
แผนปฏิบัติการ  สสอ.บานมวง จังหวัดสกลนคร 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕





หนา

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการภาพรวม สสอ.บานมวง รายประเด็น 1

๑.ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 2

๒.งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3

๓.โครงการ/งบประประมาณที่จัดทํารวมกับ CUP 5

สารบัญ

ประเด็น



ลําดับ ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตรสุขภาพ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน(บาท)

สสจ. รพ.บานมวง รพ.สต. PPA

1 งบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.สกลนคร 1 87,000.00 87,000.00 0 0 0

2 โครงการ/งบประมาณทํารวมกับ CUP 0 0.00 0 0.00 0 0

3 โครงการ/งบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก CUP 9 247,000.00 0 247,000 0 0

รวม 10 334,000.00 87,000.00 247,000.00 -           -       

ลงชื่อ ………………………………………. ผูขออนุมัติแผน ลงชื่อ ………………………………………...  ผูอนุมัติแผน

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ 2565

แหลงงบประมาณ

            (นางสาวพัชรี นินันตัง)

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายณัฐพล มีพรหม)

ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอบานมวง



ประมาณการรายจายสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ปงบประมาณ  2565

หนี้คางชําระ เงินบํารุงคงเหลือ จํานวน จนท. คาน้ํามัน คาซอมแซม สาธารณูปโภค คาวัสดุ อื่นๆ รวมคาใชจาย สรุปคาตอบแทน/

สสอ. ณ 30  ก.ย.64 ณ 30  ก.ย.64 รถยนต จักรยานยนต (คน) (คน) (บาท)  OT  PP เบี้ยเลี้ยง <m1> <m2> <m3> <m5> (บาท <16> จนท.<17>=

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

บานมวง 0 114,612.09    2          1            11         5    724,236.00  18,000.00   70,000.00     20,000.00    30,000.00    30,000.00    247,000.00       1,139,236.00       0

รวม -        114,612.09    2        1         11       5   724,236.00  - - 18,000.00   70,000.00   20,000.00 30,000.00 39,600.00  247,000.00    1,139,236.00    0

หมายเหตุ  :    รายจายทั้งหมดรวมเบิกจายที่ สสอ.โดยตรง  และ สสอ.วางฎีกาเบิกจายที่ รพ.

                     **เงินเดือนลูกจางชั่วคราว   กรณี รพ.จางใหใหนําขอมูลมาลงดวย

จํานวนพาหนะ (คัน)    คาลูกจางชั่วคราว  คาตอบแทน จนท.



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

1 โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป

เพื่อการ

บริหารจัดการ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําปของ

สํานักงาน

0 สสจ. ภาวิดา

- คาเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง

เพื่อการ

ประชุม/อบรม

 แนวทางการ

ดําเนินงาน

จนท.สสอ

 บานมวง

 11 คน

8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ภาวิดา

  -คาวัสดุ

สํานักงาน

10,000 10,000 ภาวิดา

  -คาวัสดุ

คอมพิวเตอร

10,000 10,000

  -คาวัสดุน้ํามัน

เชื้อเพลิง

26,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 ภาวิดา

  -คา

สาธารณูปโภค

14,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ภาวิดา

  -คาซอม

ครุภัณฑ

สํานักงาน

8,000 8,000 ภาวิดา

  -คาซอมแซม

ตางๆและคาจาง

เหมาบริการ

อื่น ๆ

5,000 5,000 0 ภาวิดา

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ลําดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แหลง

งบประม

าณ

แผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายรัฐบาลขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอ  4.

ยุทธศาสตรบูรณาการเขตสุขภาพที่ 8 ประเด็น  กลุมสนับสนุน

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที 2



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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ลําดั

บ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แหลง

งบประม

าณ

แผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายรัฐบาลขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอ  4.

ยุทธศาสตรบูรณาการเขตสุขภาพที่ 8 ประเด็น  กลุมสนับสนุน

ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ยุทธศาสตรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประเด็นที 2

 - คาวัสดุงาน

บานงานครัว

4,000 4,000

 - คาประกันภัย

รถยนต

2,000 2,000

2 การประเมิน/

พัฒนาคุณภาพ 

รพสต./คปสอ.

ติดดาว

เรงรัด/พัฒนา

มาตรฐานของ

หนวยบริการ 

ตามเกณฑ รพ

สต.ติดดาว

0 0 วุฒธิสรรณ

3 การพัฒนา

กิจกรรมดาน

สาธารณสุข ของ

 สสอ.

การจัดการ

ระบบการ

กํากับ/

ติดตาม/การ

ปฏิบัติงาน ให

มีประสิทธิภาพ

0 0 ภาวิดา

87,000 0 14,000 28,000 16,000 13,000 6,000 6,000 4,000 0 0 0 0 0

รวมไตรมาสที่ 1 58,000.00 รวมไตรมาสที่ 2 25,000.00 รวมไตรมาสที่ 3 4,000.00 รวมไตรมาสที่ 3 0.00

รอยละ 66.67 รอยละ 28.74 รอยละ 4.60 รอยละ 0.00

รวมไตรมาสที่ 1+2 83,000 รวมไตรมาสที่ 1+2+3 87,000 รวมไตรมาสที่ 1+2+3+4 87,000.00

รอยละ 95.40 รอยละ 100.00 รอยละ 100



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

1 โครงการ

ตรวจสอบ

ภายในระดับ

อําเภอ

เพื่อใหการ

บริหาร

จัดการ

การเงิน 

พัสดุลัเวช

ภัณฑ

ถูกตองตาม

ระเบียบ

รพ.สต. 

10 แหง

12,000 รพ.บาน

มวง

0      6,000 0      6,000 สังคีบ

2 โครงการ

พัฒนาศัยภาพ

ทีม SRRT

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพทีม

 SRRT

15 คน 15,000.00 รพ.บาน

มวง

     15,000 วุฒธิสรรณ

3 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

คุณธรรมและ

ความโปรงใสใน

การดําเนินงาน

ของหนวยงาน

ภาครัฐ

เพื่อสงเสริม

ให จนท.มี

คุณธรรม 

และความ

โปรงใสใน

การปฏิบัติ

ราชการ

100 คน 0 สสจ.สน.          -   สังคีบ

4 โครงการอบรม

ประเมินผล

โครงการ

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ 

จนท.

50 คน 5,000      5,000 วุฒธิสรรณ

5 โครงการเวที

แลกเปลี่ยน

เรียนรูอสม.

ดีเดนระดับ

อําเภอ

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ 

อสม.

96 คน 55,000 รพ.บาน

มวง

     55,000 ณัฐพล

แผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายรัฐบาลขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอ 4

ยุทธศาสตรบูรณาการเขตสุขภาพที่ 8 ประเด็น  กลุมสนับสนุน ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แหลง

งบประมา

ณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



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

แผนปฏิบัติการอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายรัฐบาลขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุภาพของประชาชน  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอ 4

ยุทธศาสตรบูรณาการเขตสุขภาพที่ 8 ประเด็น  กลุมสนับสนุน ภารกิจพื้นฐาน บริหารจัดการ

ลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

แหลง

งบประมา

ณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

6 การจาง พกส.

เพื่อทดแทน 

ขรก.

ทดแทน 

ขรก.

3 คน 724,236 รพ.บาน

มวง

60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 60,353 สังคีบ

7 โครงการr

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ

ประชาชนมี

คุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

4 ครั้ง 20,000 รพ.บาน

มวง

0 5,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 วุฒธิสรรณ

8 โครงการเฝา

ระวังปองกัน

และควบคุมโรค

มือเทาปากใน 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เพื่อพัฒนา

ศูนยพัฒนา

เด็กใหเปน

ศูนยเด็ก

ปลอดโรค

ศพด. 34

 แหง

19,600 9,800 9,800 ณัฐพล

9 โครงการพัฒนา

ภาคีเครือขาย 

รพ.สต.ติดดาว

เพื่อพัฒนา 

รพ.สต.ให

ผานเกณฑ 

รพ.สต.ติด

ดาว

180 คน 36,000 18,000 18,000 วุฒธิสรรณ

831,236 60,353 60,353 65,353 66,353 75,353 65,353 60,353 60,353 70,353 66,353 115,353 65,353

รวมไตรมาสที่ 1 186,059 รวมไตรมาสที่ 2 207,059 รวมไตรมาสที่ 3 191,059 รวมไตรมาสที่ 3 247,059

รอยละ 22.38 รอยละ 24.91 รอยละ 22.98 รอยละ 29.72

รวมไตรมาสที่ 1+2 393,118 รวมไตรมาสที่ 1+2+3 584,177 รวมไตรมาสที่ 1+2+3+4 831,236

รอยละ 47.29 รอยละ 70.28 รอยละ 100



อันดับ รายการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

1 คาวัสดุสํานักงาน ตค.2564- กค.2565 10,000                

2 คาวัสดุคอมพิวเตอร ตค.2564- กค.2565 10,000                

3 คาวัสดุงานบานงานครัว ตค.2564- กค.2565 4,000                 

4 คาซอมบํารุงครุภัณฑ ตค.2564- กค.2565 8,000                 

5 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง ตค.2564- กค.2565 26,000                

6 คาซอมแซมยานพาหนะ ตค.2564- กค.2565 5,000                 

7 คาเบี้ยเลี้ยง ตค.2564- กค.2565 8,000                 

8 คาสาธารณูปโภค ตค.2564- กค.2565 14,000                

9 คาประกันภัยรถยนต ตค.2564- กค.2565 2,000                 

87,000.00           

        แผนการจัดซื้อ/จัดจาง ปงบประมาณ 2565

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร

รวม



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

1.คาวัสดุสํานักงาน รายการ 10,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓
2.คาวัสดุคอมพิวเตอร รายการ 10,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓
3.คาวัสดุงานบานงานครัว รายการ 4,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓
4.คาซอมบํารุงครุภัณฑ รายการ 8,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓
5.คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง รายการ 26,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6.คาซอมแซมยานพาหนะ รายการ 5,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓
7.คาเบี้ยเลี้ยง รายการ 8,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
8.คาสาธารณูปโภค รายการ 14,000           วิธีเฉพาะเจาะจง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
9.คาประกันภัยรถยนต รายการ 2,000             วิธีเฉพาะเจาะจง ✓

87,000           

ลงชื่อ ผูจัดทําแผน ลงชื่อ

(นางสาวพัชรี นินันตัง)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2565

หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร

จัดซื้อจัดจางดวยงบประมาณ สนับสนุนภารกิจพื้นฐานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานมวง ปงบประมาณ 2565

ลําดับ

1 งบบริการจัดการ

สนับสนุนภารกิจ

พื้นฐาน สสอ.บาน

มวง

รวม

ผูอนุมัติแผน

ชื่อโครงการ รายการที่จัดซื้อจัดจาง จํานวนหนวยนับ

งบประมาณ 

(บาท)   

(ประมาณการ)

วิธีจัดหา ไตรมาส 1

            

(นายณัฐพล มีพรหม)

สาธารณสุขอําเภอบานมวง                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



                        บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๔๐  โทร 042794๑๑๙ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/520     วันท่ี  29 ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสท่ี ๑-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  

 

เรียน สาธารณสุขอำเภอบา้นม่วง 

  1. เรื่องเดิม 
  ด้วยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำไตรมาสท่ี ๑-4 ทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในไตรมาสท่ี ๑-4)  
   
  ๒. ข้อเท็จ 
  ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานท่ีได้
ดำเนินการทุกเดือน จัดพิมพ์เป็นระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 
 
  ๓. ข้อพิจารณา/เสนอ 
  จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 
 

              
                (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
              ทราบ       

  
        
      
               (นายณัฐพล มีพรหม) 
                     สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
โทร. 042-794119 

“อยู่สกล รักสกล ทำเพ่ือสกลนคร” 



แผนงาน

งาน/
โครงการ

รายการ
จ านวน 

(หน่วยนับ)
จัดซ้ือจัดจ้าง

โดยวิธี

  ประกาศ   
 สอบราคา/ 
e-bidding 

e-marketing
 (วัน เดือน ปี)

   ลงนามใน    
สัญญา (วัน 

เดือน ปี)

การส่งมอบ  
(วัน เดือน ปี)

เงิน
งบประมา

ณ

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงินสมทบ

1  - วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ คร้ัง เฉพาะเจาะจง  - 1-ต.ค.-64 31-ต.ค.-64 6,600 /
2  - วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ คร้ัง เฉพาะเจาะจง  - 1-พ.ย.-64 30-พ.ย.-64 3,700 /
3  - วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ คร้ัง เฉพาะเจาะจง  - 1-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-64 4,000 /

14,300.00

ลายมือช่ือ ผู้จัดท า ลายมือช่ือ
(นางภาวิดา อุดมฉวี)

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไตรมาสท่ี 1-4 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ผลการด าเนินการ

ล าดับท่ี

การเบิก - จ่าย

เป็นไป
ตาม

แผน ( /
 )

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ไม่
เป็นไป

ตามแผน
 ( / )

ผู้รับผิดชอบ
(นายณัฐพล มีพรหม)

สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง

รวม
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