ที่ ศก ๐๙๓๒/ ๔๓๒

สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ถนนพยุห์-ขุนหาญ ศก ๓๓๑๘๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓

จานวน

๒

ชุด

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้แต่ละ
อาเภอได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแต่ละเครือข่ายสุขภาพประจาปี ๒๕๖๓
ในส่ ว นของอ าเภอไพรบึ ง นั้ น ได้ จั ด ประชุ ม และด าเนิ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง พร้อมกับ
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบ ลงนามเสนอแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ขอส่ง แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๓ ตาม
รายละเอียด ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

กลุ่มงานแผนงาน/วิชาการ
โทร ๐ ๔๕๖๗ ๕๐๗๘

ตารางแสดงสรุปแผนปฏิบัตกิ าร อาเภอ ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ปี 2563
แผนปฏิบัตกิ าร สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
แหล่งงบประมาณ (บาท)
ชื่อแผนงาน/โครงการ
PP (1)
OPD (2) PPA (3) งบกองทุนตาบล(4) งบ สสจ. (5) อื่นๆ (6.1) อื่นๆ (6.2)
สสอ.ไพรบึง

ที่
1 โครงการพัฒนาองค์กร

300,000

ผู้รับผิดชอบ

นายวัชรินทร์ พันแก่น

2 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

10,000

นส.วรรณิดา สุภาพวง

3 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

31,460

นส.วรรณิดา สุภาพวง

4 โครงการการประเมิน

100,000

นายภาสกร อุ่นคา

ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน (ITA)
รวม

441,460

รพ.สต.ทุม่
5 โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว PCC และ
พชต.แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม
6 โครงการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้งานGREEN&CLEAN
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
8 โครงการอบรมวินัยจราจรและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
9 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดบุหรี่ สุรา ด้วยครอบครัว

14,400

นางบุศราทิพย์ ศรปัญญา

14,400
9,240
14,400

นายวัชรินทร์ ธรรมบุตร
นางบุศราทิพย์ ศรปัญญา
นางบุศราทิพย์ ศรปัญญา
นายวัชรินทร์ ธรรมบุตร

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26

To be number one
โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
โครงการป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
โครงการคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้าดี
โครงการค้นหาคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ี
ปัญหาพฤติกรรม 4 โรคหลัก
โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลในชุมชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
โครงส่งเสริมการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ(DPAC)
โครงการส่งเสริมอนามัยมารดาและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โครงการสร้างเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้า
และการช่วยฟืน้ คืนชีพ
โครงการเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจขาดเลือด
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการควบคุมป้องกันโรคพยาธิ
โครงการประชุมให้ความรู้และตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย
รวม
รพ.สต.หนองอารี
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง
ในโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคซึมเศร้า
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในร้านชา ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

14,400
10,000
6,250
7,500
5,000
8,642
7,800
7,800
8,400
34,200
9,600
28,600
11,000
14,310
12,000

นางนาตยา
นางนาตยา
นางนาตยา
นางนาตยา

ศิลาวรรณ
ศิลาวรรณ
ศิลาวรรณ
ศิลาวรรณ

นางนาตยา
นางนาตยา
นางนาตยา
นางนาตยา
นางนาตยา

ศิลาวรรณ
ศิลาวรรณ
ศิลาวรรณ
ศิลาวรรณ
ศิลาวรรณ

นางนาตยา ศิลาวรรณ
นายวัชรินทร์ ธรรมบุตร
นางบุศราทิพย์ ศรปัญญา
นายวัชรินทร์ ธรรมบุตร
นายวัชรินทร์ ธรรมบุตร
237,942

16800
19600

นางปาริชาต จันทศรี
นางธนันท์ณภัส เวชเคน

20000

นางธนันท์ณภัส เวชเคน

27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

อาหารและยา
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
44000
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย
10000
โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใน รพ.สต.
18000
โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร
20000
รวม
รพ.สต.ปราสาทเยอเหนือ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
14,950
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ
11875
โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค
6,700
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
60,612
โครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวช
2,375
โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ค้นหา คัดกรอง และดูแลเฝ้าระวังโรคจิต โรคซึมเศร้
8,000
า
เสี่ยงด้านการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
9,100
โครงการอบรมซ้อมแผนรับมือภัยฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ5,200
้า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทีส่ าคัญ
3,120
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปือ้ นแบคทีเรีย อ11
10,800
อ13
โครงการบริการตรวจคัดกรองเพือ่ หาความเสี่ยงจากสารกาจัดศรัตรูพืช
อนามัยมารดาและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
13,680
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
10,000
โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง23,680
โครงการเพิม่ ศักยภาพดูแลตนเองกลุ่มผู้ป่วยเพือ่ ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้
30,720
อน
โครงการคัดกรองโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้าดี
15,000

นายพิทกั ษ์พงษ์ จันทศรี
นางปาริชาต จันทศรี
นางธนันท์ณภัส เวชเคน
นางธนันท์ณภัส เวชเคน
148,400

9,100

10,000

37,500

นายสะอาด วิเศษสังข์
นางอุไรวรรณ เกษี
นายสะอาด วิเศษสังข์
นายสะอาด วิเศษสังข์
นส.สุพสั ศรีสะอาด
นส.สุพสั ศรีสะอาด
นางศิริยุพา ขันทอง
นายสะอาด วิเศษสังข์
นายสะอาด วิเศษสังข์
นางอุไรวรรณ เกษี
นางอุไรวรรณ เกษี
นางศิริยุพา ขันทอง
นายสะอาด วิเศษสังข์
นางสาวสุพสั ศรีสะอาด
นางสาวสุพสั ศรีสะอาด
นางสาวสุพสั ศรีสะอาด
นางอุไรวรรณ เกษี

48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

โครงการฟืน้ ฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
โครงการอบรมแกนนานักเรียนเพือ่ ป้องกันการจมน้า
30,600
โครงการ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ.
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิ13,520
ษสุนัขบ้า)
รวม
รพ.สต.บ้านไม้แก่น
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาศักยภาพการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล
โครงการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิชาการ
2,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและเสริมสร้างแรงจูงใจ
5,980
การขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)
โครงการอบรมซ้อมแผนรับมือภัยฉุกเฉินทางสาธารณสุข
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
หน่วยบริการงาน ทันตกรรมที่ รพ.สต.บ้านไม้แก่น
2,880
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
6,650
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตาม
ผู้เสพ ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
โครงการป้องกัน ค้นหาและทาลายแหล่งรังโรคเพือ่ ป้องกัน
และลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อในพืน้ ทีต่ าบลสาโรงพลัน
โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

13,520
21,960
19,775

2,400

นายสะอาด วิเศษสังข์
นางศิริยุพา ขันทอง
นางสาวสุพสั ศรีสะอาด
นางสาวสุพสั ศรีสะอาด
นายสะอาด วิเศษสังข์
381,787
นายสัญญา โพธิสาร
นายสัญญา โพธิสาร
นายสัญญา โพธิสาร

7500

นายสัญญา โพธิสาร

5,460

นางกัญญาพัชญ์ อุดร
นายวิทยา กิ่งคา
นายวิทยา กิง่ คา

8,400

นางกัญญาพัชญ์ อุดร

53600

นางกัญญาพัชญ์ อุดร

14,650

นางกัญญาพัชญ์ อุดร

9,700

นางกัญญาพัชญ์ อุดร

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72
72

โดยใช้เครื่องมือ (DSPM)
โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค
โครงการป้องกันโรคพยาธิในชุมชน
โครงการค้นหาพยาธิในชุมชน
โครงการอบรมผู้ประกอบการผู้ประกอบการร้านค้า
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ
โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
13,250
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูง
โครงการเพิม่ ศักยภาพการดูแลตนเองกลุ่มผู้ป่วยเพือ่ ลด
ความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน
8,000
โครงการคัดกรองโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้าดี
6,500
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม
โครงการอบรมแกนนานักเรียนเพือ่ ป้องกันการจมน้า
รวม
รพ.สต.บ้านตาโมกข์

73 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามผู้เสพ
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตา
โมกข์ ปีงบประมาณ 2563
74 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563
75 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ปีงบประมาณ 2563
76 โครงการส่งเสริมการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาการเด็ก

9,700

นางกัญญาพัชญ์ อุดร

7,700
9,500

นางกัญญาพัชญ์ อุดร
นางกัญญาพัชญ์ อุดร
นางกัญญาพัชญ์ อุดร
นางสุมนา ในทอง
นางสุมนา ในทอง
นางสุมนา ในทอง
นางสุมนา ในทอง

15,700
3,620
31,100
10,100
13,700

18,600

นางสุมนา ในทอง
นางสุมนา ในทอง
นางสุมนา ในทอง
นางสุมนา ในทอง
256,990

14,670

น.ส.นงค์เยาว์ แก้วโมกข์

59,000
8,000

น.ส.ชลทิชา สามา
อาพัฒน์
น.ส.วรรณพร บุญสอน

15,400

น.ส.วรรณพร บุญสอน

77 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
78 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน, โรคความดัน
โลหิตสูง

20,500
11,500

79 โครงการอบรมแกนนานักเรียนเพือ่ ป้องกันการจมน้า

18,600

80 โครงการคัดกรองโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้าดี
81 โครงการเพิม่ ศักยภาพการดูแลตนเองกลุ่มผู้ป่วยเพือ่ ลดความเสี่ยง
จากภาวะแทรกซ้อน
82 โครงการซ้อมแผนรับมือภัยฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้า ควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
83 โครงการป้องกัน ค้นหาและทาลายแหล่งรังโรคเพือ่ ป้องกันและลด
อัตราเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อในพืน้ ทีต่ าบลสาโรงพลัน อาเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563

8,900
15,400

84
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.และแกนนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตาโมกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
85 โครงการป้องกัน และควบคุมโรควัณโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านตาโมกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
86 โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านตาโมกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
87
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
88 โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

น.ส.ชลทิชา สามา
อาพัฒน์
น.ส.ชลทิชา สามา
อาพัฒน์
น.ส.ชลทิชา สามา
อาพัฒน์
น.ส.ชลทิชา สามา
อาพัฒน์
น.ส.ชลทิชา สามา
อาพัฒน์

14,670

น.ส.นงค์เยาว์ แก้วโมกข์

70,500

น.ส.นงค์เยาว์ แก้วโมกข์

14,670

น.ส.นงค์เยาว์ แก้วโมกข์

น.ส.นงค์เยาว์ แก้วโมกข์
15,500
น.ส.นงค์เยาว์ แก้วโมกข์
130,740
14,170
19,600

26,000
นางปิยะภรณ์ กองเงิน
นางปิยะภรณ์ กองเงิน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและเสริมสร้างแรงจูงใจ การ
89 ขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
90 โครงการฟืน้ ฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
91 โครงการปฐมพยาบาลเบืง้ ต้นและวินัยจราจร
92 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
93
โครงการ อบรมให้ความรูก้ ารดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ
94 หน่วยบริการงานทันตกรรมทีร่ พ.สต.บ้านทุม่
95 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ปีงบประมาณ 2563

28,840
35,000
15,600
13,350
9,750
2,880
64,200

โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
96 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านตาโมกข์ปีงบประมาณ 2563

รวม
รพ.สต.บ้านพะแวะ
97 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการเด็ก
98 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
99 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
100 โครงการเพิม่ ศักยภาพการดูแลตนเองกลุ่มป่วย
เพือ่ ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน
101 โครงการคัดกรองโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้าดี
102 โครงการฟืน้ ฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
103 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม

นางปิยะภรณ์ กองเงิน
นางปิยะภรณ์ กองเงิน
นางปิยะภรณ์ กองเงิน
นายวิทยา กิ่งคา
นายวิทยา กิ่งคา
นายวิทยา กิ่งคา
นางปิยะภรณ์ กองเงิน

3,000

2,880

นายเอกลักษณ์ พิมสอน
นางอาวิภา คุณวาที

30,000
22,200
14,400
20,000
16,500
2,880

น.ส.นงค์เยาว์ แก้วโมกข์
650,440

104 โครงการอบรมแกนนานักเรียนเพือ่ ป้องกันการจมน้า
105 โครงการประชุมเพือ่ จัดทาแผนการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีต่ าบลสุขสวัสดิ์ อาเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
106 โครงการรณรงค์ค้นหาและทาลายแหล่งรังโรคเพือ่ ป้องกัน
และลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก ในพืน้ ทีต่ าบลสุขสวัสดิ์
อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

25,800
4,800

นายศุภนันท์ จันทะกรณ์

10,000

107 โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในพืน้ ที่ บ้านหนองอิไทย
หมู่ที่ ๔ ตาบลสุขสวัสดิ์ อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
108 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี ในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง พืน้ ทีต่ าบลสุขสวัสดิ์ อาเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
109 โครงการแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านพะแวะ อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
110 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ปีงบประมาณ 2563
15,000
111 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง และติดตามผู้เสพ
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รวม
รพ.สต.บ้านกันตรวจ
112 โครงการควบคุมป้องกันมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก
20,800
113 โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโหหิตสูง ปีงบประมาณ256327,600

นายศุภนันท์ จันทะกรณ์
41,500
นายศุภนันท์ จันทะกรณ์
20,000
นายศุภนันท์ จันทะกรณ์
7,500
นายศุภนันท์ จันทะกรณ์
4,900

นายศุภนันท์ จันทะกรณ์
นายศุภนันท์ จันทะกรณ์
238,360
นางทวีติยา จันคณา
นางสาวจินตนา ไชยนิล

114 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย
19,500
115 โครงการพัฒนาศักภาพ อสม.
12,350
116 โครงการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและวินัยจราจร
19,500
117 โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2563
14,560
118 โครงการอบรมพัฒนางานจัดเก็บรายได้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 7,200
119 โครงการหมู่บ้านต้นแบบค้นหาคัดกรองและดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าเพือ่ ป้องกันการฆ่าตัวตาย
120 โครงการควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้าดี
121 โครงการปรับเปรี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสียงต่อเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
122 โครงการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนราม ปี2563
123 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย ในชุมชนปี2563
124 โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยบุหรี่และแอลกอฮอล์ป2ี 563
125 โครงการสร้างเสริมและแก้ปัญหาด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ
126 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ปี2563
รวม
รวมทัง้ สิ้น
1,034,324 408,860

40,920
12,600
15,600
18,200
18,200
14,300
12,875
19,600
1,102,840

83,160

นายไพรวัลย์ จันคณา
นาบไพรวัลย์ จันคณา
นายไพรวัลย์ จันคณา
นายไพรวัลย์ จันคณา
นายไพรวัลย์ จันคณา
นางสาวจินตนา ไชยนิล
50,000 นายไพรวัลย์ จันคณา
นางสาวจินตนา ไชยนิล
นายไพรวัลย์ จันคณา
นายไพรวัลย์ จันคณา
นายไพรวัลย์ จันคณา
นางสาวจินตนา ไชยนิล
นาบไพรวัลย์ จันคณา
323,805
50,000
2,679,184

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๙๓๒/๔๖๕

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัตินาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ที่มา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จะเตรียมหลักฐานเชิง ประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งใน EB๑๐
มีการประเมิน ดัชนี ความพร้ อมรับผิด โดยให้หน่ว ยงานแสดงหลักฐานการจั ดทาแผนปฏิบัติราชการและ
เผยแพร่แ ผนฯ ที่ ห น่ ว ยงานได้ จัด ท าขึ้ น ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ และได้ น าขึ้น ประกาศบนเว็ บไซต์ ข อง
หน่วยงาน
ข้อพิจารณา
งานตรวจสอบภายใน ขอเรียนว่า สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง เห็นควรนาส่ง แผน
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สานักงานสาธารณสุข อาเภอไพรบึง และ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปด้วย

( นายภาสกร อุ่นคา )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุมัติ
(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ชื่อหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึงกุมภาพันธ์ 2562
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ในเว็บไซด์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วัน/เดือน/ปี : ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ : เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. แผนปฏิบัติการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หมายเหตุ
เว็บไซด์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

