
จ ำนวน ผลกำรด ำเนินกำร
งบประมำณ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

1 กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย โครงการอบรมแกนน าสุขภาพด้านแพทยแ์ผนไทย เทศบาล งบเทศบาล 27,000.00   ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารกลางวันและ ด าเนนิการแล้ว
และการแพทยท์างเลือก ต าบลลานสัก อาหารว่าง

2 กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย โครงการอบรมแกนน าสุขภาพด้านแพทยแ์ผนไทย อบต.ลานสัก งบ อบต. 30,000.00   ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารกลางวันและ ด าเนนิการแล้ว
และการแพทยท์างเลือก อาหารว่าง

3 กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย โครงการอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริการ เงินบ ารุง 39,900.00  จดัอบรมแกนน า 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
และการแพทยท์างเลือก  - ค่าวิทยากร 2 วัน*10,000 บาท เปน็เงิน 20,000 บาท

 - ค่าที่พกั 2 วัน *600 บาท เปน็เงิน 1,200 บาท
 - ค่าเดินทาง 375 กม. * 4 บาท *2 เปน็เงิน 6,000 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท *45 คน *2 วัน เปน็เงิน
   6,300 บาท
 - ค่าอาหารว่าง 30 บาท *2 มื้อ *45 คน *2 วัน 
เปน็เงิน 5,400 บาท
 - ค่าวัสดุอปุกรณ์ เปน็เงิน 1,000 บาท

4 กลุ่มงานพยาบาล อบรมการชว่ยฟื้นคืนชพีเบื้องต้น เงินบ ารุง 6,500.00     ระยะเวลา 1 วัน ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน × 80 บาท
 × 1 มื้อ เปน็เงิน 4,000 บาท
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน × 25 บาท
 × 2 มื้อ เปน็เงิน 2,500 บาท

5 กลุ่มงานพยาบาล อบรมเชงิปฏบิติัการซ้อมแผนสถานการณ์ สาธารณภยัหมู่ เงินบ ารุง 12,650.00   ระยะเวลา 1 วัน ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 266 คน × 25 บาท × 

จ านวน 1 มื้อ  เปน็เงิน 6,650 บาท
 - ค่าจา้งเหมาจ าลองเหตุการณ์สมมติุสาธารณภยัหมู่
 เปน็เงิน 6,000 บาท

6 กลุ่มงานพยาบาล อบรมการชว่ยฟื้นคืนชพีขั้นสูง เงินบ ารุง 8,060.00     แบง่เปน็ 2 รุ่นๆ ละ 1 วันๆ ละ 31 คน ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 31 คน × 80 บาท 
× 1 มื้อ x 2 วัน เปน็เงิน 4,960 บาท
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 31 คน 
× 25 บาท × 2 มื้อ จ านวน 2 วัน เปน็เงิน 3,100 บาท

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566 โรงพยำบำลลำนสัก

ล ำดบั กลุ่มงำน ชื่อโครงกำร แหล่งของเงิน รำยละเอียดกำรใชง้บประมำณ แผนกำรด ำเนินกำร
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7 กลุ่มงานพยาบาล อบรมการชว่ยฟื้นคืนชพีขั้นสูงในผู้ปว่ยที่ได้รับบาดเจบ็ เงินบ ารุง 8,060.00     แบง่เปน็ 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 31 คน ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
 - ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 31 คน × 80 บาท × 1 มื้อ x 2 วนั 
เปน็เงิน 4,960 บาท
 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 31 คน × 25 บาท × 2 มื้อ
 x 2 วัน เปน็เงิน  3,100 บาท

8 กลุ่มงานพยาบาล อบรม IC เงินบ ารุง 10,650.00    - ค่าอาหารกลางวันผู้เขา้ร่วมอบรมและวิทยากร จ านวน ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
 100 คนคนละ 1 มื้อๆ ละ 45 บาท เปน็เงิน 4,500 บาท
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เขา้ร่วมอบรมและวิทยากร
 จ านวน 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 20 บาท เปน็เงิน 
4,000 บาท 
 - ค่าจดัท าปา้ยโครงการ 1 ปา้ย เปน็เงิน  300 บาท
 - ค่าครีมเรืองแสง 1 กระปกุ ๆ 850 บาท เปน็เงิน 
850 บาท
 - ค่าวัสดุ, อปุกรณ์จดับอร์ด และส่ือต่างๆ เปน็เงิน 
1,000 บาท

9 กลุ่มงานทนัตกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากเด็กกอ่นวัยเรียน (0-5 ป)ี เงินบ ารุง 10,000.00 - ค่าวัสดุอปุกรณ์ ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
- ค่าวิทยากร

10 กลุ่มงานทนัตกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากหญงิต้ังครรภ ์ เงินบ ารุง 10,000.00 - ค่าวัสดุอปุกรณ์ ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
- ค่าวิทยากร

11 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแมแ่ละเด็ก ป ี2566 กองทนุ อปท. 25,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร  3,000 บาท
ค่าวัสดุอปุกรณ์    13,600 บาท

12 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน 2566 กองทนุ อปท. 25,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร  3,000 บาท
ค่าวัสดุอปุกรณ์    13,600 บาท

13 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ป ี2566 กองทนุ อปท. 25,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
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ค่าตอบแทนวิทยากร  3,000 บาท
ค่าวัสดุอปุกรณ์    13,600 บาท

14 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน ป ี2566 กองทนุ อปท. 25,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร  3,000 บาท 
ค่าวัสดุอปุกรณ์    13,600 บาท

15 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มกลุ่มวัยสูงอาย ุ  ป ี2566 กองทนุ อปท. 30,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  100 คน 12,000 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมง  3,000 บาท
ค่าตอบแทนการคัดกรอง ติดตามดูแลชว่ยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน 15,000 บาท

16 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการควบคุมปอ้งกนัโรคติดต่อ ป ี2566 กองทนุ อปท. 60,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมง  3,000 บาท
ค่าตอบแทนการตรวจคัดกรอง และ เคมภีณัฑ์ 46,000 บาท

17 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการควบคุมปอ้งกนัโรคเร้ืองรัง ป ี2566 กองทนุ อปท.    75,000.00 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมง  3,000 บาท
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองโรคเร้ือรังเบื้องต้น 63,600 บาท

18 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โครงการพฒันางานด้านอาชวีอนามยัและส่ิงแวดล้อม ป ี
2566

กองทนุ อปท. 25,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร  3,000 บาท
ค่าวัสดุอปุกรณ์    13,600 บาท

19 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการพฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยที่บา้น เครือขา่ยบริการ งบ สอย 
สปสช

30,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ปฐมภมูลิานสัก ป ี2566 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมง  3,000 บาท

ค่าติดตามและค่าวัสดุในการดูแลผู้ปว่ยที่บา้น 18,600 บาท
20 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการควบคุมปอ้งกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ป ี2566 กองทนุ อปท. 25,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  8,400 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ

ค่าตอบแทนวิทยากร  3,000 บาท
ค่าวัสดุอปุกรณ์    13,600 บาท

21 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โครงการพฒันาศักยภาพ  อสม. ป ี2566 กองทนุ อปท. 44,000.00   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  30000 บาท ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าตอบแทนวิทยากร  6,000 บาท
ค่าวัสดุอปุกรณ์    8,000 บาท

22 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ การปอ้งกนัและระงับอคัคีภยั เงินบ ารุง 10,000.00   กลุ่มเปา้หมายเจา้หนา้ที่ รพ.ลานสัก จ านวน 200 คน ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารกลางวันและ
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อาหารว่าง
23 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน เงินบ ารุง 5,000.00      - อบรมใหค้วามรู้แกเ่จา้หนา้ที่โรงพยาบาลลานสัก ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ

จติพอเพยีงต้านทจุริต
24 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านยิมสุจริต เงินบ ารุง 5,000.00      - อบรมใหค้วามรู้แกเ่จา้หนา้ที่โรงพยาบาลลานสัก ยงัไมไ่ด้ด าเนนิการ

และการต่อต้านการทจุริตในหนว่ยงาน
571,820.00 

(นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม)

นกัจดัการงานทั่วไปปฏบิติัการ

รวมประมำณกำรทั้งสิ้น



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลลานสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลานสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี     

วัน/เดือน/ปี 28  พฤศจิกายน  2565           

หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน                                                                    . 
รายละเอียดข้อมูล  1. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม                                                             

                       2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน                                                      
                       3. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน                                                

                       4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน                  . 
                       5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ   .
ประจ าปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน                                  
Link ภายนอก                                                                                                                       

หมายเหตุ                                                                                                 

                                                                                                            
 

 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล              ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                   ณัฐชยา  หอมชะเอม                                       ณัฐชยา  หอมชะเอม 

 (นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม)             (นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม) 
               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ. 
      วันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565       วันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565     

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

วัชระพงษ์  พูลเพ่ิม 

(นายวัชระพงษ์  พูลเพิ่ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

                                      วันที่      28  พฤศจิกายน  2565          . 

 


