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แบบฟอร์มหมายเลข 1 
แบบสรปุผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงพยาบาลวังโป่ง 
วันที่รายงาน   14  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ สถานะโครงการ 
(เสร็จสิ้น/ระหว่างดําเนินการ/ยังมิได้

ดําเนินการ/ยกเลิก) 
1 กิจกรรมรับผู้ตรวจเยี่ยมจากองค์กรนอก 117,350 เงินบํารุง รพ.วัง

โป่ง 
0 117,350 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

2 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา NCD 
Board คุณภาพ อําเภอวังโป่ง 

8,600 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 8,600 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

3 โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ําเชิงปฏิบัติการ 
ประจําปี 2563 

7,000 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 7,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

4 โครงการฟื้นฟูความรู้เรื่องการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อในสถานบริการ
สาธารณสุขประจําปี 2563 

19,200 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 19,200 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

5 โครงการลดการขาดนัดขาดยาในคลินิก
วัณโรคประจําปี 2563 

15,000 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 15,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 กิจกรรมสานสมัพันธ์รับน้องปี 2563 31,400 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 31,400 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

7 เลี้ยงรับและส่งเจ้าหน้าที่ คปสอ.วังโป่ง 28,400 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 28,400 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

8 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมใน
บุคลากรสาธารณสุข 

26,400 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 26,400 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

9 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการเงินพัสดุ คปสอ.วังโป่ง 

31,200 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 31,200 อยู่ระหว่างดําเนินการ 



10 กิจกรรมสานสมัพันธ์พี่น้องปี 2562 25,700 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 25,700 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

11 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายใน
บุคลากรสาธารณสุข 19,400

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
19,400

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

12 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ
(คปสอ.) วังโป่ง ประจําปี 2563 7,500

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

7,500

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

13 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ 
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ 10,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 

10,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

14 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2563 28,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

28,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับผัง
บัญชีและปิดบัญชีเกณฑ์คงคา้ง 8,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 
8,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทาง
และกรณีศึกษาการดูแลช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ถูกกระทําความรุนแรงในเด็ก
และสตร ีอําเภอวังโป่ง ปี2563 7,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 

7,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน
รองรับผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต 
(MCATT) อําเภอวังโป่ง ปี2563 2,500

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 

2,500

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

18 โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) อ.วังโป่ง 
จ.เพชรบูรณ์ ปี2563 15,500

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 

15,500

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

19 โครงการ..อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง คปสอ.วังโป่ง 

6,000
เงินบํารุง รพ.วัง

โป่ง 
 

6,000
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

20 1) โครงการสาธารณสุขร่วมใจรณรงค์
ลดโลกร้อนด้วยการ 28,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 
28,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 



21 3) โครงการอบรมให้ความรู้การสอบ
เทียบเครื่องมือแพทย์ 42,500

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 
42,500

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

22 7) โครงการอบรมความรู้และสํารวจ
สภาพแวดล้อมสถาน 12,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

 
12,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

23 8)  โครงการประชุมกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและแก้ไข 2,500

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
2,500

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

24  โครงการอบรมจัดการขยะติดเชื้อใน
สถานบริการสาธารณสุข 6,900

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
6,900

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

25 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองค์กร 59,240

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

59,240

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

26 โครงการคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
ปี 2563 16,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

16,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

27 โครงการสร้างเครือข่ายการดูแลวัณโรค
ในชุมชน ปี 2563  11,200

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
11,200

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

28 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในวัน
เอดส์โลกและวันวาเลนไทน์  อ.วังโป่ง 
จ.เพชรบูรณ์ ปี 2563 14,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

14,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

29 
พัฒนาสุขภาพบุคลากรในองค์กร 535,300

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
535,300

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

30 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลและคณะกรรมการ CFO 
ระดับโรงพยาบาล  ประจําปี 2563 57,600

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

57,600

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

31 ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง 
ประจําปี 2563 80,160

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
80,160

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

32 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัด
สายตาเด็กไทยอําเภอวังโป่ง 

6,000
เงินบํารุง รพ.วัง

โป่ง 
0 

6,000
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

33 โครงการคัดกรองต้อกระจกใน 9,000 เงินบํารุง รพ.วัง 0 9,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 



ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป โป่ง 
34 โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียน คปสอ.วังโป่ง 7,000
เงินบํารุง รพ.วัง

โป่ง 
0 

7,000
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

35 โครงการสํารวจนักเรียนในเขตเพื่อขึ้น
ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โรงพยาบาลวังโป่ง 6,900

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง,สปสช 

0 

6,900

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

36 โครงการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มผู้นําชุมชน 

34,000 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 34,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

37 โครงการ พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูล
เพื่ออันเป็นประโยชน์ 

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

38 โครงการพัฒนาระบบ IDATA ใน
โรงพยาบาลวังโป่ง 

10,160 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 10,160 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

36 โครงการพัฒนาระบบ Report Service 
hospital ในโรงพยาบาลวังโป่ง 

27,760 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 27,760 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

40 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อการ
ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 

107,000 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 107,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

41 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง
ในวัยเรียน 

16,000 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 16,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

42 โครงการพัฒนาระบบ Smart hospital 
ด้วยโปรแกรม Paperless 

143,400 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 143,400 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

43 โครงการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการระบบโรงพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพ 174,540

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

174,540

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

44 โครงการ.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
HA  133,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
133,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

45 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา  65,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
65,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

46 โครงการประชุมฟื้นฟูเชิงปฏิบัติการ
แผนการช่วยฟื้นคืนชีพ และแผนรองรับ
สารธารภัย 25,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

25,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 



47 โครงการฟื้นฟูความรู้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 20,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

20,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

48 โครงการ ลดการเสียชีวิต บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรอําเภอวังโป่ง 8,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
8,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

49  พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองและหลอดเลือดหัวใจ 5,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
5,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

50 โครงการการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย 
CAPDและผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ 
ในชุมชน  7,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

7,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

51 โครงการป้องกันการติดเชื้อจากการคา
สายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวน
ปัสสาวะที่บ้าน 7,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

7,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

52 โครงการ..อบรมพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านภาษา(ภาษาอังกฤษ)แก่
เจ้าหน้าที่ รพ.วังโป่ง 

10,000
เงินบํารุง รพ.วัง

โป่ง 
0 

10,000
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

53 โครงการ..ศึกษาดูงาน Palliative care 
รพ.หล่มสัก 

1,400
เงินบํารุง รพ.วัง

โป่ง 
0 

1,400
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

54 โครงการ..คัดกรองโรคมะเร็งลําไส้และ
ลําไส้ตรง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

  
ไม่ใช้งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

55 
โครงการ..ฝากก่อนได้ก่อน 11,225

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
11,225

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

56 โครงการ: ลดระยะการรอคอยการรับ
บริการโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมได้ 20,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
20,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

57 โครงเสริมพลังปรับเปลี่ยนผู้ป่วย
เบาหวานHbA1C≥7 14,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
14,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

58 โครงการสมาธิบําบัดเพื่อการเยียวยา
สุขภาพด้วยเทคนิค SKTและโภชนาการ
บําบัด 32,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

32,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

59 2)  โครงการขยายเครือข่ายบริการ 2,400 เงินบํารุง รพ.วัง 0 2,400 อยู่ระหว่างดําเนินการ 



คลินิกเลิกบุหรีใ่น รพ.สต.ที่มกีาร  
ให้บริการแพทย์แผนไทย ปี 2563 

โป่ง 

60 4)  โครงการอบรมให้ความรู้  ส่งเสริม 
ป้องกัน และบําบัดผู้สูบบุหรี่ ปี2563 11,250 อบต./รพ. 

0 
11,250

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

61 5)  โครงการ ลด ละ เลกิบุหรี่/ยาสูบ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   หมู่ 11 และ หมู ่
13 ตําบลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง   ปี 
2563  (ต่อยอด) 180,000 สสส. 

0 

180,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

62 6) โครงการขยายเครือข่าย  ลด ละ เลิก
บุหรี่/ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  หมู่ 9 
และ หมู่ 10 ตําบลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง  
ปี 2563 120,000 สสส. 

0 

120,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

63 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
ผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) 6,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
6,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

64 โครงการพัฒนาระบบบริการเยี่ยมบ้าน
ในการติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระยะ
กึ่งเฉียบพลันอย่างต่อเนื่อง 6,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

6,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

65 1) โครงการโครงการรับบริจาคโลหิตปี 
2563 

6,000 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 6,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

66 2) โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยโรงพยาบาลวังโป่ง  ปี 2563 25,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
25,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

67 4) โครงการตรวจสุขภาพและอบรม
ความรู้สําหรับเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนา
มัยโรงพยาบาลวังโป่ง ปี 2563 44,500

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

44,500

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

68 5) โครงการธนาคารขยะ โรงพยาบาลวัง
โป่ง ปี 2563 19,300

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
19,300

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

69 6) โครงการคัดกรองสุขภาพโดยแบบคัด
กรองด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มเกษตรกร 
ตําบลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปี 2563 15,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

15,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 



70 10)  โครงการอบรมความรู้ด้านการเฝ้า
ระวังและสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมและ
โรคจากการประกอบอาชีพและซ้อม
แผนรับภาวะฉุกเฉินจากสิ่งแวดล้อม 
อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563 8,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

8,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

71 
11) งานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 6,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
6,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

72 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมและ
ป้องกันการระบาดในสถานศึกษา         
ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ปี2563 11,200

อบต/เทศบาล 
ต.วังโป่ง 

0 

11,200

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

73 โครงการแกนนํามือปราบตัวน้อยตาม
รอยลูกน้ํา ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์ ปี2563 8,750

อบต/เทศบาล 
ต.วังโป่ง 

0 

8,750

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

74 โครงการหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรค  ตําบลวังโป่ง อําเภอ  
วังโป่ง   จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี2563 38,300

อบต/เทศบาล 
ต.วังโป่ง 

0 

38,300

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

75 โครงการโชป้าแอนด์ชายด์ป้าเกมส ์ ลด
เรียนเพิ่มรู้ สู่เด็กไทยสูง สมส่วน 
แข็งแรง  ตําบลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง ปี 
2563 24,700

อบต/เทศบาล 
ต.วังโป่ง 

0 

24,700

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

76 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม
ในผู้สูงอายุ ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์ ปี 2563 20,000

อบต/เทศบาล 
ต.วังโป่ง 

0 

20,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

77 โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์ ปี 2563 90,300 อบต ต.วังโป่ง 

0 
90,300

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

78 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมและ
คณะทํางานในการดําเนินงานศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพและโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ตําบลวังโป่ง ปี 2563 7,500

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

7,500

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

79 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและ 4,000 เงินบํารุง รพ.วัง 0 4,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 



เยาวชนเนื่องในงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติปี ๒๕63 โรงพยาบาลวังโป่ง  
อําเภอวังโป่ง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โป่ง 

80 โครงการ:พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและ
ผู้ดูแล/อาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชเรื้อรังที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิด
อันตราย(SMIV )อําเภอวังโป่ง ปี 2563 45,760

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

45,760

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

81 โครงการคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์ ปี 2563 16,800

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

16,800

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

82   โครงการพัฒนาทักษะวัยเรียนวัยใสรัก
อย่างไรไม่ให้เสี่ยง ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์ ปี 2563 12,450

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

12,450

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

83  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในวัน
เอดส์โลกและวันวาเลนไทน์ ต.วังโป่ง อ.
วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ปี 2563 5,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

5,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

84 โครงการอบรมผู้ดูแลผูสู้งอายุ (Care 
giver)โรงพยาบาลวังโป่งปี 2563 20,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 
20,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

85 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุ 
เนื่องในสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ต.
วังโป่ง ปี 2563 35,300

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

35,300

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

86 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการ
เรียนรู้เข้าใจเด็กแอลดี อําเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2563 10,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

10,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

87 :โครงการประชุมชี้แจง อสม.เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก 
0-5 ปี ตําบลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.
เพชรบูรณ์ ปี 2563 15,000

เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 

15,000

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

88 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 25,100 เงินบํารุง รพ.วัง 0 25,100 อยู่ระหว่างดําเนินการ 



สาธารณสุขเชี่ยวชาญในการให้
คําปรึกษาผู้ทีมปีัญหาจากการสูบบหรี่
และติดตามดูแลในชุมชน ตําบลวังโป่ง 
จ. อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ปี 2563 

โป่ง 

89 โครงการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
เพื่อการเข้าถึงบริการผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม ่อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 
2563 

3,000 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 3,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

90 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ในพื้นที ่อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ปี2563 

32,250 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 32,250 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

91 โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังตําบลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 

23,800 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 23,800 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

92 โครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม ต.วังโป่ง 
อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 
2563 

19,000 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 19,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

93 โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่รพ.สต. 
ในการคัดกรอง ติดตาม ส่งต่อเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า ในเขตคปสอ. วังโป่ง ปี 
2563 

2,500 เงินบํารุง รพ.วัง
โป่ง 

0 2,500 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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