


ตั�งไว้ ผลงาน ตามโครงการ ใช้จริง

1.การส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย กลุ่มหญิงตั�งครรภ์

ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก ชุดละ 10 บาท จํานวน 200 ชุด  2,000.00 2000 จัดจ้าง26/3/2563 ส่งเบิก 27/4/2563 (พร.0432.9.04/21)

2.การส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย กลุ่มวัย 0-5 ปี

ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก  จํานวน 800 ชุด ชุดละ 10 บาท  8,000.00 8000 จัดจ้าง26/3/2563 ส่งเบิก 27/4/2563 (พร.0432.9.04/21)

3.การส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย กลุ่มวัย 6-14 ปี

โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เรียนรู้การดําเนินงานโครงการ "เด็กแพร่ไร้ฟันผุสุขภาพดี สูงดี 

สมส่วนและปลอดโรค"

ค่าอาหารว่าง คนละ 50 บาท จํานวน 46 คน  2,300.00 2300 ส่งเบิก 23/4/2563 (พร.0432.9.04/19)

ค่าอาหารกลางวัน คนละ 70 บาท จํานวน 46 คน  3,220.00 3220 ส่งเบิก 23/4/2563 (พร.0432.9.04/19)

ค่าจ้างจัดบูทนิทรรศการ บูทละ 2,000 บาท  จํานวน 12 บูท  24,000.00 24000 จัดจ้าง5/2/2563 ส่งเบิก 23/4/2563 (พร.0432.9.04/19)

4.การส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย กลุ่มวัยสูงอายุ

ชุดสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก ชุดละ 25 บาท จํานวน 50 ชุด  1,250.00 1250 จัดจ้าง26/3/2563 ส่งเบิก 27/4/2563  (พร.0432.9.04/21) 

สาธารณสุข

ประชุมการชี�แจง วางแผนและสรุปผล การดําเนินงานทันตสาธารณสุข อ.ร้องกวาง

ค่าอาหารว่าง จํานวน 2 วัน จํานวน 13 คนๆละ 25 บาท  650.00

รวม  41,420.00 40770

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื�องการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบการเฝ้าระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 คนๆละ 70 บาท 20  1,400.00 1400

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน 20 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 20  1,000.00 1000

ค่าจ้างถ่ายเอกสารในการอบรม จํานวน 20 ชุดๆละ 10 บาท  200.00 200 ขอแล้ว3/1/63

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั�วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1800

2.จัดประชุมเรื�องการดําเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานงานแม่และเด็ก

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30 คนๆละ 70 บาท 30  2,100.00

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน 30 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 30  1,500.00

ค่าจ้างถ่ายเอกสารในการอบรม จํานวน30 ชุดๆละ 10 บาท  300.00 300 ขอแล้ว3/1/63

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั�วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00

รวม  10,100.00 4700

1.อบรมฟื�นฟูองค์ความรู้และชี�แจงแนวทางการดําเนินงานอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์

มาตรฐานการดําเนินงานแก่คณะกรรมการดําเนินงานแม่และเด็ก

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25 26  1,750.00 1750

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน 25 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 25 26  1,250.00 1250

ค่าจ้างถ่ายเอกสารในการอบรม จํานวน 25 ชุดๆละ 20 บาท  500.00 500 ขอแล้ว3/1/63

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั�วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1800

2.ติดตามประเมินการดําเนินงานรพ .สต.เพื�อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กแบบองค์รวม รพ.สต.

ค่าเบี�ยเลี�ยจนท.ที�ออกติดตาม จํานวน 4คนๆละ120 บาทจํานวน 7 วัน 4*7  3,360.00

โครงการที� 1โครงการ

ส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่ม

วัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563

คปสอ.ร้องกวาง อําเภอร้อง

กวาง จังหวัดแพร่

โครงการที� 2  โครงการพัฒนา

งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ.

ร้องกวาง จ.แพร่ ประจําปี

งบประมาณ 2563

โครงการที� 3 โครงการพัฒนา

งานอนามัยแม่และเด็กแบบ

องค์รวม อ.ร้องกวาง

สรุปผลการดําเนินงานโครงการคปสอ..ในปีงบ 2563

โครงการ  กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ(บาท)

การบรรลุตัวชี�วัด ปัญหา/อุปสรรค



3.สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานจากรพสต .เพื�อพัฒนางานแม่และเด็กแบบองค์รวม

ค่าอาหารว่าง 1 มื�อๆละ 25 บาท  จํานวน 25คน 25  625.00

รวม  9,285.00 5300

จัดอบรมสามเณรให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเรื�อง อาหาร ออกกําลังกายตามวิธีพระ (3อ2ส)จํานวน 1 วัน

1.สามเณรนกเรยนกลุมเปาหมายไดรบความรูในเรอง

โภชนาการและการปฏิบัติตนเกี�ยวกับการบริโภค

อาหาร การออกกําลังกายตามวิถีพระ เกิดเจตคติและ

ทักษะในการดูแลสุขภาพที�ถูกต้องปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที�ดีทางด้านสขภาพแก่ครอบครัวและชมชน

1.การลดนํ�าหนักจะประบความสําเร็จต้องใช้เวลาในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมอย่าง

ต่อเนื�องในระยะยาว ผู้ลดนํ�าหนักมีความมุ่งมั�นต่อเป้าหมาย ถ้าไม่สามารถควบคุม ความ

อยาก/อารมณ์/ความรู้สึกจะทําให้ล้มเลิกความคิดที�จะลดนํ�าหนัก

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 59 คนๆละ 70 บาท 59 58  4,130.00 4060

ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองใน

ด้าน 3 อ. 2ส.
2.ผู้ลดนํ�าหนักวึ�งเป็นสามเณรนักเรียนทําให้มีวิธีการออกกําลังกายที�จํากัด

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน 59 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 59 58  2,950.00 2900

3.สามเณรนกเรยนทมภาวะโภชนาการเกนไดรบการ

เฝ้าระวังติดตามประเมินผลการชั�งนํ�าหนัก วัดส่วนสูง

ทุกสัปดาห์และสามเณรนักเรียนที�มีภาวะโภชนาการ

สมส่วนได้รับการเฝ้าระวังติดตามประเมินผลการชั�ง

นํ�าหนัก วัดส่วนสงทกเดือน

นวตกรรมความต่อเนื�อง

ค่าจ้างถ่ายเอกสารในการอบรม จํานวน 59 ชุดๆละ 10 บาท  590.00 590

ขอแล้ว27/5/63

การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสําหรับผู้ที�มีภาวะโภชนาการเกินซึ�งเป็นกิจกรรมที�ต่อเนื�องใน

ระยะยาวมีส่วนสําคัญที�จะทําให้ผู้ลดนํ�าหนักประสบผลสําเร็จและควรมีการติดตาม

ประเมินตนเองอย่างต่อเนื�อง อาจจะมีกลยุทธ์เพื�อให้สามารถปรับพฤติกรรมได้อย่าง

ต่อเนื�อง เช่น การใช้เทคโนโลยีช่วย การนับก้าวโดยใช้แอพลิเคชั�นจากอุปกรณ์อิเล็กนิกส์

การเข้ากลุ่มลดนํ�าหนักเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพิ�มโอกาสประสบความสําเร็จได้และรักษา

นํ�าหนักตัวที�ลดลงให้คงที�ในระยะยาว

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั�วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1800

รวม  9,470.00 9350

อบรมทบทวนระบบบัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในสถาณการณ์นํ�าท่วม /โคลนถล่มและการซ้อมแผนบนโต๊ะ

ค่าวิทยากรบรรยาย 2.5 ชั�วโมงๆละ 600 บาท  1,500.00

ค่าวิทยากรประจํากลุ่มปฏิบัติ 1 ชั�วโมงชั�วโมงละ200บาทจํานวน 3 กลุ่ม  600.00

ค่าอาหารว่าง 70 คนละ 25 บาท 70  1,750.00

รวม  3,850.00

1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานระบาดของแต่ละ รพ .สต เพื�อสรุปการดําเนินงาน/ปรับกระบวนการทํางาน /ซ้อมแผนบนโต๊ะ 1 ครั�งต่อปี  

ค่าอาหารว่าง20 คนละ 25 บาท 25 13  500.00 325 (พร.0432.9.04/5

รับผิดชอบงานระบาดของภาคีเครื�อข่าย คปสอ.ร้อง

กวางเข้าร่วม 13 คน คิดเป็น 52%

ผู้รับผิดชอบงานระบาดของภาคีเครือข่าย คปสอ.ร้องกวางไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

ได้เนื�องจากติดภารกิจ

2.การสุ่มสํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการสุ่ม โดย จนท.  ไตรมาสละ 1 ครั�ง จํานวน 4 ไตรมาส

 ค่าเบี�ยเลี�ยงเจ้าหน้าที�วันละ 3 คน คนละ 120 บาท จํานวน 3 วัน  4,320.00

3.ประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยา 1 ครั�งต่อปี

ค่าเบี�ยเลี�ยงเจ้าหน้าที� วันละ 3 คน คนละ 120 บาท จํานวน 3 วัน  1,080.00

งบประมาณในการดําเนินการควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาด  50,000.00

รวม  55,900.00

1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานคบส.ของแต่ละ รพ.สต/รพ./สสอ เพื�อ วางแผน/ดําเนินโครงการ

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00

เอกสารเยี�ยมบ้าน 18 รพ.สต.ๆละ 10 ชุดๆละ 2 บาท  360.00

ค่าเบี�ยเลี�ยงออกสุ่มร้าน 5 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 10 วัน  6,000.00

2.ประชุมผู้รับผิดชอบงานคบส.ของแต่ละ รพ.สต/รพ./สสอ เพื�อติดตามและสรุปโครงการ

  

 

โครงการที� 4 โครงการแก้ไข

ปัญหาภาวะโภชนาการเกิน

ในสามเณรนักเรียนโรงเรียน

พระปริยัติธรรม

โครงการที� 5 โครงการฟื�นฟู

ระบบการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

โครงการที� 6   โครงการ

เสริมสร้างองค์ความรู้และ

พัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวัง

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โครงการที� 7 โครงการเฝ้า

ระวังการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ในชุมชน ( RDU Community )



ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00

รวม  11,160.00

1.ประชุมผู้รับผิดชอบเพื�อทําความเข้าใจการดําเนินงานกับภาคีเครื�อข่ายและร่วมสร้างมาตรการ

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 30 คนๆละ120 บาท 30  3,600.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 2 คนๆละ3 ชั�วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00

2.จนท.สสอ.และจนท.รพ.สต.ติดตามการดําเนินงาน ไตรมาส 2/3

ค่าเบี�ยเลี�ยงออกสุ่มร้าน 3 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 2 วัน  720.00

3.ประชุมผู้รับผิดชอบเพื�อประเมินและสรุปผล

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 30 คนๆละ120 บาท 30  3,600.00

รวม  9,720.00

1.ชี�แจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 66 คนๆละ120 บาท 66  7,920.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ 600 บาท  3,600.00

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

2.ประชุมผู้รับผิดชอบเพื�อทําความเข้าใจการดําเนินงานหลักโภชนาการและอาหารที�ปลอดภัย

 ผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 25 คนๆละ120 บาท 25  3,000.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00

3.คณะกรรมการประเมินโรงเรียน

ค่าเบี�ยเลี�ยง6 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 13 วัน  9,360.00

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบทรีเรีย 46 ขวดๆละ 20  920.00

4.นําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปล่ยนเรียนรู้

ค่าอาหารว่าง จํานวน 66 คนๆละ25 บาท  1,650.00

ค่ากรอบ+เกียรติบัตร 23 ชุดๆละ 100 บาท  2,300.00

รวม  33,850.00

ค่าเบี�ยเลี�ยง6 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 12 วัน  8,640.00

ประชุมผู้รับผิดชอบเพื�อทําความเข้าใจการดําเนินงานบริการทันตกรรม

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 20 คนๆละ120 บาท  2,400.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 5 ชั�วโมงๆละ   300 บาท  1,500.00

ประชุมผู้รับผิดชอบเพื�อทําความเข้าใจการดําเนินงานบริการทันตกรรม

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 14 คนๆละ120 บาท  1,680.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 5 ชั�วโมงๆละ   300 บาท  1,500.00

ค่าจ่งเหมาถ่ายเกสาร 14 ชุดๆละ 20 บาท  280.00

รวม  16,000.00

  

    

โครงการที� 8 โครงการสร้าง

ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบปลอด

โรคมือ เท้า ปาก ปีงบประมาณ

 2563 กรณีศึกษาศุนย์เด็กเล็ก

ตําบลบ้านเวียง

โครงการที� 9 โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

ปีงบประมาณ 2563

โครงการที� 10 โครงการทัน

ตกรรมปฐมภูมิ ประจําปี

งบประมาณ 2563



ประชุมภาคีเครือข่ายในการดําเนินงาน

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 39 คนๆละ 70 บาท 39  2,730.00

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  39 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 39  1,950.00

รวม  4,680.00

จัดอบรมทบทวนแนวปฏิบัติทางคลินิกCPGs 

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม 25 บาท x 100 คน  2,500.00

ค่าวิทยากรชั�วโมงละ300 บาทx3 ชั�วโมงx 3 วัน  2,700.00

ค่าจัดทําเอกสารแนวปฏิบัติทางคลินิกCPGsจํานวน20 เล่ม เล่มละ 150 บาท  3,000.00

ค่าจัดทําเอกสารแนวปฏิบัติทางคลินิกCPGs รพ.สต จํานวน16 เล่ม เล่มละ 100บาท  1,600.00

รวม  9,800.00

จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการคัดกรอง ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศ้า โรคจิต แก่

เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน รพ.สต.เครือข่ายอําเภอร้องกวางทุกแห่ง โดยใช้แบบ

คัดกรองโรคซึมเศร้า และโรคจิต ของกรมสุขภาพจิต

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 21 คนๆละ 70 บาท 21  1,470.00

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  21 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 21  1,050.00 2400

ค่าจ้างถ่ายเอกสารในการประชุม จํานวน 21 ชุดๆละ 10 บาท  210.00 210 ขอแล้ว 12/2/2563

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั�วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1800

จัดประชุมครูระดับประถมศึกษาที�รับผิดชอบดูแลนักเรียนที�มีปัญหา พฤติกรรมอารมณ์ใน

พื�นที�อําเภอร้องกวาง โดยใช้แนวทางของกรมสุขภาพจิต

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 15 คนๆละ 70 บาท 15  1,050.00 700

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  15 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 15  750.00 500

ค่าจ้างถ่ายเอกสารในการประชุม จํานวน 15 ชุดๆละ 10 บาท  150.00 150 ขอแล้ว 12/2/2563

ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั�วโมงๆละ 300 บาท  1,800.00 1350

รวม  8,280.00 7110 จ่าย7110 144/2563(พร.0432.9.04/15)

1.ค่าจ้างถ่ายเอกสารสัญญาณเตือนอาการโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)และ

โรคหัวใจขาดเลือด

ขนาดกระดาษ A 4 ขนาด 120 แกรม ปริ�นสีจํานวน 277 แผ่นๆละ 10 บาท เป็นเงิน  2,770 บาท  2,770.00 2770 ขอแล้ว14/1/2563จ่าย4/3/2563(พร.0432.9.04/10)

2.ค่าจ้างทําสมุดประจําตัวโรคเรื�อรัง 1,200 เล่มเล่มละ 8  บาท  9,600.00 9600 ขอแล้ว14/1/2563จ่าย4/3/2563(พร.0432.9.04/10)

รวม  12,370.00 12370

1.ตรวจจอประสาทตา(Fundas camera)โดยผู้รับผิดชอบงาน พร้อมด้วยจนท.เทคนิคจากรพ.สูง

เม่น ตามแผนออกตรวจจอประสาทตาปี 2563

ค่าตรวจจอประสาทตา 1,687 รายๆละ 50 บาทรวมเป็นเงิน 84,350 บาท 1732  84,350.00 84350 จ่าย30/4/2563(พร.0432.9.04/22)

ค่าเบี�ยเลี�ยง จนท. 4 คนๆละ 120 บาท*8 วัน รวมเป็นเงิน 3,840 บาท 7*4  3,840.00 3360 จ่าย4/3/2563(พร.0432.9.04/12)

ค่าลงข้อมูลตรวจจอประสาทตาในระบบHos-xp 250 ราย/1 โอที จํานวนผู้ป่วย1,687 ราย

รวมเป็น 7 โอที ๆ ละ  400 บาท รวมเป็นเงิน 2,800 บาท  2,800.00 2800 จ่าย4/3/2563(พร.0432.9.04/14)

รวม  90,990.00 90510

ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คําปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 35 คน

ค่าอาหารว่าง และเครื�องดื�ม  จํานวน 70 คนๆละ 25 บาท 70 72  1,750.00 1750 จ่าย 8/9/63(พร.0432.9.04/30)

ค่าวิทยากร 3 ชั�วโมงๆละ 300 บาท จํานวน 2 รุ่น  1,800.00 1800

รวม  3,550.00

โครงการที� 13  โครงการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต

 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ประจําปี

งบประมาณ 2563

โครงการที� 14 โครงการ

ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ความดันโลหิต

สูงที�ควบคุมโรคไม่ได้

โครงการที�15  โครงการคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนทางตา

ในผู้ป่วยเบาหวาน

โครงการที�  16   โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ

การให้คําปรึกษาแบบสร้าง

แรงจูงใจ

โครงการที� 12 โครงการ

พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

คปสอ.ร้องกวาง ป2ี563

โครงการที� 11 โครงการ

พระภิกษุสุขภาพดี วิธีพระ 

อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

ประจําปีงบประมาณ 2563



1.ดําเนินการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่

ประชุมผู้เกี�ยวข้อง ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จํานวน 20 คนๆละ120 บาท 20 18  2,400.00 2160 29/11/2562 2160 บ..(พร.0432.9.04/53)

 ค่า X-ray เคลื�อนที� 2000 คนๆละ 60 บาท 2000 2000  120,000.00 120000 ขออนุมัติรอบที� 1+2  21/2/2563(พร.0432.9.04/8)

2.สนัสนุน/พัฒนาระบบกระบวนการเฝ้าระวังวัณโรคในชุมชน 

2.1 ประชุมเจ้าหน้าที�ผู้เกี�ยวข้องทุกหน่วยบริการเพื�อติดตามการดําเนินงาน 4 ครั�ง /ปี 20 คน 20  9,600.00

2.2การบันมึกข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี�ยงวัณโรคโปรแกรม NTIP Online และจัดเก็บข้อมูล

อื�นๆเกี�ยวกับวัณโรค  19,300.00 0 13/12/2562 OT 4200 บ.(พร.0432.9.04/54) 13/3/2563 OT 5350บ.(พร.0432.9.04/7)

รวม  151,300.00 122160

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการให้บริการ

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 300 คนๆละ120 บาท 300 293  36,000.00 35160

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ  600 บาท 2 รุ่น  7,200.00 3600

กิจกรรมสร้างเสริมความสุขของบุคลากร

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 100 คนๆละ120 บาท 100  12,000.00 0

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00 0

กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่องค์กรแห่งความสุข

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 300 คนๆละ120 บาท 300  36,000.00 0

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00 0

รวม  94,800.00 38760

ประชุมเจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบLTC หน่วยบริการ

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ  300 บาท  1,800.00

ประชุมเจ้าหน้าที� พื�นที�ที�มีผลงานผลงานวิชาการและร่วมวางแผนดําเนินการ

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00

ดําเนินกิจกรรมแนวทางและนํานวตกรรมไปใช้ในพื�นที�

ค่าอุปกรณ์ นวตกรรมเสียงเรียก เตือนรัก ชิ�นละ 2500 บาท 8 ชิ�น  20,000.00

ประชุมเจ้าหน้าที�ติดตาม หน่วยบริการพัฒนา ต่อยอด

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 20 คนๆละ120 บาท 20  2,400.00

ค่าจัดทําโปสเตอร์นําเสนอผลงานจังหวัด  5,000.00

ประชุม วิเคราะห์ถอดบทเรียน นวัตกรรม

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน20 คนๆละ120 บาท 2 ครั�ง  4,800.00

รวม  38,800.00

เตรียมพร้อมรับการเยี�ยมหลังการรับรอง 1 ครั�ง

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 50 คนๆละ 70 บาท  3,500.00

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  50 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ  2,500.00

ค่าธรรมเนียมเยี�ยมหลังการรับรอง  18,000.00

รวม  24,000.00

กิจกรรมเยี�ยมเสริมพลัง เพื�อติดตามการดําเนินงานด้านการบริหาร การเงินการบัญชี ควบคุมภายใน

ค่าเดินทางไปราชการ 6 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 5 วัน  2 ครั�ง  7,200.00

กิจกรรมเยี�ยมเสริมพลัง เพื�อติดตามการดําเนินงานติดตามนโยบายและตัวชี�วัดต่างๆ

ค่าเดินทางไปราชการ 6 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 5 วัน  2 ครั�ง  7,200.00

โครงการที�  17   โครงการ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ควบคุมป้องกัน รักษาวัณโรค 

ประจําปี 2563

โครงการที�  18   โครงการ

พัฒนาบุคคลากรสาธารณสุข

ร้องกวางสู่องค์กรแห่งความสุข

โครงการที�  19   โครงการมุ่ง

เป้า ต่อยอด ติดตาม งาน

วิชาการ ปีงบประมาณ2563 

คปสอ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่

โครงการ ที� 20 โครงการ

พัฒนาและรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน (HA) สําหรับ

สถานพยาบาล ประจําปี 2563

โครงการที�  21   โครงการ

เสริมพลังการปฏิบัติงาน

เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ

ร้องกวาง ปีงบประมาณ2563 

 

 



กิจกรรมเยี�ยมเสริมพลัง เพื�อติดตามการขับเคลื�อนการดําเนินงานดูแลผู้มีภาวะพึ�งพิงของหน่วยบริการ

ค่าเดินทางไปราชการ 4 คนๆละ 120 บาท เป็นเวลา 5 วัน  2,400.00

รวม  16,800.00

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการระบข้อมูล 43 แฟ้ม

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 38 คนๆละ120 บาท 38 32  4,560.00 3840

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00 1800(13) 4/3/63 (พร.0432.9.04/13)

ประชุมเชิงปฏิบัติการรการพัฒนาความรู้ ทักษะ การบันทึกข้อมูงสารสนเทศด้านสาธารณสุข

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 38 คนๆละ120 บาท 38  4,560.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดําเนินงานสารสนเทศด้านสาธารณสุข

ค่าอาหารกลางวัน +อาหารว่าง จํานวน 38 คนๆละ120 บาท 38  4,560.00

ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั�วโมงๆละ   300 บาท  1,800.00

รวม  19,080.00

ประชุมทีมและผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานและร่วมวางแผน 

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25 25  1,750.00 1750 ร้อยละ 100 วันที� 3/1/63(พร.0432.9.04/56)

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  25 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 25 25  1,250.00 1250

ค่าแบบประเมิน 3อ2ส. 3750*2 บาท  7,500.00 7500 ขอจ้าง 24/12/62 จ่าย16/1/63 (พร.0432.9.04/4)

ประชุมวิเคราะข้อมูลของหน่วยงาน

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  25 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 25  1,250.00

ประชุมอภิปรายผลการศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  25 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 25  1,250.00

ประชุมวางแผนดําเนินงาน ต่อยอดการศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 25 คนๆละ 70 บาท 25  1,750.00

ค่าอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  25 คนๆละ 25 บาท จํานวน 2 มื�อ 25  1,250.00

รวม  19,500.00

     

รองกวาง ปงบประมาณ2563 

คปสอ.ร้องกวาง อําเภอร้อง

กวาง จังหวัดแพร่

โครงการที�  22   โครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ปีงบประมาณ2563 คปสอ.

ร้องกวาง จังหวัดแพร่

โครงการสร้างพลังสร้างคน 

คปสอ.ร้องกวางสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการ ปี 1 

ปีงบประมาณ 2563



1.วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ศึกษา/เตรียมข้อมูลพื�นฐานสําหรับจัดทําแผน 22/10/2563 1.ความไม่ชัดเจนในนโยบายของกระทรวงที�ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ

ประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี�ยนเรียนรู้และนําเสนอผลการดําเนินงานในพท .บริการ ร้อยละ100 2.ปัญหารด้านความไม่เพียงพอของงบประมาณที�จะดําเนินการ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  35 คนๆละ120 บาท 35 35  4,200.00 4200

เสนอแนะ 1.ที�ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการที�ไม่ต้องใช้

งบประมาณหรือใช้งบประมาณให้น้อยที�สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทําแผนร่างยุทธศาสตร์และร่างแผนปฎิบัติการ 18/10/2562 2.ในระดับ รพ.สต.ให้เขียนของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน  30 คนๆละ120 บาท 30 20  3,600.00 2400 ร้อยละ 66.67 1.ความไม่ชัดเจนในนโยบายของกระทรวงที�ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ

2.จัดทําแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 66.66666667 2.ปัญหารด้านความไม่เพียงพอของงบประมาณที�จะดําเนินการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 29/10/2563

เสนอแนะ ที�ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการที�ไม่ต้องใช้

งบประมาณหรือใช้งบประมาณให้น้อยที�สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน 50 คนๆละ120 บาท 50 45  6,000.00 5400 ร้อยละ90 (พร.0432.9.04/6 12000บ.) 1.ความไม่ชัดเจนในนโยบายของกระทรวงที�ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ

3.ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน 2.ปัญหารด้านความไม่เพียงพอของงบประมาณที�จะดําเนินการ

ประชุมชี�แจงเพื�อถ่ายทอดนโยบายและแผนการ /โครงการ

เสนอแนะ 1.ที�ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการที�ไม่ต้องใช้

งบประมาณหรือใช้งบประมาณให้น้อยที�สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน35 คนๆละ120 บาท 35  4,200.00 2.ในระดับ รพ.สต.ให้เขียนของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล

รวม  18,000.00 3.กิจกรรมบางกิจกรรมให้เป็นการดําเนินการระดับคปสอ.

โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.

ร้องกวาง ปีงบประมาณ 2563



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :   14   ธันวาคม พ.ศ. 2563 

หัวขอ : ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของโรงพยาบาลรองกวาง  บนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงพยาบาลรอง
กวาง 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
  เอกลักษณ  ดอกนอย           รุงกิจ  ปนใจ 

           (นายเอกลักษณ  ดอกนอย)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                  ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563    วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี   14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 


	
	สรุปครงการคปสอ.




