งบ สป. คบส.
กิจกรรมท่ี 1 ตรวจแนะน า ณ สถานท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในจังหวัดล าพูน 
 พร้อมท้ังสุ่มเก็บตัวอย่างเคร่ืองส าอาง 2,800 2,800         งบ สป.
กิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ยา
แผนโบราณ) เคร่ืองส าอาง พร้อมท้ังรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ ร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี เครือข่ายภาคประชาชน อสม.และ อย.น้อย (RDU Community อ.เมือง) 10,000 10,000        งบ สป.

รวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงาน

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ล าดับ โครงการ
งบประมาณแยกรายไตรมาส



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม แหล่งงบประมาณ กลุ่มงานล าดับ โครงการ

งบประมาณแยกรายไตรมาส

4 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ าจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 14,000 14,000       งบ อ่ืนๆ คบส.
5 โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCD (อย.น้อย) 24,400 24,400       งบ อย. คบส.

6
โครงการพัฒนาการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 19,700 19,700       งบ สป. คบส.

7
โครงการพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์และการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน จังหวัดล าพูน
ปีงบประมาณ  2563 32,000 32,000       งบ สป. คบส.

50,800 122,200 155,500 50,800 379,300 รวมท้ังส้ิน






