
 

                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์  

ท่ี  อบ. ๐๐๓๒.๐๐๙.๐๓/๔๗๖               วันที่    ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๔   

เร่ือง  ขออนุมัติเผยแพร่ แผนปฏิบัติการเครือข่ายอ าเภอโขงเจียมโรงพยาบาลโขงเจียม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม                                               

      เรื่องเดิม 
   ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่งมีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่  ๑. ดัชนีความโปร่งใส  ๒.ดัชนี
ความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  ข้อพิจารณา 
  จึงเห็นควรให้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพอ าเภอโขง
เจียม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานอื่นและสาธารณชนท่ัวไปทราบ  บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 
โขงเจียม  
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการเผยแพร่ แผนปฏิบัติการเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอโขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานอื่นและสาธารณชนท่ัวไปทราบ ต่อไป 
  
         

 
 

                       (นายตรองทรัพย์  สายกนก) 
                                                                         นักนักวิชาการพัสดุ 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
                              
 
                            อนุญาต/อนุมัต ิ                                    
                     
                  
 
                          (นายสิทธิพงษ์    อุ่นทวง) 
              นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
โรงพยาบาลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลโขงเจียม 
วัน/เดือน/ปี   :  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๔ 
หัวข้อ   เผยแพร่ แผนปฏิบัติการเครือข่ายอ าเภอโขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
รายละเอียด  
           ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งมี
กรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่  ๑. ดัชนีความโปร่งใส  ๒.ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
          จึงเห็นควรให้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการเครือข่ายอ าเภอโขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ให้หน่วยงานอื่นและสาธารณชนท่ัวไปทราบ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโขงเจียม ต่อไป 
Link ภายนอก  : 
                    www.kchhospital.go.th โรงพยาบาลโขงเจียม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายตรองทรัพย์  สายกนก) 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
วันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
( นายปรัชญา  พลอยเพชร ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ 
วันท่ี  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

อนุมัติรับรอง 

 

(นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

http://www.kchhospital.go.th/


  ที ่อบ.๐๐๓๒.๐๐๙.๐๓/๑๒๐๘.๑                        โรงพยาบาลโขงเจียม  
                                                  อ าเภอโขงเจียม 
                                                                                               จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐ 
        

                   ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๓                                  
 

เรื่อง   ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ คปสอ.โขงเจียม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

เรียน   นายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   แผนปฏิบัติการ คปสอ.โขงเจียม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔           จ านวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ก าหนดให้ ทุกเครือข่ายได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ประเด็นสุขภาพ ๔ Excellence ๑๕ แผนงาน                         
ภายใต้งบประมาณตาม Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ น้ัน 
 

               บัดน้ีโรงพยาบาลโขงเจียมได้จัดท าแผนปฏิบัติการ คปสอ.โขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔                       
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนปฏิบัติการตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป  
 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                (นายสิทธิพงษ์   อุ่นทวง) 
                                                       นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง   
                                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ ฯ 
โทร ๐๔๕-๓๕๑-๐๘๓ 
ประสานงาน  นายตรองทรัพย์  สายกนก 

 





1 2 3 4 รายละเอียด  บาท ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

25,500           ปิยะพร พุ่มแก้ว

 2.หญิงต้ังครรภ์ 5 คน 2,ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม25 บ.
 x 60 คนx 2 ม้ือ       3,000

3.หญิงหลังคลอด5 คน 3.ค่าจัดท าส่ือความรู้     15,000

4.คลินิกเด็กดี4คน

5.อ่ืนๆ10คน

2

1.ครูผู้รับผิดชองงาน 1. ค่าวิทยากร 2คนx6ชม.x600บาท 3,600
3.จนท.รพ.สค.10 คน 2.ค่าอาหารกลางวัน 2,150

4.จนท. PCUรพ.1 คน 43 คนX50 บาท X 1 ม้ือ

รวม 43 คน 3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,150
43 คนX25 บาท X 2 ม้ือ
4.ค่าป้ายไวนิล          800
1 ป้าย X 800 บาท

ผู้ปกครองนักเรียน100 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 5,000

รวม 100 คน 100 คนX50 บาท X 1 ม้ือ
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,000
100 คนX25 บาท X 2 ม้ือ
3.ค่าป้ายไวนิล1 ป้าย X 800 บาท          800

 แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโขงเจียม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย และ 

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ   
  (ไตรมาส)

งบประมาณ
 งปม.รวม (บาท)

งบประมาณ รายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการรับประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานอนามัย
แม่ และเด็ก ของอ าเภอโขงเจียม
ให้ได้ตามมาตรฐาน

1.จนท.รพ 35 คน ⁄ 1.ค่าอาหารกลางวัน50บาท X 60 
คน x  1 ม้ือ       3,000

เงินบ ารุง

4.ค่ารางวัลปกิจกรรมการประกวด
แม่ตัวอย่าง 4,500

โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก6-15 ปี จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม

⁄

1. การประชุมเชิงปฎิบัติการการ
ด าเนินงานจัดบริการคัดกรองและดูแล
ช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กอายุ6-15 
ปี อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2564

ค้นหาเด็กอายุ6-15ปีท่ีต้อง
ได้รับการดูแลสุขภาพจิต

           19,500  / กุลธิดา ดอนค า เงินบ ารุง

2. การอบรมให้ความรู้และจัดระบบ
บริการคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กอายุ
6-15 ปี อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564



1. เพ่ือให้มารดาและทารกหลัง
คลอดได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง

/ / / / 25,200           / / / / / / / / / / / /

2.เพ่ือให้มารดามีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการดูแลตนเอง
และทารกหลังคลอด

3.  เพ่ือเป็นการสาน
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
โรงพยาบาล และประชาชน

4  เพ่ือสร้างทีมเครือข่ายสร้าง
สุขภาพต าบลโขงเจียม (อสม.
จนท.) และครอบครัว ให้ดูแล
ครอบครัวและชุมชนในเร่ือง
อนามัยแม่และเด็กและเป็นท่ี
ปรึกษาด้านสุขภาพได้

5.เพ่ือพัฒนาให้เกิดการดูแล
หลังคลอดท่ีผสมผสาน
การแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์
แผนไทยและระลึกถึงคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้วยใจด้วยทีม
เครือข่ายสร้างสุขภาพและ
ครอบครัว มีการอยู่ไฟท่ีเป็นไป
ตามหลักการแพทย์แผนไทย
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 สะอาดและถูกสุขลักษณะ ไม่
ขัดกับประเพณี วัฒนธรรมของ
พ้ืนท่ี

6. เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด
รวมไปถึงครอบครัวให้เป็นไปใน
ทางบวก มีความรู้เร่ืองการ
บริโภคอาหาร การดูแลสุขภาพ
ตนเองหลังคลอดและการเล้ียงดู
การให้นมแม่และอาหารเสริมลูก
เป็นอย่างดี

1. เพ่ือส่งเสริมโภชนาการท่ี
เหมาะสม

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 130
 คนX2 ม้ือX25 บาท

      6,500            15,600 ⁄

3 โครงการติดตามเย่ียมหญิงต้ังครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด

   มารดาและทารกหลัง
คลอดท่ีอยู่ในเขตต าบลโขง
เจียม

ค่าเบ้ียเล้ียงออกปฏิบัติงาน  จ านวน
 35 วัน จ านวน 6  คน คนละ 120
 บาท

    25,200 อภิญญา ค า
หงษา

เงินบ ารุง

4 โครงการส่งเสริมโภชนาการเพ่ือลดโรคอ้วนลงพุงในองค์กร

เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลโขง
เจียมจ านวน  130 คน

ธนภรณ์ โอสถศรี เงินบ ารุง



2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึง
อันตรายท่ีเกิดจากโรคอ้วนลงพุง

2.ค่าอาหารกลางวัน 130 คนX1 
ม้ือX50 บาท

      6,500

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรไร้พุงให้มี
ประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์       2,000

 4.เพ่ือลดจ านวนกลุ่มเส่ียงและ
กลุ่มผู้ป่วยในการเกิด
โรคเบาหวาน โรคความดัน

4.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ

         600

5.เพ่ือเป็นต้นแบบองค์กรไร้พุง

. เพ่ือให้การแพทย์แผนไทยได้
ดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชน
 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เร้ือรังได้มีทางเลือกในการดูแล
สุขภาพท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของแต่ละชุมชนด้วยความ
ปลอดภัย 
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เร้ือรังในชุมชนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจดีข้ึนและมี
ความสุขด้วยการแพทย์แผนไทย
   

ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอโขงเจียม ค่าเบ้ียเล้ียง 48 คร้ัง x 120 บาท x
 2 คน

    11,520            11,520 / / / / / / / / / / / / วิไลวรรณ  ทุม
ไมย

เงินบ ารุง

1)คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต และ
เท้า

1)เพ่ือเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
ทาง ตา ไต เท้าในผู้ป่วย
เบาหวาน

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ      50 บ.
x25คน x6 ม้ือ

      7,500 15,000

2)ให้ความรู้/สุขศึกษาในผู้ป่วยสีส้ม แดง 2) เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลให้
ได้ดีในผู้ป่วยเบาหวาน

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บ.x25 คน x12ม้ือ

      7,500

3)เพ่ือควบคุมความดันโลหิตสูง
ให้ได้ดีในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง

1)จัดกลุ่มผู้สูงอายุ
/

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ    50 บ.
x100 คน x 1 ม้ือ

5,000 10,000
/

 2)ประชุมอบรมการออกก าลังกายใน
ผู้ป่วยสูงอายุ 3)สาธิตวิธีการออกก าลังกายในผู้ป่วย
สูงอายุ

4)น าผู้ป่วยสูงอายุออกก าลังกาย

4

เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลโขง
เจียมจ านวน  130 คน

ธนภรณ์ โอสถศรี เงินบ ารุง

5 โครงการแพทย์แผนไทยใสใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชน

6 โครงการควบคุม เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

กิจกรรม

150 คน

/ / / /

อนัญชนา ศรี
บุรินทร์

สปสช.

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายแก่ผู้ป่วยโรคเบาหหวานและความดันโลหิตสูง

กิจกรรม

เพ่ือให้ความรู้/ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม/คัดกรองและป้องกัน
โรคภาวะแทรกในผู้ป่วย
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงใน
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็น
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงจ านวน100 คน

อนัญชนา ศรี
บุรินทร์ร์

สปสช.

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บ.x100 คน x2 ม้ือ

5,000
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1)ออกให้บริการเวชปฏิบัติในคลินิก
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงในรพ.สต.

1)เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงได้รับบริการรักษาท่ี
เท่าเทียมกัน

 รพ.สต.10แห่ง / / / /

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ    50 บ.x30
 คน x52 ม้ือ

    78,000            88,920 /

2) ให้ความรู้/สุขศึกษาในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมแยกตามกลุ่มสี

2)เพ่ือตอบสนองนโยบายใกล้
บ้านใกล้ใจ

2. ค่าตอบแทนออกเวชปฏิบัติใน
ชุมชน

2.1แพทย์ 1 คน x12คร้ัง x 120
บาทx3 ช่ัวโมง

      4,320

2.2เภสัชกร 1คนx12 คร้ังx90 
บาทx3ช่ัวโมง

      3,240

2.3พยาบาลวิชาชีพ  1 คน x80 
บาทx3 ช่ัวโมงx6คร้ัง

      1,140

2.4นักวิชาการสาธารณสุข 1คน
x80บาทx3ช่ัวโมงx6 คร้ัง เป็

      1,140

2.5เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1คน
x60บาทx3 ช่ัวโมงx6คร้ัง

      1,080

1. เพ่ือเฝ้าระวัง/สังเกตผู้ป่วยจิต
เวชเร้ือรังในชุมชน

1. ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช 50 คน
1. ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท 1 
ม้ือx95 คน

      6,650            15,000

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการ
ดูแลจากญาติและชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม

2. อสม 45 คน

2. อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ม้ือ
ละ 25 บาท X 2 ม้ือ จ านวน 95 
คน

      4,750

3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ600 บาท
 X 6 ช่ัวโมง

      3,600

1. เพ่ือเสริมความรู้และสร้าง
ความตระหนักในการลดเค็ม ลด
โซเดียม เพ่ือชะลอไตเส่ือม

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100
 คนX2 ม้ือX25 บาท

      5,000            14,500

2.เพ่ือผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคไตเร้ือรัง 
สามารถควบคุมสภาวะของ
ตนเองได้

2.ค่าอาหารกลางวัน 100 คนX1 
ม้ือX50 บาท

      5,000

3.วงล้อสาธิตไต5ระยะ       1,500
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์       1,000
5.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ

      2,000

โครงการแพทย์เคล่ือนท่ีสู่รพ.สต. ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

กิจกรรม

อนัญชนา ศรี
บุรินทร์

สปสช.

9 โครงการร่วมกันดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน

/ / / / / / / / / / / / / / / /

  ขวัญวรา  
อ่อนศรี

สปสช.

10 โครงการส่งเสริมโภชนาการเพ่ือชะลอไตเส่ือมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงโรคไตเร้ือรังจ านวน  100 
คน

/ / / / / / / ธนภรณ์ โอสถศรี สปสช.

11 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง ปี 2564



 1.เพ่ือให้ประชาชน กลุ่มเส่ียง 
DM และ HT มีความเช่ือใน
ความสามารถ ในการปฏิบัติตัว
เพ่ือป้องกัน DM และ HT

1.ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 
100 คน จ านวน 2 ม้ือ

    14,000            28,600

2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง 
DM และ HT มีพฤติกรรม
สุขภาพด้าน 3อ.2ส.ท่ีเหมาะสม

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมม้ือ
ละ 25 บาท x 100 คน จ านวน 4 
ม้ือ

    10,000

3.เพ่ือให้ กลุ่มเส่ียง DM และ 
HT มีระดับน้ าตาลในเลือด 
ความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/
ช่ัวโมง จ านวน 12 ช่ัวโมง

      3,600

4. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80ข้ึนไป

4.ค่าป้ายไวนิล       1,000

 1.เพ่ือให้ประชาชน กลุ่มเส่ียง 
DM และ HT มีความเช่ือใน

1.ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 
100 คน จ านวน 2 ม้ือ

    14,000            28,600

2.เพ่ือให้ประชาชน กลุ่มเส่ียง 
DM และ HT มีพฤติกรรม
สุขภาพด้าน 3 อ. 2ส. ท่ี
เหมาะสม

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมม้ือ
ละ 25 บาท x 100 คน จ านวน 4 
ม้ือ

    10,000

3.เพ่ือให้ กลุ่มเส่ียง DM และ 
HT มีระดับน้ าตาลในเลือด 
ความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/
ช่ัวโมง จ านวน 12 ช่ัวโมง

      3,600

4. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80 ข้ึนไป

4.ค่าป้ายไวนิล       1,000

1.  เพ่ือค้นหาสตรีท่ีมีความ
ผิดปกติของเซลล์มะเร็งท่ีปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะ
เร่ิมแรก

1.ค่าอาหารกลางวัน 70  บาท x 
80 คนจ านวน 1 มือ

      5,600            14,200

2.  เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ทุกคน ตระหนักในการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกทุกปี

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมม้ือ
ละ 25 บาท x 80 คน จ านวน 2 ม้ือ

      4,000

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/
ช่ัวโมง  จ านวน 6 ช่ัวโมง

      3,600

4.ค่าป้ายไวนิล       1,000

1. เพ่ือประเมินคัดกรองภาวะ
สุขภาพนักเรียน

1.ค่าเบ้ียเล้ียงออกปฏิบัติงาน 
จ านวน 6 คนๆ 120 บาท จ านวน 

      1,440            16,140

2.ชุดสาธิตการแปรงฟัน 1 ชุด       1,450
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ประชาชน กลุ่มเส่ียง DM 
และ HTจ านวน 100คน

/ / / / / / / / อภิญญา ค า
หงษา

กองทุน
สุขภาพต าบล

12 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง ปี 2564

ประชาชน กลุ่มเส่ียง DM 
และ HTจ านวน 100คน

/ / / / / / / / อภิญญา ค า
หงษา

กองทุน
สุขภาพต าบล

13 โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีจากมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกปี 2564

1.สตรีอายุ 30-60 ปี           
 2.สตรีอายุ 30-70 ปี       
จ านวน 80 คน

/ / // / / / / / / / /

อภิญญา ค า
หงษา

กองทุน
สุขภาพต าบล

3.  เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายท่ี
ตรวจพบความผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อและรักษาอย่างถูกวิธี

/ / / /

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 
245 คน

/ / / /

อภิญญา ค า
หงษา

กองทุน
สุขภาพต าบล

2. เพ่ือประเมินคัดกรองภาวะ
สุขภาพช่องปากนักเรียน



4.ป้ายไวนิล       1,000

1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์และดูแลตาม
เกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ

1. ค่านมรสจืด ขนาด 200 ml. 
กล่องละ 10 x 20 คน คนละ 90 
กล่อง

    18,000 20,400           

2. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริม
การดูแลของหญิงต้ังครรภ์ เด็ก
แรกเกิด ให้เด็กมีความสมบูรณ์
ท้ังร่างกายจิตใจ มีสติปัญญา
และพัฒนาการสมวัยในช่วง 
1,000 วันแรกของชีวิต

2. ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 
20 คน x 1 ม้ือ

      1,400

3. เพ่ือสร้างเสริมความรู้การ
ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน 
และภาคเครือข่ายในต าบล มี
ส่วนร่วมในการดูแลและเอาใจ
ใส่ต่อสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์
และเด็กแรกเกิด

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 20 คน x 2 ม้ือ

      1,000

1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์และดูแลตาม
เกณฑ์ การฝากครรภ์คุณภาพ

1. ค่านมรสจืด ขนาด 200 ml. 
กล่องละ 10 x 20 คน คนละ 90 

กล่อง

    18,000            20,000

2. เพ่ือสร้างความรู้และส่งเสริม
การดูแลของหญิงต้ังครรภ์ เด็ก
แรกเกิด ให้เด็กมีความสมบูรณ์
ท้ังร่างกายจิตใจ มีสติปัญญา
และพัฒนาการสมวัยในช่วง 
1,000 วันแรกของชีวิต

2. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 
20 คน x 1 ม้ือ

      1,000

3. เพ่ือสร้างเสริมความรู้การ
ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน 
และภาคเครือข่ายในต าบล มี
ส่วนร่วมในการดูแลและเอาใจ
ใส่ต่อสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์
และเด็กแรกเกิด

3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 20 คน x 2 ม้ือ

      1,000

1. เพ่ือส่งเสริมโภชนาการและ
การเจริญเติบโตในเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน

1. ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ
 70 บาท/ม้ือ จ านวน 1 ม้ือ

      7,000            22,360

14

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 
245 คน

/ / / /

อภิญญา ค า
หงษา

กองทุน
สุขภาพต าบล

2. เพ่ือประเมินคัดกรองภาวะ
สุขภาพช่องปากนักเรียน 3.ชุดอุปกรณ์แปรงฟัน + แก้วน้ า 

ราคาชุดละ 50 บาท x 245 คน     12,250

15 โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ ปี 2564

หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ในเขต
อบต.โขงเจียม จ านวน 20 คน

/ / / / / / / / / / / / / / / / ธีรพล เบ้ียกลาง กองทุน
สุขภาพต าบล

16 โครงการนม 90 วัน 90 กล่อง ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ ปี 2564

หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ในเขต
อบต.โขงเจียม จ านวน 20 คน

/ / / / / / / / / / / / / / / / ธีรพล เบ้ียกลาง กองทุน
สุขภาพต าบล

17 โครงการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนสุขภาพดี ปลอดภัย สมวัย ปี 2564

เด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 
และผู้ปกครอง จ านวน 100 
คน

/ / / / / / / / ธีรพล เบ้ียกลาง กองทุน
สุขภาพต าบล



2. เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 100 คนๆ ละ 25 บาท/ม้ือ
 จ านวน 2 ม้ือ

      5,000

3. เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 
สามารถคัดกรองและกระตุ้นเด็ก
เจริญเติบโตและพัฒนาการของ
เด็กได้อย่างถูกต้อง

3. ค่าเคร่ืองช่ังน้ าหนัก จ านวน 1 
เคร่ือง

      3,000

4. เพ่ือแก้ไขปัญหาในเด็กท่ีมี
ปัญหาโภชนาการและ
พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการ
กระตุ้นได้ทันท่วงที

4. ค่าเคร่ืองวัดส่วนสูง จ านวน 1 
เคร่ือง

      3,000

5. เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียนได้รับการดูแลสุขภาพท่ี
ส าคัญตามชุดสิทธิประโยชน์
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค

5. ค่าชุดสาธิตส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก จ านวน 1 ชุด

      4,000

6. เพ่ือลดการเกิดุบัติเหตุในเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

         360

5.เพ่ือเป็นต้นแบบองค์กรไร้พุง

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตนเองให้ห่างไกลโรคซึมเศร้าได้
ท้ังทางร่างกายและจิตใจ

ผู้สูงอายุ 100 คนเป้าหมาย
ประชาชนในผู้สูงอายุร้อยละ
80 ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า

1. อาหารกลางวันม้ือละ 70 บาทx
 100 คน

      7,000 15,600

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความเช่ือม่ันในตนเองไม่รู้สึก
เป็นภาระบุตรหลาน

2. อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ม้ือ
ละ25บาท X 2 ม้ือ x 100 คน

      5,000

3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ600 บาท
 X 6 ช่ัวโมง

      3,600

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตนเองให้ห่างไกลโรคซึมเศร้าได้
ท้ังทางร่างกายและจิตใจ

ผู้สูงอายุ 50 คนเป้าหมาย
ประชาชนในผู้สูงอายุร้อยละ
80 ห่างไกลจากโรคซึมเศร้า

1. อาหารกลางวันม้ือละ 50บาท 
จ านวน 50 คน

      2,500
             8,600

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความเช่ือม่ันในตนเองไม่รู้สึก
เป็นภาระบุตรหลาน

2. อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ม้ือ
ละ 25 บาท X 2 ม้ือ จ านวน 50 
คน

      2,500

3. ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ600 บาท
 X 6 ช่ัวโมง

      3,600

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

1.ค่าอาหารกลางวัน 50บาทX69
คนX1ม้ือ

      3,450
           12,500

17

เด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 
และผู้ปกครอง จ านวน 100 
คน

/ / / / / / / / ธีรพล เบ้ียกลาง กองทุน
สุขภาพต าบล

6. ค่าชุดสาธิตการแปรงฟัน จ านวน
 1 ชุด และสายวัดศีรษะ จ านวน 2
 ช้ิน

18 โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลภาวะซึมเศร้า

/ / / /

/ / / / / / / / / / / / ขวัญวรา  อ่อน
ศรี

กองทุน
สุขภาพต าบล

19 โครงการปันย้ิมสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลภาวะซึมเศร้า

/ / / /

/ / / / / / / / / / / / ขวัญวรา  อ่อน
ศรี

กองทุน
สุขภาพต าบล

20 โครงการส่งเสริมใช้สมุนไพร(สบู่สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ)เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม

อาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขง
เจียม จ านวน 69 คน

/ วิไลวรรณ  ทุม
ไมย

กองทุน
สุขภาพต าบล



 2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน า
สมุนไพรมาแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์สบู่เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพได้

2.ค่าอาหารว่าง 25บาทX 69คน
X2ม้ือ

      3,450

 3. เพ่ือใช้สมุนไพรในท้องถ่ินให้
เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน
 ลดรายจ่ายในครอบครัว

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 6ช่ัวโมง
x600 บาท

      3,600

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน 2,000 
บาท

      2,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 50บาทX82
คนX1ม้ือ

      5,740
           15,440

2.ค่าอาหารว่าง 25บาทX 82คน
X2ม้ือ

      4,100

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 6ช่ัวโมง
x600 บาท

      3,600

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน 2,000 
บาท

      2,000

1.ค่าอาหารกลางวัน 50บาทX44
คนX1ม้ือ

      2,200
           10,000

2.ค่าอาหารว่าง 25บาทX 44คน
X2ม้ือ

      2,200

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 6ช่ัวโมง
x600 บาท

      3,600

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน 2,000 
บาท

         200

23

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์                            
 1. บริการฝากครรภ์และบริการหลังคลอด
อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

1.หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลัง
คลอดได้รับบริการตาม
มาตรฐานคุณภาพ

หญิงต้ังครรภ์ 250 คน  /  /  /  / 1.ค่าชุดของขวัญหญิงต้ังครรภ์ก่อน
 12 สัปดาห์ 100คนx100บาท

    10,000

           40,480

2. กระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัวเห็น
ความส าคัญของหญิงต้ังครรภ์และเด็กแรก
เกิด-2 ปี

2. ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน
และนม/ไข่อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ

เด็กอายุ 0-2 ปี  /  /  /  / 2. ค่าเบ้ียเล้ียง 120 บาทx4xคน
13วัน

      6,240

20

อาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขง
เจียม จ านวน 69 คน

/ วิไลวรรณ  ทุม
ไมย

กองทุน
สุขภาพต าบล

21 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพร(สบู่สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ)ต าบลโขงเจียม

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน า
สมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิต
ภันฑ์สบู่เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
 3. เพ่ือใช้สมุนไพรในท้องถ่ินให้
เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน
 ลดรายจ่ายในครอบครัว

อาสาสมัครสาธารณสุขต าบล
โขงเจียม จ านวน 82 คน

/ วิไลวรรณ  ทุม
ไมย

กองทุน
สุขภาพต าบล

22 โครงการยาหม่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้
สมุนไพรในกลุ่มอาการปวดเม่ือย
 คลายกล้ามเน้ือ 
 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้สมุนไพร
มาผลิตยาหม่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
 3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ร่วมกัน คลายเครียด มีความสุข 

ผู้สูงอายุเขตเทศบาลต าบล
บ้านด่านโขงเจียม จ านวน 44
 คน

/ วิไลวรรณ  ทุม
ไมย

กองทุน
สุขภาพต าบล

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต แม่และเด็กคุณภาพ อ าเภอโขงเจียม ปี 2564

กิจกรรม

/ / / / / / / / / / / /

มัลลิการุณ/ธี
ระพล

PP



กลุ่มเด็กปฐมวัย                             
1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

1.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นพัฒา
การเด็กให้สมวัยและกระตุ้น
เพ่ือประเมิน IQ

เด็กอายุ 0-5 ปี   คน 3.ค่าเอกสารการประเมิน 10บx6
คนx26แห่ง

      1,860

2. การประเมินคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด. 26 แห่ง  / 

2.อบรมพัฒนาศักยภาพครู ศพด.
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ศพด. ครู ศพด. 26 คน

 / 1. ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง 26
 คนx100บาท

      2,600

 2.ค่าวัสดุอบรม 26คนx30 บาท          780
3. อบรมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนา IQ/EQ

เน้นกิจกรรมกิน กอดเล่นเล่านอนเฝ้าดูฟัน

4. ประชุมคณะกรรมการ MCH Board 
คปสอ.โขงเจียม

เพ่ือติดตามการด าเนินงานแม่
และเด็ก

คณะกรรมการ 30 คน
 /  /  /  / 1.ค่าอาหารว่าง 30 คนx75บาทx4

 คร้ัง
      3,000 / / / / / / / / / / / /

  - อบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ จนท. 
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก

เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพเจ้าหน้าท่ีให้
มีความรู้และทักษะเก่ียวกับการ

ด าเนินงานแม่และเด็ก
คณะกรรมการ 30 คน

 /  / 2. ค่าอาหารว่าง 30 คนx100บาท
x2 คร้ัง

      6,000 / / / / / /

1. จัดอบรมครูอนามัย ร.ร.และครู ป.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ส่งเสริมเพ่ิมระดับสติปัญญาเด็ก
เตรียมประเมิน IQ

ครู ป.1 และครูอนามัย ร.ร.
จ านวน 50 คน

 / 1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง 50
 คนx100บาทx1คร้ัง

5,000      19,140           

2.ค่าวัสดุในการอบรม 50 คนx20 บาท 1000
2. จัดอบรมครูอนามัย ร.ร. เพ่ือใช้เครืองมือการคัดกรอง

พฤติกรรม 4 กลุ่มโรค
ครูอนามัยโรงเรียน จ านวน 
30 คน/จนท.สธ. 12 คน

 / 1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง 42
 คนx100บาทx1คร้ัง

4200

2ค่าวัสดุในการอบรม42 คนx20 บาท 840
3. จ่ายวิตามินเสริมธาตุเหล็กแก่นักเรียน 6
 - 18 ปี

4. ตรวจสุขภาพนักเรียน 1 คร้ัง/เทอม
5. จัดอบรมแกนน านักเรียนในโรงเรียน
มัธยมและขยายโอกาส

 / 

2 ค่าวัสดุในการอบรม 180 คนx20
 บาท

      3,600

25

1. จัดอบรมแกนน าภาคีเครือข่าย
ด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ

เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายเข้าใจถึง
การด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน

เครือข่ายอนามัยการเจริญ
พันธ์ุ 6 อปท.ๆละ 10 คน

 /  - ค่าอาหารว่าง 60 คนx25 บ. 1,500 
             2,940

/ / /

2. ออกนิเทศติดตามพ้ืนท่ีต าบล เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
อนามัยการเจริญพันธ์ุในพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ี อปท.6 แห่ง  /  /  - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 4 คน
x120 x 3 วัน

1,440 / / / / / /

มัลลิการุณ/ธี
ระพล

PP

/ / /

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

ตัวแทนผู้ปกครองทุกต าบล 
จ านวน 100 คน

 /  1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง 
100 คนx100บาท

    10,000 / / /

24 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอ าเภอโขงเจียม ปี 2564

กิจกรรม

/ / /

มัลลิการุณ/ธี
ระพล

/

PP

/ / /

มัลลิการุณ/บุญ
ไทย

PP

/ /

เพ่ือสร้างแกนน าการป้องกัน
ท้องก่อนวัยอันควร

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุและคลินิกวัยรุ่น ปี 2564

กิจกรรม

นักเรียน ร.ร.ละ 20 คน 9 
ร.ร.

1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง 
180 คนx25บาทx1คร้ัง

      4,500

26 โครงการป้องกันการจมน้ าในเด็กอายุน้อยกว่า15ปี



1.ครูและนักเรียนรร.บ้านนา
โพธ์ิกลาง 100 คน

      7,500              9,900

2.ครูและนักรียนรร.บ้านตุง
ลุง 50 คน
3.ครูและนักเรียนรร.บ้านกุ่ม 
 50 คน

4.ผู้ปกครองเด็กนักเรียน50 คน
5.อสม.ต.ห้วยยาง 50 คน

รวม 300 คน

1.เพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นวัยเรียน

1.ทีมวิทยากร รพ.3 คน ⁄       5,000              5,000 PP

2.เพ่ือให้วัยรุ่นทราบวิธีการ
คุมก าเนิดท่ีปลอดภัย

2.นักเรียนมัธยมในเขตอ าเภอ
โขงเจียมจ านวน 200 คน

3. เพ่ือสร้างความตระหนัก
ในการต้ังครรภ์และผลเสีย
จากการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
วัยเรียน

1.เด็กกลุ่มอายุ 0 – 3  ปี ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากและฟัน

1.เด็กกลุ่มอายุ 0 – 3  ปี ได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

                  -   กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp

2. เด็กกลุ่มอายุ 0 – 3  ปี ได้รับการ
เคลือบฟลูออไรด์วานิชเพ่ือป้องกันโรคฟันผุ
ในเด็กเล็ก

2. เด็กกลุ่มอายุ 0 – 3  ปี ได้รับ
การเคลือบฟลูออไรด์วานิชเพ่ือ
ป้องกันโรคฟันผุในเด็กเล็ก

3. สอนผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็ก

3. ผู้ปกครองได้รับการสอนการ
ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก

1. เด็ก3-5 ปีในศพด. ได้รับการตรวจช่อง
ปาก

1. เด็ก3-5 ปีในศพด. ได้รับการ
ตรวจช่องปาก

             9,000 กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp

2.เด็ก3-5 ปีและอนุบาลมีอุปกรณ์แปรงฟัน
  และได้รับการสอนแปรงฟัน

2.เด็ก3-5 ปีและอนุบาลมี
อุปกรณ์แปรงฟัน

 / 

3.เด็ก3-5 ปีในศพด.ได้รับการเคลือบ
ฟลูออไรด์วานิช

3.เด็ก3-5 ปีในศพด.ได้รับการ
เคลือบฟลูออไรด์วานิช

/ /

26

เพ่ือเฝ้าระวังและลดอุบัติการณ์
การเสียชีวิตจากการจมน้ าใน
เด็กอายุน้อยกว่า15ปี

 / ⁄ 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม300
คน x25บาทx 1 ม้ือ

นัทชฤมล ส่อง
แสง

PP

2.ค่าป้ายไวนิลความรู้การช่วยคน
ตกน้ า จมน้ า4 ป้าย X 600 บาท

      2,400 / / / /

27 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาและการ ป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียน

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม200
คน x25บาทx 1 ม้ือ

/ ปิยะพร พุ่มแก้ว

28 โครงการฟลูออไรด์วาร์นิชในคลินิกเด็กดี(WBC)

กิจกรรม

 เด็ก 0-3 ปี 3,200 คน โดย
เป็นเด็กท่ีมีฟันข้ึน 1,600 คน

ไม่ใช้งบ 0

 / 

29 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรม

 เด็ก 3-5 ปีในศพด. 983 คน 1. ค่าเบ้ียเล้ียงออกปฏิบัติงาน 120
 บาท x 25 แห่ง x 3 คน

9,000

30 โครงการย้ิมสดใสเด็กไทยฟันดี



1. สอนทันตสุขศึกษาแก่หญิงต้ังครรภ์เม่ือ
มาตรวจสุขภาพช่องปาก

1. ร้อยละ100 ของหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการสอนทันตสุข
ศึกษา

หญิงต้ังครรภ์ท่ีมากฝากครรภ์
ใน ต.ค. 63-ก.ย. 64

1.ค่าเบ้ียเล้ียงออกปฏิบัติงาน 120 
บาท x 4คน x20วัน

9,600 15,900 กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp

2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ความรู้ทันตสุขศึกษา 2. ร้อยละ100 ของผู้ปกครอง
เด็กอายุ 3-7ปีได้รับการสอน
ทันตสุขศึกษา

ผู้ปกครองของเด็กอายุ 3-7 ปี 2. เอกสารต าแนะน าแก่หญิง
ต้ังครรภ์ 300x1

300 /

3. แจกและติดตามผลสมุดบันทึกสุขภาพ
ช่องปากลูกน้อย

3. ร้อยละ100 ของเด็กแรกเกิด
ได้รับการบันทึกและติดตามผล
สุขภาวะช่องปาก

ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดใน
 ต.ค. 63-ก.ย. 64

3.สมุดบันทึกสุขภาพช่องปากลูก
น้อย 300x20       6,000

1. นร.ในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีได้รับ
คัดเลือกได้รับการรักษาฟันแท้ครบทุกซ่ี

1. นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก
ได้รับ การรักษาฟันแท้ครบทุกซ่ี

รร.ประถมศึกษาในเขตรพ.
สต.ท่ีมีทันตาภิบาลจ านวน 8
 แห่ง และเขตรพ. 1 แห่ง 
รวม 9แห่ง

/ 1. ค่าเบ้ียเล้ียงออกปฏิบัติงาน 120
 บาท x 8 วัน x 3 คน x 9 แห่ง

    25,920            25,920

 / 

กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง

/ 3,960

2. สอนการตรวจสุขภาพช่องปากและ
คราบจุลินทรีย์

/

3. สอนแปรงฟันวิธีขยับปัด

1. ตรวจสุขภาพช่องปากบุคลากรในส่วน
ราชการ

บุคลากรในส่วนราชการได้รับ
การตรวจช่องปากและได้รับ
บริการทันตกรรมตามความ

ส่วนราชการต.ห้วยไผ่ ต.ห้วย
ยาง ต.หนองแสงใหญ่ ต.นา
โพธ์ิกลาง รวม 6 แห่ง 

/ 3,600 / กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp

2. ให้ความรู้ทันตสุขภาพบุคลากรในส่วน
ราชการ

3. ให้บริการทันตกรรมแก่บุคลากรในส่วน
ราชการ

ประชาชนในโขงเจียมได้รับการ
คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก

 / กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp
/

2.ให้ความรู้ในเร่ืองมะเร็งช่องปากแก่
ประชาชน

30

กิจกรรม

31 โครงการโรงเรียนปลอดฟันแท้ผุ

กิจกรรม

32 โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

กิจกรรม

1. นักเรียนช้ันม.1 ได้รับการ
ตรวจช่องปากและสอนแปรงฟัน

นักเรียนม. 1 จ านวน 11 รร.
 จ านวน 409 คน

1.ค่าเบ้ียเล้ียงออกปฏิบัติงาน 120 
บาท  x3คนx11แห่ง(ใช้งบจากเงิน
บ ารุง)

3,960 กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp

33 โครงการสร้างเสริมทันตสุขภาพในส่วนราชการ

กิจกรรม

1.ค่าเบ้ียเล้ียงออกปฏิบัติงาน 120 
บาทx3คนx10แห่ง

3,600

34 โครงการโขงเจียมอุ่นใจห่างไกลมะเร็งช่องปาก

กิจกรรม

1.คัดกรองรอยโรคในผู้สูงอายุมากกว่า60
ปีและผู้สนใจ

ผู้มีอายุมากกว่า60ปีและ
ผู้สนใจ

1. ค่าเบ้ียเล้ียงออกปฏิบัติงาน 
(120บาทx 40แห่งx 3คน)

    14,400            14,600



3.ให้ค าแนะน าในการรักษาทางทันต 
กรรมแก่ผู้ท่ีมาคัดกรอง

2.เอกสารให้ค าแนะน า          200

/ 500

/ 1.ค่าเบ้ียเล้ียง 120คนx 3คน x5
แห่ง

1800 2,300             

2.ค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ 500บาท 500

 1.ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ/ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

1.เพ่ือกระตุ้น  ก ากับ ติดตาม
ผลการด าเนินงานทูบีนัมเบอร์
วันระดับอ าเภอ

/ / 1.ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 คน 
x25 บาท x 1 ม้ือ x 2 คร้ัง

           20,000

2.ประชาสัมพันธ์ชมรม รับสมัครสมาชิก
และรณรงค์กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ
รณรงค์วันงดสูบบุหร่ีในชุมชนและโรงเรียน

  2.เพ่ือการรณรงค์ปลุก
จิตส านึกและสร้างกระแสนิยม ท่ี
เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

2.ค่าอหารกลางวัน จ านวน 30 คน
x 50บาท x 2 คร้ัง

3.ส่งเสริมกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันใน
โรงเรียน

   3. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน

2.ตัวแทนสมาชิกTo Be 
NO1 จ านวน 100คน

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
จ านวน 100 คน x2 ม้ือ x 25บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน1000 
คนx1ม้ือ x50 บาท

3.จ านวน  11ป้าย ค่าส่ือสุขศึกษา/ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์/เอกสารการสมัคร
สมาชิกใน5ต าบล

      5,500

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าถึง
ระบบการตรวจเท้าได้อย่าง
ครอบคลุมทุกคน

ผู้ป่วยเบาหวาน1,390 คน/ 
10 คร้ัง

1.ค่าตอบแทนนักกายภาพบ าบัด  
120 บาทต่อวัน x 2 คน x 10 คร้ัง

2,400                   6,000

34

ผู้มีอายุมากกว่า60ปีและ
ผู้สนใจ

35 โครงการพัฒนาผลงานวิชาการทันตสาธารณสุข

กิจกรรม

1.ส่งเสริมผลงานวิชาการด้านทันต
สาธารณสุข

1. เพ่ือให้ทันตบุคลากรมีการ
พัฒนาศักยภาพในการคิดค้น ผล
 งานวิชาการต่างๆ
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการแก่บุคคลอ่ืนๆ

ทันตบุคลากรในอ าเภอ โขง
เจียม

1. 1ผลงานx 500บาท 500 / กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp

36 โครงการฟันสวย ย้ิมสดใส ผู้สูงอายุไม่ใส่ฟันปลอมเถ่ือน

กิจกรรม

1.ให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก 
2.ให้ความรู้เร่ืองโทษของฟันปลอมเถ่ือน 3.
ให้ความรู้เร่ืองการใส่ฟันปลอมแก่ผู้สูงอายุ
และผู้ดูแล

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ
ทันตกรรม
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใส่ฟัน
ปลอมอย่างปลอดภัย

ผู้สูงอายุ  5 หมู่บ้าน จ านวน 
350  คน

/

กลุ่มงานทันตะ
กรรม

pp

37 โครงการ To Be NO.1

กิจกรรม

1.คณะกรรมการฯ  จ านวน 
30 คน

      4,500

/ /

อัมภา/ขวัญวรา pp

    10,000

4.กิจกรรม  สร้างแกนน าเยาวชนต้นกล้า 
ป้องกันนักเสพรุ่นใหม่ นักค้ารุ่นเยาว์

38 โครงการ คลินิกดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ในอ าเภอโขงเจียม

กิจกรรม

1.ให้ความรู้เร่ืองการดูแลเท้าเน้นให้ผู้ป่วย
ตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อน และความ
รุนแรงจากแผลท่ีเท้า ท าให้เส่ียงต่อการถูก
ตัดเท้า รวมถึงการออกก าลังกายส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน

/ /

// /

รัตนาภรณ์  
แสนทวีสุข

 PP

/ / /



2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การดูแลเท้าและการใส่รองเท้า
ท่ีถูกต้อง

2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยนัก
กายภาพบ าบัด  120 บาท x 10 
คร้ัง

1,200      

 2.ตรวจประสาทรับความรู้สึกท่ีเท้าด้วย 
monofilament แยกประเภทความเส่ียง
และตรวจประเมินเท้าผู้ป่วยเบาหวานท่ีผิด
รูป

3.เพ่ือการดูแลรักษาแผลในเท้า
ได้มีประสิทธิภาพและลดภาวะ
ความเส่ียงในการตัดขา

3.ค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  120 บาท x 10 คร้ัง

1,200      

3.กรณีท่ีมี callus จะมีการแช่เท้าก่อน 10
 นาทีและน าไปขูดหนังแข็งออก

4.เพ่ือให้สังคมและครอบครัว
เห็นความส าคัญของผู้ป่วย
เบาหวานในการรักษาได้ถูกต้อง
และตระหนักถึง ภาวะเส่ียงต่อ
การตัดขา

4.วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 1,200      

1)ให้ความรู้แนวทางการคัดกรองภาวะ
เส่ียงโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือด
หัวใจ

150 คน
/

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บ.x150
 คน x 1 ม้ือ

7,500 15,000
/

นัทชฤมล ส่อง
แสง

PP

2)ให้ความรู้/สุขศึกษาในผู้ป่วยสีส้ม แดง 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บ.x150 คน x2 ม้ือ

7,500

 / 1.ค่าอาหารกลางวัน       9,250            22,700
185 คนX 50 บาทX1ม้ือ

      9,250

3. ป้ายไวนิล7 ป้าย x 600 บาท       4,200

/ / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
20 คน x 4 ม้ือ

4,000 8,000 / / / /

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 20 คน x 8 ม้ือ

4,000 

/ / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
20 คน x 4 ม้ือ

4,000 8,000
/ / / /

38

1.ให้ความรู้เร่ืองการดูแลเท้าเน้นให้ผู้ป่วย
ตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อน และความ
รุนแรงจากแผลท่ีเท้า ท าให้เส่ียงต่อการถูก
ตัดเท้า รวมถึงการออกก าลังกายส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน

/ /

// /

รัตนาภรณ์  
แสนทวีสุข

 PP

39 โครงการป้องกันภาวะเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

กิจกรรม

กลุ่มเส่ียงท่ีจะป่วยเป็นหลอด
เลือดหัวใจ ในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดหลอดเลือด
หัวใจตีบ

/ / /

40 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในจนท.คปสอ.โขงเจียม

เพ่ือเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนและลดอุบัติการณ์ในพ้ืนท่ี
อ าเภอโขงเจียม

1.จนท.รพ. 130 คน          
2.จนท.กู้ชีพ 18คน           
3.จนท.กู้ชีพผาแต้ม 4 คน   
 4.จนท.สสอ.5คน             
 5.จนท.รพ.สต.10คน         
 6.จนท.สภ.โขงเจียม 5คน   
 7.จนท.ดับเพลิงโขงเจียม 5
คน  8.คนจนท.ทางหลวง  3
 คน9.จนท.อ.โขงเจียม 5 คน 
       รวม185คน

/

นัทชฤมล ส่อง
แสง

เงินบ ารุง

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 185
คนX 25 บาทX2ม้ือ

41 โครงการรับนิเทศติดตามผลการด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อ

เพ่ือรับนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อ 
ไตรมาส ละ 1 คร้ัง รวม     4 
คร้ัง

1.จนท.รพช. 3 คน            
2.จนท.สสอ. 2 คน            
3.จนท. รพ.สต. 10 คน       
 4. ทีมผู้นิเทศ 5 คน           
  รวม 20 คน

บุญไทย  สีหิน เงินบ ารุง

42 โครงการรับนิเทศติดตามผลการด าเนินงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพ่ือรับนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์    ไตรมาส ละ 
1 คร้ัง รวม 4 คร้ัง

1.จนท.รพช. 3 คน            
2.จนท.สสอ. 2 คน            
3.จนท. รพ.สต. 10 คน       
 4. ทีมผู้นิเทศ 5 คน           
  รวม 20 คน

บุญไทย  สีหิน เงินบ ารุง



2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 20 คน x 8 ม้ือ

4,000 

/ 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
300 คน x 1 ม้ือ

15,000 30,000
/

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 300 คน x 2 ม้ือ

15,000

/ 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
20 คน x 4 ม้ือ

4,000 8,000
/ / / /

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 20 คน x 8 ม้ือ

4,000 

45

เพ่ือติดตามผลการรักษาผู้ป่วย 
สร้างแรงจูงใจในการ
รับประทานยาและให้ค าแนะน า
ในการดูแลตัวเองขณะอยู่ท่ีบ้าน

ผู้ป่วยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาท่ี
คลินิกวัณโรค รพ.โขงเจียม 
ทุกรายท่ีอาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอโขงเจียม

/ / / 3.ค่าเบ้ียเล้ียง จนท.ออกปฏิบัติงาน
 คนละ 120 บาท x 3 คน x 4 
คร้ัง/เดือน  X 12 เดือน

17,280 17,280

/ / / / / / / / /

บุญไทย  สีหิน เงินบ ารุง

กิจกรรม

1 คร้ัง/ปี                       
1.ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
จ านวน 20 คน

/ 1.เบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีผู้ท าการตรวจ
 240บาท x 6คน x  วัน

1,440  9,280

2.ตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็นจ านวน 40 คน

2.น้ ามันเช้ือเพลิง 640 บาท x 1 วัน 640

3.ตรวจสมรรถภาพปอด
จ านวน 20 คน

3.ค่าอาหารกลางวันจ านวน 20 คน
 x คนละ 1 ม้ือ x  50 บาท

1,000

4. ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
จ านวน 20 คน x คนละ 2 ม้ือ x  
25 บาท

1,000

5.ค่าตรวจและวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยินจ านวน
 20 ราย x80 บาท

1,600

                          6.ค่าตรวจและวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
จ านวน 20 ราย x 80 บาท

1,600

7.ค่าตรวจและวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสมรรถภาพปอดจ านวน20 
ราย x 100 บาท

2,000

42

เพ่ือรับนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์    ไตรมาส ละ 
1 คร้ัง รวม 4 คร้ัง

1.จนท.รพช. 3 คน            
2.จนท.สสอ. 2 คน            
3.จนท. รพ.สต. 10 คน       
 4. ทีมผู้นิเทศ 5 คน           
  รวม 20 คน

บุญไทย  สีหิน เงินบ ารุง

43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน "เพศศึกษารอบด้าน"

เพ่ือให้วัยรุ่นมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องและ
ลดปัญหาเร่ืองการต้ังครรภ์ไม่
พึงประสงค์

ตัวแทนนักเรียน จาก 5 
ต าบล  ต าบลละ 60 คน      
      รวม 300 คน

บุญไทย  สีหิน เงินบ ารุง

44 โครงการรับนิเทศติดตามผลการด าเนินงานวัณโรค

เพ่ือรับนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานวัณโรคไตรมาส ละ 1
 คร้ัง รวม 4 คร้ัง

จนท.รพช. 3 คนจนท.สสอ. 
2 คนจนท. รพ.สต. 10 คน 
ทีมผู้นิเทศ 5 คน รวม 20 คน

บุญไทย  สีหิน เงินบ ารุง

โครงการออกติดตามผลการรักษาและประเมินสุขภาพผู้ป่วยวัณโรค

2 โครงการ “ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียงและตรวจวัดส่ิงแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2563” โรงพยาบาลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

  -ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน               
 - ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น            
 -ตรวจสมรรถภาพปอด

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียงได้รับ
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียง
ในการท างาน

### รัตนา เงินบ ารุง



กิจกรรม

1. อบรมการยศาสตร์ 1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน40คนX50บาทx1 
ม้ือ

2,000  8,100

2. ภาคปฏิบัติ 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
จ านวน 40 คน x25บาทx2 ม้ือ

2,000

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x
 6 ชม

3,600

4.ค่าไวนิล 500

1 จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้งานควบคุม
ป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
จ านวน 3 รุ่นๆละ44 คนๆ25 บ.x2
 ม้ือ

6,500 18,000

2. รณรงค์วันล้างมือโลก 2. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 3 
รุ่นๆละ44 คนๆ50 บาท x 3 ม้ือ

6,500

1. ค่าของรางวัลจ านวน 3 รางวัล  3,000
2. ค่าป้ายรณรงค์ 2,000

เพ่ือป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1.MSM  20 คน              
2.แม่บ้าน   60 คน          
3.sexwerker  20 คน       
4.วัยรุ่น 100 คน               
  รวม 200 คน

/ / / / 1.เบ้ียเล้ียงจนท. 120 บาท x 50 
คร้ัง x 5 คน

30,000 30,000 

/ / / / / / / / / /

บุญไทย  สีหิน เงินบ ารุง

1.ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 100 คน X    70 
บาท X1 คร้ัง  
  

5,600 10,600

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 
คนX 25 บาทX 2 ม้ือ

5,000

1.ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 274 คนX 70 
บาท X 1 คร้ัง  
  

19,180 32,880 บุญไทย  สีหิน  สปสช.

3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท่าทางการท างานท่ีถูกต้องของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลโขงเจียม ประจ าปี 2564

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติ
ท่าทางในการท างานท่ีถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีในรพ. จ านวน 50 
คน

/ /  /  /  /  /  /  / รัตนา เงินบ ารุง

48 โครงการพัฒนางานควบคุมและป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล

กิจกรรม

เพ่ือให้บุคลากรรพ.โขงเจียมมี
ความรู้และทักษะ และ
ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ี รพ. 130 คน / / อนัญชนา ศรี
บุรินทร์

เงินบ ารุง

49 โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

50 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลโขงเจียม ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
ถูกต้องในการปฏิบัติตัว ของ
กลุ่มผู้ป่วยท่ีข้ึนทะเบียนรักษาท่ี
คลินิกรับยาต้านไวรัสเอดส์ รพ.
โขงเจียม
            

เครือข่ายผู้ติดเช้ืออ าเภอโขง
เจียมและแกนน าด้านการ
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
รวม 100 คน

/ /

บุญไทย  สีหิน  สปสช.

51 โครงการ พ่ีเล้ียงใจดี ดูแลฟรีไม่คิดตังค์ ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือติดตามการรักษาของผู้ป่วย
วัณโรคในชุมชน และลดการ
แพร่กระจาย เช้ือในชุมชน

 ตัวแทนประชาชนใน
หมู่บ้านท่ีมีผู้ป่วยวัณโรค รวม
 274 คน

/ /



2.ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 274 คน
 X คนละ 25 บาท X 2 ม้ือ

13,700

1.รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงในหมู่บ้าน 
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือทีม
ด าเนินงาน70 บาท x 101 คน x1 
ม้ือ

7,070 17,170

2.ด าเนินการ X-Ray กลุ่มเส่ียงโดยรถ 
X-Ray เคล่ือนท่ี

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ทีม
ด าเนินงาน25 บาท x 101 คน x 2
 ม้ือ

5,050

3.ค่า X-Ray กลุ่มเส่ียง คนละ 50 
บาท X 101 คน X 1 คร้ัง

5,050

1.ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 
100 คน x 1 ม้ือ

7,000 13,600 

2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมม้ือ
ละ25บาทx 100 คน x 2  ม้ือ

5,000

 3.ค่าชุดตรวจหาสารโคลีนเอสเตอ
เรส ชุดละ 1,600 บาท จ านวน 1 
ชุด

1,600

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 50
 คน x 1 ม้ือ

2,500 6,600 

 2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมม้ือ
ละ 25บาท x 100คนx 2  ม้ือ

5,000

  3.ค่าชุดตรวจหาสารโคลีนเอสเตอ
เรสชุดละ 1,600 บาท จ านวน 1 ชุด

1,600

เพ่ือด าเนินการควบคุมโรคติดต่อ
 ไม่ให้เกิดการระบาดในพ้ืนท่ี

ด าเนินการในพ้ืนท่ี 54 
หมู่บ้าน โดยทีม SRRT 
อ าเภอโขงเจียม และ
เครือข่าย รวม 20 คน

/ / / / 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
20 คน  X 12 คร้ัง/ปี

12,000 12,000 / / ศูนย์ระบาด
วิทยาอ าเภอ 

(บุญไทย)

PP

กิจกรรม

51

เพ่ือติดตามการรักษาของผู้ป่วย
วัณโรคในชุมชน และลดการ
แพร่กระจาย เช้ือในชุมชน

 ตัวแทนประชาชนใน
หมู่บ้านท่ีมีผู้ป่วยวัณโรค รวม
 274 คน

/ /

52 โครงการหมู่บ้านปลอดวัณโรคเพ่ือลดความเส่ียงสู่ชุมชน

กิจกรรม

เพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ในชุมชน จากผู้สัมผัสโรคร่วม
บ้านผู้ป่วยเสมหะพบเช้ือ
ย้อนหลัง 5 ปี

ด าเนินการในหมู่บ้านท่ีมี
ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเช้ือ 
ย้อนหลัง 5 ปี โดยทีม คลินิก
วัณโรค รพ.โขงเจียม และ
เครือข่าย รวม 101 คน / /

บุญไทย  สีหิน  สปสช.

53 โครงการประเมินความเส่ียงในการท างานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต าบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนเพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรคจากการ
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง   
  2. เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณ
สารเคมีตกค้างในเลือดของ
เกษตรกรท่ีมีผลต่อสุขภาพ

เกษตรกรในเขตต าบลโขง
เจียม จ านวน 100 คน

/ /  / 

รัตนา  ขวานทอง กองทุน
สุขภาพต าบล

54 โครงการประเมินความเส่ียงในการท างานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต าบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนเพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรคจากการ
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง   
 2. เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณ
สารเคมีตกค้างในเลือดของ
เกษตรกรท่ีมีผลต่อสุขภาพ

เกษตรกรในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
จ านวน 50 คน

/ /

 /  /  /  /  /  / รัตนา  ขวานทอง กองทุน
สุขภาพต าบล

55 โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คปสอ.โขงเจียม

3 โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงเพ่ือด าเนินการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค



รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงในหมู่บ้าน 
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์

ประชาชนกลุ่มเส่ียงในพ้ืนท่ี
อ าเภอโขงเจียม จ านวน 
1,340 ราย

/ 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ    ทีม
ด าเนินงาน 50 บาท x 20 คน X 6
 คร้ัง

6,000 76,000 76,000

ด าเนินการ X-Ray กลุ่มเส่ียงโดยรถ X-Ray
 เคล่ือนท่ี

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ทีม
ด าเนินงาน 25 บาท x 20 คน x  6
 คร้ัง

3,000

3.ค่า X-Ray กลุ่มเส่ียง คนละ 50 
บาท X 1,340 คน X 1 คร้ัง

67,000

1.1หมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก

1.1เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  ในพ้ืนท่ีอ าเภอโขง
เจียม

           77,780

1.2ทีม SRRT ระดับอ าเภอ ส ารวจค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ประจ าปี 2564

1.1.เพ่ือสร้างความร่วมมือของ
ประชาชนในการควบคุมป้องกัน
โรค

1.หมู่บ้านต้นแบบรพ.สต.ละ 
1 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน / /

ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 11 
วัน x 30 คน

    16,500

1.3พัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคระดับ
อ าเภอ/ต าบล (อบรมให้ใช้เคร่ืองพ่นหมอก
ควัน)

1.2เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการป้องกันตนเอง

2.ทีมSRRTระดับอ าเภอได้
จนท.รพ. /สสอ.2ทีมๆละ6
คน รวม 12 คน

ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มือ x 
11 วัน x 30 คน

    16,500

1.4สนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการควบคุม
ป้องกันโรค

1.3เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าชุมชน, 
อสม., และประชาชนในหมู่บ้าน 
เกิดความตระหนักก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย

3.ทีมคงบคุมโรคระดับ
อ าเภอ/ต าบล ได้แก่ จนท.
รพ. /สสอ. 1 คน,รพ.สต. 11
 คน,อปท.5 คน และอสม.
รพ.สต.ละ3 คนรวม (33 คน)

ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 22 คร้ัง x 12
 คน x 120บาท

    31,680

1.4.เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย และก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ในวัด โรงเรียนและชุมชน

ค่าป้ายไวนิล          800

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เคร่ืองพ่น
 ULV และหมอกควันได้

ค่าอาหารกลางวัน 51คน x วัน x 
50 บาท

      2,550

2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข/
ท้องถ่ิน/อสม.สามารถแก้ไข
ปัญหาเคร่ืองเสียเบ้ืองต้นได้

ค่าอาหารว่าง 51 คน x 1 วัน x 2 
ม้ือ x 25 บาท

      2,550

1.เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลาย ค่าวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 
600

      7,200

2.เพ่ือตัดวงจรชีวิตของยุง ทราย 50 ถัง x 1,800     90,000

3

เพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ในชุมชน

คลินิกวัณโรค 
(บุญไทย)

PP

57 โครงการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออกอ าเภอโขงเจียม ปี2564

กิจกรรม

นคร  แสงใบ PP

58 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ อ าเภอโขงเจียม ปีงบประมาณ 2564

พจืารณาวัตถปุระสงคส์แีดง  อาจไม่
ตอ้งระบเุพราะตัวสดี า1.1 ครอบคลมุ
วัตถปุระสงคโ์ครงการแลว้



1.เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.ตลาดสด 1 แห่ง 1.ชุดทดสอบบอแรกซ์ 12 ชุดx290
 บาท

3480 ใช้งบวัสดุPP

 2.ผู้บริโภคได้บริโภคอาหาร
ท่ีมความปลอดภัย

  2.ร้านอาหาร/แผงลอย 64 
แห่ง

   2.ชุดทดสอบฟอรมาลีน ชุดละ 
40 บาท x200 ชุด

8000

 3.ตู้น้ าหยอดเหรียญ 15 แห่ง 3.ชุดทดสอบสารฟอกขาว จ านวน 
12 ชุดx 290 บาท

3480

4.ประปา 39 แห่ง รร.
ประถม/มัธยม31 แห่ง

    4.ชุดทดสอบสารกันรา จ านวน 
12 ชุดxะ 290 บาท

3480

 5.ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ ามัน
ทอดซ้ า 2 ชุดx 790 บาท

1580

 6.ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ในอาหาร ขวดละ 25 บาทx 200 
ขวด เงิน

5000

   7.น้ ายาทดสอบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้ าและน้ าด่ืม อ.11 
ขวดละ 25บาทx150 ขวด

3750

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ด้านอาหาร

1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 
คน x50 บาท

3000 8300

 2.ผู้ประกอบการมีความรู้และ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร

 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 60 คนx50 บาท

3000

 3.ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 800

4.ค่าห้องประชุม 0

 5.ค่าตอบแทนวิทยากร 3000

60

1.ผู้ประกอบการมีความรู้ 
สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง

1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 
คน x50 บาท

3000 8300

 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 60 คนx50 บาท

3000

 3.ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 800

4.ค่าห้องประชุม 0

 5.ค่าตอบแทนวิทยากร 3000

58

ส าราญ พ่ึงป่า  
 /รัตนา ขวาน
ทอง /ภก.พงษ
ธร จงจินากูล

PP

59 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย รถเร่ ผู้จ าหน่ายอาหาร ตลาดสด อ าเภอโขงเจียม ปีงบประมาณ 2564

ผู้ประกอบการ 60 คน ส าราญ พ่ึงป่า  
 /รัตนา ขวาน
ทอง /ภก.พงษ
ธร จงจินากูล

PP

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าร้านช า อ าเภอโขงเจียม ปีงบประมาณ 2564

ผู้ประกอบการร้านค้าร้านช า 
จ านวน 60 คน

ส าราญ พ่ึงป่า  
 /รัตนา ขวาน
ทอง /ภก.พงษ
ธร จงจินากูล

PP

  2.ประชาชนได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน
และปลอดภัยต่อสุขภาพ

61 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โรงพยาบาลโขงเจียม ประจ าปี 256

กิจกรรม



1. ค่าตอบแทนวิทยากร600 บาท x
 6 ชม.  x 2 วัน

      7,200
           50,000

2. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 
130 คน x 2 วัน

    13,000

3. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม
 25 บาท x 4 ม้ือ x 130 คน

    13,000

4. ค่าเติมน้ ายาถังดับเพลิง10 ถัง x
 1,500 บาท

    15,000

5. ค่าอุปกรณ์ในการอบรม       1,000

3. สรุปผลการด าเนินการ 6.ค่าไวนิล          800

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 
130 คน x 1 วัน

      6,500            15,800

 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 2 ม้ือ x 130 คน

      6,500

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์       2,000
4.ค่าป้ายไวนิล          800

2.1 ชุดวิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในน้ า (Free Chlorine Test Kit)

1 ชุดวิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระ
คงเหลือในน้ า 3 ชุด x 500บาท

1,500      5,600             

2.2 ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด - ด่างใน
น้ า

2 เคร่ืองวัดค่า PH แบบดจิตอล 2 
เคร่ือง x 700 บาท

1,400

2.3ชุดวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลาย
น้ า (Dissolved Oxygen Test Kit)

3. ชุดตรวจค่า DO ในน้ า 3 ชุด x 
900 บาท

2,700

1.เพ่ือทบทวนและพัฒนาองค์
ความรู้ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และอสม.หมอประจ าบ้าน

อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน 1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
683 คน x 1 คร้ัง

    34,150

2.การประกวดอสม.ดีเด่น 
ประจ าปี 2564

อาสาสมัครสาธารณสุข 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 683 คน x 1 ม้ือ

    17,075

1.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ความสามัคคีในหมู่คณะ
 และสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ อสม.

อาสาสมัครสาธารณสุข 1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
683 คน x 1 คร้ัง

    34,150

61

1. อบรมให้ความรู้ทฤษฏีเร่ืองอัคคีภัย  
ทฤษฏีการเกิดไฟ/ ไฟประเภทต่างๆ/
ประเภทของเคร่ืองดับเพลิงและการใช้
งาน/การอพยพหนีไฟจากตัวอาคาร

เพ่ือให้บุคลากรรพ.โขงเจียมมี
ความรู้และตระหนักถึงอันตราย
จากอัคคีภัยรวมท้ังมีความรู้และ
สามารถการใช้เคร่ืองดับเพลิงได้

เจ้าหน้าท่ีรพ.โขงเจียม 
จ านวน 130 คน/1 คร้ัง/ปี

/ / / /

งาน ENV เงินบ ารุง

2. การฝึกซ้อมของทีมในโรงพยาบาลเม่ือ
เกิดอัคคีภัย/การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
จากตึกผู้ป่วยใน,ตึกกลางและตึกผู้ป่วย
นอก/การฝึกซ้อมดับไฟจากจุดเกิดเหตุ /
การฝึกซ้อมดับไฟโดยใช้เคร่ืองดับเพลิง

62 โครงการรณรงค์ BiG Cleaning Day และปรับภูมิทัศน์ โรงพยาบาลโขงเจียม ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือสร้างวินัยในการรักษาท า
ความสะอาดและสถานท่ีน่าอยู่
น่าท างาน

เจ้าหน้าท่ีรพ.โขงเจียม 
จ านวน 130 คน

/ / / /

งาน ENV เงินบ ารุง

63 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ าด่ืม น้ าประปาและน้ าเสียของโรงพยาบาลโขงเจียม ประจ าปี 2564

กิจกรรม

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันการ
เจ็บป่วยจากโรคท่ีเกิดจากน้ า
เป็นส่ือ

อุปกรณ์ จ านวน 8 ชุด

/ / / /

รัตนา  ขวานทอง เงินบ ารุง

64 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าปี 2564

/ / /

           30,000

/ / / / / /

เกียรติคุณ  มูลทรา pp

65 โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2564

/

           30,000

/

เกียรติคุณ  มูลทรา pp



2.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ให้
ความรู้และสุขศึกษากับ
ประชาชน

2.ค่าป้ายไวนิล/ส่ือสุขศึกษา 500 
บาท x 5 ป้าย

2,500      

3.วัสดุอุปกรณ์ 3,350      

1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
100 คน x 1 คร้ัง

10,000    

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 100 คน x 2 ม้ือ

10,000    

 1.พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ×120
บาท×48 คร้ัง

      5,760            23,040 สใบพร  ศรีเนตร เงินบ ารุง

2.นักกายบ าบัด 1 คน ×120บาท×
48 คร้ัง

5,760

3.นักโภชนากร 1คน×120บาท×48
 คร้ัง

      5,760

4.พนักงานขับรถยนต์ 1 คน×120
บาท×48 คร้ัง

      5,760

 1.พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ×120
บาท×30 คร้ัง

      3,600            18,000 บุญฑริกา  เลิศแล้ว เงินบ ารุง

2.แพทย์แผนไทย 1 คนx 120 
บาทx30คร้ัง 3,600
3.นักกายบ าบัด 1 คน ×120บาท×
30 คร้ัง

      3,600

4.นักโภชนากร 1คน×120บาท×30
 คร้ัง

      3,600

5.พนักงานขับรถยนต์ 1 คน×120
บาท×30 คร้ัง

      3,600

1.เพ่ือพัฒนาระบบการอาหาร
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลโขงเจียม

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 8 
คนX2 ม้ือX25 บาท

         400
             3,300

2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรในงาน
โภชนศาสตร์

2.ค่าอาหารกลางวัน 8 คนX1 ม้ือ
X50 บาท

         400

2.พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีใน
ตึกผู้ป่วยใน จ านวน 5 คน

3.วงล้อสาธิตกินถูกหลักกับธง
โภชนาการ 5 หมู่

      1,500

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์       1,000

65

/

           30,000

/

เกียรติคุณ  มูลทรา pp

66 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและอสม .4.0

1.เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ การ
สร้างเสริมสุขภาพและการ
จัดการด้านสุขภาพของประชาชน

อสม. ต าบลละ 20 คน

/ /

             20,000

 /  / 

เกียรติคุณ  
มูลทรา

pp

67 โครงการติดตามเย่ียมผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน

ผู้ป่วยระยะกลางรายใหม่ใน
อ าเภอโขงเจียม

/ / /

  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

68 โครงการติดตามเย่ียมผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลใน
ระยะท้ายอย่างเหมาะสม

ผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองในเขต 6 
หมู่บ้าน ต.โขงเจียม

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

69 โครงการการพัฒนาระบบการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลโขงเจียม

1.เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน
โภชนาการ จ านวน 3 คน

/ / / / / / / /

ธนภรณ์ โอสถศรี เงินบ ารุง

70 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดให้แก่ จนท .คปสอ.โขงเจียม



1.พยาบาลวิชาชีพ 26 คน 1. ค่าวิทยากร 2คนx6ชม.x600บาท 3,600              9,900 เงินบ ารุง

2.ผู้ช่วยฯ 14 คน / 2.ค่าอาหารกลางวัน 2,750

3.จนท.สสอ.5คน 55 คนX50 บาท X 1 ม้ือ
4.จนท .รพสต.10คน 3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,750

55 คนX25 บาท X 2 ม้ือ
4.ค่าป้ายไวนิล 1ป้ายX800บาท          800

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ
ในการช่วยคลอด

1.ค่าวิทยากร 1 คน (เช้า 3 ชม. 
บ่าย 3 ชม.) x 6 ชม.x600 บาท

      3,600            10,000

2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีรพ.
 และเจ้าหน้าท่ีรพ.สต.

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 44 
คนX2 ม้ือX25 บาท

      2,200

3.เพ่ือให้มารดาและทารกได้รับ
การดูแลคลอดท่ีมีประสิทธิภาพ

3.ค่าอาหารกลางวัน 44 คนX1 ม้ือ
X50 บาท

      2,200

4.ค่าไวนิล       1,000
5.ค่าอุปกรณ์       1,000

ค่าเบ้ียเล้ียง20คนx120บาท 2,400 7,400 

ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000

1. ค่าวิทยากร1คนx600บ.x6ชม. 3,600 4,800

4. ค่าเบ้ียเล้ียง240 บ.x5 คน 1200

1.ค่าอาหารกลางวันม้ือละ50 บาท
x2วันx15 คน

      1,500
           22,450

2.ค่าอาหารว่าง ม้ือละ 25 บาท
จ านวน 4 ม้ือ x15 คน

      1,500

3.ค่าวิทยากรบรรยาย ช่ัวโมงละ 
600 บาท x 6 ช่ัวโมง

      3,600

4.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 250x4 บาท       1,000

70

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานงานห้อง
คลลอด

/

ปิยะพร พุ่มแก้ว

รวม 55 คน

71 โครงการอบรมฟ้ืนฟูการท าคลอด การท าหัตถการช่วยคลอด และภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม

จนท.รพ.โขงเจียม 32 คน  
เจ้าหน้าท่ีรพ.สต 12 คน

/ /

นางชรินทร์ทิพย์ เงินบ ารุง

72 โครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กเครือข่ายอ าเภอโขงเจียม

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานอนามัย
แม่และเด็ก                        
2.เพ่ือเพ่ิมความรู้บุคลากรใน
หน่วยงาน                       3.
เพ่ือให้มารดาต้ังครรภ์ได้รับการ
ดูแลท่ีได้คุณภาพและมาตรฐาน

แพทย์1 คน                   
เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 11 คน     
สหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 8 คน

/

 / 

สุพรรษา มหิศยา เงินบ ารุง

73 โครงการศึกษาดูงานการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการฟอกไตทางหน้าท้อง

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพ่ือการดูแลผู้ป่วยฟอกไตทาง
หน้าท้องในพ้ืนท่ีอ าเภอโขงเจียม

พยาบาลวิชาชีพ 5คน

/  /

บุญฑริกา  เลิศ
แล้ว

เงินบ ารุง

74 โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งการขับเคล่ือนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู่เครือข่ายชุมชน

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรแพทย์
แผนไทยเครือข่ายโรงพยาบาล
โขงเจียม 2. เพ่ือพัฒนาแนวคิด 
รูปแบบการท างานร่วมกับ
ชุมชนด้วยการศึกษาหาต้นแบบ
ในการสร้างงาน สร้างรายได้
จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 3.
 สร้างความสามัคคีในเครือข่าย

บุคลากรแพทย์แผนไทย
เครือข่ายโรงพยาบาลโขง
เจียมจ านวน 15 คน

/ /

วิไลวรรณ  ทุม
ไมย

เงินบ ารุง



5.ค่าท่ีพักคืนละ 750 บาท x15 คน     11,250

4.ค่าจ้างเหมารถตู้ 1800 บาท       3,600

/ 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
300 คน x 1 ม้ือ

15,000 30,000 ###

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 300 คน x 2 ม้ือ

15,000

1.ค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ภาวะเส่ียงด้านสุขภาพจิตท่ีมารับบริการ
คลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ี
รับบริการท่ีคลินิกโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

/

1.ค่าจัดท าเอกสารแบบประเมิน
ภาะเส่ียงด้านสุขภาพจิต  ชุดละ20
บาทx150ชุด

3,000 30,000 / / /

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับสหวิชาชีพและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบ าบัด คนละ25บาทx30
คนx5คร้ัง

3,750

2.ค่าอุปกรณ์ส าหรับจัด
กิจกรรมบ าบัด

1,250

1.ค่าอาหารเท่ียงส าหรับสหวิชาชีพ
และผู้เข้าร่วมส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านสุขภาพจิตจ านวน80คน
x50บาทx1ม้ือ

4,000

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับสหวิชาชีพและผู้เข้าร่วม
ส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน
สุขภาพจิต จ านวน80คนx25บาท
x2ม้ือ

4,000

3.ค่าไวนิล1แผ่น 800

4. ติดตามเย่ียมชุมชนโดยสหวิชาชีพ

/

1.ค่าเบ้ียเล้ียงส าหรับเจ้าหน้าท่ีลง
เย่ียมชุมชน (จนท.รพ.4คน,จนท.
รพ.สต.ละ2คน,อสม.พ้ืนท่ีละ3คน
และพนักงานขับรถยนต์1คน) 10
คนx11รพ.สต.x120บาท

13,200

/ / /
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1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรแพทย์
แผนไทยเครือข่ายโรงพยาบาล
โขงเจียม 2. เพ่ือพัฒนาแนวคิด 
รูปแบบการท างานร่วมกับ
ชุมชนด้วยการศึกษาหาต้นแบบ
ในการสร้างงาน สร้างรายได้
จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 3.
 สร้างความสามัคคีในเครือข่าย

บุคลากรแพทย์แผนไทย
เครือข่ายโรงพยาบาลโขง
เจียมจ านวน 15 คน

/ /

วิไลวรรณ  ทุม
ไมย

เงินบ ารุง

75 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน "เพศศึกษารอบด้าน"

เพ่ือให้วัยรุ่นมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมทางเพศท่ีถูกต้องและ
ลดปัญหาเร่ืองการต้ังครรภ์ไม่
พึงประสงค์

ตัวแทนนักเรียน จาก 5 
ต าบล  ต าบลละ 60 คน      
      รวม 300 คน

บุญไทย  สีหิน เงินบ ารุง

76 โครงการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเขตพ้ืนท่ีอ าเภอโขงเจียม

กิจกรรม

เพ่ือเฝ้าระวังและดลอุบัติการณ์
การฆ่าตัวตายส าเร็จและเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการสุขภาพจิตของ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

นพ.สิทธิพงษ์    
  อุ่นทวงและ
ทีมสุขภาพจิต

เงินบ ารุง

2.จัดกิจกรรมบ าบัดในกลุ่มเส่ียงโดยสห
วิชาชีพ

กลุ่มเส่ียงด้านสุขภาพจิตผ่าน
การคัดกรอง

/ /  /  /  /  /  /  / 

3.ส่งเสริมทักษะและความรู้ด้าน
สุขภาพจิตสู่ชุมชนให้แก่ผู้ดูแล/คนใน
ครอบครัวและอสม.

/ /  /  /  /  /  /  / 

77 โครงการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์



1.เพ่ือให้ผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง 
(sub acute) ,คนพิการ และ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี
บ้านสามารถเข้าถึงบริการการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ง่ายและ

1.ค่าตอบแทนนักกายภาพบ าบัด 
80บาท x 8ช่ัวโมง x110 คร้ัง

    70,400           132,000

2.ผู้ดูแลได้รับการสอนวิธีการ
ดูแลคนพิการอย่างถูกวิธี

2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยนัก
กายภาพบ าบัด12 บาท x 110 คร้ัง

13,200

3.เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการดูแล
คนพิการให้สามารถดูแลผู้พิการ
ได้อย่างต่อเน่ือง

3.ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 120
 บาท x 110 คร้ัง

    13,200

4.เพ่ือให้คนพิการรายใหม่ได้รับ
การจดทะเบียนคนพิการ,ต่อ
อายุบัตรคนพิการ,เปล่ียนสิทธิ
คนพิการ(ท74)

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์       7,200

5.เพ่ือให้ผู้พิการได้รับอุปกรณ์
คนพิการตามความเหมาะสม

5.รถเข็น  4,000  บาท x 7 คัน     28,000

100 คน 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ  50 บ.
x100คน x 1 ม้ือ

5,000            10,000 อนัญชนา ศรี
บุรินทร์

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บ.x100 คน x2 ม้ือ

5,000

เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 สาขา ไต /

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ    50 บ.
x100 คน x 1 ม้ือ

5,000 10,000 อนัญชนา ศรี
บุรินทร์

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บ.x100 คน x2 ม้ือ

5,000

 1.ประชุมปรึกษาหารือ  กระบวนการ
ท างานและทบทวนCPGประจ าปี

1.เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานใน
ชุมชน

1.ค่าอาหารว่าง จ านวน 20 คน 
x25 บาท x 2 ม้ือ x 2 คร้ัง

2000 6000

 2.ประชุมก ากับติดตาม สรุปผลการ
ท างานรายไตรมาส

2.เพ่ือก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ี

ค่าอหารกลางวัน จ านวน 20คนx 
50บาท x 4 คร้ัง

4000

 3.แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการท างาน 3.เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค

4.ประชุมปรับปรุง แก้ไข พัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลงาน NCD

4.เพ่ือให้ข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง มีคุณภาพ
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คนพิการ/ผู้ป่วยระยะฟ้ืนฟู/
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง/
ผู้สูงอายุ1,131 คน/ 110 คร้ัง

/ / / /

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

รัตนาภรณ์  
แสนทวีสุข

สปสช.

78 โครงการพัฒนาคลินิกNCD คุณภาพ

เพ่ือพัฒนาคลินิก NCD ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

/ /

สปสช.

79 โครงการพัฒนาคลินิกCKD คุณภาพ

1 แห่ง จ านวน100 คน

/

สปสช.

80 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้บริการงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบงาน จ านวน 20 
คน

/ / / / / / / / /

อัมภา สปสช.



เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคหอบหืด

 ผู้ป่วยจ านวน 50 คน 1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ    50 บ.x50
 คน x 1 ม้ือ

2,500 5,000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บ.x50 คน x2 ม้ือ

2,500

1)เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาขา
ไต

150 คน
/

1.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ50 บ.x150 
คน x 1 ม้ือ

7,500 15,000           อนัญชนา ศรี
บุรินทร์

2) เพ่ือเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บ.x150 คน x2 ม้ือ

7,500

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 25 บาท X 2 ม้ือ X 1 วัน 
X 50 คน

      2,500

             9,300

 ๒. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 
บาท X 1 ม้ือ X 1 วัน X 50 คน

      3,500

3. ค่าเอกสาร จ านวน 60 บาท x 
50 คน

      3,000

4. ค่าป้ายไวนิล       1,000
5. เงินรางวัล       2,000

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
สมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบประคับประคอง คป
สอ.โขงเจียม

1.เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. จ านวน 
11 แห่งๆละ 2 คน รวม 22 
คน

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 
คนX2 ม้ือX25 บาท

      2,500            11,800 บุญฑริกา  เลิศ
แล้ว

PP

 2.แพทย์,พยาบาล,นัก
กายภาพบ าบัด,แพทย์แผน
ไทย และโภชนากร รวม 28 
คน

2.ค่าอาหารกลางวัน 50 คนX1 ม้ือ
X70 บาท

      3,500

3. ค่าวิทยากร 1 คน x  6 ชม.
x600 บาท รวม

      3,600

4. ค่าวิทยากรผู้ช่วย 1 คน x 2 ชม.
 X 600 บาท

      1,200

3.ค่าเอกสาร       1,000

81 โครงการพัฒนาคลินิก Ashtma&COPD

/ /

อัญพัชร์   พีระ
ชัยศักด์ิ

สปสช.

82 โครงการชะลอไตเส่ือม

กิจกรรม

1)คัดกรองค่า eGFR 2คร้ังต่อคนต่อปีให้
ความรู้/สุขศึกษาการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ /

สปสช.

83 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ”การใช้ยาปลอดภัยสมเหตุผลในโรงเรียน” ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอโขงเจียม

1. เพ่ือเกิดการใช้ยาถูกต้อง 
ปลอดภัย และเหมาะสมใน
โรงเรียน
 2. จัดให้มีกรอบบัญชียาและ
เวชภัณฑ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมใน
โรงเรียน
 3. เพ่ือให้เกิดการส่ังใช้ยาท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม แก่นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
 4. เพ่ือให้เกิดการจัดเก็บรักษา
ยาและเวชภัณฑ์ท่ีถูกต้อง
เหมาะสม
 5. มีระบบการส่งต่ข้อมูล

ครูประจ าห้องพยาบาลหรือ
ครูท่ีรับผิดชอบด้านอนามัยใน
โรงเรียนเขตอ าเภอโขงเจียม 
 จ านวน  50  คน

/ /

ภก.พงษ์ศธร   
จงจินากูล

PP

84 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

กิจกรรม

/ /

85 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงALSให้แก่ จนท.คปสอ.โขงเจียม



1.RN 26 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน66 คนX50 
บาท X 1 ม้ือ

3,300              7,400 เงินบ ารุง

2.พง.บริการ 6คน / 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,300
3.ผู้ช่วยฯ 14 คน 66 คนX25 บาท X 2 ม้ือ
4.จนท.กู้ชีพ 18 คน 3.ค่าป้ายไวนิล 1ป้ายX800 บาท          800

รวม 66 คน

1.จนท. 100 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน167นX 50 
บาทX1ม้ือ

      8,350
17,500           

นัทชฤมล ส่อง
แสง

2.จนท.กู้ชีพผาแต้ม 4 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
3.จนท.สสอ.5คน 167X25บาทX2 ม้ือ
4.จนท.รพ.สต.20คน 3.ป้ายไวนิล1 ป้าย X800  บาท          800

5.จนท.อ.โขงเจียม 10คน

6.จนท.สภ.โขงเจียม10คน
รวม 167 คน

RN 26 คน 1.ค่าวิทยากร 3คน X6 ชม. X600
 บาท

10,800    
           18,200 เงินบ ารุง

EMT 2 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน 3,300
พง.บริการ 6คน / 66 คนX50 บาท X 1 ม้ือ
ผู้ช่วยฯ 14 คน 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,300

จนท.กู้ชีพ 18 คน 66 คนX25 บาท X 2 ม้ือ

รวม 66 คน 3.ค่าป้ายไวนิล          800
1 ป้าย X 800 บาท

1.เพ่ือสนับสนุนโครงการจิต
อาสาปี 2564

อาสาสมัครสาธารณสุข 1. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 บาท x 
100 คน x 2 คร้ัง

    10,000 22,000           

2.โครงการสนับสนุนการบริจาค
โลหิต

อาสาสมัครสาธารณสุข 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 100 คน x 2 ม้ือ x 2คร้ัง

    10,000

3.โครงการบ าเพ็ญประโยชน์
เน่ืองในวันส าคัญทางราชการ

อาสาสมัครสาธารณสุข 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์       2,000

 - กิจกรรมการให้บริการประชาชน 
ส่งเสริมสุขภาพ รักษาโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการ

เพ่ือให้ประชาชนในถ่ินธุรกันการ
ได้เข้าถึงระบบการบริการ
สุขภาพอย่างท่ัวถึง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
นาโพธ์ิกลางจ านวน200คน /

 - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 200 คน x 100 บาท

20000 20,000 

/

มัลลิการุณ สุขสัวสด์ิ pp

85

เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมี
ความรู้และทักษะในการช่วยฟ้ืน
คืนชีพระดับสูงได้

/

นัทชฤมล ส่อง
แสง

86 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการและฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานBLSให้แก่ จนท.คปสอ.โขงเจียม

เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุข
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอโขง
เจียมมีความรู้และทักษะในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพระดับพ้ืนฐานได้

/

เงินบ ารุง

      8,350

87 โครงการฝึกอบรมข้ันสูงเพ่ือช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(Advanced Trauma Life Support ATLS )ให้แก่ จนท.รพ.โขงเจียม

เพ่ือเฝ้าระวังและลดอุบัติการณ์
ผู้ป่วย tramu ระดับ4-5 ใน
พ้ืนท่ีใหเลดลง

/

นัทชฤมล ส่อง
แสง

88 โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" อ าเภอโขงเจียม ประจ าปี 2564

/ / / /  / 

pp

89 โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประชาชนท่ัวไปเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ประจ าปี  2564(พอสว.)

กิจกรรม

 /  /  / 

เกียรติคุณ  
มูลทรา

90 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการท างาน



 1.เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพท้ัง
ภายใน (กระบวนการคิด) และ
ภายนอก (ภาษากาย,ภาษาพูด) 
เพ่ือน าไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความ
เช่ียวชาญ ความน่าเช่ือถือ และ
ความเป็นมิตรในการท างาน

1.ค่าวิทยากร 2 คน (เช้า 3 ชม. 
บ่าย 3 ชม.) x 6 ชม.x600 บาท

      7,200            23,700

2.เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
การท างานให้เกิดความราบร่ืน 
และความประทับใจ

2.ค่าอาหารกลางวัน 130 คนX1 
ม้ือX50 บาท

      6,500

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 130
 คนX2 ม้ือX25 บาท

      6,500

4.ค่าไวนิล       1,500
5.ค่าอุปกรณ์       2,000

1.ค่าตอบแทนวิทยากร2คนx6ชม
x4วันx600บ.

28,800 55,000

1.ค่าอาหารกลางวัน130คนX 50 
บาทX2ม้ือ

    13,000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
130X25บาทX 4ม้ือ

    13,200

1. ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 
6 ช่ัวโมงx600 บาท x 2 คน (โดย
วิทยากรบรรยายคนละ 3 ช่ัวโมง)  
    

3600 11,000           

2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 2400

3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือ
x 50 บาทx50 คน 2500

4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน2 ม้ือx25 บาท x 50คน 2500

1.เพ่ือพัฒนาระบบบริการงาน
รังสีวินิจฉัย ให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย

1. ค่าวิทยากรจ านวน 3 คน 600 
บาท x6ชม. (โดยวิทยากรบรรยาย
คนละ 2 ชม.

      3,600 11,720           

2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือ
x 50 บาท x 50 คน

      2,500

/

90

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้า
งาน/และเจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลโขงเจียม

/

จิราวรรณ  ทอง
เพชร/ทีมHR

เงินบ ารุง

3.เพ่ือให้องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดี

91 โครงการอบรม ESB ส าหรับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลโขงเจียม

เพ่ือให้การด าเนินงาน
โรงพยาบาลคุณธรรมเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง

เจ้าหน้าท่ี รพ. 130คน  
(แบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ65คน)

/ / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

นงคราญ   ย่า
พรหม

เงินบ ารุง

92 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาระบบบริการงาน
เทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพสภาเทคนิคการแพทย์ 
ฉบับปี 2560

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจ านวน
50คน เพ่ือให้ผ่านการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพจาก
สภาเทคนิคการแพทย์

/  / 

สรายุทธ์  หยง
สิทธ์ิ

เงินบ ารุง

93 โครงการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม

รับประเมินคุณภาพงานรังสิวินิจฉัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องจ านวน 
50 คน

/  / 

เจษฎา  สินธุ
สิทธ์ิ

เงินบ ารุง

 2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบบริการทางงานรังสีวินิจฉัย
 และเพ่ิมความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ



3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน2 ม้ือx25บาทx 50 คน

      2,500

4. ค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง 
จ านวน 4 บาท/กิโลเมตรไป-กลับ 
160 กิโลเมตรx3 คน

      1,920

5. ค่าวัสดุและเอกสาร
ประกอบการตรวจประเมิน

      1,200

1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบม้ือ 50 
บาท x 130 คน x 1 ม้ือ x 3 วัน 19500

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 
บาท x 130 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน 19500

3.ค่าเอกสาร 20 x 130 คน
2600

1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบม้ือ 50 
บาท x 130 คน x 1 ม้ือ x 2 วัน

13000
139,400

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
บาท x 130 คน x 2 ม้ือ x 2 วัน 13000

3. ค่าวิทยากรท่ีมาตรวจเย่ียม3 คน
 x18,000 บาทx2 วัน 108000

4.ค่าท่ีพักผู้เย่ียมส ารวจ 3 ห้อง 
x 1,800 บาท 5400

1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบม้ือ 50 
บาท x 130 คน x 1 ม้ือ x 1 วัน 6500

53,800

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25
 บาท x 130 คน x 2 ม้ือ x 1 วัน 6500

3.  ค่าจัดท าป้ายน าเสนอผลงาน 
จ านวน 20 ป้าย 10000

4.รางวัลการน าเสนอผลงาน 10 
รางวัลx1000บาท 10000

5.กิจกรรมอบรมR2R 20000

6.ค่าไวนิล 800

93

รับประเมินคุณภาพงานรังสิวินิจฉัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องจ านวน 
50 คน

/  / 

เจษฎา  สินธุ
สิทธ์ิ

เงินบ ารุง

 2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบบริการทางงานรังสีวินิจฉัย
 และเพ่ิมความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

94 โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลโขงเจียม

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองโดยการเข้า
เย่ียมแลกเปล่ียน เรียนรู้จากทีม
 และเตรียมความพร้อมส าหรับ
การขอรับรองคุณภาพจาก 
สถาบันรับรองสถานบริการ

เจ้าหน้าท่ี รพ. จ านวน 130
คน

/ /

41,600

 /  /  /  /  /  / 

ภก.พงษ์ศธร   
จงจินากูล /ทีม
HA

เงินบ ารุง

95 โครงการRe-acceddit

รับการประมเนจากสถาบัน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล

เจ้าหน้าท่ี รพ. จ านวน 130 
คน และอาจารย์จาก สรพ. 3
 คน

/ / / / / / / /

ภก.พงษ์ศธร   
จงจินากูล /ทีม
HA

เงินบ ารุง

96 โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงานโรงพยาบาล

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองโดยการส่ง
ประกวด R2R, CQI  ระดับ
หน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ี รพ. จ านวน 130 
คน

/ / / /

ภก.พงษ์ศธร   
จงจินากูล /ทีม
HA

เงินบ ารุง

97 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระท าผิดทางวินัยของเจ้าหน้าท่ี



1.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนา และน้อม
น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการ
ปฏิบัติราชการ

1.ค่าวิทยากร 2 คน (เช้า 3 ชม. 
บ่าย 3 ชม.) x 6 ชม.x600 บาท

      7,200

           22,000

2.เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ
เกิดความส านึกร่วม ในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และสมานฉันท์ ประพฤติตน 
เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์
ให้แก่ครอบครัวประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านึกใน
การกระท าความดี รู้จัก การให้ 
การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

2.ค่าอาหารกลางวัน 130 คนX1 
ม้ือX50 บาท

      6,500

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 130
 คนX2 ม้ือX25 บาท

      6,500

4.ค่าไวนิล          800
5.ค่าอุปกรณ์       1,000

1.ค่าวิทยากร1คนx600บ.x6ชม.
3600

9,600

2.ค่าอาหารกลางวัน24คนx50บ.
x1ม้ือ 1,200

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม24
คนx25บ.x2ม้ือ 1,200

1.พยาบาลวิชาชีพจ านวน 20
 คน

1.ค่าเบ้ืยเล้ียง240บาทx15คน 3,600

2.จพ.ธุรการ 1 คน
รวม 15 คน

1. จัดกิจกรรมอบรมแกนน าชุมชน อบรมผู้น าชุมชน 100 คน 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
100คนx100บาทx 3 คร้ัง

    30,000           100,000

2.ให้ความรู้ผู้น าชุมชน 2.ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม 100
คนx20บาทx3คร้ัง

      6,000

97

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้า
งาน/และเจ้าหน้าท่ีใน

โรงพยาบาลโขงเจียมและ 
คปสอ.โขงเจียม

/

จิราวรรณ  ทอง
เพชร/ทีมHR

/ / /

/

/

เงินบ ารุง

3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ท่ีดีขององค์กรในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล

98 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ/ส านักการพยาบาล

กิจกรรม

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมิน
คุณภาพจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลฯ/ส านักการพยาบาล

1.เพ่ือให้องค์กรมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานตามหลักการ
พยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ24คน

/

กรรมการ
วิชาการ

เงินบ ารุง

2.ศึกษาดูงาน การบริหารงานการ
พยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาล(QA)

2.เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ
ตรงตามสมรรถนะท่ีปฏิบัติงาน

/

/

99 โครงการรวมพลังสุขภาพดีวิถีชาวโขงเจียม ปี 2564(fix cost สสอ.)

กิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนออกก าลัง
กายโดยชุมชนมีส่วนร่วมและ
ผู้น าชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การออกก าลังกาย

/ / / / / / / / / / / /

มัลลิการุณ/
เกษแก้ว

PP



3.ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีก่อนและ
หลังการอบรม

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
500คนx100บาทx 1 คร้ัง

    50,000

4.ประมวลลผล ติดตาม สรุปผลการ
ด าเนินงาน

อสม.5ต าบลๆละ100คนรวม
 500 คน

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม 500
คนx20บาทx1คร้ัง

    10,000

 3.อุปกรณ์การประมวลผลร่างกาย       4,000

1.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 
คนx 50 บาท x 4 ม้ือ

    12,000            39,920

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
จ านวน 60 คน x 25 บาท x 8 ม้ือ

    12,000

3.ค่าตอบแทนทีมวิทยากรx4วัน
x3600บาท

    14,400

5.ค่าป้ายไวนิล 800

6.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 720

เพ่ือพัฒนาทักษะ ศักยภาพ ใน
การใช้งานโปรแกรมทางด้าน
คอมพิวเตอร์(word,power 
point,excel)

เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของแต่ละจุด
บริการในโรงพยาบาล 
จ านวน 60 คน

/ /

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน
 60 คน x 25 บาท x 3 ม้ือ

      4,500              4,500

/ / / / / /

ปรัชญา พลอย
เพชร

เงินบ ารุง

1. อาหารว่าง 25 คนx 25 บาท x 
คร้ังx 4 วัน

      5,000 13,000           

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 25 คนx50 
บาทx 4 วัน

      5,000

3. วัสดุ / เอกสาร       3,000

1.อาหารว่าง 15 คนx 25 บาทx 2
 คร้ังx 4 วัน

      3,000              7,240 บรรจง  
สมาจารย์

2.ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 15 คนx 
x50 บาทx 4 วัน

      3,000

3.วัสดุ / อุปกรณ์       1,240

1.ค่าอาหารเท่ียงส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 50คนx50บาทxคร้ัง       2,500            82,550

งานยุทธศาสตร์ฯ
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เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนออกก าลัง
กายโดยชุมชนมีส่วนร่วมและ
ผู้น าชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การออกก าลังกาย

มัลลิการุณ/
เกษแก้ว

PP

/ / / // / / / / / / /

100 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในงานระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข

เพ่ือพัฒนาทักษะศักยภาพ และ
ความรู้ เก่ียวกับการลงข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้งานโปรแกรม 
hiของแต่ละจุดบริการ

/ / / / / / / /

ปรัชญา พลอย
เพชร

เงินบ ารุง

101 โครงการจัดอบรมให้ความรู้และการใช้งาน Microsoft Officeเบ้ืองต้น

102 โครงการพัฒนาคุณภาพ การบันทึก การทบทวนตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในผู้และป่วยนอก

เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลถูกต้อง 
 ครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูล 
เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง25คน

/ / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

บรรจง  
สมาจารย์

เงินบ ารุง

103 โครงการท าลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน ท่ีมีระยะเวลาการจัดเก็บเกินกว่า 5 ปี

เผาท าลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน
ท่ีมีระยะเวลาการจัดเก็บเกินกว่า
 5 ปี

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 20 คน

/ / / /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

เงินบ ารุง

104 โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลโขงเจียม(KCH Smart strategies 2564)

กิจกรรม

1.กิจกรรมประชุมการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์และเข็มมุ่งของ
หน่วยงาน

เพ่ือให้โรงพยาบาลมีการบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ(ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล)

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
และทีมน าเฉพาะด้าน จ านวน

 50 คน
/ /

เงินบ ารุง



2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 50
คนx25บาทx1คร้ัง

      1,250

1.ค่าอาหารเท่ียงส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 50คนx50บาทx8
คร้ัง

    20,000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน50
คนx25บาทx8คร้ัง

    10,000

1.ค่าอาหารเท่ียงส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 130คนx50บาทx1
คร้ัง

      6,500

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้ร่วมประชุม130คนx25
บาทx2คร้ัง

      6,500

1.ค่าอาหารเท่ียงส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 50คนx50บาทx2
คร้ัง

      5,000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน50
คนx25บาทx2ม้ือx2คร้ัง

      5,000

1.ค่าอาหารเท่ียงส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 50คนx50บาทx2วัน       5,000

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน50
คนx25บาทx2ม้ือx2วัน

      5,000

7.การนิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์รพ.โขงเจียม

23หน่วยงาน7ทีมน าเฉพาะ
ด้าน /

/ / /

1.ค่าอาหารเท่ียงส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 50คนx50บาทx5
คร้ัง

    12,500

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน50
คนx25บาทx2ม้ือx5คร้ัง

    12,500

3.ค่าไวนิล1แผ่น =1000 บาท          800

1.ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่ก่ีปฏิบัติ เพ่ือถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
เครือข่ายอ าเภอโขงเจียม

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ 50 
บาท จ านวน 2 คร้ัง

      8,000
           19,800

งานยุทธศาสตร์

2.ประชุมเตรียมรับการนิเทศงาน
ผสมผสานสาธารณสุขจังหวัด

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับนิเทศงาน สสจ.อบ

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 80 
คน ๆ 25 บาท จ านวน 4 คร้ัง

      8,000

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์       3,000
4.ค่าป้ายไวนิล          800
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1.กิจกรรมประชุมการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์และเข็มมุ่งของ
หน่วยงาน

เพ่ือให้โรงพยาบาลมีการบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ(ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล)

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
และทีมน าเฉพาะด้าน จ านวน

 50 คน
/ /

เงินบ ารุง

/

 / 

 / 

/

2.จัดประชุมการจัดท าและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลโขงเจียม

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
และทีมน าเฉพาะด้าน จ านวน
 60คน(8คร้ัง) /

3.จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่
ผู้ปฏิบัติงาน

บุคลากรโรงพยาบาลโขง
เจียมจ านวน 130  คน

/

/

4.จัดประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
และทีมน าเฉพาะด้าน จ านวน

 60 คน /

8.สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์(23หน่วยงาน7ทีมน าเฉพาะ
ด้าน)

23หน่วยงาน7ทีมน าเฉพาะ
ด้าน

6.การประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัด 2 คร้ัง/ปี

23หน่วยงาน7ทีมน าเฉพาะ
ด้าน

/ / / / / /

/ /

105 โครงการรับการนิเทศติดตามผสมผสานและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม

/ / / /

เงินบ ารุง

106 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติระดับอ าเภอ โขงเจียม



1. เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ผู้บันทึก
ข้อมูล และให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบผลงานใน
ระบบข้อมูลข่าวสาร และ
รายงานระบบJHCIS

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คน
ละ25บาท x2 ม้ือx 25 คน x4คร้ัง

5,000 9,900             

2เพ่ือให้มีระบบรายงานท่ี
ตอบสนองตามตัวช้ีวัดและ
ตอบสนองการจัดท ารายงาน

2.ค่าอาหารกลางวันคนละ 50 บาท
 x25คนx* 4คร้ัง 5,000

3.บ ารุงรักษา Hardware ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง
 และมีระบบเช่ือมต่อข้อมูล
สุขภาพในอ าเภอโขงเจียม

3.ค่าตอบแทนวิทยากรชม.ละ
600x6ชม.

     3,600

1.เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ผู้บันทึก
ข้อมูล และให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบผลงานใน
ระบบข้อมูลข่าวสาร และ
รายงานระบบเบิกสิทธิ อปท.

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คน
ละ25 บาท x2 ม้ือx 25 คน x1วัน

1,250              5,900

2. เพ่ือให้ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จา
การศึกษาดูงานและน ามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม

2.ค่าอาหารกลางวัน คนละ 50 
บาทx25 คน x1วัน

1,750     

3.เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง

3.ค่าวิทยากร 600บาท x4ชม. 2,400     

4.เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้

5.เพ่ือให้หน่วยบริการบันทึก
ข้อมูลการขอเบิกชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์จาก 
สปสช. โดยผานทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร

6เพ่ือน าไปสูการพัฒนา
ระบบงานประกันสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 30 คน 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม60 คนx 
25 บาท 2 คร้ัง 4 วัน

      6,000            18,400 ตรองทรัพย์ 
สายกนก
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 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 
และ  โรงพยาบาล     โขง
เจียม25 คน

นิฤมล กะตะศิลา PP

107 โครงการพัฒนาข้อมูลการรับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลเบิกสิทธิ อปท.

 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม  
 ๒๕ คน

นิฤมล กะตะศิลา PP

4.ค่าป้ายไวนิล 500        

108 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียกเก็บรายได้ โรงพยาบาลโขงเจียม  ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม

เพ่ือให้การจัดเก็บค่า
รักษาพยาบาลมีความครอบคลุม
 ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตาม
แนวทางของแต่ละกองทุน

/ / / / / / / /

เงินบ ารุง



2. ค่าอาหารไม่ครบม้ือ 50 คนx50
 บาท x4 วัน

      6,000

3. ค่าวิทยากร 1 คน 6 ช่ัวโมงๆละ
 600 บาท 1คร้ัง

      3,600

4. วัสดุ / เอกสาร       2,000

5.ป้ายไวนิล          800

1.เพ่ือเพ่ินพูนความรู้ของ
บุคลากรให้มีศักยภาพในการ
พัฒนางานวิชาการต่างๆ

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1ม้ือ
 x55 คนx 25บ. x 24 คร้ัง

    33,000            47,000 เงินบ ารุง 

2. น าความรู้ไปพัฒนางานและ
ปรับใช้ในการให้บริการอย่าง
เหมาะสม

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 55 คน x 20 
บาท

    13,200

3.ป็นช่องทางในการให้บุคลากร
พบปะพูดคุย สร้างความสามัคคี
ในองค์กร

3.ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย          800

1.ค่าถ่ายเอกสารการจัดเก็บข้อมูล
1000บาทx11เร่ือง

    11,000

2.ค่าจัดท ารูปเล่มงานวิชาการ  
เล่มละ 500 บาท x 22 เล่ม

11,000    

3.สนับสนุนการท างานวิจัย 12 
แห่ง x3000

    36,000

4.ค่าวัสดุและอุปกรณ์       2,000

108

เพ่ือให้การจัดเก็บค่า
รักษาพยาบาลมีความครอบคลุม
 ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตาม
แนวทางของแต่ละกองทุน

/ / / / / / / /

เงินบ ารุง

109 โครงการพัฒนาวิชาการโรงพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
 และเจ้าหน้าท่ี รพ.โขงเจียม 
55คน

/ / / / / / / / / / / / / / / /

พญ.เวทิตา  
บุญสุข/นพ.รัฐ
พล

110 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อ าเภอโขงเจียม ประจ าปี2564

1.เพ่ือพัฒนางานวิชาการด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคในพ้ืนท่ี

สสอ.1 เร่ือง รพ.สต.9เร่ือง 
สสช. 1เร่ือง รพ.โขงเจียม 1 
เร่ือง รวมจ านวน 12 เร่ือง

/  / / /

           60,000 เกียรติคุณ  
มูลทรา

pp

 /  /  /  / 

















































































































 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินผลงานสาธารณสุข ประจ าปี รอบที่ ๒ งบประมาณ ๒๕๖๓ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินผลงานสาธารณสุข ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 



   สรุปผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (Ranking) 

รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า อ าเภอโขงเจียม ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๙๘ มีผลคะแนนอยู่
ในล าดับที่ ๔ ของจังหวัดอุบลราชธานี ในทั้งหมด ๒๕ อ าเภอ ถือว่าผลงานอ าเภอโขงเจียมอยู่
ล าดับที่ดีเป็นที่น่าชื่นชมของจังหวัดอุบลราชธานี 

                ปัญหาและอุปสรรคของผลการด าเนินงาน 
เมื่อจ าแนกผลการคะแนนการประเมินผลการด าเนินงาน รายกลุ่มงาน พบว่า กลุ่มงานที่ได้

คะแนนผลการประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มงาน NCD กลุ่มงานควบคุมโรค กลุ่มงานพัฒนา
รูปแบบบริการ โดยตัวชี้วัดที่ได้ผลคะแนนการประเมินที่ต่ า ดังนี้ 

กลุ่มงาน NCD ตัวชี้วัดที่ยังต่ าและควรที่จะพัฒนาต่อไป ดังนี้ 
๑. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 
๒. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ าตาลได้ดี 
๓. ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วย

วิธี FIT test (การตรวจหาเลือดในอุจจาระ) 
๔. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ  eGFR<5ml/min/1.73m2/yr (KPI 38) 
๕. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและการจัดการต่างๆด้วย opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง

ระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ(KPI 30) 
๖. ร้อยละผลงานตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน 4 กลุ่มโรค 

กลุ่มงานควบคุมโรค ตัวช้ีวัดที่ยังต่ าและควรที่จะพัฒนาต่อไป ดังนี้ 
๑. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานระบาดวิทยา 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบและบริการ ตัวชี้วัดที่ยังต่ าและควรที่จะพัฒนาต่อไป ดังนี้ 
๑. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการในพื้นที่

(KPI 20) 
๒. ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (PMQA)(KPI 55) 
                  โอกาสพัฒนา 

๑. มีการติดตามตัวช้ีวัดเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือทราบผลการด าเนินงาน และติดตามตัวชี้วัดที่
ต่ า 

๒. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ยังต่ า สรุปผลการด าเนินงาน ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น รายงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นประจ า 
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