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ตั้งไว ้ ผลงาน ตามโครงการ ใชจ้ริง 1.00 2.00 3.00 4.00
อบรมพฒันาทกัษะการท าแผลกดทบัและแผลเร้ือรังส าหรับพยาบาลจ านวน32คนแบง่เป็น 2 รุ่น *
ค่าอาหารว่าง 32 คนละ 25 บาท 32 คน  800.00
ค่าวิทยากรบรรยาย 1 ชัว่โมงๆละ 600 บาท 2 รุ่น  1,200.00
ค่าวิทยากรฐานปฏิบติัจ านวน 1.5  ชัว่โมงชัว่โมงละ 200  บาท จ านวน 2  คน 2 รุ่น  1,200.00
รวม 32 คน  3,200.00
อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายอบรม 2 รุ่นๆละ 50 คน  รุ่นละคร่ึงวนับา่ย *
*ค่าอาหารว่าง 100 คนละ 25 บาท 100 คน  2,500.00
*ค่าวิทยากรบรรยาย 1 ชัว่โมงๆละ 300 บาท 2รุ่น  600.00
*ค่าวิทยากรฐานปฏิบติัจ านวน 2  ชัว่โมงชัว่โมงละ 200  บาท จ านวน 3  คน 2 รุ่น  2,400.00
รวม 100 คน  5,500.00
 จิตอาสามาช่วยปฎิบติังานในคลินิก ARV
-ค่าพาหนะจิตอาสาช่วยปฏิบติังานในคลินิก ARVคนละ 60 บาทx 8 คนx 12 เดือน 

ต.ค.-62 8 คน 8  480.00 480 480.00
พ.ย.-62 8 คน 8  480.00 480 480.00
ธ.ค.-62 8 คน 8  480.00 480 480.00
ม.ค.-63 8 คน 8  480.00 480 480.00
ก.พ.-63 8 คน  480.00
มี.ค.-63 8 คน  480.00
เม.ย.-63 8 คน  480.00
พ.ค.-63 8 คน  480.00
มิ.ย.-63 8 คน  480.00
ก.ค.-63 8 คน  480.00
ส.ค.-63 8 คน  480.00
ก.ย.-63 8 คน  480.00

รวม 96 คน  5,760.00

สรุปผลการด าเนินงานโครงการรพ .ในปีงบ 2563

โครงการ  กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท)

การบรรลุตวัช้ีวดั ปัญหา/อุปสรรค
ขอจดัซ้ือ/
จดัจา้งแลว้

ไตรมาส

โครงการท่ี 1  
โครงการการดู
แผลกดทบัและ
แผลเร้ือรัง

ส าหรับพยาบาล
โครงการท่ี  2   
โครงการการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรับนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอน

โครงการท่ี 3  
พฒันาศกัยภาพ
จิตอาสาท างาน
ดา้นเอดส์



.กิจกรรม "แปรงแหง้คุณภาพ" หลงัอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา *
 - ค่าชุดสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากชุดละ 30 บาท จ านวน 350 ชุด 350  10,500.00
 - ค่าป้ายโครงการ  450.00 ขอแลว้ 11/12/62 450.00
 - ค่าป้ายทนัตสุขศึกษา 4 แผน่ๆละ 300 บาท  1,200.00 ขอแลว้ 11/12/62 1,200.00
 - ค่าจา้งถ่ายเอกสารแบบตอบรับการอบรมจ านวน 350 ชุดๆละ 1 บาท 350  350.00 ขอแลว้ 11/12/62 350.00
 - ค่าเล่มสรุปโครงการ 1 เล่ม  200.00
รวม  12,700.00
จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการตรวจคดักรองพฒันาการเด็ก *
 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 ม้ือๆละ 25 บาท จ านวน 100 คน 100  2,500.00
 -ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการตรวจคดักรองพฒันาการเด็ก จ  านวน 100 ชุดๆละ 5 บาท 100  500.00 ขอแลว้ 2/12/62 500.00
 จดัอบรมเร่ืองการเสริมสร้างการเรียนรู้ดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี (โรงเรียน พอ่ แม่ เพ่ือลูกรัก)
 -ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือๆละ 70บาท จ านวน 150 คน  10,500.00
 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท จ านวน 150 คน  7,500.00
-ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการอบรม จ านวน 150 ชุดๆละ 10 บาท  1,500.00 ขอแลว้ 2/12/62 1,500.00
 เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการนอ้ยกว่าเกณฑ์/เต้ีย/ผอม ไดรั้บการส่งเสริมโภชนาการ
ค่านมยเูอชทีรสจืดส าหรับเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการนอ้ยกว่าเกณฑ์/เต้ีย/ผอมจ านวน 15 หีบๆละ 330 บาท  4,950.00 ขอแลว้ 2/12/62 4,950.00
ค่าจา้งถ่ายเอกสารและเขา้เล่มสรุปโครงการจ านวน 1 เล่มๆละ 200 บาท  200.00 ขอแลว้ 2/12/62 200.00
รวม  27,650.00
1.อบรมใหค้วามรู้หญิงมีครรภ์/สามี/ญาติไดรั้บความรู้ ในการปฏิบติัตนตามโครงการโรงเรียนพอ่แม่ 1วนั * *
ค่าอาหารกลางวนั 40 คนๆละ 70 บาท 40  2,800.00
ค่าอาหารว่าง2ม้ือๆละ25 บาทจ านวน 40 คน 40  2,000.00
ค่าเอกสารในการอบรม40ชุดๆละ 10 บาท 40  400.00 ขอแลว้ 2/12/62 400.00
2.ใหห้ญิงตั้งครรภ์/หญิงหลงัคลอดท่ีมีภาวะทพุโภชนาการไดรั้บอาหารเสริมโปรตีนสูง
ค่าอาหารเสริมโปรตีนสูงส าหรับหญิงตั้งครรภ์12 หีบๆละ330 บาท  3,960.00 ขอแลว้ 2/12/62 3,960.00
ค่าอาหารเสริมโปรตีนสูงส าหรับหญิงหลงัคลอดท่ีมีภาวะทพุโภชนาการ12 หีบๆละ330 บาท  3,960.00 ขอแลว้ 2/12/62 3,960.00
3.หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลงัคลอดไดรั้บสารไอโอดีนขณะตั้งครรภ์
ค่าเกลือเสริมไอโอดีนจ านวน 100 กกๆละ 15 บาทใหห้ญิงตั้งครรภ์/หญิงหลงัคลอดทกุคน100  1,500.00 ขอแลว้ 2/12/62 1,500.00
ค่าคูมื่อในการปฎิบติัตวัหลงัคลอด25เล่มๆละ20บาท  500.00 ขอแลว้ 2/12/62 500.00
ค่าคูมื่อในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่25เล่มๆละ20บาท  500.00 ขอแลว้ 2/12/62 500.00
4.ประชุมช้ีแจง/ใหค้วามรู้แก่สมาชิกชมรมอนามยัแม่และเด็กจ านวน132คนจ านวนคร่ึงวนั
ค่าอาหารว่างส าหรับสมาชิกชมรมอนามยัแม่และเด็ก1ม้ือๆละ25 บาทจ านวน 132 คน132  3,300.00
ค่าเอกสารในการอบรม132ชุดๆละ 10 บาท 132  1,320.00 ขอแลว้ 2/12/62 1,320.00
5.ประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้แก่ชาย/หญิงวยัรุ่น ในเขตต.ร้องเขม็เร่ืองการวางแผนครอบครัว/การป้องกนัการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น50คน1วนั
ค่าอาหารกลางวนั ชาย/หญิงวยัรุ่น จ  านวน 50 คนๆละ70บาท 50  3,500.00
ค่าอาหารว่าง ส าหรับชาย/หญิงวยัรุ่น จ  านวน 50 คนๆละ2ม้ือๆละ25 บาท 50  2,500.00
ค่าเอกสารในการประชุมชาย/หญิงวยัรุ่น จ  านวน 50 คนๆละ10 บาท 50  500.00 ขอแลว้ 2/12/62 500.00
ค่าถ่ายเอกสารและเขา้รูปเล่มสรุปโครงการ 1เล่มๆละ200บาท  200.00 ขอแลว้ 2/12/62 200.00
รวม  26,940.00

โครงการท่ี 6
โครงการฝาก
ครรภไ์ว สายใย
รักเพ่ือพฒันางาน
อนามยัแม่และ
เด็กแบบองคร์วม
 ต.ร้องเขม็ปี 2563

โครงการท่ี 4 
โครงการเครือข่าย
เด็กร้องกวางฟันดี

 ประจ าปี
งบประมาณ 2563

โครงการท่ี 5 
โครงการ
ส่งเสริม

พฒันาการและ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ดูแล

สุขภาพเด็ก 0-5 ปี
 ต.ร้องเขม็ อ.ร้อง
กวาง จ.แพร่ 
ประจ าปี

งบประมาณ 2563



1.ประชุมช้ีแจง อสม. ในเร่ืององคค์วามรู้ วตัถุประสงคโ์ครงการ เพ่ือเป็นแนวทางการคดักรอง โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเส่ียงดว้ยวาจา 7 ขอ้ * *
 - ค่าอาหารว่าง 1 ม้ือๆละ 25 บาท จ านวน 132 คน เป็นเงิน  3,300 บาท 132  3,300.00
- ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการตรวจคดักรอง จ านวน 2,013 ชุดๆละ 1 บาท     เป็นเงิน 2,013 บาท  2,013.00 ขอแลว้ 2/12/62 2,013.00
- ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการตรวจคดักรองเบาหวาน(1 กล่องมี 100 ช้ิน) จ านวน 19 กล่องๆละ 668.75 บาท  เป็นเงิน 12,706.25    บาท 12,706.25
2.จดัอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลกั 3 อ.2 ส.ใหก้บักลุ่มเส่ียงเบาหวานและความดนัโลหิตสูงท่ีคดักรองไดจ้  านวน 1 วนั 
ค่าอาหารกลางวนั  70 บาท จ านวน 70 คน 70  4,900.00
ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือๆละ 25 บาท จ านวน 70 คน  เป็นเงิน 3,500 บาท 70  3,500.00
ค่วิทยากร 2 ชัว่โมงๆละ 300 บาท   เป็นเงิน 600 บาท  600.00
ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการจดัอบรมกลุ่มเส่ียง จ  านวน 70 ชุดๆละ 10 บาท   เป็นเงิน 700 บาท  700.00 ขอแลว้ 2/12/62 700.00
 ค่าจา้งถ่ายเอกสารและเขา้เล่มสรุปโครงการ จ านวน 1เล่มๆละ200 บาท   เป็นเงิน 200 บาท  200.00 ขอแลว้ 2/12/62 200.00
รวม  27,919.25
จดัอบรมใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเร่ืองโรคมะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีวยัเจริญพนัธุใ์นเขตต .ร้องเขม็จ านวน9หมู่ๆ ละ20คนจ านวน2วนัๆละ100คนและ80คนรวมเป็น180คน *
 -ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือๆละ 70 บาท(แบง่เป็น2รุ่นๆล่ะ1วนั) จ านวน 180 คน 180  12,600.00
 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือๆละ 25 บาท(แบง่เป็น2รุ่นๆล่ะ1วนั) จ านวน 180 คน180  9,000.00
ค่าจา้งถ่ายเอกสารค่มือจ านวน180แผน่ๆละ5บาท เป็นเงิน900 บาท  900.00 ขอแลว้ 2/12/62 900.00
ค่าจา้งถ่ายเอกสารแผน่พบัจ านวน180แผน่ๆละ2บาท เป็นเงิน360 บาท  360.00 ขอแลว้ 2/12/62 360.00
ค่าจา้งถ่ายเอกสารและเขา้รูปเล่มสรุปโครงการจ านวน1เล่มๆละ200บาทเป็นเงิน200บาท  200.00 ขอแลว้ 2/12/62 200.00
รวม  23,060.00
1.  จดัประชุมแกนน าผูสู้งอายใุนแต่ละหมูบ่า้น (กลุ่มติดสงัคม) เพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคดักรองสุขภาพ และใหก้ารรักษาพยาบาล *
  ค่าอาหารว่างจ านวน 1 ม้ือ ๆ 25 บาท จ านวน 25 คน จ านวน 25 คร้ัง เป็นเงิน   15,625 บาท  15,625.00
2. อบรมแกนน าสูงอายดุา้นสุขภาพจิต (กลุ่มติดสงัคม) เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่แกนน าและการบอกต่อแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  9 หมูบ่า้น ๆ ละ 15 คน รวม135 คน
 ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 135 คน เป็นเงิน 9,450 บาท 135  9,450.00
  ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือๆละ 25 บาท รวม 50 บาท จ านวน 135 คน เป็นเงิน 6,750 บาท 135  6,750.00
ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรมแกนน าสุขภาพจิต 6 ชัว่โมง ๆ ละ 300 บาท 1,800 บาท  1,800.00
 ค่าป้ายโครงการ 3*1 เมตร ๆ ละ 150 รวม 450 บาท  450.00 ขอแลว้ 2/12/62 450.00
ค่าจา้งถ่ายเอกสารและเขา้รูปเล่มสรุปโครงการจ านวน1เล่มๆละ200บาทเป็นเงิน200บาท  200.00 ขอแลว้ 2/12/62 200.00
รวม  34,275.00
จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองแนวทางการด าเนินงานผูพิ้การตามเกณฑม์าตรฐานการด าเนินงานแก่ผูพิ้การและญาติ *
 ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 100 คน  100  7,000.00
  ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือๆละ 25 บาท รวม 50 บาท จ านวน 100 คน 100  5,000.00
ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม2 ชัว่โมง ๆ ละ 300 บาท  600.00
ค่าจา้งถ่ายเอกสารและเขา้รูปเล่มสรุปโครงการจ านวน1เล่มๆละ200บาทเป็นเงิน200บาท  200.00 ขอแลว้ 2/12/62 200.00
รวม  12,800.00
จดัอบรมฟ้ืนฟคูวามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ทนัต่อสถานการณ์ ใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ท่ีเคยผา่นการอบรมมาแลว้ จ  านวน 92 คน (จาก อสม.ทั้งหมด 132 คน) รวมระยะเวลา จ  านวน 3 วนั *
  ค่าอาหารกลางวนั 3 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท จ านวน 92 คน 92  19,320.00
ค่าอาหารว่าง 6 ม้ือๆละ 25 บาท จ านวน 92 คน 92  13,800.00
ค่าตอบแทนวิทยากร 18 ชัว่โมง ๆ ละ 300 บาท  5,400.00
 ค่าป้ายโครงการ3*1 เมตร ๆ ละ 150 บาท รวม 450 บาท  450.00 ขอแลว้ 2/12/62 450.00
 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 92 ชุด ๆ ละ 40 บาท  3,680.00 ขอแลว้ 2/12/62 3,680.00
รวม  42,650.00

โครงการท่ี 10 
โครงการสานรัก 
สานสมัพนัธ ์ผู ้
พิการและญาติ ต.
ร้องเขม็ อ.ร้อง
กวาง จ.แพร่ ปี 

2563โครงการท่ี 11 
โครงการอบรม

ฟ้ืนฟ ู
“อาสาสมคัร
สาธารณสุข

ประจ าหมูบ่า้น” 
(อสม.) ต าบลร้อง
เขม็ อ  าเภอร้อง

โครงการท่ี 7 
โครงการรักษ์
สุขภาพและ
ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ
 ลดกลุ่มเส่ียง
เบาหวานและ

ความดนัโลหิตสูง
 ประจ าปี 2563

โครงการที 8 
โครงการสตรี
ร่วมใจตา้นภยั

มะเร็งเตา้นมและ
มะเร็งปากมดลูก
ในเขตต.ร้องเขม็ 
อ.ร้องกวาง จ.
แพร่ ประจ าปี

โครงการท่ี 9 
โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายตุ  าบลร้อง
เขม็ ประจ าปี

งบประมาณ 2563



อบรมผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะท่ี4 และ5เร่ืองการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเพ่ือชลอความเส่ือมของไต และการเขา้ถึงการบ าบดัทดแทนไต *
ค่าอาหารว่าง 60 คน คนละ 25 บาท  1,500.00
ค่าวิทยากร 300 บาท จ านวน 3 ชม  900.00
รวม  2,400.00
1.อบรมใหค้วามรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงภาคทฤษฎีและภาคปฎิบติัอบรม 2 รุ่นๆละ 35 คน  รุ่นละคร่ึงวนั *
ค่าอาหารว่าง 70 คนละ 25 บาท 70  1,750.00
ค่าวิทยากรบรรยาย 2 ชัว่โมงๆละ 600 บาท  2,400.00
ค่าวิทยากรฐานปฏิบติัจ านวน 1.5 ชัว่โมงชัว่โมงละ 200บาท จ านวน 4 คน  2,400.00
2.อบรมใหค้วามรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแก่เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาล  100%อบรม 2 รุ่นๆละ 55 คน  รุ่นละคร่ึงวนั
ค่าอาหารว่าง 110 คนละ 25 บาท  2,750.00
ค่าวิทยากรบรรยาย 1 ชัว่โมงๆละ 300 บาท  600.00
ค่าวิทยากรฐานปฏิบติัจ านวน 2 ชัว่โมงชัว่โมงละ 200  บาท จ านวน 4 คน  3,200.00
รวม  13,100.00
1.พฒันาทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพแก่เจา้หนา้ท่ี  2รุ่นๆละ99 คน *
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 198 คนๆละ25บาท  4,950.00
ค่าตอบแทนวิทยากร6 ชัว่โมงๆละ 600 บาท  3,600.00
2.พฒันาช่องทางการส่ือสารและส่ือส าหรับผูใ้หญ่และผูมี้ความความรอบรู้ต ่า
จดัซ้ือโทรทศัน์ ขนาด 32 น้ิวจ านวน 1 เคร่ือง  9,000.00
รวม  17,550.00
1.การปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่ *
ค่าอาหารว่าง 20 คนๆละ 25 บาท 20  500.00
2.โครงการอบรม"รักษชุ์มชน รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สร้างพลงั สร้างผลงาน "โดย อบรม จ านวน 3 คร้ัง ๆละ 50 คน
ค่าอาหารว่าง คนละ 50 บาท จ านวน 150 คน 150 110  7,500.00 5500 ร้อยละ 73.33 วนัท่ี16/1/63 5,500.00
ค่าอาหารกลางวนั คนละ 70 บาท จ านวน 150 คน 150 110  10,500.00 7700 ร้อยละ 73.33 วนัท่ี16/1/63 7,700.00
ค่าวิทยากร จ านวน 7 ชัว่โมงๆละ 600 บาท*3 วนั  12,600.00 12600 12,600.00
ค่าป้ายไวนิลโครงการ  450.00 450 450.00
3.โครงการกิจกรรม "รักษโ์รงบาล สร้างพลงั สร้างผลงาน" *
ค่าอาหารว่าง คนละ 25 บาท จ านวน 100 คน  2,500.00
4.น าเสนอผลปฏิบติังานดว้ย Service profile
ค่าอาหารว่าง 40 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 คร้ัง 40  2,000.00 2000 ร้อยละ 100 วนัท่ี 3/1/63 2,000.00
5.น าเสนอผลปฏิบติังานดว้ย SAR
ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 คร้ัง 30  1,500.00 1500 ร้อยละ 100 วนัท่ี 3/1/63 1,500.00
6.กิจกรรม CQI พฒันางาน พฒันาคน
ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 คร้ัง  1,500.00 *
ค่าตอบแทนกรรมการวิพากษ ์3 คน*300บาท*2รุ่น  1,800.00
รวม  40,850.00
ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้าด่ืม โดยใชชุ้ดตรวจสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ11) จ านวน 4 ชุด ชุดละ 650 บาท  2,600.00 *
ตรวจสอบการปนเป้ือนภาชนะสมัผสัอาหารและมือผูส้มัผสั
โดยใชชุ้ดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย   (อ13) จ านวน2 ชุด ชุดละ 1,300 บาท  2,600.00 *
รวม  5,200.00

โครงการท่ี 12 
โครงการพฒันา
ศกัยภาพการดูแล
ตนเองของผูป่้วย
ไตวายเร้ือรัง

โครงการท่ี 13 
โครงการพฒันา
ระบบบริการ
สุขภาพสาขา
โรคหวัใจ

โครงการท่ี 14
โครงการพฒันา
โรงพยาบาล

องคก์รรอบรู้ดา้น
สุขภาพ  ปี 2563

โครงการท่ี 15
โครงการ ผลิต
และพฒันา
ก าลงัคนดา้น
สุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

โครงการท่ี 16
โครงการพฒันา
งานส่ิงแวดลอ้ม 
อาชีวอนามยั และ
งานสุขาภิบาล

อาหาร 



พฒันาศกัยภาพผูรั้บผิดชอบงานดูแลต่อเน่ืองระยะยาวในเครือข่ายอ าเภอร้องกวางในการจดัการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงและบคุคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงรายกรณี จ  านวน 20 คน เป็นเวลา 1วนั *
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคนละ 120 บาท จ านวน 20 คน *1 วนั 20  2,400.00
ค่าสมนาคุณวิทยากร  6 ชัว่โมงๆ 300 บาท  1,800.00
ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินคุณภาพชีวิตชุดละ 2 บาท จ านวน 525 คนๆละ 2 ชุด  2,100.00 ขอแลว้3/1/63 2,100.00
รวม  6,300.00
 อบรมความรู้เร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงองคก์ร 
ค่าอาหารว่าง คนละ 25 บาท จ านวน 36 คน 36 คน  900.00 *
ค่าอาหารว่าง คนละ 25 บาท จ านวน 36 คน 36 คน  900.00 *
รวม  1,800.00

โครงการท่ี 18 
โครงการพฒันา

ศกัยภาพ
บคุลากรดา้น

ความเส่ียงความ

โครงการท่ี 17
โครงการพฒันา
ระบบการดูแล
ระยะยาว  รพ.
ร้องกวาง



ตั้งไว ้ ผลงาน ตามโครงการ ใชจ้ริง 1 2 3 4

1.การส่งเสริมทนัตสุขภาพทุกกลุ่มวยั กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก ชุดละ 10 บาท จ านวน 200 ชุด  2,000.00 *

2.การส่งเสริมทนัตสุขภาพทุกกลุ่มวยั กลุ่มวยั 0-5 ปี

ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก  จ  านวน 800 ชุด ชุดละ 10 บาท  8,000.00 *

3.การส่งเสริมทนัตสุขภาพทุกกลุ่มวยั กลุ่มวยั 6-14 ปี

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรียนรู้การด าเนินงานโครงการ "เด็กแพร่ไร้ฟันผุสุขภาพดี สูงดี สมส่วนและปลอดโรค"

ค่าอาหารวา่ง คนละ 50 บาท จ านวน 46 คน  2,300.00 *

ค่าอาหารกลางวนั คนละ 70 บาท จ านวน 46 คน  3,220.00

ค่าจา้งจดับูทนิทรรศการ บูทละ 2,000 บาท  จ  านวน 12 บูท  24,000.00 24000 จดัจา้ง 5/2/2563

4.การส่งเสริมทนัตสุขภาพทุกกลุ่มวยั กลุ่มวยัสูงอายุ

ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก ชุดละ 25 บาท จ านวน 50 ชุด  1,250.00 *

5.การส่งเสริมทนัตสุขภาพทุกกลุ่มวยั การพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ี รพสต.ดา้นทนัตสาธารณสุข

ประชุมการช้ีแจง วางแผนและสรุปผล การด าเนินงานทนัตสาธารณสุข อ.ร้องกวาง

ค่าอาหารวา่ง จ  านวน 2 วนั จ  านวน 13 คนๆละ 25 บาท  650.00 *

รวม  41,420.00

1.จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการตรวจคดักรองพฒันาการเด็กโดยใชแ้บบการเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) *

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 20 คนๆละ 70 บาท 20  1,400.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 20 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 20  1,000.00

ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการอบรม จ านวน 20 ชุดๆละ 10 บาท  200.00 ขอแลว้3/1/63

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชัว่โมงๆละ 300 บาท  1,800.00

2.จดัประชุมเร่ืองการด าเนินงานพฒันาการเด็กปฐมวยัตามมาตรฐานงานแม่และเด็ก

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 30 คนๆละ 70 บาท 30  2,100.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 30 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 30  1,500.00

ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการอบรม จ านวน30 ชุดๆละ 10 บาท  300.00 ขอแลว้3/1/63

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชัว่โมงๆละ 300 บาท  1,800.00

รวม  10,100.00

สรุปผลการด าเนินงานโครงการคปสอ..ในปีงบ 2563

โครงการ  กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท)

การบรรลุตวัช้ีวดั ปัญหา/อุปสรรค
ไตรมาส

โครงการท่ี 1โครงการส่งเสริม
ทนัตสุขภาพทุกกลุ่มวยั 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คปสอ.ร้องกวาง อ าเภอร้อง

กวาง จงัหวดัแพร่

โครงการท่ี 2  โครงการพฒันา
งานพฒันาการเด็กปฐมวยั อ.
ร้องกวาง จ.แพร่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563



1.อบรมฟ้ืนฟูองคค์วามรู้และช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานอนามยัแม่และเด็กตามเกณฑม์าตรฐานการด าเนินงานแก่คณะกรรมการด าเนินงานแม่และเด็ก *

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 25 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 25  1,250.00

ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการอบรม จ านวน 25 ชุดๆละ 20 บาท  500.00 ขอแลว้3/1/63

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชัว่โมงๆละ 300 บาท  1,800.00

2.ติดตามประเมินการด าเนินงานรพ.สต.เพ่ือพฒันางานอนามยัแม่และเด็กแบบองคร์วม รพ.สต.

ค่าเบ้ียเล้ียจนท.ท่ีออกติดตาม จ านวน 4คนๆละ120 บาทจ านวน 7 วนั 4*7  3,360.00

3.สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงานจากรพสต.เพ่ือพฒันางานแม่และเด็กแบบองคร์วม

ค่าอาหารวา่ง 1 ม้ือๆละ 25 บาท  จ  านวน 25คน 25  625.00

รวม  9,285.00

จดัอบรมสามเณรให้ความรู้ในการปฏิบติัตนเร่ือง อาหาร ออกก าลงักายตามวิธีพระ (3อ2ส)จ านวน 1 วนั *

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 59 คนๆละ 70 บาท 59  4,130.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 59 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 59  2,950.00

ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการอบรม จ านวน 59 ชุดๆละ 10 บาท  590.00 ขอแลว้18/2/63

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชัว่โมงๆละ 300 บาท  1,800.00

รวม  9,470.00

อบรมทบทวนระบบบญัชาการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินในสถาณการณ์น ้าท่วม/โคลนถล่มและการซอ้มแผนบนโต๊ะ *

ค่าวิทยากรบรรยาย 2.5 ชัว่โมงๆละ 600 บาท  1,500.00

ค่าวิทยากรประจ ากลุ่มปฏิบติั 1 ชัว่โมงชัว่โมงละ200บาทจ านวน 3 กลุ่ม  600.00

ค่าอาหารวา่ง 70 คนละ 25 บาท 70  1,750.00

รวม  3,850.00

1.ประชุมผูรั้บผิดชอบงานระบาดของแต่ละ รพ.สต เพ่ือสรุปการด าเนินงาน/ปรับกระบวนการท างาน /ซอ้มแผนบนโต๊ะ 1 คร้ังต่อปี  

ค่าอาหารวา่ง20 คนละ 25 บาท 25 13  500.00 325 รับผิดชอบงานระบาดของภาคีเคร่ือข่าย คปสอ.ร้องกวางเขา้ร่วม 13 คน คิดเป็น 52%ผูรั้บผิดชอบงานระบาดของภาคีเครือข่าย คปสอ.ร้องกวางไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจ325

2.การสุ่มส ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายโดยการสุ่ม โดย จนท.  ไตรมาสละ 1 คร้ัง จ  านวน 4 ไตรมาส

 ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ีวนัละ 3 คน คนละ 120 บาท จ านวน 3 วนั  4,320.00 * * * *

3.ประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยา 1 คร้ังต่อปี

ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ี วนัละ 3 คน คนละ 120 บาท จ านวน 3 วนั  1,080.00 *

งบประมาณในการด าเนินการควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาด  50,000.00
รวม  55,900.00

1.ประชุมผูรั้บผิดชอบงานคบส.ของแต่ละ รพ.สต/รพ./สสอ เพ่ือ วางแผน/ด าเนินโครงการ

โครงการท่ี 7 โครงการเฝ้า
ระวงัการใชย้าอยา่งสมเหตุผล
ในชุมชน ( RDU Community )

โครงการท่ี 6   โครงการ
เสริมสร้างองคค์วามรู้และ
พฒันาศกัยภาพการเฝ้าระวงั
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

โครงการท่ี 3 โครงการพฒันา
งานอนามยัแม่และเด็กแบบ

องคร์วม อ.ร้องกวาง

โครงการท่ี 4 โครงการแกไ้ข
ปัญหาภาวะโภชนาการเกินใน
สามเณรนกัเรียนโรงเรียนพระ

ปริยติัธรร

โครงการท่ี 5 โครงการฟ้ืนฟู
ระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน

และภยัสุขภาพ



ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00 *

เอกสารเยี่ยมบา้น 18 รพ.สต.ๆละ 10 ชุดๆละ 2 บาท  360.00 *

ค่าเบ้ียเล้ียงออกสุ่มร้าน 5 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 10 วนั  6,000.00 *

2.ประชุมผูรั้บผิดชอบงานคบส.ของแต่ละ รพ.สต/รพ./สสอ เพ่ือติดตามและสรุปโครงการ

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00 *
รวม  11,160.00

1.ประชุมผูรั้บผิดชอบเพ่ือท าความเขา้ใจการด าเนินงานกบัภาคีเคร่ือข่ายและร่วมสร้างมาตรการ

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 30 คนๆละ120 บาท 30  3,600.00 *

ค่าวิทยากรบรรยาย 2 คนๆละ3 ชัว่โมงๆละ 300 บาท  1,800.00 *

2.จนท.สสอ.และจนท.รพ.สต.ติดตามการด าเนินงาน ไตรมาส 2/3

ค่าเบ้ียเล้ียงออกสุ่มร้าน 3 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 2 วนั  720.00 *

1.ประชุมผูรั้บผิดชอบเพ่ือประเมินและสรุปผล

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 30 คนๆละ120 บาท 30  3,600.00 *
รวม  9,720.00

1.ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 66 คนๆละ120 บาท 66  7,920.00 *

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ 600 บาท  3,600.00

ค่าจ่งเหมาถ่ายเกสาร 66 ชุดๆละ 25 บาท ก่อน-หลงั 66  3,300.00

2.ประชุมผูรั้บผิดชอบเพ่ือท าความเขา้ใจการด าเนินงานหลกัโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยั ผูป้ระกอบอาหารในโรงเรียน

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 25 คนๆละ120 บาท 25  3,000.00 *

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ   300 บาท  1,800.00

3.คณะกรรมการประเมินโรงเรียน

ค่าเบ้ียเล้ียง6 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 13 วนั  9,360.00 *

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบทรีเรีย 46 ขวดๆละ 20  920.00

4.น าเสนอผลการด าเนินงานและแลกเปล่ยนเรียนรู้

ค่าอาหารวา่ง จ  านวน 66 คนๆละ25 บาท  1,650.00 *

ค่ากรอบ+เกียรติบตัร 23 ชุดๆละ 100 บสท  2,300.00

รวม  33,850.00

ค่าเบ้ียเล้ียง6 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 12 วนั  8,640.00 * *

ประชุมผูรั้บผิดชอบเพ่ือท าความเขา้ใจการด าเนินงานบริการทนัตกรรม

โครงการท่ี 7 โครงการเฝ้า
ระวงัการใชย้าอยา่งสมเหตุผล
ในชุมชน ( RDU Community )

โครงการท่ี 8 โครงการสร้าง
ศูนยเ์ด็กเล็กตน้แบบปลอดโรค
มือ เทา้ ปาก ปีงบประมาณ 
2563 กรณีศึกษาศุนยเ์ด็กเล็ก

ต าบลบา้นเวียง

โครงการท่ี 9 โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
ปีงบประมาณ 2563

โครงการท่ี 10 โครงการทนัตก
รรมปฐมภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ 2563



ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 20 คนๆละ120 บาท  2,400.00 *

ค่าวิทยากรบรรยาย 5 ชัว่โมงๆละ   300 บาท  1,500.00

ประชุมผูรั้บผิดชอบเพ่ือท าความเขา้ใจการด าเนินงานบริการทนัตกรรม

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 14 คนๆละ120 บาท  1,680.00 *

ค่าวิทยากรบรรยาย 5 ชัว่โมงๆละ   300 บาท  1,500.00

ค่าจ่งเหมาถ่ายเกสาร 14 ชุดๆละ 20 บาท  280.00

รวม  16,000.00

ประชุมภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 39 คนๆละ 70 บาท 39  2,730.00 *

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  39 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 39  1,950.00 *

รวม  4,680.00

จดัอบรมทบทวนแนวปฏิบติัทางคลินิกCPGs 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 25 บาท x 100 คน  2,500.00 *

ค่าวิทยากรชัว่โมงละ300 บาทx3 ชัว่โมงx 3 วนั  2,700.00 *

ค่าจดัท าเอกสารแนวปฏิบติัทางคลินิกCPGsจ านวน20 เล่ม เล่มละ 150 บาท  3,000.00

ค่าจดัท าเอกสารแนวปฏิบติัทางคลินิกCPGs รพ.สต จ านวน16 เล่ม เล่มละ 100บาท  1,600.00

รวม  9,800.00

จดัประชุมพฒันาศกัยภาพบุคคลากรในการคดักรอง ดูแลผูป่้วยโรคซึมเศา้ โรคจิต แก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานสุขภาพจิตใน รพ.สต.เครือข่ายอ าเภอร้องกวางทุกแห่ง โดยใชแ้บบคดักรองโรคซึมเศร้า และโรคจิต ของกรมสุขภาพจิต*

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 21 คนๆละ 70 บาท 21  1,470.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  21 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 21  1,050.00

ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการประชุม จ านวน 21 ชุดๆละ 10 บาท  210.00 ขอแลว้ 12/2/2563

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชัว่โมงๆละ 300 บาท  1,800.00

จดัประชุมครูระดบัประถมศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลนกัเรียนท่ีมีปัญหา พฤติกรรมอารมณ์ในพ้ืนท่ีอ าเภอร้องกวาง โดยใชแ้นวทางของกรมสุขภาพจิต 

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 15 คนๆละ 70 บาท 15  1,050.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  15 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 15  750.00

ค่าจา้งถ่ายเอกสารในการประชุม จ านวน 15 ชุดๆละ 10 บาท  150.00 ขอแลว้ 12/2/2563

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชัว่โมงๆละ 300 บาท  1,800.00

รวม  8,280.00

1.ค่าจา้งถ่ายเอกสารสญัญาณเตือนอาการโรคหลอดเลือดสมอง (อมัพฤกษ ์อมัพาต)และโรคหวัใจขาดเลือด

ขนาดกระดาษ A 4 ขนาด 120 แกรม ปร้ินสีจ านวน 277 แผ่นๆละ 10 บาท เป็นเงิน  2,770 บาท  2,770.00 ขอแลว้14/1/2563

โครงการท่ี 10 โครงการทนัตก
รรมปฐมภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

โครงการท่ี 12 โครงการพฒันา
คุณภาพการดูแลผูป่้วย คปสอ.

ร้องกวาง ปี2563

โครงการท่ี 13  โครงการ
พฒันาระบบบริการสุขภาพจิต
 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563

โครงการท่ี 14 โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูป่้วย
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิต

สูงท่ีควบคุมโรคไม่ได้

โครงการท่ี 11 โครงการ
พระภิกษุสุขภาพดี วิธีพระ 
อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563



2.ค่าจา้งท าสมุดประจ าตวัโรคเร้ือรัง 1,200 เล่มเล่มละ 8  บาท  9,600.00 ขอแลว้14/1/2563

รวม  12,370.00

1.ตรวจจอประสาทตา(Fundas camera)โดยผูรั้บผิดชอบงาน พร้อมดว้ยจนท.เทคนิคจากรพ.สูงเม่น ตามแผนออกตรวจจอประสาทตาปี 2563 *

ค่าตรวจจอประสาทตา 1,687 รายๆละ 50 บาทรวมเป็นเงิน 84,350 บาท  84,350.00

ค่าเบ้ียเล้ียง จนท. 4 คนๆละ 120 บาท*8 วนั รวมเป็นเงิน 3,840 บาท  3,840.00

ค่าลงขอ้มูลตรวจจอประสาทตาในระบบHos-xp 250 ราย/1 โอที จ  านวนผูป่้วย1,687 ราย 

รวมเป็น 7 โอที ๆ ละ  400 บาท รวมเป็นเงิน 2,800 บาท  2,800.00

รวม  90,990.00

ประชุมเชิงปฏิบติัการทกัษะการให้ค  าปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 35 คน

ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม  จ  านวน 70 คนๆละ 25 บาท 70  1,750.00 *

ค่าวิทยากร 3 ชัว่โมงๆละ 300 บาท จ านวน 2 รุ่น  1,800.00

รวม  3,550.00

1.ด าเนินการคดักรองคน้หาผูป่้วยรายใหม่

ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง จ  านวน 20 คนๆละ120 บาท 20 18  2,400.00 2160 29/11/2562 2160 บ. 2,160

 ค่า X-ray เคล่ือนท่ี 2000 คนๆละ 60 บาท 2000 1600  120,000.00 95940 ขออนุมติัรอบท่ี 1 24/12/2562

2.สนสันุน/พฒันาระบบกระบวนการเฝ้าระวงัวณัโรคในชุมชน 

2.1 ประชุมเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกหน่วยบริการเพ่ือติดตามการด าเนินงาน 4 คร้ัง /ปี 20 คน20  9,600.00

2.2การบนัมึกขอ้มูลการคดักรองกลุ่มเส่ียงวณัโรคโปรแกรม NTIP Online และจดัเก็บขอ้มูลอ่ืนๆเก่ียวกบัวณัโรค  19,300.00 13/12/2562 OT 4200 บ. 13/2/2563 OT 5190บ. 4,200 5,190

รวม  151,300.00

กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมการให้บริการ

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 300 คนๆละ120 บาท 300  36,000.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ  600 บาท 2 รุ่น  7,200.00

กิจกรรมสร้างเสริมความสุขของบุคลากร

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 100 คนๆละ120 บาท 100  12,000.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ   300 บาท  1,800.00

กิจกรรมสานสมัพนัธ์สู่องคก์รแห่งความสุข

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 300 คนๆละ120 บาท 300  36,000.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ   300 บาท  1,800.00

รวม  94,800.00

ประชุมเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบLTC หน่วยบริการ

โครงการท่ี  16   โครงการ
อบรมเชิงปฏิบติัการทกัษะการ
ให้ค  าปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ

โครงการท่ี  17   โครงการ
สนบัสนุนการด าเนินงาน

ควบคุมป้องกนั รักษาวณัโรค 
ประจ าปี 2563

โครงการท่ี  18   โครงการ
พฒันาบุคคลากรสาธารณสุข
ร้องกวางสู่องคก์รแห่งความสุข

โครงการท่ี  19   โครงการมุ่ง
เป้า ต่อยอด ติดตาม งาน

วิชาการ ปีงบประมาณ2563 
คปสอ.ร้องกวาง จงัหวดัแพร่

โครงการท่ี15  โครงการคดั
กรองภาวะแทรกซอ้นทางตา

ในผูป่้วยเบาหวาน

โครงการท่ี 14 โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูป่้วย
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิต

สูงท่ีควบคุมโรคไม่ได้



ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00 *

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ  300 บาท  1,800.00

ประชุมเจา้หนา้ท่ี พ้ืนท่ีท่ีมีผลงานผลงานวิชาการและร่วมวางแผนด าเนินการ

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00 *

ด าเนินกิจกรรมแนวทางและน านวตกรรมไปใชใ้นพ้ืนท่ี
ค่าอุปกรณ์ นวตกรรมเสียงเรียก เตือนรัก ช้ินละ 2500 บาท 8 ช้ิน  20,000.00 *

ประชุมเจา้หนา้ท่ีติดตาม หน่วยบริการพฒันา ต่อยอด

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00 *

ค่าจดัท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานจงัหวดั  5,000.00

ประชุม วิเคราะห์ถอดบทเรียน นวตักรรม *

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน20 คนๆละ120 บาท 2 คร้ัง  4,800.00

รวม  38,800.00

เตรียมพร้อมรับการเยี่ยมหลงัการรับรอง 1 คร้ัง

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 50 คนๆละ 70 บาท  3,500.00 *

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  50 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ  2,500.00

ค่าธรรมเนียมเยี่ยมหลงัการรับรอง  18,000.00 *

รวม  24,000.00

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลงั เพ่ือติดตามการด าเนินงานดา้นการบริหาร การเงินการบญัชี ควบคุมภายใน * *

ค่าเดินทางไปราชการ 6 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 5 วนั  2 คร้ัง  7,200.00

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลงั เพ่ือติดตามการด าเนินงานติดตามนโยบายและตวัช้ีวดัต่างๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 6 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 5 วนั  2 คร้ัง  7,200.00

กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลงั เพ่ือติดตามการขบัเคล่ือนการด าเนินงานดูแลผูมี้ภาวะพ่ึงพิงของหน่วยบริการ

ค่าเดินทางไปราชการ 4 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 5 วนั  2,400.00

รวม  16,800.00

อบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาความรู้ ทกัษะ การบริหารจดัการระบขอ้มูล 43 แฟ้ม * *

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 38 คนๆละ120 บาท 38  4,560.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ   300 บาท  1,800.00

ประชุมเชิงปฏิบติัการรการพฒันาความรู้ ทกัษะ การบนัทึกขอ้มูงสารสนเทศดา้นสาธารณสุข

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 38 คนๆละ120 บาท 38  4,560.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ   300 บาท  1,800.00

โครงการท่ี  21   โครงการ
เสริมพลงัการปฏิบติังาน

เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ
ร้องกวาง ปีงบประมาณ2563 
คปสอ.ร้องกวาง อ าเภอร้อง

กวาง จงัหวดัแพร่

โครงการท่ี  22   โครงการ
พฒันาระบบสารสนเทศ 

ปีงบประมาณ2563 คปสอ.ร้อง
กวาง จงัหวดัแพร่

โครงการ ท่ี 20 โครงการ
พฒันาและรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐาน (HA) ส าหรับ
สถานพยาบาล ประจ าปี 2563

โครงการท่ี  19   โครงการมุ่ง
เป้า ต่อยอด ติดตาม งาน

วิชาการ ปีงบประมาณ2563 
คปสอ.ร้องกวาง จงัหวดัแพร่



ประชุมเชิงปฏิบติัการติดตามผลการด าเนินงานสารสนเทศดา้นสาธารณสุข

ค่าอาหารกลางวนั +อาหารวา่ง จ  านวน 38 คนๆละ120 บาท 38  4,560.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชัว่โมงๆละ   300 บาท  1,800.00

รวม  19,080.00

ประชุมทีมและผูรั้บผิดชอบแต่ละหน่วยงานและร่วมวางแผน 

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 25 คนๆละ 70 บาท 25 25  1,750.00 1750 ร้อยละ 100 วนัท่ี 3/1/63 1,750

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  25 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 25 25  1,250.00 1250 1,250

ค่าแบบประเมิน 3อ2ส. 3750*2 บาท  7,500.00 7500 ขอจา้ง 24/12/62 จ่าย16/1/63 7,500

ประชุมวิเคราะขอ้มูลของหน่วยงาน

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  25 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 25  1,250.00

ประชุมอภิปรายผลการศึกษา

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  25 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 25  1,250.00

ประชุมวางแผนด าเนินงาน ต่อยอดการศึกษา

ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  25 คนๆละ 25 บาท จ านวน 2 ม้ือ 25  1,250.00

รวม  19,500.00

1.วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ศึกษา/เตรียมขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับจดัท าแผน 22/10/2563 1.ความไม่ชดัเจนในนโยบายของกระทรวงท่ีไม่ประกาศอยา่งเป็นทางการ0

ประชุมถอดบทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงานในพท.บริการ ร้อยละ100 2.ปัญหารดา้นความไม่เพียงพอของงบประมาณท่ีจะด าเนินการ0

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  35 คนๆละ120 บาท 35 35  4,200.00 4200 เสนอแนะ 1.ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกนัในการจดักิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีไม่ตอ้งใชง้บประมาณหรือใชง้บประมาณให้นอ้ยท่ีสุดอยา่งมีประสิทธิภาพ0 4,200

ประชุมเชิงปฎิบติัการจดัท าแผนร่างยทุธศาสตร์และร่างแผนปฎิบติัการ 18/10/2562 2.ในระดบั รพ.สต.ให้เขียนของบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล0

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน  30 คนๆละ120 บาท 30 20  3,600.00 2400 ร้อยละ 66.67 1.ความไม่ชดัเจนในนโยบายของกระทรวงท่ีไม่ประกาศอยา่งเป็นทางการ0 2,400

2.จดัท าแผนยทุธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 66.66666667 2.ปัญหารดา้นความไม่เพียงพอของงบประมาณท่ีจะด าเนินการ0

ประชุมเชิงปฎิบติัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์สุขภาพ 29/10/2563 เสนอแนะ ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกนัในการจดักิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีไม่ตอ้งใชง้บประมาณหรือใชง้บประมาณให้นอ้ยท่ีสุดอยา่งมีประสิทธิภาพ0

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 50 คนๆละ120 บาท 50 45  6,000.00 5400 ร้อยละ90 1.ความไม่ชดัเจนในนโยบายของกระทรวงท่ีไม่ประกาศอยา่งเป็นทางการ0 5,400

3.ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 2.ปัญหารดา้นความไม่เพียงพอของงบประมาณท่ีจะด าเนินการ0

ประชุมช้ีแจงเพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนการ /โครงการ เสนอแนะ 1.ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกนัในการจดักิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีไม่ตอ้งใชง้บประมาณหรือใชง้บประมาณให้นอ้ยท่ีสุดอยา่งมีประสิทธิภาพ0

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ  านวน35 คนๆละ120 บาท 35  4,200.00 2.ในระดบั รพ.สต.ให้เขียนของบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล0

รวม  18,000.00 3.กิจกรรมบางกิจกรรมให้เป็นการด าเนินการระดบัคปสอ.

โครงการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.
ร้องกวาง ปีงบประมาณ 2563

โครงการสร้างพลงัสร้างคน 
คปสอ.ร้องกวางสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ ปี 1 
ปีงบประมาณ 2563

โครงการท่ี  22   โครงการ
พฒันาระบบสารสนเทศ 

ปีงบประมาณ2563 คปสอ.ร้อง
กวาง จงัหวดัแพร่


