


ตั�งไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง

2.จัดอบรมเจ้าหน้าที� พัฒนาและรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐาน (HA) 2 วัน

ค่าอาหารกลางวัน  70 บาท จํานวน 40 

คน จํานวน 2 วัน
80 99 5,600.00 5,600.00

1.บุคลากรเข้าร่วม

อบรม 12/10/2563 

จํานวน 56 คน คิด

เป็นร้อยละ 140

1.บุคลากรเข้าร่วมอบรม

เกินค่าเป้าหมายที�ตั�งไว้

1.บุคลากรที�เข้าทํางาน

ใหม่ทุกคนควรได้รับการ

อบรมความรู้เรื�อง

มาตรฐานคุณภาพเบื�องต้น

ค่าอาหารว่าง 2 มื�อๆละ 25 บาท จํานวน

 40 คน จํานวน 2 วัน
80 99 4,000.00 4,000.00

2.บุคลากรเข้าร่วม

อบรม 14/10/2563 

จํานวน 43 คน คิด

เป็นร้อยละ 107.5

2.ระยะเวลาในการลง

หน้างานมีจํากัด ช่วง

เช้ามีภาระในการดูแล

ผู้ป่วยทําให้บุคลากรไม่

สามารถเข้าร่วม

กิจกรรมหน้างานได้

ครบทุกคน

2.เผยแพร่เนื�อหาการ

อบรมในระบบ E-Office 

และ Line group แก่

เจ้าหน้าที�ในรพ.

ค่าวิทยากร 6 ชั�วโมงๆละ 600 บาท   

จํานวน 2 วัน
7,200.00 7,200.00

รวม 16,800.00 16,800.00
พร.0032.304/1019 

28/10/2563

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

โครงการที� 1 

โครงการ พัฒนา

และรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 

(HA)สําหรับ

สถานพยาบาล 

ประจําปี 2564

สรุปผลการดําเนินงานโครงการรพ.ในปีงบ 2564

โครงการ  กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท)

ขอจัดซื�อ/จัดจ้างแล้ว การบรรลุตัวชี�วัด ปัญหา/อุปสรรค



อบรม เรื�องบริบทและแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ

โดย อบรม จํานวน 2 รุ่นๆละ 25 คน

 - ค่าอาหารว่าง คนละ 25บาท จํานวน 

50 คน
50 1,250.00

 - ค่าวิทยากร จํานวน 3 ชั�วโมงๆละ 600

 บาท จํานวน 2 รุ่น
3,600.00

รวม 4,850.00

 จิตอาสามาช่วยปฎิบัติงานในคลินิก 

ARV

-ค่าพาหนะจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานใน

คลินิก ARVคนละ 60 บาทx 8 ครั�ง/

เดือน* 12 เดือน

ต.ค.-63 8 8 480.00 480.00
พร.0032.303/07  

4/01/2564 1440 บ.

พ.ย.-63 8 8 480.00 480.00
พร.0032.303/07  

4/01/2564 1440 บ.

ธ.ค.-63 8 8 480.00 480.00
พร.0032.303/07  

4/01/2564 1440 บ.

ม.ค.-64 8 8 480.00 480.00
พร.0032.303/41  

29/01/2564

ก.พ.-64 8 6 480.00 360.00
พร.0032.303/103  

25/02/2564

โครงการที� 2

โครงการอบรม 

พยาบาลส่งต่อ

โครงการที� 3 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพจิตอาสา

ทํางานด้านเอดส์



ม.ีค.-64 8 6 480.00 360.00
พร.0032.303/149  

25/03/2564

เม.ย.-64 8 8 480.00 480.00
พร.0032.303/209 

31/05/2564  960 บ.

พ.ค.-64 8 8 480.00 480.00
พร.0032.303/209 

31/05/2564  960 บ.

ม.ิย.-64 8 8 480.00 480.00
พร.0032.303/230 

30/06/2564  480 บ.

ก.ค.-64 8 480.00

ส.ค.-64 8 480.00

ก.ย.-64 8 480.00

รวม 5,760.00 4,080.00

กิจกรรมแปรงแห้งคุณภาพ

ชุดสาธิต 245 ชุดๆละ 30 บาท 7,350.00

ค้าป้าย 450.00

ค่าเข้าเล่ม 150.00

รวม 7,950.00

  

ทางานดานเอดส

โครงการที� 4 

โครงการเครื�อข่าย

เด็กร้องกวางฟันดี 

ประจําปี 2564



ก.1จัดอบรมเรื�องโภชนาการตามวัยใส่

ใจสุขภาพเด็ก

1. เด็กที�มีช่วงอายุ 9, 

18, 30 และ 42 เดือน

ในเขตตําบลร้องเข็ม

ได้รับการตรวจคัด

กรองพัฒนาการโดย

ใช้แบบการเฝ้าระวัง

และส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (DSPM) 

จํานวน 120 คน 

พบว่า เด็กมี

พัฒนาการสมวัยครั�ง

แรก 81 คน เด็กมี

พัฒนาการสงสัย

ล่าช้า 39 คนคิดเป็น

ร้อยละ 32.50 หลัง

การกระตุ้นภายใน 

30 วันพบว่า มีเด็ก

พัฒนาการสมวัย

หลังกระตุ้น 36 คน 

และเด็กมีพัฒนาการ

๑.  การส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก จากการ

ตรวจคัดกรอง

พัฒนาการเด็กและการ

สอบถามผู้ปกครอง

พบว่า ในกลุ่มเด็กที�มี

ผู้ดูแลหรือผู้เลี�ยงดูที�

เป็นผู้สูงอายุ มักไม่ได้

รับการส่งเสริมหรือ

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ตามวัย พ่อ แม่เด็กไป

ทํางานต่างจังหวัด ฝาก

ให้ย่า ยายเป็นผู้สูงอายุ

เลี�ยงดู บางรายอายุมาก 

มีโรคประจําตัว 

เศรษฐกิจไม่ดี ต้องทํา

มาหากิน มีเวลาดูแล

ลูกหลานน้อย และใน

ปัจจุบันการเลี�ยงดูเด็ก

โดยนําเทคโนโลยี

ทันสมัยมาใช้ เช่น smart

  

 

   

  

 



ค่าอาหารกลางวัน  70 บาท จํานวน 60 

คน
4,200.00 4,200.00

พร.0032.303/265

2. เดกอายุ 0-5 ปใน

เขตตําบลร้องเข็มมี

จํานวนทั�งหมด 163 

คน ได้รับการชั�ง

นํ�าหนักและวัด

ส่วนสูงจํานวน 163 

คน คิดเป็นร้อยละ 

100  และพบว่าเด็ก 

0-5 ปี สูงดีสมส่วน

จํานวน 104 คน คิด

เป็นร้อยละ 63.80 

(ตามตัวชี�วัดร้อยละ 

62) เด็กที�มีภาวะเตี�ย

 คิดเป็นร้อยละ 3.07 

(ตามตัวชี�วัดน้อย

กว่าร้อยละ 10) ใน

เด็กที�มีภาวะ

โภชนาการปกติ

ได้รับการชั�งนํ�าหนัก

และวัดส่วนสูงทุก 3 

เดือน และในเด็กที�มี

2. เด็กที�มีภาวะ

โภชนาการเตี�ย/ค่อนข้าง

เตี�ย  พบว่ามีโรค

ประจําตัว เช่น ออทิ

สติก คลอดก่อนกําหนด

  ฟันผุ มารดาตั�งครภ์มี

โรคประจําตัว  มารดา

ตั�งครภ์อายุน้อย แต่มี

บางรายเกิดจากการ

เลี�ยงดู เนื�องจากเด็กไม่

ยอมกินอาหาร กินน้อย

 กินอาหารที�ไม่มี

ประโยชน์ บาง

ครอบครัวมีฐานะ

ยากจน   การแก้ไข

ปัญหาต้องใช้ความ

ร่วมมือทุกภาคส่วน ใช้

เวลาที�ยาวและความ

ต่อเนื�อง

  

 

   

  

 



ค่าอาหารว่าง 2 มื�อๆละ 25 บาท จํานวน

 60 คน
3,000.00 3,000.00

พร.0032.303/265

3.จดอบรมเรองการ

เสริมสร้างการ

เรียนรู้ดูแลสุขภาพ

เด็ก 0-5 ปี (โรงเรียน

 พ่อ แม่ เพื�อลูกรัก) 

ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี

 และอสม.ต.ร้องเข็ม

จํานวน 150 คน มี

การแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ แสดงความ

คิดเห็นของ

ผู้ปกครองเด็กใน

เรื�องการคัดกรอง

และส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก 0-5 

ปีตามคู่มือเฝ้าระวัง

และส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (DSPM) 

กิจกรรมโรงเรียน

พ่อแม่เพื�อลูกรัก"

นวัตกรรม/ความ

ต่อเนื�องของโครงการ

ที�ต้องการให้เกิดขึ�น

โครงการที� 5 

โครงการภาวัโภ

ชนาการดีมีพัมนา

การสมวัยใส่ใจ

สุขภาพสุขภาพเด็ก 

0-5 ปี ต.ร้องเข็ม อ.

ร้องกวาง จ.แพร่ 

ประจําปีงบประมาณ

 2564



ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 60ชุดๆละ 7 บาท 420.00 420.00

พร.0032.303/265

๑.  เด็ก 0-5 ปีทุกคน

ต้องได้รับการตรวจคัด

กรองพัฒนาการ เมื�อ

พบความผิดปกติตั�งแต่

แรกเริ�ม สามารถ

ส่งเสริมและกระตุ้น

พัฒนาการ เพื�อลดอัตรา

เสี�ยงต่อการเกิดโรค

และความผิดปกติที�

เป็นปัญหาต่อการ

เติบโตและพัฒนาการ

เด็ก

  

 

   

  

 



ก.2เด็กที�มีภาวะโภชนาการเตี�ย ได้รับ

ส่งเสริมภาวะโภชนาการ

๒.  การติดตามภาวะ

โภชนาการและการ

ส่งเสริมภาวะ

โภชนาการผิดปกติใน

เด็ก 0-5 ปี เพื�อติดตาม

การเปลี�ยนแปลงการ

เจริญเติบโต ทําให้

สามารถส่งเสริมการ

เจริญเติบโต หรือ

ป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาด้านโภชนาการ

ได้

ค่านม UHT 8คนๆละ 4 หีบๆละ 330 บ. 10,560.00 10,560.00 พร.0032.303/265

ค่าไข่ไก่  8คนๆละ 4 แผงๆละ 100 บ 3,200.00 3,200.00 พร.0032.303/265 ข้อเสนอแนะ

  

 

   

  

 



ค่าเข่าเล่ม 150.00 150.00 พร.0032.303/265

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียน และชุมชน

เป็นแหล่งที�มี

ความสําคัญในการมี

ส่วนร่วมในการดูแลเด็ก

 0-5 ปี มีการส่งต่อเด็ก

ที�มีปัญหาด้าน

พัฒนาการและ

โภชนาการให้แก่ชุมชน 

เพื�อให้ได้รับการแก้ไข

ปัญหาอย่างต่อเนื�อง

รวม 21,530.00 21,530.00

ก.อบรมให้ความรู้หญิงตั�งครรภ์

1.หญิงตั�งครรภ์/

สาม/ีญาติได้รับ

ความรู้ในการปฏิบัติ

ตนตามโครงการ

โรงเรียนพ่อแม่ 31 

ราย

1. สามีหญิงตั�งครรภ์

บางคนทํางาน

ต่างจังหวัด ทําให้ไม่

ได้มาคลินิกฝากครรภ์

เพื�อรับการสอนการ

ปฏิบัติตัวตามโครงการ

โรงเรียนพ่อแม่

  

 

   

  

 

  

  

 



ค่าอาหารกลางวัน  70 บาท จํานวน 30 

คน
30 31 2,100.00 2,100.00

พร.0032.303/248 

19/07/2564  9750 บ.

2.หญิงตั�งครรภ์/

หญิงหลังคลอด

ได้รับการเยี�ยมหลัง

คลอดและได้รับ

เกลือเสริมไอโอดีน

ทุกราย  30 ราย

2.หญิงตั�งครรภ์บาง

คนทํางานต่างจังหวัด

มาฝากครรภ์ใกล้คลอด

ทําให้ไม่ได้รับการสอน

การปฏิบัติตัวตาม

โครงการโรงเรียนพ่อแม่

ค่าอาหารว่าง 2 มื�อๆละ 25 บาท จํานวน

 30 คน
30 31 1,500.00 1,500.00

3.หญิงตั�งครรภ์ที�มี

ภาวะทุลโภชนาการ

หรือนํ�าหนักตํ�ากว่า

เกณฑ์ได้รับอาหาร

เสริมทุกราย 5 ราย

3.หญิงตั�งครรภ์บางคน

ขาดความตระหนักและ

ไม่เห็นความสําคัญของ

การฝากครรภ์ทั�งๆที�

ทราบว่าตั�งครรภ์แต่มา

ฝากครรภ์หลัง 12 

สัปดาห์ แม้จะได้รับ

การติดตามจาก อสม.

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 30ชุดๆละ 20 บาท 600.00 600.00

4หญิงหลังคลอดที�มี

ภาวะทุลโภชนาการ

หรือนํ�าหนักตํ�ากว่า

เกณฑ์ได้รับอาหาร

เสริมทุกราย 4 ราย

ก.2หญิงตั�งครรภ์/หญิงหลังคลอด 

ได้รับส่งเสริมภาวะโภชนาการ

นวัตกรรม

โครงการที� 6 

โครงการสาน

สัมพันธ์ครอบครัว

ใส่ใจแม่ดูแลลูก  

ตําบลร้องเข็มปี 2564



อาหารเสริมนม  5 หีบๆละ 330 บ. 1,650.00 1,650.00

1.มีกลุ่มชมรมอนามัย

แม่และเด็กเพื�อ

ช่วยเหลือสมาชิก

ด้วยกัน มีการติดตาม

เยี�ยมบ้านในระแวกรับ

ผิดชอบ

อาหารเสริมโปรตีนสูง  5 หีบๆละ 330 

บ.
1,650.00 1,650.00

2.มีการสนับสนุน

งบประมาณอย่าง

ต่อเนื�อง เพื�อให้

โครงการดําเนินการ

อย่างต่อเนื�อง

ก.3หญิงตั�งครรภ์/หญิงหลังคลอด ได้รับ

ไอโอดีน

3.โรงพยาบาลผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

โรงพยาบาลอนามัยแม่

และเด็ก

ค่าเกลือไอโอดีน 60 กก.ๆละ15 บ. 900.00 900.00

  

  

 



ค่าคู่มือในการปฏิบัติตัวขณะตั�งครรภ์ 20

 เล่มๆ 20 บ.
400.00 400.00

ค่าคู่มือในการปฏิบัติตัวหลังคลอด 20 

เล่มๆ 20 บ.
400.00 400.00

ค่าคู่มือในการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่ 20 

เล่มๆ 20 บ.
400.00 400.00

ค่าเข่าเล่ม 150.00 150.00

รวม 9,750.00 9,750.00

ก.ประชุม อสม. คัดกรอง เบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

1.ประชาชนอายุ 35 

ปีขึ�นไปได้รับการ

คัดกรองเบาหวาน

ตามมาตรฐาน ร้อย

ละ 95.26

นวัตกรรม

ค่าวัสดุในการคัดกรองเบาหวาน 19

กล่องๆละ663.40
12,604.60 12,604.60 พร.0032.303/177

2.ประชาชนอายุ 35 

ปีขึ�นไปได้รับการ

คัดกรองความดัน

โลหิตสูงตาม

มาตรฐาน ร้อยละ 

93.79

1.จัดทําโครงการ

แผนงานเพื�อขอรับ

สนับสนุนในปีถัดไป

  

  

 

  

 

  



ก.อบรมตามหลัก 3อ.2ส.

3.ตรวจพบผู้ป่วย

เบาหวานรายใหม่   ปี

 2562  19 คน ปี 

2563 17 คน ปี 2564 

 21 คน

2.อสม.ช่วย

ประชาสัมพันธ์

ประชาชนในเขต

รับผิดชอบของตนเอง 

ให้เกิดความตระหนัก

และเห็นความสําคัญใน

การตรวจสุขภาพ

ประจําปี มีการเจาะ

เลือดปลายนิ�วเพื�อหา

ระดับนํ�าตาลในเลือด 

วัดความดันและจัด

อบรมปรับเปลี�ยน

พฤติกรรมกลุ่มเสี�ยงที�

คัดกรองได้

ค่าอาหารกลางวัน  70 บาท จํานวน 50 

คน
3,500.00 3,500.00 พร.0032.303/256

4.ตรวจพบผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูง

รายใหม่   ปี 2562  38

 คน ปี 2563 24 คน 

ปี 2564 43 คน

3.กลุ่มเสี�ยงที�มีความดัน

โลหิต มากกว่า 140/90 

มม.ปรอท ได้รับการวัด

ความดันที�บ้านเป็นเวลา

 7 วัน ถ้ายังสูง  มากกว่า

 140/90 มม.ปรอท ส่ง

ต่อพบแพทย์เพื�อตรวจ

วินิจฉัยต่อไป

โครงการที� 7 

โครงการคัดกรอง

และปรับเปลี�ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

ลดเสี�ยงเบาหวาน

และความดันโลหิต

สูง ประจําปี 2564



ค่าอาหารว่าง 2 มื�อๆละ 25 บาท จํานวน

 50 คน
2,500.00 2,500.00 พร.0032.303/256

5.1กลุ่มเสี�ยง

เบาหวาน 25 คนเข้า

ร่วมกิจกรรม หลัง

เข้าร่วมกิจกรรม

ปรับเปลี�ยน

พฤติกรรมแล้ว เป็น

กลุ่ม ปกติ 12 คน 

กลุ่มเสี�ยง 13 คน 

ได้รับการวินิจฉัยเป็น

เบาหวาน  0 คน

4.กลุ่มเสี�ยงเบาหวานที�

เจาะเลือดปลายนิ�วหา

ระดับนํ�าตาลในเลือด

แบบอดอาหารและนํ�า 

หลังเที�ยงคืน ผลนํ�าตาล

 มากกว่า 126 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ นัดเจาะซํ�า

อีกครั�ง ถ้ายังสูง  

มากกว่า 126 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ ส่งต่อพบ

แพทย์เพื�อตรวจวินิจฉัย

ต่อไป

  

 

  



ค่าวิทยากร จํานวน 2 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท
600.00 600.00

พร.0032.303/256

5.2กลุ่มเสี�ยงความ

ดันโลหิตสูง 25 คน

เข้าร่วมกิจกรรม หลัง

เข้าร่วมกิจกรรม

ปรับเปลี�ยน

พฤติกรรมแล้ว เป็น

กลุ่ม ปกติ 8 คน กลุ่ม

เสี�ยง 17 คน ได้รับ

การวินิจฉัยเป็น

ความดันโลหิตสูง  0

 คน

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50ชุดๆละ12 บาท 600.00 600.00 พร.0032.303/256  

ค่าเข่าเล่ม 150.00 150.00 พร.0032.303/256

รวม 19,954.60 19,954.60

  

 

  



ก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.สตรีวัยเจริญพันธุ์

กลุ่มเป้าหมายอายุ 

30-70 ปี ในเขต

ตําบลร้องเข็มจํานวน

  90 คน มีความรู้

ความเข้าใจในเรื�อง

มะเร็งเต้านมและ

มะเร็งปากมดลูก

และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ให้

ผู้อื�นได้

1.อายไม่กล้าตรวจ

ค่าอาหารว่าง ะ 25 บาท จํานวน 90 คน 2,250.00 2,250.00 พร.0032.303/257

2.สตรีวัยเจริญพันธุ์

กลุ่มเป้าหมายอายุ 

30-70 ปี ในเขต

ตําบลร้องเข็มได้รับ

การถ่ายทอดความรู้

และทักษะในการ

ตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง ร้อยละ 94.22 

 เป้าหมาย ร้อยละ 80

2.เป็นคนเดิมที�เคยมา

รับบริการ

 

 

  

 



ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือการอบรม 90

ชุดๆละ5 บาท
450.00 450.00 พร.0032.303/257

3.สตรีวัยเจริญพันธุ์

กลุ่มเป้าหมายอายุ 

30-60 ปี ในเขต

ตําบลร้องเข็มได้รับ

การตรวจมะเร็งปาก

มดลูก new case 

ผลงานในปี 

2563+2564 ร้อยละ 

50.54  เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของปี 

2563-2567

3.ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

มีอาชีพรับจ้างรายวัน 

ไม่มีเวลามาตรวจ
โครงการที� 8

โครงการสตรีใส่ใจ

ป้องกันภัยมะเร็ง

เต้านมและมะเร็ง

ปากมดลูกในเขตต.

ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง

 จ.แพร่ ประจําปี

งบประมาณ 2564



ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับมะเร็งเต้านม 

90ชุดๆละ2 บาท
180.00 180.00 พร.0032.303/257

4.สตรีวัยเจริญพันธุ์

กลุ่มเป้าหมานเขต

ตําบลร้องเข็มทีผล

ตรวจผิดปกติได้รับ

การส่งต่อและรักษา

ได้ทันตามระบบ

ร้อยละ100

นวัตกรรม  ควรมีการ

จัดทําอย่างต่อเนื�องตา

มนโยบาลของ สปสช.

ร่วมกับสถาบันมะเร็ง

โดยหวังว่าประชากร

สตรีอายุ 30-60 ปี จะ

ได้รับการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก อย่าง

น้อย 1 ครั�ง NEW 

CASE ภายใน 5 ปี และ

ประชากรสตรีอายุ 

30-60 ปีได้รับความรู้

และทักษะในการตรวจ

เต้านมด้วยตนเองอย่าง

ถูกต้อง

 

 

  

 



ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับมะเร็งปาก

มดลูก 90ชุดๆละ2 บาท
180.00 180.00 พร.0032.303/257

ค่าเข่าเล่ม 150.00 150.00 พร.0032.303/257

รวม 3,210.00 3,210.00

ก.จัดอบรมแกนนําผู้สูงอายุ 9 หมู่บ้าน
1.ผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 100

1.งบประมาณไม่

เพียงพอกับจํานวน

ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

1.จัดให้มีการประชุม

สรุปผลการดําเนินงาน

ระหว่างผู้รับและผู้ให้การ

สนับสนุนงบประมาณ

ค่าอาหารกลางวัน  70 บาท จํานวน 40 

คน จํานวน 6 ครั�ง
240 16,800.00 16,800.00 พร.0032.303/173

2.ผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรมได้รับตรวจ

สุขภาพเบื�องต้น 

ร้อยละ 100

2.การระบาดของโรค

ติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 

2019 ทําให้

กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่

เข้าร่วมกิจกรรม

2.จัดการประชุมและ

ศึกษาดูงานแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ในการจัดทํา

แผนงานโครงการของ

ผู้รับสนับสนุนงบประมาณ

ค่าอาหารว่าง 12 มื�อๆละ 25 บาท 

จํานวน 40 คน
12,000.00 12,000.00

3.ผู้เข้ารับการอบรม

มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 100

นวัตกรรม

 

 

  

 

   

   

 

 



ค่าป้ายโครงการ 450.00 450.00

1.การจักกิจกรรม

เกี�ยวกับผู้สูงอายุที�

พึ�งตนเองได้ (กลุ่มติด

สังคม)ต้องจัดอย่าง

ต่อเนื�อง เพื�อให้

ผู้สูงอายุได้รับการ

ส่งเสริมสุขภาพทั�งทาง

กายและจิตใจ ตาม

ความสามารถในการ

ประกอบกิจวัตร

ประจําวัน ไดแก่ การ

ฝึกอบรมหรือประชุม

เชิงปฏิบัติการ การ

ตรวจสุขภาพประจําปี 

ส่งเสริมสุขภาพ 

ส่งเสริมการเป็นจิต

อาสา พัฒนาคลังสมอง

 ภูมิปัญญา ปราชญ์

ชาวบ้าน

ค่าเข่าเล่ม 150.00 150.00

รวม 29,400.00 29,400.00

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 90 คน 2,250.00 2,250.00 พร.0032.303/264

 โครงการที� 9 

โครงการผู้สูงวัยใส่

ใจสุขภาพตําบลร้อง

เข็ม  อ.ร้องกวาง จ.

แพร่ ประจําปี

งบประมาณ 2564

 โครงการท 10 

โครงการล้อมรัก ถัก

  

  

  



ค่าวิทยากร จํานวน 1 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท
300.00 300.00 พร.0032.303/264

ค่าเข่าเล่ม 150.00 150.00 พร.0032.303/264

รวม 2,700.00

ก.สํารวจข้อมูลทะเบียนผู้สูงอายุ

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 9062 ชุดๆละ 7 บาท 63,434.00

ก.ประชุม เชิงปฏิบัติการจัดการทําแนว

ทางการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

ค่าอาหาร+อาหารว่าง  120 บาท จํานวน

 20 คน
2,400.00

ค่าวิทยากร จํานวน 6 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท
1,800.00

ก.ประชุม เชิงปฏิบัติการจัดการทําแนว

ทางการดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

ค่าอาหาร+อาหารว่าง  120 บาท จํานวน

 15 คน
1,800.00

ค่าวิทยากร จํานวน 6 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท
1,800.00

ก.ประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนและ

ปรับปรุงจัดการทําแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยในชุมชน

ค่าอาหาร+อาหารว่าง  120 บาท จํานวน

 20 คน
2,400.00

โครงการที� 11 

โครงการพัฒนา

ระบบการดูแลผู้มี

ภาวะพึ�งพิงระยะ

ยาวแบบ

ประคับประคอง 

กองทุน LTC

   

โครงการลอมรก ถก

ใจ สายใย ผู้พิการ

และญาติ ต.ร้องเข็ม 

อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

ประจําปีงบประมาณ



ค่าวิทยากร จํานวน 6 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท
1,800.00

ก.ประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนและ

ปรับปรุงจัดการทําแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

ค่าอาหาร+อาหารว่าง  120 บาท จํานวน

 15 คน
1,800.00

ค่าวิทยากร จํานวน 6 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท
1,800.00

รวม 79,034.00

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 60 คน 1,500.00

ค่าวิทยากร จํานวน 3 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท
900.00

รวม 2,400.00

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 50 คน 1,250.00

ค่าวิทยากร จํานวน 3 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท
900.00

รวม 2,150.00

ก.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที�ใหม่

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 20 คน 500.00

ก.อบรมจากคนร้องกวาง สู่องค์กรสร้าง

สุข ณ.อ่างแม่ถาง

โครงการท 12 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยไต

วายเรื�อรังระยะโครงการท 13 

โครงการพัฒนา

โรงพยาบาลองค์กร

รอบรู้ด้านสุขภาพ  ปี

 2564

  

 

  

 

 



ค่าอาหาร+อาหารว่าง  300 บาท จํานวน

 200 คน
60,000.00

ค่าวิทยากร จํานวน 6 ชั�วโมงๆละ 600 

บาท จํานวน 5 วัน
18,000.00

ค่าป้ายโครงการ 450.00

ค่าเช่าสถานที� นอก รพ. จํานวน 6 

ชั�วโมงๆละ 300 บาท จํานวน 5 วัน
9,000.00

ค่าเหมารถวันละ 2100 บาท จํานวน 5 วัน 10,500.00

ก.ปันสุขเพื�อผู้ขาดแคลน

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 100 คน 0.00

ก.นําเสนอ service profile

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 40 คน 

เป็นเวลา 2 วัน
2,000.00

ก.นําเสนอ sar

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 30 คน 

เป็นเวลา 2 วัน
1,500.00

ก.พัฒนาคนพัฒนางาน CQI

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 30 คน 

เป็นเวลา 2 วัน
1,500.00

ค่าตอบแทนกรรมการพิพากษ์  3 คนๆ

ละ300 บาทเป็นเวลา 2 วัน
1,800.00

รวม 105,250.00

โครงการที� 14 

โครงการ ผลิตและ

พัฒนากําลังคนด้าน

สุขภาพสู่ความเป็น

มืออาชีพ



ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 50 คน 

เป็นเวลา 2 วัน
2,500.00

ค่าวิทยากร จํานวน 3 ชั�วโมงๆละ 600 

บาท เป็นเวลา 2 วัน
3,600.00

รวม 6,100.00

1.อบรมให้ความรู้การช่วยฟื�นคืนชีพ

ขั�นพื�นฐาน

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 110 คน 2,750.00

ค่าวิทยากร จํานวน 1 ชั�วโมงๆละ 300 

บาท จํานวน 2 รุ่น
600.00

ค่าวิทยากรฐานปฏิบัติจํานวน 2 ชั�วโมง 3,200.00

ชั�วโมงละ 200  บาท จํานวน 4 คน 

จํานวน 2 รุ่น

2.อบรมให้ความรู้การช่วยฟื�นคืนชีพ

ขั�นสูง

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 70 คน 36+39 1,750.00 1,750.00
พร.0032.304/322           

         5 เม.ย.2564

ค่าวิทยากร จํานวน 2 ชั�วโมงๆละ 600 

บาท จํานวน 2 รุ่น
2,400.00 2,400.00

ค่าวิทยากรฐานปฏิบัติจํานวน 1.5 ชั�วโมง 2,400.00 2,400.00

ชั�วโมงละ 200  บาท จํานวน 4 คน 

จํานวน 2 รุ่น

รวม 13,100.00

 โครงการที� 15 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ด้านความเสี�ยง

ความปลอดภัย

โครงการที� 16 

โครงการพัฒนา

ระบบบริการ

สุขภาพสาขา

โรคหัวใจ



1.อบรมภาคสนามป้องกันอัคคีภัย

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 80 คน 80 80 2,000.00 2,000.00
พร.0032.301/2123  

21/12/2563

1.บุคลากรเข้าร่วม

อบรม 24/11/2563 

จํานวน 80 คน คิด

เป็นร้อยละ 100

ค่าวิทยากร จํานวน 2 ชั�วโมงๆละ 600 

บาท
1,200.00 1,200.00

2.บุคลากรเข้าร่วม

อบรม 25/11/2563 

จํานวน81 คน คิด

เป็นร้อยละ 101.25

ค่าวิทยากรกลุ่มจํานวน 1 ชั�วโมงชั�วโมง

ละ 200  บาท จํานวน 3 คน
600.00 600.00

ค่าวัสดุเชื�อเพลิง 1,000.00 364.00

2.การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ค่าอาหารกลางวัน  70 บาท จํานวน 80 

คน
80 81 5,600.00 5,600.00

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 80 คน

จํานวน 2 มื�อ
80 81 4,000.00 4,000.00

ค่าวิทยากร จํานวน 3 ชั�วโมงๆละ 600 

บาท
1,800.00 1,800.00

ค่าวิทยากรกลุ่มจํานวน 3 ชั�วโมงชั�วโมง

ละ 200  บาท จํานวน 3 คน
1,800.00

โครงการที� 17

โครงการอบรม

ฟื�นฟูการซ้อมแผน

อัคคีภัย 

โรงพยาบาลร้อง

กวางประจําปี 2564



ค่าวัสดุในการช้อมแผน 2,500.00 1,134.00

 834 บ.พร.

0032.301/164 

13/01/2564

3.สรุปและประเมินผล

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 40 คน 1,000.00

รวม 21,500.00 16,698.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.บุคลากรเข้าร่วม

อบรม 2/6/2564 

จํานวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 130

1.บุคลากรเข้าร่วมอบรม

 72 คน เกินค่าเป้าหมาย

1.ส่งการบ้านตามตัวอย่าง

ให้ทําหน่วยงานที�มีความ

เสี�ยง

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 30 คน 

จํานวน 4 ครั�ง
34+39 3,000.00 1,500.00 พร.0032.304/480

2.บุคลากรเข้าร่วม

อบรม 4/6/2564 

จํานวน 33 คน คิด

เป็นร้อยละ 110

2.จํากัดระยะห่าง

เนื�องจาก

สถานการณ์ดควิด-19 

ทําให้ไม่สามารถทํา

กิจกรรมกลุ่มได้

2.เผยแพร่เนื�อหาการ

อบรมในระบบ E-Office 

และ Line group 

เจ้าหน้าที�โรงพยาบาล

ค่าวิทยากร จํานวน 3 ชั�วโมงๆละ 600 

บาท จํานวน 4 ครั�ง
7,200.00 3,600.00 วันที� 2 ,4/6/2564

รวม 10,200.00 5,100.00

อบรมการจัดการขยะและสิ�งแวดล้อม

ในโรงพยาบาล

ค่าอาหารว่าง  25 บาท จํานวน 50 คน 1,250.00

ค่าวิทยากร จํานวน 3 ชั�วโมงๆละ 600 

บาท
1,800.00
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โครงการวิจัย

ประสิทธิผลของ

การบริหารความ

เสี�ยงในการ

พยาบาลต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย

และเจ้าหน้าที� (2P 

safety)

โครงการที� 19 

โครงการพัฒนางาน

สิ�งแวดล้อม อาชีวอ



การส่งเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี

 ในเจ้าหน้าที�

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  จํานวน

 20 คน ๆละ 3 dose *175 บาท
10,500.00

รวม 13,550.00

  

 

นามัย และงาน

สุขาภิบาลอาหาร 

ปีงบประมาณ 2564



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  1 กันยายน พ.ศ. 2564 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ไตรมาส4 บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 31 
สิงหาคม 2564 ไตรมาส4  
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
   ประภัสสร  กอนแกว   รุงกิจ  ปนใจ   

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ              ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

       รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564       วันท่ี  1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชยั  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 
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