
แผนงานโครงการตามแผนยทุธ์ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 
คปสอ.ยี่งอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 แผนงานที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 แลกเปลี่ยน

เรียนรู้วิชาการ 
คปสอ.ยี่งอ ปี 
25๖5 

กิจกรรมที่ 1. จัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการติดตาม
การพัฒนาคุณภาพ 
R2R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2. 
ประกวดผลงาน
วิชาการระดับ คป
สอ. ยี่งอ 
 
 

- เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้เรื่องการ
จัดทำผลงาน
วิชาการ 
- เพ่ือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิชาการของ
หน่วยบริการระดับ 
คปสอ.ระดับจังหวัด
และเขต 
 

- บุคลากร
สาธารณสุข คป
สอ.ยี่งอจำนวน 
150 คน 
- วิทยากรและ
ทีมผู้จัด จำนวน 
10 คน 

- หน่วยงาน 
คปสอ.มี
ผลงาน
วิชาการ
รูปแบบ R2R 
มากกว่าร้อย
ละ 80 
- ร้อยละ
ประเภท
ผลงาน
วิชาการ ส่ง
เข้าประกวด
ระดับจังหวัด 
มากกว่าร้อย
ละ 80 
- ร้อยละ
ประเภท
ผลงาน
วิชาการผ่าน

เมษายน – 
กันยายน 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

งบเงินบำรุงโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการพัฒนา
คุณภาพ R2R 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5๐ คน × 25 บาท × 2 มื้อ 
× 3 ครั้ง เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 5๐ คน × 80 บาท × 3 ครั้ง เป็นเงิน    
12,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก 600 บาท × 7 ชม. × 3 
ครั้ง เป็นเงิน 12,600 บาท 
- ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน  3,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 35,100 บาท 
กิจกรรมที่ 2. ประกวดผลงานวิชาการระดับ คปสอ. ยี่งอ 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 4  ชุดๆ  ละ  2 คน × 500  บาท 
× 2 วนั เป็นเงิน 8,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คน × 80 บาท × 2 วัน เป็นเงิน  
24,000  บาท 
 

นางพจนา 
เม่งอำพัน 



ลำดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3. 
ประกวดผลงาน
วิชาการระดับ
จังหวัด 
กิจกรรมที่ ๔. 
ประกวดผลงาน
วิชาการระดับเขต 
 

เข้ารอบ
นำเสนอใน
ระดับจังหวัด
ร้อยละ 80 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน × 25 บาท × 2 มื้อ  
× 2 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าโล่รางวัล  800 บาท x 16 ประเภท x 3 อันดับ เป็นเงิน  
38,400 บาท  
- ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ เป็น
เงิน 8,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 93,900  บาท 
กิจกรรมที่ 3. ประกวดผลงานวิชาการระดับจังหวัด 
- ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ เป็น
เงิน  30,000  บาท 
รวมเป็นเงิน  30,000 บาท 
กิจกรรมที่ ๔. ประกวดผลงานวิชาการระดับเขต 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 1,500 บาท × 2 วัน × 2 คัน
เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก 850 บาท × 20 คน × 3 วัน เป็นเงิน 51,000  
บาท 
- ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ เป็น
เงิน 15,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  72,000 บาท 
 

 

            ผู้นำเสนอ....................................                                                                                            ผู้อนุมัติ.............................................. 
                       (นายอดุลย์    เร็งมา)                                                                                                       (                               ) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                          


