
 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน

1.โครงกำรพ่อแม่คนใหม่ MY HERO 5,000.00 

2. โครงกำรส่งเสริม และป้องกนัโรคในช่องปำกหญิงต้ังครรภ์ และเด็กปฐมวัย
ในคลินิกเด็กดี

75,000.00 

3. โครงกำรมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต 124,300.00 
3.1 โครงกำรมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต ต ำบลสองพี่น้อง(รพ.สต.หนอง
ปืนแตก)

104,700.00 

3.2 โครงกำรมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต ต ำบลห้วยแม่เพรียง 19,600.00 

4. โครงกำรส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็ก 26,270.00 

4.1 โครงกำรส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็ก ต ำบลวังจนัทร์ 13,920.00 

4.2 โครงกำรส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็ก ต ำบลแกง่กระจำน(รพ.สต.เขำกล้ิง) 5,400.00 

4.3 โครงกำรส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็ก ต ำบลพุสวรรค์(รพ.สต.มะขำมโพรง) 6,950.00 

5. โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กสมวัย สูงดีสมส่วน 122,530.00 73,320.00 

5.1 โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กสมวัย สูงดีสมส่วน ต ำบลวังจนัทร์ 13,595.00 
5.2 โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กสมวัย สูงดีสมส่วน ต ำบลสองพี่น้อง(รพ.
สต.หนองปืนแตก)

12,450.00 

5.3 โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ต ำบลสองพี่น้อง(รพ.สต.สองพี่น้อง) 20,000.00 
5.4 โครงกำรเด็กพัฒนำกำรสมวัย สูงดีสมส่วน ต ำบลแกง่กระจำน(รพ.สต.แม่
คะเมย)

10,000.00 

5.5 โครงกำรเด็กพัฒนำกำรสมวัย สูงดีสมส่วน รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 16,920.00 

6. โครงกำรหนูน้อยฟันสวย (รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง) 10,100.00 

7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปกครองเด็กพิเศษ 5,000.00 

8. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพเครือข่ำยกำรช่วยเหลือเด็กพิเศษ 5,000.00 

1. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟันเด็กวัยเรียน 99,250.00 

1.1 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟันเด็กวัยเรียน ต ำบลสองพี่น้อง 10,000.00 

1.2 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟันเด็กวัยเรียน ต ำบลห้วยแม่เพรียง 26,700.00 

2) กลุ่มเด็กวัยเรียน 

 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง

1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

คณะที่ 1 :กำร
ส่งเสริม
สุขภำพ 

ป้องกนัโรค 
และกำร

จดักำรสุขภำพ

สรปุงบประมาณที่ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ปี 2563
คปสอ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 กองทุนต ำบล
คณะ

งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ
ประเด็น แผนงาน/โครงการ

 QOF 
 อืน่ ๆ (ระบุ)



 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน
 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง กองทุนต ำบล

คณะ
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

ประเด็น แผนงาน/โครงการ
 QOF 

 อืน่ ๆ (ระบุ)

1.3 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟันเด็กวัยเรียน ต ำบลแกง่กระจำน
(ท่ำเรือ)

15,000.00 

1.4 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟันเด็กวัยเรียน ต ำบลวังจนัทร์ 47,550.00 
2. โครงกำรเย่ียมเสริมพลังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคุณภำพและโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ

18,720.00 

3. โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ไม่อว้น 30,005.00 

3.1 โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ไม่อว้น 
ต ำบลห้วยแม่เพรียง

14,695.00 

3.2 โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ไม่อว้น 
ต ำบลวังจนัทร์

15,310.00 

4. โครงกำร พัฒนำศักยภำพแกนน ำนักเรียนด้ำนทักษะชีวิต (รพ.สต.หนองปืน
แตก)

28,450.00 
5. โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย โชป้ำแอนด์ชำยป้ำ ในโรงเรียน ตชด. 45,550.00 

1. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรกบัวัยรุ่น 50,000.00 

2. โครงกำรพัฒนำบริกำรสุขภำพมำรดำวัยรุ่น 5,000.00 

3. โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรต้ังครรภ์กอ่นวัยอนัควรในวัยรุ่น 34,890.00 

3.1 โครงกำรป้องกนักำรต้ังครรภ์กอ่นวัยอนัควรในวัยรุ่น ต ำบลแกง่กระจำน
(แม่คะเมย)

7,700.00 

3.2 โครงกำรป้องกนักำรต้ังครรภ์กอ่นวัยอนัควรในวัยรุ่น ต ำบลวังจนัทร์ 17,630.00 

3.3 โครงกำรป้องกนักำรต้ังครรภ์กอ่นวัยอนัควรในวัยรุ่น ต ำบลห้วยแม่เพรียง 9,560.00 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรส่ือสำรเชิงบวกของผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ 5,000.00 

2. โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพวัยท ำงำน ลดควำมเส่ียงโรคอว้น 
และโรคเร้ือรัง ต ำบลวังจนัทร์

15,000.00 

1. โครงกำรคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ 51,640.00 60,000.00 

1.1 โครงกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรคในผู้สูงอำยุ 10 เร่ือง ต ำบลพุสวรรค์ 12,300.00 

1.2 โครงกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรคในผู้สูงอำยุ 10 เร่ือง ต ำบลแกง่กระจำน
(เขำกล้ิง)

6,740.00 

1.3 โครงกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรคในผู้สูงอำยุ 10 เร่ือง ต ำบลวังจนัทร์ 25,000.00 

2) กลุ่มเด็กวัยเรียน 

3) กลุ่มวัยรุ่น

4) กลุ่มวัยท ำงำน

5) กลุ่มผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

คณะที่ 1 :กำร
ส่งเสริม
สุขภำพ 

ป้องกนัโรค 
และกำร

จดักำรสุขภำพ



 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน
 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง กองทุนต ำบล

คณะ
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

ประเด็น แผนงาน/โครงการ
 QOF 

 อืน่ ๆ (ระบุ)

1.4 โครงกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรคในผู้สูงอำยุ 10 เร่ือง ต ำบลแกง่กระจำน
(แม่คะเมย)

7,600.00 

2. โครงกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและสนับสนุนกจิกรรมชมรมผู้สูงอำยุ 101,100.00 

2.1 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและสนับสนุนกจิกรรมชมรม
ผู้สูงอำยุ ต ำบลสองพี่น้อง(หนองปืนแตก) 40,800.00 

2.2 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและสนับสนุนกจิกรรมชมรม
ผู้สูงอำยุ ต ำบลสองพี่น้อง 50,000.00 

2.3 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและสนับสนุนกจิกรรมชมรม
ผู้สูงอำยุ ต ำบลห้วยแม่เพรียง 10,300.00 

3. โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุในชุมชน 10,000.00 

4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ care giver 10,000.00 

5. โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพช่องปำกและฟัน 35,160.00 

5.1 โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพช่องปำกและฟัน ต ำบลห้วยแม่เพรียง 11,200.00 

5.2 โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพช่องปำกและฟัน ต ำบลวังจนัทร์ 10,960.00 

5.3 โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพช่องปำกและฟัน ต ำบลป่ำเด็ง 13,000.00

6. โครงกำรส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำยของผู้พิกำร,ผู้ด้อยโอกำส
และผู้สูงอำยุ 28,700.00

6.1 โครงกำรส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำยของผู้พิกำร,ผู้ด้อยโอกำส
และผู้สูงอำยุ ต ำบลสองพี่น้อง 20,000

6.2 โครงกำรส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำยของผู้พิกำร,ผู้ด้อยโอกำส
และผู้สูงอำยุ ต ำบลสองพี่น้อง(หนองปืนแตก) 8,700

7. โครงกำรจดักำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงและบุคคลอืน่ที่มีภำวะพึ่งพิง 255,000
7.1 โครงกำร LTC ต ำบลวังจนัทร์ 60,000
7.2 โครงกำร LTC ต ำบลแกง่กระจำน 95,000
7.3 โครงกำร LTC ต ำบลพุสวรรค์ 20,000
7.4 โครงกำร LTC ต ำบลสองพี่น้อง 45,000

5) กลุ่มผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

คณะที่ 1 :กำร
ส่งเสริม
สุขภำพ 

ป้องกนัโรค 
และกำร

จดักำรสุขภำพ



 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน
 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง กองทุนต ำบล

คณะ
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

ประเด็น แผนงาน/โครงการ
 QOF 

 อืน่ ๆ (ระบุ)

7.5 โครงกำร LTC ต ำบลป่ำเด็ง 35,000
1. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ
(พชอ.)

30,000.00 

2. โครงกำรแกไ้ขปัญหำตำมประเด็น พชอ. 35,000.00 

1. โครงกำรประเชิงปฏิบัติกำรและซ้อมแผนเฝ้ำระวังป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่ออบุัติใหม่และโรคอบุัติซ้ ำ

11,640.00 

2. โครงกำรอบรมกำรป้องกนัและระงับอคัคีภัยโรงพยำบำลแกง่กระจำน 45,000

3. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร EOC 
ระดับอ ำเภอ 12,000.00 

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยร่วมด ำเนินกำรป้องกนัและควบคุมโรค
ที่มำจำกยุงเป็นพำหะ ปีงบประมำณ 2563

25,000.00 

2. โครงกำร รณรงค์ป้องกนัควบคุมไข้เลือดออก 352,463.00 32,500.00 

2.1 โครงกำร รณรงค์ป้องกนัควบคุมไข้เลือดออก ต ำบลป่ำเด็ง 88,700.00 

2.2 โครงกำร รณรงค์ป้องกนัควบคุมไข้เลือดออก ต ำบลสองพี่น้อง 104,483.00 

2.3 โครงกำร รณรงค์ป้องกนัควบคุมไข้เลือดออก ต ำบลแกง่กระจำน(เขำกล้ิง) 42,100.00 

2.4 โครงกำร รณรงค์ป้องกนัควบคุมไข้เลือดออก ต ำบลแกง่กระจำน(ท่ำเรือ) 60,000.00 
2.5 โครงกำร รณรงค์ป้องกนัควบคุมไข้เลือดออก ต ำบลแกง่กระจำน(แม่คะ
เมย)

39,200.00 

2.6 โครงกำร รณรงค์ป้องกนัควบคุมไข้เลือดออก ต ำบลห้วยแม่เพรียง 17,980.00 

3. โครงกำรรณรงค์ป้องกนัโรค มือ เท้ำ ปำก 33,530.00 

3.1 โครงกำรรณรงค์ป้องกนัโรค มือ เท้ำ ปำก ต ำบลแกง่กระจำน(แม่คะเมย) 10,000.00 

3.2 โครงกำรรณรงค์ป้องกนัโรค มือ เท้ำ ปำก ต ำบลห้วยแม่เพรียง 23,530.00 

4. โครงกำรรณรงค์ให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล 14,000.00 

1. โครงกำรซ้อมแผนอบุัติเหตุหมู่ 15,000.00 

2. โครงกำรอบรมฟื้นฟูกำรท ำ CPR เจำ้หน้ำที่โรงพยำบำล 42,000.00 

3. โครงกำรป้องกนักำรจมน้ ำในชุมชน 60,600.00 

5) กลุ่มผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร

คณะที่ 1 :กำร
ส่งเสริม
สุขภำพ 

ป้องกนัโรค 
และกำร

จดักำรสุขภำพ

6) พชอ.

7) กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน  
(EOC)

8) กำรควบคุมโรคติดต่อ

9) กำรควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และภัยสุขภำพ ( NCD, จมน้ ำ
,อบุัติเหตุทำงถนน)



 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน
 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง กองทุนต ำบล

คณะ
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

ประเด็น แผนงาน/โครงการ
 QOF 

 อืน่ ๆ (ระบุ)

3.1 โครงกำรป้องกนักำรจมน้ ำในชุมชน ต ำบลห้วยแม่เพรียง 25,600.00 

3.2 โครงกำรป้องกนักำรจมน้ ำในชุมชน ต ำบลสองพี่น้อง 15,000.00 

3.3 โครงกำรป้องกนักำรจมน้ ำในชุมชน ต ำบลวังจนัทร์ 20,000.00 

4. โครงกำรส่งเสริมป้องกนัโรคในพื้นที่และภัยสุขภำพ 89,150.00 

4.1 โครงกำรส่งเสริมป้องกนัโรคในพื้นที่และภัยสุขภำพ ต ำบลห้วยแม่เพรียง 34,800.00 

4.2 โครงกำรส่งเสริมป้องกนัโรคในพื้นที่และภัยสุขภำพ ต ำบลแกง่กระจำน
(เขำกล้ิง)

10,500.00 

4.3 โครงกำรส่งเสริมป้องกนัโรคในพื้นที่และภัยสุขภำพ ต ำบลสองพี่น้อง 10,000.00 
4.4 โครงกำรส่งเสริมป้องกนัโรคในพื้นที่และภัยสุขภำพ ต ำบลสองพี่น้อง
(หนองปืนแตก)

13,850.00 

4.5 โครงกำรส่งเสริมป้องกนัโรคในพื้นที่และภัยสุขภำพ ต ำบลวังจนัทร์ 20,000.00 

5. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรปฐมพยำบำล/กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน (CPR)และ
กำรใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ(AED) ส ำหรับอำสำสมัครและผู้น ำชุมชน

188,180.00 15,000.00 

5.1 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรปฐมพยำบำล/กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน 
(CPR)และกำรใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ(AED) ส ำหรับอำสำสมัครและผู้น ำชุมชน
ต ำบลป่ำเด็ง

17,200.00 

5.2 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรปฐมพยำบำล/กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน 
(CPR)และกำรใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ(AED) ส ำหรับอำสำสมัครและผู้น ำชุมชน
ต ำบลห้วยแม่เพรียง

17,700.00 

5.3 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรปฐมพยำบำล/กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน 
(CPR)และกำรใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ(AED) ส ำหรับอำสำสมัครและผู้น ำชุมชน
ต ำบลแกง่กระจำน

62,030.00 

5.4 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรปฐมพยำบำล/กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน 
(CPR)และกำรใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ(AED) ส ำหรับอำสำสมัครและผู้น ำชุมชน
ต ำบลวังจนัทร์

35,000.00 

5.5 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรปฐมพยำบำล/กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน 
(CPR)และกำรใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ(AED) ส ำหรับอำสำสมัครและผู้น ำชุมชน
ต ำบลสองพี่น้อง

56,250.00 

6. โครงกำรอบรม คัดกรองควำม เส่ียงโรคควำม ดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน 390,519.00   
6.1 โครงกำรคัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน 
ต ำบลป่ำเด็ง

53,475.00     

คณะที่ 1 :กำร
ส่งเสริม
สุขภำพ 

ป้องกนัโรค 
และกำร

จดักำรสุขภำพ

9) กำรควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และภัยสุขภำพ ( NCD, จมน้ ำ
,อบุัติเหตุทำงถนน)



 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน
 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง กองทุนต ำบล

คณะ
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

ประเด็น แผนงาน/โครงการ
 QOF 

 อืน่ ๆ (ระบุ)

6.2 โครงกำรอบรม คัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน
 ต ำบลพุสวรรค์

29,530.00     

6.3 โครงกำรอบรม คัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน
 ต ำบลห้วยแม่เพรียง

35,500.00     

6.4 โครงกำรอบรม คัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน
 ต ำบลวังจนัทร์

49,404.00     

6.5 โครงกำรอบรม คัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน
 ต ำบลแกง่กระจำน(แม่คะเมย)

34,700.00     

3.3 โครงกำรอบรม คัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน
 ต ำบลแกง่กระจำน(เขำกล้ิง)

46,460.00     

6.6 โครงกำรอบรม คัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน
 ต ำบลแกง่กระจำน(ท่ำเรือ)

75,000.00     

6.7 โครงกำรอบรม คัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน
 ต ำบลสองพี่น้อง

32,000.00     

6.8 โครงกำรอบรม คัดกรองควำมเส่ียงโรคควำมดันโลหิตสูงและ โรคเบำหวำน
 ต ำบลสองพี่น้อง(หนองปืนแตก)

34,450.00     

7. โครงกำรปรับพฤติกรรม เปล่ียนชีวิต พิชิตโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิต
สูง ตำมวิถีชุมชน 111,100.00   

7.1 โครงกำรปรับพฤติกรรม เปล่ียนชีวิต พิชิตโรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูง ตำมวิถีชุมชน ต ำบลสองพี่น้อง 38,000.00     

7.2 โครงกำรปรับพฤติกรรม เปล่ียนชีวิต พิชิตโรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูง ตำมวิถีชุมชน ต ำบลห้วยแม่เพรียง 60,100.00     

7.3 โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพกลุ่มเส่ียงโรคเบำหวำนและโรค
ควำมดันโลหิตสูง ต ำบลสองพี่น้อง

13,000.00     

8. โครงกำรป้องกนัภำวะเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 25,248.00 

คณะที่ 1 :กำร
ส่งเสริม
สุขภำพ 

ป้องกนัโรค 
และกำร

จดักำรสุขภำพ

9) กำรควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และภัยสุขภำพ ( NCD, จมน้ ำ
,อบุัติเหตุทำงถนน)



 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน
 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง กองทุนต ำบล

คณะ
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

ประเด็น แผนงาน/โครงการ
 QOF 

 อืน่ ๆ (ระบุ)

1.โครงกำรตรวจคุณภำพวัตถุดิบอำหำรตำมเกณฑ์รพ.อำหำรปลอดภัย 16,000.00 

2. โครงกำรมหกรรมตลำดนัดเพื่อสุขภำพ 59,720.00 

3. โครงกำรอำหำรปลอดภัย 24,500.00 

1. โครงกำร Green&Clean hospital 30,000.00 

2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ GREEN&CLEAN ในสถำนบริกำรมุง่สู่ระดับดีมำก 25,000.00 

3. โครงกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำบริโภค น้ ำเสีย และน้ ำทิ้ง 32,000.00 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ 12,000.00 
2. โครงกำรประเชิงปฏิบัติพัฒนำทีมระบบสุขภำพปฐมภูมิระดับเครือข่ำย 25,000.00 

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรและกำรบริหำรจดักำรคุณภำพระบบ
บริกำรสุขภำพโรงพยำบำลแกง่กระจำน

19,800.00 

1. โครงกำรกจิกรรมสุขภำพในโรงพยำบำลแกง่กระจำน
ปีงบประมำณ 2563 60,000.00    

2. โครงกำรวัดควำมดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้ำน 2,850.00     

3. โครงกำรส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภำพผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 34,000.00     

4. โครงกำรเข็มคืนถิ่น 5,000.00        
5. โครงกำรเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้ป่วยที่มำรับบริกำรผู้ป่วยนอก 13,200.00       

1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหยุดย้ังวัณโรค 5,000.00      

2. โครงกำรรณรงค์ค้นหำและติดตำมผู้ป่วยวัณโรค อ ำเภอแกง่กระจำน 15,000.00    33,800.00     

2.1 โครงกำรรณรงค์ค้นหำและติดตำมผู้ป่วยวัณโรค ต ำบลสองพี่น้อง 26,800.00     

2.2 โครงกำรรณรงค์ค้นหำและติดตำมผู้ป่วยวัณโรค ต ำบลสองพี่น้อง(หนอง
ปืนแตก)

7,000.00      -                

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเจำ้หน้ำที่สำธำรณสุขในกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 2,000.00        

2. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลในชุมชน ต ำบลสองพี่น้อง 16,500.00     
1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรดูแลและกำรส่งต่อผู้ป่วย 
truama

10,400.00       

2) กำรพัฒนำเครือข่ำย
ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

3) .พัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพสำขำ NCD

10) กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำน
ผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำร
สุขภำพ

11) กำรบริหำรจดักำร
ส่ิงแวดล้อม GREEN&CLEAN 
Hospital

1) ระบบบริกำรปฐมภูมิ (PCC)

คณะที่ 1 :กำร
ส่งเสริม
สุขภำพ 

ป้องกนัโรค 
และกำร

จดักำรสุขภำพ

คณะที่ 2 : 
กำรพัฒนำ
ระบบบริกำร
สุขภำพ

6) ระบบส่งต่อผู้ป่วย

4) พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
สำขำ โรคติดต่อ (วัณโรค)

5) กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล



 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน
 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง กองทุนต ำบล

คณะ
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

ประเด็น แผนงาน/โครงการ
 QOF 

 อืน่ ๆ (ระบุ)

1. โครงกำรกำรพัฒนำของบุคลำกรในกำรช่วยฟื้นคืนชีพในทำรกแรกเกดิ 47,200.00   

1. โครงกำรเย่ียมบ้ำนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้พิกำร /
ผู้ป่วยเร้ือรัง 6,650.00 

1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังด้วยกำรแพทย์แผนไทย 11,820.00       

2. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้น้ ำมันไพลบ ำบัดโรคระบบกล้ำมนือ้และโครงร่ำง 
ต ำบลป่ำเด็ง 10,700.00     

1. โครงกำรครอบครัวอบอุน่ค้ ำจนุสุขภำพจติ 10,000.00    

2. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพจติด้วยธรรมปัญญำในผู้สูงอำยุ 20,000.00     

2. โครงกำรเพิ่มกำรเข้ำถึงกำรบริกำรสุขภำพจติ 10,000.00    

11) 5 สำขำ หลัก (สูติ, ศัลย, 
อำยุรกรรม,เด็ก, ออร์โธปิดิกส์)

10)  สำขำสุขภำพจติ

คณะที่ 2 : 
กำรพัฒนำ
ระบบบริกำร
สุขภำพ

8)  สำขำ Palliative Care

7)  สำขำ ทำรกแรกเกดิ

9)  สำขำแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ผสมผสำน



 แหล่งงบฯ  จ ำนวนเงิน
 NON UC  PPA   PPB  เงินบ ำรุง กองทุนต ำบล

คณะ
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ

ประเด็น แผนงาน/โครงการ
 QOF 

 อืน่ ๆ (ระบุ)

1. โครงกำรค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 187,870.00   

1.1 โครงกำรค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็ง
เต้ำนม ต ำบลป่ำเด็ง 55,000.00     

1.2 โครงกำรค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 
ต ำบลสองพี่น้อง(หนองปืนแตก) 11,450.00     

1.3 โครงกำรค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 
ต ำบลวังจนัทร์ 14,980.00     

1.4 โครงกำรค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 
ต ำบลแกง่กระจำน(แม่คะเมย) 32,500.00     

1.5 โครงกำรค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 
ต ำบลแกง่กระจำน(ท่ำเรือ) 15,000.00     

1.6 โครงกำรค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 
ต ำบลสองพี่น้อง 21,240.00     

1.7 โครงกำรค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 
ต ำบลห้วยแม่เพรียง 37,700.00     

2.  โครงกำรเฝ้ำระวังและคัดกรองโรคมะเร็งปำกมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมำก 11,450.00     

1. โครงกำรองค์กรสีขำว 20,000.00    

16)  สำขำปลูกถ่ำยอวัยวะ

13)  สำขำโรคมะเร็ง

17) บ ำบัดรักษำ ผู้ป่วยยำเสพ
ติด

12)  สำขำโรคหัวใจ

คณะที่ 2 : 
กำรพัฒนำ
ระบบบริกำร
สุขภำพ

14)  สำขำโรคไต

15)  สำขำตำ
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2. โครงกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือแบบบูรณำกำรส ำหรับผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำ
ฟื้นฟูสมรรถภำพและพัฒนำทักษะทำงสังคม

14,600.00   24,600.00       

2.1 โครงกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือแบบบูรณำกำรส ำหรับผู้ผ่ำนกำร
บ ำบัดรักษำฟื้นฟูสมรรถภำพและพัฒนำทักษะทำงสังคม ต ำบลสองพี่น้อง 10,000.00       

2.2 โครงกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือแบบบูรณำกำรส ำหรับผู้ผ่ำนกำร
บ ำบัดรักษำฟื้นฟูสมรรถภำพและพัฒนำทักษะทำงสังคม ต ำบลสองพี่น้อง
(หนองปืนแตก)

14,600.00       

18) Intermediate Care

19)  One Day Surgery

1. โครงกำรซ้อมแผนอบุัติภัย 43,500.00       

2.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติฟื้นฟูทักษะ 52,000.00       

3.โครงกำรป้องกนัเหตุรุนแรงในโรงพยำบำล (ห้องอบุัติเหตุฉุกเฉิน) 10,000.00       

4.โครงกำรท่องเที่ยวปลอดภัย อุน่ใจ ในอ ำเภอแกง่กระจำน 2563 15,000.00    
5. โครงกำรประชุงเชิงปฏิบัติกำรฟื้นฟู ทักษะกำรช่วยฟื้นคืนชีพ BLS แรลล่ี 
เครือข่ำยกูช้ีพแกง่กระจำน

20,000.00    

6. โครงกำร Fast track Trauma and Stroke Alarm 15,000.00    
21) คุ้มครองสุขภำพ
ประชำชนจำกมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เส่ียง (Hot
 Zone)

1. โครงกำรตรวจสำรเคมีตกค้ำงในพืชผลทำงกำรเกษตร และรณรงค์กำรหยุด
ใช้สำรเคมีในกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2563

25,000.00    

22) พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิง
สุขภำพและกำรแพทย์(เมือง
สมุนไพร)

17) บ ำบัดรักษำ ผู้ป่วยยำเสพ
ติด

20) กำรพัฒนำระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน

คณะที่ 2 : 
กำรพัฒนำ
ระบบบริกำร
สุขภำพ
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คณะที่ 3 :
กำรพัฒนำ

ระบบบริหำร
จดักำร 

1) บริหำรจดักำรก ำลังคน

2) ประเมินคุณธรรม ควำม
โปร่งใส และบริหำรควำมเส่ียง

1.โครงกำรอบรม Risk management program 17,000.00       

2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ 4,000.00 

1.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมพลังขับเคล่ือนสู่โรงพยำบำลรับรอง
คุณภำพตำมมำตรฐำน HA และ รพ.สต.ติดดำว

254,622.00

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบบริหำรยุทธศำสตร์ 
ปีงบประมำณ 2563 137,700.00 

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและกำรบริหำรจดักำรคุณภำพระบบ
บริกำรสุขภำพ

19,800.00

4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรป้องกนัและควบคุมกำรติดเชื้อใน
โรงพยำบำล

23,400.00   

4. Happy MOPH 1. โครงกำรสืบสำนประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย เนือ่งในวันสงกรำนต์ 20,000.00       

2. โครงกำรตักบำตรส่งเสริมจริยธรรมบุคลำกรในองค์กร 10,000.00       

4) กำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนสุขภำพ

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำลโดยเครือข่ำย (Quality Learning 
Network)

31,300.00

5) Smart Hospital 1. โครงกำรพัฒนำกำรระบบคุณภำพข้อมูล 5,000.00        

2. โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ระบบคิวผู้รับบริกำร (ลดควำมแออดั) 90,000.00       

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงสุขภำพ 1,500,000.00   

3) กำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ 
PMQA, HA, รพ.สต.ติดดำว
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6) กำรบริหำรจดักำรกำรเงิน
กำรคลังสุขภำพ

7) กำรพัฒนำงำนวิจยัและ
นวัตกรรมด้ำนสุขภำพ

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพและทบทวนกำรให้บริกำรผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูล
วิชำกำร ปีงบประมำณ 2563

5,550.00        

2. โครงกำรมหกรรมวิชำกำร ประกวดผลงำนและนวัตกรรม รพ.แกง่กระจำน 
ปีงบประมำณ2563

14,000.00       

อืน่ ๆ
1. โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติฯ 10 ล้ำนครอบครัวไทยใส่ใจออกก ำลังกำย 
ต ำบลสองพี่น้อง 24,430.00     

2. โครงกำรพระรำชด ำริ ส่งเสริมกำรใช้เกลือเสริมไอโอดีน ต ำบลแกง่กระจำน
6,400.00      

3. โครงกำรมหกรรมรวมพลคนออกก ำลังกำย คีตะมวยไทยแอโรบิค ต ำบลวัง
จนัทร์

51,000.00     

รวม 437,530.00   -          -          225,750.00 5,038,037.00 2,620,252.00   

โครงกำรพระรำชด ำริ/เฉลิม
พระเกยีรติ



5,000.00 

75,000.00 

124,300.00 

26,270.00 

195,850.00 

10,100.00 

5,000.00 

5,000.00 

99,250.00 

สรปุงบประมาณที่ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ปี 2563
คปสอ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 รวมเงิน



 รวมเงิน

18,720.00 

30,005.00 

28,450.00 

45,550.00 

50,000.00 

5,000.00 

34,890.00 

5,000.00 

15,000.00 

111,640.00 



 รวมเงิน

101,100.00 

10,000.00 

10,000.00 

35,160.00 

28,700.00 

255,000.00 



 รวมเงิน

30,000.00 

35,000.00 

11,640.00 

45,000

12,000.00 

25,000.00 

384,963.00 

33,530.00 

14,000.00 

15,000.00 

42,000.00 

60,600.00 



 รวมเงิน

89,150.00 

203,180.00 

390,519.00 



 รวมเงิน

111,100.00 

25,248.00 



 รวมเงิน

16,000.00 

59,720.00 

24,500.00 

30,000.00 

25,000.00 

32,000.00 

12,000.00 
25,000.00 

19,800.00 

60,000.00 

2,850.00    

34,000.00  

5,000.00 
13,200.00  

- 

33,800.00 

-           

2,000.00 

16,500.00 

10,400.00 

- 



 รวมเงิน

47,200.00 

- 

6,650.00 

- 

11,820.00 

10,700.00 

10,000.00 

10,000.00 

- 

- 



 รวมเงิน

- 

- 

187,870.00 

11,450.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20,000.00 



 รวมเงิน

39,200.00 

- 

- 

43,500.00 

52,000.00 

10,000.00 

15,000.00 

15,000.00  

25,000.00 

- 



 รวมเงิน

- 

- 

17,000.00 

4,000.00 

254,622.00 

137,700.00

19,800.00

23,400.00

20,000.00 

10,000.00 

31,300.00 

- 

90,000.00 

1,500,000.00 



 รวมเงิน

- 

5,550.00 

14,000.00 

24,430.00 

6,400.00 

51,000.00 

6,004,277.00 


