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รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
           ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ : การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
                 จังหวัดร้อยเอ็ด 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกกลุ่มวัยในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด   ได้แก่  

วัยเด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน  
วัยเยาวชนในต าบลท่าม่วง จ านวน 40 คน   
วัยผู้ใหญ่ จ านวน 70 คน   
อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลท่าม่วง 41 คน  
ครูพ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าม่วง 9 คน 
 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :  
1) เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ได้รับการประเมินพัฒนาการและโภชนาการ  
2) แกนน าเครือข่ายพ่ีเลี้ยงเยาวชน จ านวน 13 คน  ได้ผ่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  
3) ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ จ านวน 60 คน สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิก

บุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  

1) เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ได้รับการประเมินพัฒนาการและโภชนาการ จ านวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 

2) พ่ีเลี้ยงแกนน าเครือข่ายเยาวชน ได้ผ่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  จ านวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ สมัครเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
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5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      1) เด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 50  ได้รับการประเมินพัฒนาการและภาวะโภชนาการ และวางแผนการ
ส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์ 
      2) แกนน าเครือข่ายพ่ีเลี้ยงเยาวชน มีคะแนนความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ  ร้อยละ 80  อยู่ในระดับดี 
      3)  ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอก
ขาว ร้อยละ 80 
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
ไตรมาสที1่: เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62   

กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
1) ประสานงานและขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลท่าม่วง อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง และ อสม. 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 

2) ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลท่าม่วง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว เพ่ือก าหนดปฏิทิน
และแนวทางการด าเนินโครงการฯ 

3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน เช่น คู่มืออบรมฯ และชุดอุปกรณ์ตรวจพัฒนาการ
เด็ก 

4) เด็กแรกเกิด – 1 ปี จ านวน 100 คน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและประเมินภาวะ
โภชนาการ 

กิจกรรมที่ : สร้างหลักสูตรเยาวชนแกนน าผู้สูงอายุ  
1) ประสานงานและขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 

อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง และ เจ้าหน้าทีเทศบาลต าบลท่าม่วง  
2) ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลท่าม่วง และ เจ้าหน้าทีเทศบาลต าบลท่าม่วง เพ่ือก าหนดปฏิทินและแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน เช่น คู่มืออบรมฯ  
 
กิจกรรมที่ 3: ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 
 
1. รับสมัครผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วงที่มีความประสงค์จะลด ละ เลิก

สูบบุหรี่ 
2. ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง เพื่อก าหนดปฏิทิน

และแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วงที่มีความ

ประสงค์จะลด ละ เลิกสูบบุหรี่ 
4. ประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ 
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7. รายงานความก้าวของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
 1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานเทศบาลต าบลท่าม่วง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดปฏิทิน
และแนวทางการด าเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพ่ือขอรายชื่อครูพ่ีเลี้ยง และอสม. ต าบล
ท่าม่วงและเกาะแก้วเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ตรวจพัฒนาการเด็ก 

2. เด็กแรกเกิด – 1 ปี จ านวน 100 คน ได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและประเมินภาวะ
โภชนาการ 
กิจกรรมที่ 2  
 1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน รองนายกและสมาชิกเทศบาล
ต าบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จ านวน 13 คน ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนด
ปฏิทินและแนวทางการด าเนินโครงการฯ ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เพ่ือขอรายชื่อ
นักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ อบรมหลักสูตรแกนน าการดูแลผู้สูงอายุ  

2. สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ 
ตัวแทนจากเครือข่ายในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 13 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน รอง

นายกและสมาชิกเทศบาลต าบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประชุมวางแผนพัฒนา
แกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ  และสร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  

โดยหลักสูตรแผนพัฒนาแกนน าเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ มีระยะเวลาการจัดอบรม จ านวน 12
ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร  ดังนี้ 

1.พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร บุคลิกภาพที่เหมาะต่อการดูแลผู้สูงอายุ การสร้างสัมพันธภาพ
และการสื่อสารและคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 

2. การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ ความส าคัญภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกาย
ผู้สูงอายุ การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุติดบ้าน การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  การป้องกันสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ  การดูแลสุขภาพช่องปาก  การดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ สันทนาการ
ในผู้สูงอายุ   

3. การฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียง การนวดผ่อนคลาย การบริหารกาย  กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
การจัดท่า 
กิจกรรมที่ 3 ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 

1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง 
ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดปฏิทินและแนวทางการด าเนินโครงการฯ  

2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อรับสมัครผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่และประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ 
เข้าร่วมโครงการฯ  

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คู่มือส าหรับผู้ประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่  และหญ้าดอกขาว  
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8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
(1.1) ชื่อแผนระดับท่ี 3 ด้านที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับแผน คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย 
สติปัญญาและคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวัยและ
ตลอดชีวิต  
 (2) แผนย่อย การพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย 
 (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการส่งเสริมสุขภาพ
บุคคลทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนกระทั่งวัยผู้สูงอายุ ปลอดภัย
จากโรคเรื้อรังและร้ายแรง สามารถด าเนินชีวิตบนพื้นฐานการมีสุขภาพดี 

(3)  เป้าหมายระดับแผนย่อย บุคคลทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยทารก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ ได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนกระทั่งวัย
ผู้สูงอายุ ปลอดภัยจากโรคเรื้อรังและร้ายแรง สามารถด าเนินชีวิตบนพื้นฐานการมีสุขภาพดี 
9. ความกา้วหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
(1.1) ชื่อแผนระดับท่ี 3 ด้านสังคม 

(1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปประเทศ   
    ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งโดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้ 
(2) ตัวช้ีวัดระดับแผนการปฏิรูปประเทศ   
    ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนื่อง  
(3) ประเด็นปฏิรูปประเทศ   
     ระบบสร้างเสริมสุขภาพขแองบุคคลในชุมชนให้เข้มแข็ง 

10. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 
 

11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

 
ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย” 
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ภาพที่ 2 โครงการ “การสร้างเส 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงการ “การพัฒนาแกนน าดูแลผู้สูงอายุ” 
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ภาพที่ 4 โครงการ “ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว” 
 
12. งบประมาณ : 700,000 (เจ็ดแสนบาทถ้วน) บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน . 700,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : 252,000บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0  

 
13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 แห่ง ดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลท่าม่วง 
2. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง.  
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    1) การเบิกจ่ายงบประมาณได้ช้ากว่ารอบไตรมาสที่ด าเนินงาน     
    2) ผู้ด าเนินโครงการยังขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายฯ ส่งผลให้มีการขออนุมัติเป็นไปได้ช้า 
เนื่องจากต้องแก้ไขหลายรอบ  
 
15. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง  ต าแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยทรัพย์สินและ
บริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์  
     โทรศัพท์ : 091-8795500    E-mail : tippharat_31@hotmail.com 
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tippharat_31@hotmail.com
mailto:bbbplan101@gmail.com
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รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ : การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง 
                  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63   
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครื่องหมาย      ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทุกกลุ่มวัยในต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด   ได้แก่  

วัยเด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน  
วัยเยาวชนในต าบลท่าม่วง จ านวน 40 คน   
วัยผู้ใหญ่ จ านวน 70 คน   
อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลท่าม่วง 41 คน  
ครูพ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าม่วง 9 คน 
 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ……………………………………………………........................................... 
4) เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและโภชนาการ  
5) เยาวชนจ านวน จ านวน 70 คน  ได้ผ่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ  
6) ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ จ านวน 60 คน ได้ผ่านการสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว และได้รับการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
1) เด็กอายุแรกเกิด-6 ปี  จ านวน 200 คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ ร้อยละ 30 
2) ผู้สูงอายุในต าบลท่าม่วง ได้รับการดูแลจากเยาวชนทีผ่่านการอบรมแกนน าเยาวชนดูแล ร้อยละ 30 
3) ประชาชนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการ ลดละเลิกบุหรี่ด้วยหญ้าดอกขาว และ

ได้รับการท ากลุ่มกิจกรรมบ าบัด ร้อยละ 30 
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5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
      1) เด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 80  ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการสมวัย มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 
      2) คะแนนคุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 80  อยู่ในระดับดี 
      3)  ผู้สูงอายุสามารถ ลด/เลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยร้อยละ 70   
 
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 

ไม่มีผลการด าเนินงานโครงการตามแผนในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 เม.ย. 63  -  30 มิ.ย. 63         
ทั้ง 3 กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
       กิจกรรมที่ 2:   สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ ประชุมวางแผนพัฒนาแกนน าเยาวชนในการดูแล
ผู้สูงอายุ  ร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน ตัวแทนจากเทศบาล ต าบล งท่าม่วง  ครูโรงเรียนท่าม่วง 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  และ 
       กิจกรรมที่ 3: ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว เนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวมีการประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-2019) 
จึงปฏิบีติตามนโยบายของรัฐบายในการงดการรามตัวของกลุ่มคนในชุมชน ส่งผลกระทบให้โครงการระยะที่ 3 
นี้ ไม่สามารถลงพ้ืนที่ในชุมชมได้ และได้ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานโครงการและปรับลดงบประมาณ ร้อย
ละ 25 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จากวงเงิน 700,000 (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เหลือ วงเงิน จ านวน 530,000 
บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และได้น าเสนอต่อฝ่านผนฯ เพ่ือวางแผนด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ต่อไป  

 
7. รายงานความก้าวของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 

ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 เม.ย. 63  -  30 มิ.ย. 63   ไม่มีการด าเนินโครงการ เนื่องจากประสบกับ
ปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-2019)        
8. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 

 (กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการ) 
(จ าเป็นต้อกรอกข้อมลูก้าวหน้าทั้งหมด) 

 

9. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
 (กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการ) 

(จ าเป็นต้อกรอกข้อมลูก้าวหน้าทั้งหมด) 
 

10. ความก้าวหน้าของของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(กรอกข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการ) 

(จ าเป็นต้อกรอกข้อมลูก้าวหน้าทั้งหมด) 
 
11. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
- 
 
12. งบประมาณ : 700,000 (เจ็ดแสนบาทถ้วน) บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผนเดิม . 700,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนที่ปรับใหม่  530,000 บาท 
จ านวนเงินงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง : 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0  
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13. สถานที ่/พื้นที่ด าเนินการ : ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 แห่ง ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบลท่าม่วง 
2. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง.  
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว 
 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
          ประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-2019) ส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการต่อได้ในช่วงไตรมาส 3 
 
15. ผู้รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง  ต าแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยทรัพย์สินและ
บริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์  
     โทรศัพท์ : 091-8795500    E-mail : tippharat_31@hotmail.com 
 
16.วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
   ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์ส่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
 

mailto:tippharat_31@hotmail.com

