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แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ล ำดับ 5E ประเภท ชือ่แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ กจิกรรม เป้ำหมำย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.

1 1 2 1. พัฒนำสขุภำพคนไทยทกุกลุม่วยั 320,000         10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         120,000       100,000       10,000         10,000         10,000        10,000      

1 เฝ้ำระวงัมำรดำตำย มำรดำตัง้ครรภท์กุคน

2 บรกิำรตำมมำตรฐำนงำน

อนำมัยแมแ่ละเด็ก

เด็ก 0-5 ปี

3.สรำ้งควำมรอบรู ้ดำ้นสขุภำพ

กลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั

สตรแีละเด็กปฐมวยั

4 สรำ้ง /พัฒนำองคค์วำมรู ้

“เด็กไทยเลน่เปลีย่นโลก 3 F”

เด็ก 3-12 ปี

5 ขับเคลือ่นโรงเรยีนรอบรูด้ำ้น

สขุภำพ (HLS)

เด็กวยัเรยีน

6 เสรมิสรำ้งควำมรอบรูแ้ละ

พฤตกิรรมสขุภำพทีพ่งึประสงคแ์ก่

เด็กและเยำวชน

เด็กวยัเรยีนและ

เยำวชน

7 ขับเคลือ่น พรบ. กำรป้องกัน

และแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภใ์น

วยัรุน่

หญงิวยัรุน่

8 บรกิำรตำมมำตรฐำนงำนวยัรุน่ วยัรุน่

9 สง่เสรมิวยัท ำงำนใหม้สีขุภำพ

แข็งแรง รอบรู ้และมคีวำมพรอ้ม

เขำ้สูว่ยัผูส้งูอำยุ

ผูส้งูอำยแุละผูด้แูล

10 10 ลำ้นครอบครัวไทยออก

ก ำลังกำยเพือ่สขุภำพ

วยัท ำงำน

11 สง่เสรมิกำรดแูลสขุภำพ

ผูส้งูอำยแุบบบรูณำกำร  SALE 

MODEL

ผูส้งูอำยแุละผูด้แูล

12 สง่เสรมิกำรดแูลสขุภำพ

พระสงฆ์

พระสงฆ์

13 ขับเคลือ่นกำรจัดตัง้คลนิกิ

ผูส้งูอำยุ

โรงพยำบำล 19 แหง่

14 บรูณำกำรกำรมี

สว่นรว่มของทกุภำคสว่นและกำร

ใชท้รัพยำกรสง่เสรมิสขุภำพ

รว่มกัน

ภำคสีขุภำพที่

เกีย่วขอ้ง

2 1 2 2 ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสขุภำพ 88,000           5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         5,000          33,000         5,000          5,000          5,000          5,000         5,000        

1 พัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำร

โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง

กลุม่เสีย่งและผูป่้วย

 NCD

2 กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉนิ ทกุ รพ.

3 สรำ้งกำรมสีว่นรว่มของภำค

เครอืขำ่ย

เครอืขำ่ยสขุภำพ

4 ถ่ำยทอดองคค์วำมรูแ้ละ

ประเมนิโครงกำรสัตวป์ลอดโรค 

คนปลอดภัย จำกโรคพษิสนัุขบำ้ 

ตำมพระปณธิำนฯ

ประชำชนท่ัวไป

5 ลดปัจจัยเสีย่งรวมทัง้สง่เสรมิ

และป้องกันโรคลว่งหนำ้

ประชำชนท่ัวไป

6 ป้องกัน ควบคมุ เฝ้ำระวงัโรค

และภัยสขุภำพทีเ่ป็นปัญหำของ

พืน้ทีแ่ละโรคอบุัตใิหม่

ประชำชนท่ัวไป

7 ควบคมุโรคหนอนพยำธใิน

นักเรยีน

นักเรยีนในพืน้ที่

ก ำหนด

8 พัฒนำระบบเฝ้ำระวงักำร

รำยงำนโรคและยกระดับ

มำตรฐำนงำนระบำดวทิยำ

ผูรั้บผดิชอบรำยงำน

โรคทำงระบำดวทิยำ

9 ป้องกัน ควบคมุ เฝ้ำระวงัโรค

และภัยสขุภำพทีเ่ป็นปัญหำของ

พืน้ทีแ่ละโรคอบุัตใิหม่

ผูรั้บผดิชอบกำรเฝ้ำ

ระวงัโรค

10 ขับเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนตำม

พระรำชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 

2558

คณะกรรมกำรตำม

พระรำชบัญญัติ

โรคตดิตอ่ พ.ศ. 

2558
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แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ล ำดับ 5E ประเภท ชือ่แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ กจิกรรม เป้ำหมำย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.

3 1 2 3 สง่เสรมิกำรมสีว่นรว่มของภำคี

เครอืขำ่ยสขุภำพ

1,000,000      700,000      10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         40,000         60,000         50,000         50,000         40,000        10,000      

1 พัฒนำต ำบลจัดกำรคณุภำพชวีติ คณะท ำงำนระดับ

อ ำเภอ/ต ำบล

2 พัฒนำศักยภำพ ชมรม อสม. ชมรม อสม.

3 พัฒนำศักยภำพ อสม.ตน้แบบ 

12 สำขำ

อสม.ตน้แบบ

4 พัฒนำปฐมภมูแิละเครอืขำ่ย 

ปีงบประมำณ 2564

เครอืขำ่ย/หน่วย

บรกิำรปฐมภมูิ

5 พัฒนำปฐมภมูแิละเครอืขำ่ย 

ปีงบประมำณ 2564

เครอืขำ่ย/หน่วย

บรกิำรปฐมภมูิ

4 1 2 4 คุม้ครองสขุภำพประชำชน 300,000         10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         50,000         50,000         60,000         60,000         10,000        10,000      

1 ควบคมุ ก ำกับดแูลมำตรฐำน

ของสถำนทีผ่ลติ จ ำหน่ำย 

น ำเขำ้ผลติภัณฑส์ขุภำพ 

สถำนพยำบำลและสถำน

ประกอบกำรเพือ่สขุภำพ รวมถงึ

ผลติภัณฑส์ขุภำพใหไ้ดม้ำตรฐำน

ผูป้ระกอบกำร

สถำนพยำบำล/

สถำนประกอบกำร

เพือ่สขุภำพ

2 พัฒนำศักยภำพเครอืขำ่ย

ผูป้ระกอบกำรดำ้นผลติภัณฑ์

สขุภำพ สถำนพยำบำลและ

สถำนประกอบกำรเพือ่สขุภำพ

ผูป้ระกอบกำร

สถำนพยำบำล/

สถำนประกอบกำร

เพือ่สขุภำพ

3 พัฒนำศักยภำพพนักงำน

เจำ้หนำ้ทีง่ำนคุม้ครองผูบ้รโิภค

พนักงำนเจำ้หนำ้ที่

งำนคมุครองผูบ้รโิภค

4 สรำ้งเครอืขำ่ยอำหำรปลอดภัย

และตรวจวเิครำะหส์ำรปนเป้ือน

ในอำหำร

เครอืขำ่ยอำหำร

ปลอดภัย

5 1 2 5 บรหิำรจัดกำรอนำมัยสิง่แวดลอ้ม

และอำชวีอนำมัย

200,000         10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         50,000         50,000         10,000         10,000         10,000        10,000      

1.พัฒนำศักยภำพเครอืขำ่ย

ผูรั้บผดิชอบงำนอนำมัย

สิง่แวดลอ้มและอำชวีอนำมัย 

จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี

เครอืขำ่ย อวล.

2 สนับสนุนพัฒนำเกณฑ์

มำตรฐำน GREEN & CLEAN 

Hospital ในโรงพยำบำล สังกัด

กระทรวงสำธำรณสขุ ระดับดมีำก

รพ.ทกุแหง่

3 พัฒนำสว้มสำธำรณะในสถำน

บรกิำรสำธำรณะ และสถำนที่

สำธำรณะ 13 ประเภท

ปีงบประมำณ 2564

ผูป้ระกอบกำรใน

สถำนบรกิำร

สำธำรณะ

4 เฝ้ำระวงัผลกระทบตอ่สขุภำพ

โครงกำรพัฒนำเมอืงอตุสำหกรรม

เชงินเิวศ จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

ปีงบประมำณ 2564

คณะท ำงำน/หน่วย

บรกิำรในพืน้ที่

5 พัฒนำคณุภำพระบบบรกิำร

อนำมัยสิง่แวดลอ้มองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

(Environmental Health 

Accreditation : EHA)

จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี  

ปีงบประมำณ 2564

คณะท ำงำน/ทอ้งถิน่

6 จัดท ำบัตรเจำ้พนักงำน

สำธำรณสขุปีงบประมำณ 2564

เจำ้พนักงำน

สำธำรณสขุ

7 ประชมุคณะกรรมกำร

สำธำรณสขุจังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี

ปีงบประมำณ 2564

คณะกรรมกำร

สำธำรณสขุจังหวดัสุ

รำษฎรธ์ำนี
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แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ล ำดับ 5E ประเภท ชือ่แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ กจิกรรม เป้ำหมำย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.

8 พัฒนำศักยภำพบคุลำกรซึง่เป็น

เจำ้พนักงำนสำธำรณสขุ ในกำร

ด ำเนนิงำนดำ้นกฎหมำยตำม 

พรบ.กำรสำธำรณสขุ พ.ศ.2535 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

เจำ้พนักงำน

สำธำรณสขุ

9 พัฒนำอนำมัยสิง่แวดลอ้มพืน้ที่

โครงกำรพระรำชด ำรแิละ

โครงกำรเฉลมิพระเกยีรตใิน

เรอืนจ ำปีงบประมำณ 2564

เรอืนจ ำ  3 แหง่

10 พัฒนำระบบเฝ้ำระวงัป้องกัน

ควบคมุโรคจำกสิง่แวดลอ้ม ใน

พืน้ทีจั่งหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

ปีงบประมำณ 2564

เจำ้พนักงำน

สำธำรณสขุ

11 พัฒนำรำ้นอำหำร 5 ดำว 

จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ปีงบประมำณ

 2564

รำ้นอำหำรทีเ่ขำ้รว่ม

โครงกำร

12 พัฒนำตลำดสดน่ำซือ้ 

ปีงบประมำณ 2564

ตลำดสดทีเ่ขำ้รว่ม

โครงกำร

13 พัฒนำและยกระดับมำตรฐำน

อำหำรรมิบำทวถิ ี(Street Food 

Good Health)

ตลำดรมิบำทวถิทีี่

ก ำหนด

14 พัฒนำและยกระดับมำตรฐำน

ตลำดนัด น่ำซือ้ (Healthy 

Market)

ตลำดนัดทีก่ ำหนด

15 พัฒนำและฟ้ืนฟศูักยภำพ

บคุลำกร คร ูก. ผูป้ระกอบกจิกำร

และผูส้ัมผัสอำหำรตำม

กฎกระทรวงฯ

ผูป้ระกอบกจิกำรที่

เกีย่วขอ้ง

16 บรหิำรจัดกำรคณุภำพน ้ำ

บรโิภคในชมุชน

ผูด้แูลระบบประปำ

ชมุชน

17 ควบคมุโรคจำกกำรประกอบ

อำชพีและโรคจำกสิง่แวดลอ้ม

จังหวดัสรุำษฏรธ์ำนี

คณะกรรมกำร

ควบคมุโรคจำกกำร

ประกอบอำชพีและ

โรคจำกสิง่แวดลอ้ม

จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี

18 ประชมุคณะกรรมกำรควบคมุ

โรคจำกกำรประกอบอำชพีและ

โรคจำกสิง่แวดลอ้มจังหวดัสุ

รำษฎรธ์ำนี

คณะกรรมกำร

ควบคมุโรคจำกกำร

ประกอบอำชพีและ

โรคจำกสิง่แวดลอ้ม

จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี

6 2 2 6 พัฒนำระบบบรกิำรสขุภำพทกุระดับ 320,000         10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         50,000         60,000         50,000         50,000         40,000        10,000      

1 พัฒนำระบบสขุภำพปฐมภมูิ หน่วยบรกิำรปฐมภมูิ

2 กำรจัดกำร บ ำบัด รักษำ โรคที่

เป็นปัญหำของพืน้ที่

หน่วยบรกิำรปฐมภมูิ

3 สง่เสรมิหน่วยบรกิำรใชย้ำสม

เหตผุล

หน่วยบรกิำรปฐมภมูิ

4 บรกิำรสขุภำพสำขำทำรกแรก

เกดิ

คณะท ำงำน

5 พัฒนำคณุภำพ

กำรดแูลผูป่้วยประคับประคอง

คณะท ำงำน

6 พัฒนำคณุภำพระบบบรกิำร

สขุภำพจติและจติเวช

คณะท ำงำน

7 พัฒนำระบบบรกิำรสขุภำพ 

(Service Plan)

- บรจิำคอวยัวะ

- One day surgery 

- 5 สำขำหลัก

คณะท ำงำน

8 บรหิำรจัดกำรโรคมะเร็ง คณะท ำงำน
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9 ลดปัจจัยเสีย่ง   ดำ้นสขุภำพ

ประชำชนผูใ้ช/้ผูเ้สพ/ผูต้ดิยำ

เสพตดิ

คณะท ำงำน

10 พัฒนำระบบบรกิำรฟ้ืนฟู

สมรรถภำพ ผูป่้วยระยะกลำง

คณะท ำงำน

11 พัฒนำระบบบรกิำรงำน

โรคหัวใจและหลอดเลอืด

ตำมเกณฑม์ำตรฐำน

คณะท ำงำน

12 สง่เสรมิและสนับสนุนกำร

ใหบ้รกิำรแพทยแ์ผนไทยและ

กำรแพทยท์ำงเลอืกในระบบปฐม

ภมูแิละโรคเรือ้รังเพิม่มำกขึน้

คณะท ำงำน

13 บรหิำรจัดกำรระบบบรกิำร

สขุภำพชอ่งปำกของประชำชน

ทกุกลุม่วยั

คณะท ำงำน

14 พัฒนำระบบกำรบรกิำรกัญชำ

ทำงกำรแพทย์

คณะท ำงำน

7 2 2 7 พัฒนำระบบบรกิำรกำรแพทย์

ฉุกเฉนิใหม้คีณุภำพ

50,000           20,000        30,000         

1 พัฒนำระบบบรกิำรกำรแพทย์

ฉุกเฉนิ

คณะท ำงำน

2 ป้องกันกำรบำดเจ็บและลด

อบุัตเิหตทุำงถนน

คณะท ำงำน

8 2 2 8 พัฒนำระบบบรกิำรสขุภำพทีเ่ป็น

มติรกับชำวตำ่งชำติ

440,000         15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        115,000       15,000         115,000       15,000         75,000         15,000        15,000      

1 พัฒนำศักยภำพสถำนบรกิำร

สขุภำพ สนับสนุนเป็นเมอืง

ศนูยก์ลำงบรกิำรสขุภำพอำเซยีน

คณะท ำงำน

2 พัฒนำศนูยบ์รกิำรตรวจสขุภำพ

แรงงำนตำ่งดำ้วภำยใต ้

สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ

โรคตดิเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19)

คณะท ำงำน

9 2 2 9 พัฒนำระบบบรกิำรสำธำรณสขุใน

พืน้ทีพ่เิศษ

220,000         100,000      120,000      

1 พัฒนำระบบบรกิำรสำธำรณสขุ

ในเขตพืน้ทีพ่เิศษ (เกำะ กันดำร 

หำ่งไกล)

หน่วยบรกิำรใน

พืน้ทีพ่เิศษ

2 พัฒนำระบบบรกิำรสำธำรณสขุ

ทำงทะเลจังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ปี 

2564

หน่วยบรกิำรใน

พืน้ทีท่ำงทะเล

10 3 2 10 บรหิำรจัดกำรก ำลังคนดำ้น

สขุภำพ

200,000         100,000      100,000       

1 พัฒนำระบบฐำนขอ้มลูเพือ่กำร

วำงแผนอัตรำก ำลัง

ฐำนขอ้มลูบคุลำกร

2 ปฐมนเิทศขำ้รำชกำรบรรจใุหม่ ขำ้รำชกำรบรรจใุหม่

11 3 2 11 บรหิำรจัดกำร ทรัพยำกรบคุคล 

ภำยใตแ้นวคดิ MOPH SURAT 

(HRD)

600,000         30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         130,000      170,000    

1 พัฒนำวชิำกำรและจัดกำร

ควำมรูสู้น่วตักรรมสขุภำพ

บคุลำกรสำธำรณสขุ

2 ประชมุคณะกรรมกำร EC เพือ่

พจิำรณำจรยิธรรมกำรวจัิยใน

มนุษย ์สสจ.สฎ.

คณะกรรมกำร

2 ประชมุวชิำกำรสำธำรณสขุ

ประจ ำปี 2564

บคุลำกรสำธำรณสขุ

3 ประชมุ สัมมนำบคุลำกร

สำธำรณสขุเพือ่พัฒนำงำน

สำธำรณสขุจังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

ปีงบประมำณ 2564

ผูบ้รหิำร กวป 70 คน
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แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ล ำดับ 5E ประเภท ชือ่แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ กจิกรรม เป้ำหมำย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.

4 Happy MOPH องคก์รแหง่

ควำมสขุ

หน่วยงำนทกุแหง่

12 3 2 12 พัฒนำศักยภำพ ก ำลังคนดำ้น

สขุภำพ service plan (HRD)

200,000         100,000       100,000       

1 พัฒนำแผนก ำลังคนตำม 

Service plan

บคุลำกร

สำธำรณสขุที่

เกีย่วขอ้ง

2 พัฒนำศักยภำพบคุลำกร 

สสจ.สฎ. ปี2564

บคุลำกร

สำธำรณสขุที่

เกีย่วขอ้ง

13 3 2 13 สรำ้งเครอืขำ่ยก ำลังคนดำ้น

สขุภำพ (HRN)

-                1 รว่มผลติก ำลังคนดำ้นสขุภำพสู่

กำรพัฒนำทอ้งถิน่

ทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

14 3 2 14 เขำ้ใจ เขำ้ถงึ พัฒนำ สูอ่งคก์ร

ธรรมำภบิำล

300,000         80,000        100,000      120,000       

1 สง่เสรมิองคก์รคณุธรรม หน่วยงำนทกุแหง่

2 ก ำกับดแูลองคก์ำรทีด่ ี(OG)

*ขับเคลือ่นนโยบำยและ

ยทุธศำสตรท์กุระดับ

*นเิทศ ตดิตำมก ำกับ ประเมนิผล

ทกุหน่วยงำน

15 4 2 15 พัฒนำคณุภำพองคก์ร 400,000         10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         60,000         60,000         60,000         110,000       40,000        10,000      

1 ยกระดับกำรพัฒนำคณุภำพ

หน่วยงำนสูค่วำมเป็นเลศิ

หน่วยงำน/หน่วย

บรกิำรทกุแหง่

2 พัฒนำปฐมภมูแิละเครอืขำ่ย

ปีงบประมำณ 2564

หน่วยบรกิำรปฐมภมูิ

3 พัฒนำระบบสำรสนเทศและ

กำรใหบ้รกิำร OSSC

ผูรั้บผดิชอบ

16 4 2 16 พัฒนำระบบขอ้มลูและ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ

100,000         100,000       

1 จัดท ำฐำนขอ้มลูกลำง

หน่วยงำน ดำ้นทรัพยำกร

สำธำรณสขุ และพัสดุ

ผูรั้บผดิชอบ

2 พัฒนำ Digital 

Transformation เพือ่กำ้วสูก่ำร

เป็น Smart Hospital จังหวดัสุ

รำษฎรธ์ำนี ปี 2564

ทกุ รพ.

17 4 2 17 บรหิำรกำรเงนิกำรคลังอยำ่งมี

ประสทิธภิำพ

100,000         5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         5,000          45,000         5,000          5,000          5,000          5,000         5,000        

1 พัฒนำศนูยจั์ดเก็บรำยไดห้น่วย

บรกิำร โดยใชโ้ปรแกรม E-HOS 

Accounting

ทกุ รพ.

2 เฝ้ำระวงั ตดิตำม ประเมนิผล

กำรบรหิำรจัดกำรดำ้นกำรเงนิกำร

คลัง โดยใชเ้ครือ่งมอืทำงกำรเงนิ

 Total Performance Score

ทกุ รพ./จนท.ที่

เกีย่วขอ้ง

3 พัฒนำศักยภำพหัวหนำ้งำนที่

เกีย่วขอ้งดำ้นกำรเงนิกำรคลัง

เครอืขำ่ย

จนท.ทีเ่กีย่วขอ้ง

4 พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรดำ้น

ยำและเวชภัณฑท์ีม่ใิชย่ำ ปี 2564

ทกุ รพ./จนท.ที่

เกีย่วขอ้ง

18 5 2 18 บรหิำรจัดกำรเมอืงสมนุไพร -                1 บรหิำรจัดกำรและก ำกับตดิตำม

กำรด ำเนนิงำนเมอืงสมนุไพร

คณะท ำงำน

19 5 2 19 พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพ -                1 พัฒนำทอ่งเทีย่วเชงิสขุภำพ

จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี

-คลองรอ้ยสำย

-ทำ่ฉำงโมเดล

-เขือ่นรัชชประภำ

คณะท ำงำน/

ทอ้งถิน่/วสิำกจิที่

เกีย่วขอ้ง
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แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ล ำดับ 5E ประเภท ชือ่แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ กจิกรรม เป้ำหมำย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.

20 5 2 20 สรำ้งควำมเขม้แข็งโรงแปรรปู

สมนุไพร

-                1 สง่เสรมิกำรใชส้มนุไพรใน

หน่วยบรกิำรสำธำรณสขุพัฒนำ

ระบบผลติและโรงงำนพัฒนำ

ต ำรับยำสมนุไพร/เครือ่งส ำอำง/

อำหำร

คณะท ำงำน/หน่วย

บรกิำร/วสิำกจิที่

เกีย่วขอ้ง

21 5 3 21 สง่เสรมิกำรตลำดและกำร

ประชำสัมพันธ์

-                1 ประชำสัมพันธโ์ครงกำรเมอืง

สมนุไพรสรุำษฎรธ์ำนี

คณะท ำงำน

22 5 2 22 พัฒนำคณุภำพผลติภัณฑ์

สมนุไพร

-                1 พัฒนำผลติภัณฑส์มนุไพร คณะท ำงำน/วสิำกจิ

ทีเ่กีย่วขอ้ง

4 4 สนับสนุนภำรกจิพืน้ฐำนส ำนักงำน

สำธำรณสขุอ ำเภอ

2,171,000      เพือ่สนับสนุนกำรด ำเนนิงำนตำม

ภำรกจิพืน้ฐำน

สสอ.19 แหง่ 140,000      140,000      140,000      141,000      145,000      145,000       220,000       220,000       220,000       220,000       220,000      220,000    

4 4 สนับสนุนภำรกจิพืน้ฐำนส ำนักงำน

สำธำรณสขุจังหวดั

5,430,947      เพือ่สนับสนุนกำรด ำเนนิงำนตำม

ภำรกจิพืน้ฐำน

สสจ. 1 แหง่ 314,206      768,641      392,810      392,810      392,810      492,810       412,810       412,810       512,810       412,810       412,810      512,810    

รวม 12,439,947  1,339,206 1,023,641 647,810    948,810    792,810    1,082,810  1,225,810  1,267,810  1,147,810  1,037,810  937,810    987,810  


