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1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 150 คน * 170 บาท รวม

เป็นเงิน  25,550 บาท

2.ค่าป้าย 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 1,500 

บาท
3. ค่าวิทยากรบรรยาย 1 คน *

 4 ช่ัวโมง * 600 บาท รวมเป็นเงิน 

2,400  บาท

4. ค่าวิทยากรปฏิบัติ 2 คน * 

4 ช่ัวโมง * 300 บาท รวมเป็นเงิน 

2,400 บาท

5.ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

รวมงบประมาณ 36,850       

1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 750 บาท*60คน*3วัน  รวม

เป็นเงิน 135000 บาท

2.ค่าเช่าห้องประชุม 3 วัน*3,000 รวม

เป็นเงิน 9,000 บาท

3.ค่าวิทยากรบรรยาย 3 คน*600 

บาท*8 ช่ัวโมง รวมเป็นเงิน  14,400 

บาท

4.ค่าท่ีพัก 900 บาท*60 คน รวมเป็น

เงิน  54,000 บาท

5.ค่าพาหนะค่าจ้างรถบัส 25,000*3 

วัน รวมเป็นเงิน 75,000 บาท

6.ค่าวัสดุอุปรกรณ์ รวมเป็นเงิน  

7,000 บาท

7.ค่าป้ายรวมเป็นเงิน 1,500  บาท

รวมงบประมาณ 295,900     

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

บริหารท่ัวไป วัชรี เกตุนาค 83 โครงการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ 

คปสอ.นาด้วง 

ปีงบประมาณ 2567

คปสอ.นาด้วง มี

แผนปฏิบัติราชการ

อบรม อบรมให้ความรู้ตามยุทธศาสตร์

       36,850

295,900

เงินบ ำรุง

 /  /  /  /  เงินบ ำรุง

วัชรี เกตุนาค 82 โครงการซ้อมแผน

อัคคีภัย

บุคลากรทุกคนได้รับการ

ฝึกอบรมซ้อมแผน

อัคคีภัยเบ้ืองต้น

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

60 คน สถานท่ี

เอกชนนอก

จังหวัด

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

 / /  /  /  /  / /  /  /  /  /ซ้อมแผน อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย 150 คน รพ.นาด้วง  /บริหารท่ัวไป
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 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้า

ประชุมและวิทยากร (งานกลุ่มการ

พยาบาล) จ านวน 25 คน x 35 บาท 

 x 5 คร้ัง  รวมเป็นเงิน 4,375 บาท

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ำ

ประชุมและวิทยำกร (งำนประกัน)

จ ำนวน 30 คน  x 35 บำท  x 3 คร้ัง 

รวมเป็นเงิน 3,150 บำท

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ำ

ประชุมและวิทยำกร (งำนเภสัชกรรม 

และองค์กรแพทย์) 30 คน  x 35 บำท

  x 5 คร้ัง  รวมเป็นเงิน 5,250 บำท

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ำ

ประชุมและวิทยำกร (งำน

กำยภำพบ ำบัด แพทย์แผนไทยและPC

 ) จ ำนวน 25 คน x 35 บำท x 3 คร้ัง

 รวมเป็นเงิน 3,150 บำท

ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยใน 

โรงพยำบำล คนละ 3 ชม. x 300 บำท

 x 16 คร้ัง รวมเป็นเงิน 14,400 บำท

  วิทยำกรภำยนอกกระทรวงจ ำนวน 1

 คน x 600 บำท x 3 ชม. รวมเป็นเงิน

 1,800 บำท

32,125       

จัดประชุม

วิชำกำร

 - ส ำรวจควำมต้องกำร Training

 need จำกบุคลำกรของคปสอ.

นำด้วง

- จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพ่ือขอ

อนุมัติจัดประชุม

- จัดหำวิทยำกร

- จัดประชุมวิชำกำร 2-3 คร้ัง/

เดือน

 - สรุปและประเมินผลโครงกำร

 พยำบำล

วิชำชีพ 

44 คน 

- นวก.

สำธำรณ

สุข 10 คน

 - ผู้ช่วย

เหลือ

คนไข้/

จนท.อ่ืนๆ

 รวม 30 

คน

 - 

บุคลำกร

อ่ืนๆ

ของรพ.

นำด้วงท่ี

สนใจ

 ห้อง

ประชุมรพ.

นำด้วง

       32,125/ / / / / / /

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

งำนบริหำร

จัดกำร

ก ำลัง

คนคปสอ.นำ

ด้วง

สุรีภรณ์ 

 กอเซ็ม 

นำยวิษณุ  

เชียงขวำง 

อังคณำ 

โยธำ 

84 โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกร

ของคปสอ.นำด้วง

สู่ควำมเป็นมือ

อำชีพ

ปีงบประมำณ 

2566 (บุคลำกรเก่ง)

  - ร้อยละ 80 ของ

บุคลำกรคปสอ.นำด้วงท่ี

เก่ียวข้องตำมภำระงำนท่ี

รับผิดชอบ เข้ำร่วม

ประชุมวิชำกำรท่ีจัดให้    

ผลงาน

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ
ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รวมงบประมาณ

เงินบ ำรุง
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  - พยำบำลวิชำชีพ

ปฏิบัติงำนท่ีรพ./

รพ.สต. ได้รับกำรอบรม 

หลักสูตรกำรตรวจรักษำ

โรคเบ้ืองต้น  2 คน

  - พยำบำลวิชำชีพ

ปฏิบัติงำนท่ีงำน

อุบัติเหตุฉุกเฉิน และ

นิติเวชได้รับกำรอบรม

หลักสูตรกำรพยำบำล

เวชปฏิบัติฉุกเฉิน จ ำนวน

 1 คน

 - พยำบำลวิชำชีพ

ปฏิบัติงำนท่ีตึกผู้ป่วยใน 

รับผิดชอบผู้ป่วยจิตเวช

เร้ือรังและผู้ติดสำรเสพ

ติด จ ำนวน 1 คน

 - หัวหน้ำงำนได้รับกำร

อบรมหลักสูตรผู้บริหำร 

จ ำนวน 2 คน

 

530,000       

ผู้รับ

ผิดชอบ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

รวมงบประมาณ

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*

/      530,000  เงินบ ำรุง - เสนอรำยช่ือบุคลำกรท่ีควรได้

ไปอบรมต่อคณะ

กรรมกำรบริหำรพ./กรรมกำร

HRD คปสอ.นำด้วง

 - คัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับกำร

อบรมหลักสูตรต่ำงๆโดยผ่ำน

คณะกรรมกำรHRD ของรพ.และ

ของคปสอ.นำด้วง

 - จัดหำสถำบัน/แหล่งฝึกอบรม

 - จัดส่งบุคลำกรผู้ได้รับกำร

คัดเลือกจำกคณะ

กรรมกำรบริหำรรพ./

คณะกรรมกำรHRD คปสอ.

นำด้วง เข้ำรับกำรอบรมตำม

หลักสูตรต่ำงๆตำมแผนงำน

 - ลงทะเบียนเรียน

 - เข้ำรับกำรอบรมตำมวันเวลำท่ี

สถำบัน/แหล่งฝึกอบรมก ำหนด

  - หลักสูตรกำรตรวจรักษำโรค

เบ้ืองต้น  ค่ำลงทะเบียน 50,000 บำท

 x 2 คน เป็นเงิน 100,000 บำท

- หลักสูตรกำรกำรพยำบำลเวชปฏิบัติ

ฉุกเฉิน ค่ำลงทะเบียน 50,000 บำท x

 1 คน เป็นเงิน 50,000 บำท

- หลักสูตรกำรพยำบำลผู้ใช้ยำและ

สำรเสพติด 1 คน (กรมกำรแพทย์ 

กระทรวงสำธำรณสุข จัดอบรม 

ค่ำลงทะเบียนฟรี ) 

- ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก ค่ำยำนพำหนะ

 40,000 บำท  x 4 คน เป็นเงิน 

160,000 บำท

- หลักสูตรผู้บริหำรทำงกำรพยำบำล 

ค่ำลงทะเบียน 55,000 บำท x 2 คน 

เป็นเงิน 110,000 บำท

- ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก ค่ำยำนพำหนะ

 45,000 บำท  x 6 คน เป็นเงิน 

270,000 บำท

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  530,000 บำท

งำนบริหำร

จัดกำร

ก ำลังคน

คปสอ.

นำด้วง

คณะกรรม

กำร HR 

ของรพ./คป

สอ.

85  จัดส่งบุคลำกร

พยำบำล อบรม

เฉพำะทำง 

(บุคลำกรเก่ง)

 จัดส่ง

พยำบำล

วิชำชีพ

อบรม

เฉพำะ

ทำง 

หลักสูตร

 4 เดือน

พยำบำล

วิชำชีพ

ปฏิบัติงำน

ท่ีรพ./รพ.

สต. 

จ ำนวน 4

 คน

 ส่วนกลง /

ส่วนภูมิภำค
/ / / / /
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งำนบริหำร

จัดกำร

ก ำลัง

คนคปสอ.นำ

ด้วง

น.ส.กรรณิกำร์

 ชินอักษร

 นำงพนัสดำ  

 ศรีวิชำ

86 โครงกำรตรวจ

สุขภำพบุคลำกร

ของคปสอ.

นำด้วง 

ปีงบประมำณ2566

 (บุคลำกรมี    

สุขภำพดี)

  -ร้อยละ100 ของ

บุคลำกรในคปสอ.

นำด้วงได้รับกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี

 - บุคลำกรกลุ่มเส่ียง

ได้รับกำรปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภำพ

ร้อยละ100  

 - บุคลำกรกลุ่มป่วย

ได้รับกำรรักษำ

ร้อยละ100

ตรวจ

สุขภำพ

ประจ ำปี

 - ส ำรวจ จ ำนวนบุคลำกรของ

รพ./สสอ.นำด้วง/รพ.สต. ท่ีต้อง

ได้ตรวจสุขภำพท้ังหมด

 - แยกกลุ่มอำยุน้อยกว่ำ 35ปี

และกลุ่มอำยุมำกกว่ำ 35ปี 

ข้ึนไป

- ก ำหนดวันตรวจสุขภำพ และ

เข้ำตรวจตำมวัน เวลำท่ีก ำหนด 

- สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้

ผู้บริหำรทรำบ/คืนข้อมูลให้ 

คณะกรรมกำรHR

- ส่งต่อข้อมูลกลุ่มเส่ียงให้

คณะกรรมกำรปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภำพบุคลำกร

- กลุ่มป่วยได้รับกำรตรวจรักษำ

ทุกคน

 - จัดท ำสมุดตรวจสุขภำพ

ประจ ำตัว ให้บุคลำกรทุกคน 

จ ำนวน 200 เล่ม

 - 

บุคลำกร

ของรพ.

จ ำนวน 

120 คน

 - 

บุคลำกร

ของสสอ./

รพ.สต. 

จ ำนวน 40

 คน

  รพ.

นำด้วง

  - ค่ำตรวจสุขภำพบุคลำกร 

กลุ่มอำยุน้อยกว่ำ 35 ปี

 - ค่ำตรวจสุขภำพบุคลำกร 

กลุ่มอำยุ35 ปีข้ึนไป

 - จัดท ำสมุดตรวจสุขภำพประจ ำตัว 

ให้บุคลำกรทุกคน จ ำนวน 200 เล่ม ๆ

 ละ  50 บำท เป็นเงิน 10,000 บำท

       10,000  ใช้สิทธิเบิก

ตรงกรม

บัญชี

กลำงและ

สิทธิประกัน

สังคม

- เงินบ ำรุง

10,000       

ผลงาน

รวมงบประมาณ

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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1. บุคลากรสาธารณสุข

กลุ่มเส่ียง มีความรอบรู้

ด้านสุขภาพ  ในการดูแล

สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.

 อย่างน้อย 80%

 1. จัดประชุมวางแผนการ

ด าเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ (DPAC) ปีงบประมาณ 

2566           

2.ประชาสัมพันธ์โครงการ

/ /  1) ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการอบรม และ วิทยากร

จ านวน 75 X 170 X 1 วัน   เป็นเงิน  

12,750 บาท

2) ค่าวิยากร (รพ.ภูหลวง) ช่ัวโมงละ 300 X 

4 ช่ัวโมง X 1 วัน     

เป็นเงิน  1,200    บาท                        

3) ค่าวิทยากร จ านวน 1 ชม.ๆละ 600 บาท

 X 1 คน เป็นเงิน 600 บาท  

4) ค่าวิทยากร (รพ.นาด้วง) จ านวน 2 ชม.ๆ 

ละ 300 บาท X 1 คน เป็นเงิน   600  บาท

  

       15,150

 2. บุคลากรสาธารณสุข

กลุ่มเส่ียงมีความรู้ทักษะ

การออกก าลังกายถูกต้อง

ร้อยละ 100

3.จัดอบรม เร่ืองการเลือกบริโภค

อาหาร การควบคุมน้ าหนักตัว    

  

4. จัดประกวดต้นแบบหุ่นดี 

สุขภาพดี เลือกบริโภคอาหาร 

การควบคุมน้ าหนักตัว และ

วิธีการออก าลังกาย

5) ค่าวัสดุในการจัดอบรม เป็นเงิน  

5,000 บาท     

6) ค่าเคร่ืองช่ังน้ าหนักวัดมวลกาย 

จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน  1,000 บาท

7) ค่าป้าย จ านวน 2 ป้าย เป็นเงิน   

1,500  บาท

7,500

3. บุคลากรสาธารณ สุข

มีภาวะสุขภาพดีข้ึน มี

บุคคลต้นแบบในการ

ดูแลสุขภาพส าหรับ 

กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง 

กลุ่มป่วย ในหน่วยงาน

โรงพยาบาลนาด้วง 

อย่างน้อย 80%

8) ค่ารางวัลสนับสนุนเชิดชูเกียรติ 

จ านวน 6 รางวัล เป็นเงิน  10,000 

บาท 

รางวัลชนะเลิศ ผู้ท่ีลดน าหนักได้มาก

ท่ีสุด จ านวน 3,000 บาท       1 

รางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  

จ านวน 2,000  บาท 2 รางวัล

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2    

จ านวน 1,000 บาท 3 รางวัล)

10000

32,650       

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

 73 คน รพ.นาด้วง เงินบ ารุง 

รพ.

รวมงบประมาณ

pcu รพ.

นาด้วง

น.ส.สุทธิดา  

ปิตตุลา   

นางนิชรา

 ค าครุฑ

87 โครงการ

ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ

 ลดพุง ลดโรค 

ส าหรับบุคคลากร

สาธารณสุข

โรงพยาบาล

นาด้วง



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มงาน

เภสัชกรรม 

และคุ้มครอง

ผู้บริโภค

นายสายัญ 

 จันทร์นาม

นายเมธา

รัชต์ กาวี 

น.ส.จีรา

ภรณ์ 

ศรพรหม 

และ น.ส.

แก้วกัลยา 

ทองรักษ์

88 โครงการอบรมให้

ความรู้แก่พยาบาล

และเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาล

นาด้วง เร่ืองยา

ความเส่ียงสูง 

(High Alert Drugs)

1. กลุ่มเป้าหมายผ่าน

การอบรมร้อยละ 100   

2.ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ  80      

3.ปฏิบัติตามแนวทางการ

ใช้ยาความเส่ียงสูงได้

ถูกต้อง ร้อยละ 100

 1.กิจกรรมจัดประชุมอบรม 

ให้กับพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง โรงพยาบาลนาด้วง 

2. ติดตามประเมินผล

3.สรุปโครงการ

พยาบาล 

และ

เจ้าหน้าท่ี 

โรงพยาบา

ลนาด้วง  

จ านวน 50

 คน

รพ.นาด้วง / / / / / / / / / / / / 1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จ านวน 50 คน x 1 ม้ือ x 30 บาท  

เป็นเงิน 1,500 บาท    

2.ค่าเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม 

เป็นเงิน  300 บาท

         1,800 เงินบ ารุง 

รพ.นาด้วง

รวมงบประมาณ 1,800         

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

กิจกรรมหลัก
กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 10 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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 ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ผู้เข้าร่วมอบรมงานวิจัย /R2R (วิจัย

ทางคลินิก) รวมวิทยากร จ านวน 35 

คน x 170 x 7 คร้ัง 

       41,650

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ผู้เข้าร่วมอบรมวิจัย (วิจัยด้าน

สังคมศาสตร์ ) จ านวน 35 คน x 35 

บาท  x 12 คร้ัง

       14,700

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

กระทรวง จ านวน 1 คน X 600  บาท

 x 7 ชม. x 8 คร้ัง

       33,600

ค่าตอบแทนวิทยากรภายในกระทรวง

 จ านวน 1 คน x 300 บาท x 4  ชม. 

x 12 คร้ัง

       14,400

ค่าท่ีพักวิทยากร ภายนอกกระทรวง 

จ านวน 7 คืน x 1,450 บาท

       10,150

 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ไป-กลับ จังหวัด

เลย - นครพนม ของวิทยากร 

ระยะทาง 371 กม.x 4 บาท x 3 คร้ัง          4,452

ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ไป-กลับ สสอ.ผา

ขาว - รพ.นาด้วง ของวิทยากร 

ระยะทาง  69 กม.x 4 บาทx 12 คร้ัง

3,312

ค่ากรรมการตัดสินผลงานวิจัย R2R  

จ านวน 3 คนๆละ  400 บาท
1,200

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

งำนวิชำกำร/

วิจัย

นำงสุรีภรณ์ 

 กอเซ็ม

น.ส.อังคณำ 

โยธำ 

น.ส.วัชรี  

แช่มช้อย 

นำยวิษณุ  

เชียงขวำง 

89 โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกร

ด้ำนR2R และวิจัย

ของคปสอ.

นำด้วง 

ปีงบประมำณ2566

 - คปสอ.นำด้วง มี

ผลงำนR2R /วิจัย อย่ำง

น้อย 3-5 เร่ืองต่อปี

 - คปสอ.นำด้วง มี

ผลงำนR2R /วิจัย 

น ำเสนอในระดับจังหวัด

และระดับเขต

อย่ำงน้อย 2 เร่ืองต่อปี

จัดอบรม  - ประชุมช้ีแจงในท่ี

ประชุมคปสอ.นำด้วง

 - ก ำหนดเป้ำหมำย และ

วัตถุประสงค์ในกำรจัดอบรม

 - วิเครำะห์ และวำงแผนร่วมกับ

ทีม

 - จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเสนอ

 ผู้บริหำร

 - ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/

โครงกำร

- จัดประกวดผลกำรด ำเนินงำน

 - สรุปและประเมินผลโครงกำร

บุคลำกร

ของรพ/

รพ.สต.

ทุกแห่ง

เงินบ ำรุงรพ.รพ.นำด้วง

ตัวช้ีวัดโครงการ*
ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 10 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
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จัดประกวดผลงำนวิชำกำรระดับ

อ ำเภอ เงินรำงวัลผู้มีผลงำนวิชำกำร 

รำงวัลท่ี 1, 2, 3 และชมเชย 3 รำงวัล 

เป็นเงิน 7,500 บำท

         7,500

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

เจ้าหน้าท่ีคปสอ.นาด้วง ในวัน

น าเสนอผลงานวิจัย R2R รวม

คณะกรรมการ จ านวน 40 คน X 170

 บาท  เป็นเงิน 6,800 บาท

         6,800

ค่ากรอบเกียรติบัตร จ านวน 6 

กรอบ ๆละ 150 บาท เป็นเงิน 900 

บาท

           900

ค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการและป้าย

มหกรรมวิชาการ จ านวน 2 ป้าย เป็น

เงิน 1,600 บาท

         1,600

     140,264

งำนวิชำกำร/

วิจัย

นำงสุรีภรณ์ 

 กอเซ็ม

น.ส.อังคณำ 

โยธำ 

น.ส.วัชรี  

แช่มช้อย 

นำยวิษณุ  

เชียงขวำง 

89 โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกร

ด้ำนR2R และวิจัย

ของคปสอ.

นำด้วง 

ปีงบประมำณ 

2566 (ต่อ)

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน
ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รวมงบประมาณ

 - คปสอ.นำด้วง มี

ผลงำนR2R /วิจัย อย่ำง

น้อย 3-5 เร่ืองต่อปี

 - คปสอ.นำด้วง มี

ผลงำนR2R /วิจัย 

น ำเสนอในระดับจังหวัด

และระดับเขต

อย่ำงน้อย 2 เร่ืองต่อปี

จัดอบรม  - ประชุมช้ีแจงในท่ี

ประชุมคปสอ.นำด้วง

 - ก ำหนดเป้ำหมำย และ

วัตถุประสงค์ในกำรจัดอบรม

 - วิเครำะห์ และวำงแผนร่วมกับ

ทีม

 - จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเสนอ

 ผู้บริหำร

 - ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/

โครงกำร

- จัดประกวดผลกำรด ำเนินงำน

 - สรุปและประเมินผลโครงกำร

บุคลำกร

ของรพ/

รพ.สต.

ทุกแห่ง

รพ.นำด้วง

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มงาน/งาน

เงินบ ำรุงรพ.




