โครงการอบรมแพทยเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถเฉพาะทาง
สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจําป 2558
1. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมแพทยเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ สาขาเวชศาสตรปองกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจําป 2558

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ

กลุมงานการแพทย และกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง

3. คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร
ประธาน
1. นายศิริศักดิ์
รองประธาน 2. นายปริทรรศ
คณะกรรมการ 3. น.ส.หทัยชนนี
4. น.ส.นิภาพรรณ
5. นายกิตติศักดิ์
6. น.ส.ราณี
7. นางภรภัทร
8. น.ส.วีรินท
9. นางดาราลักษณ
เลขานุการฯ 10. นางกิตติวรรณ
ผูชวยเลขานุการฯ 11. นางบุณฑริกา

ธิติดิลกรัตน
ศิลปกิจ
บุญเจริญ
พรมอุทัย
วิบูลยมา
พรมานะจิรังกุล
สิมะวงศ
อุดมยศพันธุ
สุชาติ
เทียมแกว
ชินชัย

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายแพทยเชี่ยวชาญ
พนักงานพิมพ ส.3

4. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาสุขภาพจิตมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งขนาดและความรุนแรง อันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ทําใหประชาชนประสบ
ปญหาการดํารงชีวิตในหลายดาน ปญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดขึ้นไดในทุกชวงอายุของมนุษยและปรากฏไดหลาย
รูปแบบ ประเทศที่ประชาชนมีปญหาสุขภาพจิตมากนั้น นอกจากจะดูไดจากอัตราการปวยดวยโรคทางจิตที่มีจํานวน
มากแลว อาจดูไดจากสถิติอื่น ๆ เชน อัตราการหยารางสูง อัตราการฆาตัวตายสูง สถิติอาชญากรรมสูง และอัตรา
ผูติดสุราหรือยาเสพติดสูง จะเห็นไดวาปญหาสุขภาพจิตสามารถสงผลกระทบใหกับสังคมเปนอยางมาก เพราะเมื่อ
สุขภาพจิตเสื่อม สุขภาพกายก็จะพลอยทรุดโทรมไปดวย ซึ่งกอใหเกิดภาระแกครอบครัวที่ตองคอยดูแลบําบัด รักษา
จากการศึกษาปญหาการเจ็บปวยและการสูญเสียชีวิตของประชากรไทย (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548)
พบวาใน 10 อันดับแรกของ ผูมีปญหาการเจ็บปวยและการสูญเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร ผูมีภาวะอารมณซึมเศรา
และฆาตัวตายเปนอันดับที่ 9 ซึ่งมีจํานวน 7,342 ราย นอกจากนั้น 4 อันดับแรกของผูที่มีปญหาการเจ็บปวยอันเปน
ภาระแกสังคมนั้นเปนผูปวยจิตเวช ซึ่งไดแก การติดสารเสพติด โรคจิตเภท โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซึมเศรา
รอยละ 28 ของผูปวยทั้งหมดไมสามารถดูแลชวยเหลือตนเองในการดํารงชีวิตและเปนภาระแกครอบครัวและสังคม
ตอไป
ในปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยยังขาดความรู ความเขาใจ ในการดูแลตนเอง ขาดความสามารถในการ
แกไขปญหาสุขภาพจิตอยางเหมาะสม อันเปนเหตุใหเกิดปญหาครอบครัว ชุมชนและสังคมตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คือ เกิดปญหาการกระทําความผิดทางกฎหมาย การใชสารเสพติด ซึ่งการเจ็บปวยของบุคคลนั้นสงผลใหเกิดการ
เจ็บปวยในระดับชุมชนและสังคมในที่สุด การพัฒนาใหประชาชนมีความรูความเขาใจ ในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
ครอบครัวและผูใกลชิด สามารถจัดการกับปญหาสุขภาพจิตไดอยางเหมาะสม ไมกอใหเกิดปญหาครอบครัวและสังคม
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ตามมา รวมทั้งการพัฒนาใหมีผูเชี่ยวชาญงานสุขภาพจิตชุมชนในระดับพื้นที่ เพื่อทํางานรวมกับชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในการวางแผนและดูแลชวยเหลือ ใหคําแนะนําปรึกษา ใหความรูที่เปนประโยชน เพื่อใหประชาชนและ
ผูมีปญหาสุขภาพจิตมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม สามารถจัดการกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วขึ้น ไม
ทําใหปญหาสังคมสั่งสมจนซับซอนยุงยากตอการแกไขปญหาตอไปในอนาคต ซึ่งนอกจากการสนับสนุนใหประชาชน
ตระหนักถึงการสรางเสริมสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวแลว การสนับสนุนใหมีผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความ
สามารถ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมในการดําเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง
กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลสวนปรุงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการสงเสริม สนับสนุน
ใหแพทยที่สนใจทํางานดานสุขภาพจิต ไดเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะดานจิตเวชศาสตรทั่วไป เวชศาสตร
ปองกัน และสุขภาพจิตชุมชน เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เปนการทบทวนความรูในการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตชุมชน จึงไดจัดโครงการอบรมแพทยเพื่อเพิ่มพูนความรูความ
สามารถ สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจําป 2558 ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะดานจิตเวชศาสตรทั่วไป
5.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ดานเวชศาสตรปองกัน
5.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะดานสุขภาพจิตชุมชน
6. เปาหมายโครงการ
แพทยผูสนใจจาก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 25 คน
7. ระยะเวลาดําเนินการอบรม แบงเปน 5 ระยะ รวมเวลา 16 วัน ไดแก
ระยะที่ 1 หมวดวิชาเวชศาสตรปองกัน
ระหวางวันที่ 6-9 มกราคม 2558
ระยะที่ 2 หมวดวิชา Foundation of community mental ระหวางวันที่ 21-23 มกราคม 2558
and illness
ระยะที่ 3 หมวดวิชา Mental health problem in
ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558
community
ระยะที่ 4 หมวดวิชา Prevention and Promotion
ระหวางวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2558
ระยะที่ 5 หมวดวิชา Planning and research of
ระหวางวันที่ 11-13 มีนาคม 2558
community mental health
8. สถานที่ดําเนินการอบรม
หองประชุมคุณพุม ชั้น 1 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
9. เนื้อหาหลักของการอบรม
หมวดวิชาที่ 1 : เวชศาสตรปองกัน
1.1 Concept of Preventive Medicine
1.2 สาธารณสุขศาสตร
1.3 อาชีวเวชศาสตร
1.4 เวชศาสตรการบิน

3.0
3.0
3.0
3.0

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
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1.5 ระบาดวิทยา
1.6 ปองกันคลินิก ชีวสถิติเบื้องตน และการนําเสนอขอมูล
หมวดวิชาที่ 2 : Foundation of community mental health and illness
2.1 Burden of mental disorder and mental health gap
2.2 Mental disorder in the community
2.3 Mental health service in health system
2.4 Concept of community mental health
2.5 Mental health care system in Thailand
2.6 Epidemiology in mental health problem and mental health indicator
2.7 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต และการคุมครองสิทธิของผูปวยจิตเวช

3.0 ชั่วโมง
3.0 ชัว่ โมง
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 3 : Mental health problem in community (How to prevent, solve, management)
3.1 Mental health across the life span:
- Children
1.5 ชั่วโมง
- Adolescent
1.5 ชั่วโมง
- Adulthood
1.5 ชั่วโมง
- Elderly
1.5 ชั่วโมง
3.2 Common Mental Health problems in community:
- Violence and sexual abuse
3.0 ชั่วโมง
- Alcohol and substance abuse
3.0 ชั่วโมง
- Natural disasters and man made disasters
3.0 ชั่วโมง
- Mental health of migrant group, Cultural-bound syndrome, Stigmatization 3.0 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 4 : Prevention and promotion
4.1 Concept of prevention and promotion
4.2 Community mental well being
4.3 Mental health promotion through mass media
4.4 How to strengthening mental health in community
4.5 Psychosocial care in Community
4.6 Mental health tools and technology

3.0
3.0
1.5
3.0
3.0
1.5

หมวดวิชาที่ 5 : Planning and Research of Community Mental Health
5.1 National mental health program in Thailand
- Child development program
- Depression prevention program

3.0 ชั่วโมง
3.0 ชัว่ โมง

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
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5.2
5.3
5.4
5.5

Mental health system research
Strategic planning of community mental health
การศึกษาดูการดําเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน 1 วัน
การพัฒนาโครงการ 1 วัน

๑๑. รายชื่อวิทยากรและคณะทํางาน
วิทยากร
1) นพ.วชิระ
เพ็งจันทร
2) ดร.นพ.พรเทพ
ศิริวนารังสรรค
3) นพ.สุจริต
สุวรรณชีพ
4) นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ
5) นพ.ปราชญ
บุณยวงศวิโรจน
6) นพ.สุวัฒน
มหัตนิรันดรกุล
7) นพ.ไพศาล
ธัญญาวินิชกุล
8) รศ.ดร.นพ.นรินทร หิรัญสุทธิกุล

3.0
3.0
6.0
6.0

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัย
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
นายกสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9) รศ.ดร.นพ.พงศเทพ วิวรรธนะเดช
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
10) พล.อ.ต.นพ.บัณฑิต วงษเจริญธรรม สถาบันเวชศาสตรการบิน กรมแพทยทหารอากาศ
11) นพ.อัศวิน
นาคพงศพันธุ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12) พญ.พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย ผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
13) นพ.ธรณินทร กองสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
14) นพ.สมัย
ศิริทองถาวร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
15) นพ.ประเวช
ตันติพิวัฒนสกุล กลุมที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
16) อ.สุภาวดี
นวลมณี
กลุมที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
17) พญ.เบญจพร ปญญายง
กลุมที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
18) ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษกานนท ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
19) พญ.ดวงตา
ไกรภัสสรพงษ สถาบันกัลยาณราชนครินทร
20) นพ.บุรินทร
สุรอรุณสัมฤทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
21) พญ.บุญศิริ
จันศิริมงคล
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1
22) อ.ลัดดาวัลย
พิบูลยศรี
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
23) นพ.ปริทรรศ
ศิลปกิจ
รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
24) นพ.อภิชาติ
ดํารงไชย
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง
25) พญ.กิตติวรรณ เทียมแกว
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง
26) ทพ.ญ.ภารณี
ชวาลวุฒิ
ศูนยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสวนปรุง
27) พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง
28) พญ.นิภาพรรณ พรมอุทัย
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง
29) นพ.กิตติศักดิ์
วิบูลยมา
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง
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30) ดร.สุนทรี
31) อ.ภรภัทร
32) อ.ประดิษฐ
33) อ.วรรณสิริ
34) อ.ประสงคศักดิ์
คณะทํางาน
1) พญ.กิตติวรรณ
2) พญ.หทัยชนนี
3) นพ.กิตติศักดิ์
4) น.ส.ราณี
5) น.ส.วีรินท
6) นางดาราลักษณ
7) นางบุณฑริกา
8) นางสุจิรา
9) นางเพชรดารินทร
10) นางวาสนา

ศรีโกไสย
สิมะวงศ
ชัยชนะ
ปญโญ
เจนกิจจาไพบูลย

Excellence Center โรงพยาบาลสวนปรุง
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
กลุมงานจิตวิทยา โรงพยาบาลสวนปรุง
กลุมงานจิตวิทยา โรงพยาบาลสวนปรุง

เทียมแกว
บุญเจริญ
วิบูลยมา
พรมานะจิรังกุล
อุดมยศพันธุ
สุชาติ
ชินชัย
สงวนจิตย
วฤทธิ์วิโรจน
อริยานนท

นายแพทยเชี่ยวชาญ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานพิมพ ส.3
พนักงานพิมพ ส.2
พนักงานธุรการ
พนักงานชวยเหลือคนไข ส.2

๑๒. งบประมาณ
จากเงินคาลงทะเบียนของผูเขารับการอบรม
“โครงการอบรมแพทยเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ
สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน” จํานวน 25 คน คนละ 16,000 บาท เปนเงิน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1
การอบรมแพทยเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน จํานวน
5 ระยะ รวม 16 วัน ระหวางวันที่ 6 มกราคม-13 มีนาคม 2558 เปนเงินทั้งสิ้น 329,000 บาท (สามแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน) ดังนี้
ระยะที่ 1 วันที่ 6-9 มกราคม 2558
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร
และคณะทํางาน (35 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน x 25 คน)
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร และ
คณะทํางาน (150 บาท x 1 มื้อ x 4 วัน x 25 คน)
- คาตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ
บรรยาย (600 บาท x 12 ชม.)
- คาตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน
บรรยาย (1,200 บาท x 12 ชม.)
- คาใชจายเดินทางวิทยากร (คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง)
- คาถายเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ
(แปดหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน)

เปนเงิน

7,000 บาท

เปนเงิน

15,000 บาท

เปนเงิน

7,200 บาท

เปนเงิน

14,400 บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

39,200 บาท
1,500 บาท
84,300 บาท
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ระยะที่ 2 วันที่ 21-23 มกราคม 2558
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร
และคณะทํางาน (35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 25 คน)
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร และ
คณะทํางาน (150 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน x 25 คน)
- คาตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ
บรรยาย (600 บาท x 12 ชม.)
= 7,200 บาท
อภิปราย (600 บาท x 3 ชม. x 2 คน) = 3,600 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน
บรรยาย (1,200 บาท x 3 ชม. x 1 คน)
- คาใชจายเดินทางวิทยากร (คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง)
- คาถายเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ
(เจ็ดหมื่นหกรอยบาทถวน)

เปนเงิน

5,250 บาท

เปนเงิน

11,250 บาท

เปนเงิน

10,800 บาท

เปนเงิน

3,600 บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

38,200 บาท
1,500 บาท
70,600 บาท

ระยะที่ 3 วันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2558
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร
เปนเงิน
และคณะทํางาน (35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 25 คน)
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร และ
เปนเงิน
คณะทํางาน (150 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน x 25 คน)
- คาตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ
เปนเงิน
บรรยาย (600 บาท x 12 ชม.)
= 7,200 บาท
อภิปราย (600 บาท x 3 ชม. x 6 คน) = 10,800 บาท
- คาใชจายเดินทางวิทยากร (คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง)
เปนเงิน
- คาจางเหมารถพรอมพนักงานขับรถ/คาน้ํามันรถ
เปนเงิน
- คาของที่ระลึก
เปนเงิน
- คาถายเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ
เปนเงิน
(หาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน)
รวมเปนเงิน
ระยะที่ 4 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2558
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร
และคณะทํางาน (35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 25 คน)
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร และ
คณะทํางาน (150 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน x 25 คน)
- คาตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ
บรรยาย (600 บาท x 9 ชม.)
= 5,400 บาท
อภิปราย (600 บาท x 6 ชม. x 2 คน) = 7,200 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน
บรรยาย (1,200 บาท x 3 ชม.)
- คาใชจายเดินทางวิทยากร (คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง)
- คาถายเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ
(สี่หมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)

5,250 บาท
11,250 บาท
18,000 บาท
19,600
3,000
500
1,500
59,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปนเงิน

5,250 บาท

เปนเงิน

11,250 บาท

เปนเงิน

12,600 บาท

เปนเงิน

3,600 บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

11,500 บาท
900 บาท
45,100 บาท
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ระยะที่ 5 วันที่ 11-13 มีนาคม 2558
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร
และคณะทํางาน (35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 25 คน)
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร และ
คณะทํางาน (150 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน x 25 คน)
- คาตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ
บรรยาย (600 บาท x 12 ชม.)
= 7,200 บาท
อภิปราย (600 บาท x 6 ชม. x 2 คน) = 7,200 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน
บรรยาย (1,200 บาท x 6 ชม. X 3 คน)
- คาใชจายเดินทางวิทยากร (คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง)
- คาถายเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ
(เจ็ดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)

เปนเงิน

5,250 บาท

เปนเงิน

11,250 บาท

เปนเงิน

14,400 บาท

เปนเงิน

21,600 บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

20,100 บาท
900 บาท
73,500 บาท

รวมกิจกรรมที่ 1 เปนเงินทั้งสิ้น 332,600 บาท
(สามแสนสามหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนในเครือขายบริการสาธารณสุข”
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร
เปนเงิน
1,750 บาท
และคณะทํางาน (35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน x 25 คน)
- คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการอบรม วิทยากร และ
เปนเงิน
3,750 บาท
คณะทํางาน (150 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน x 25 คน)
- คาตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ
เปนเงิน 10,800 บาท
อภิปราย (ชม.ละ 600 บาท x 6 ชม. x 3 คน)
- คาตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน
เปนเงิน 21,600 บาท
อภิปราย (ชม.ละ 1,200 บาท x 6 ชม. x 3 คน)
- คาใชจายเดินทางวิทยากร (คาพาหนะ คาที่พัก)
เปนเงิน 28,600 บาท
- คาถายเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ
เปนเงิน
900 บาท
รวมกิจกรรมที่ 2 เปนเงินทั้งสิ้น 67,400 บาท
(หกหมื่นเจ็ดพันสี่บาทถวน)
รวมคาใชจายทั้งโครงการฯ เปนเงิน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถวน)
หมายเหตุ คาใชจายแตละรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายแทนกันได
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