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ส่วนที ่1 บทน า

               
                    ด าเนินการก ากับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยติดตามจากระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพือ่น าข้อมูลที่
ได้จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทีว่างไว้ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่
ละปี เพือ่ประกาศให้ผู้รับบริการทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานในปีทีผ่่านมา ซ่ึงข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมินผลนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรทีจ่ะน ามา
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชน

                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงพยาบาลแม่เมาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานจะน าข้อมูลทีไ่ด้รับจากการประเมินผลดังกล่าว ไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีว่างไว้เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

                                                                                                           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 



1. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020105 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพในวยัท างาน
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบุคคลในกลุ่มเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 3,836 คน กพ. กค. 15,347.00 10,740.00 69.98
งบฯ UC ประเมินความรอบรู้ดา้นสุขภาพเพ่ือวิเคราะห์ส่วนขาดในกลุ่มเส่ียงสูง กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 1,580 คน กพ. 7,900.00 7,900.00 100
PPA จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่มเส่ียงสูง กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 250 คน มีค. กค. 50,000.00 15,350.00 30.7
อื่นๆ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมต าบลนาสกั กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 196 คน มิย. 24,100.00 - 0
อื่นๆ จดัท าป้ายรณรงคม์ะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่ม จ านวน: 12 ช้ิน มค. 5,400.00 5,400.00 100
อื่นๆ จดัท าป้ายรณรงคม์ะเร็งเตา้นม กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 12 ช้ิน มค. 5,400.00 5,400.00 100
งบฯ UC การอบรมทกัษะเทคนิคการปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 15 คน กค. 13,200.00 - 0
อื่นๆ การพฒันาหมู่บา้นจดัการสุขภาพ บา้นแม่จางและบา้นข่วงม่วง กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ จ านวน: 2 

หมู่บา้น
มิย. 54,000.00 - 0

อื่นๆ จดักิจกรรมมหกรรมสุขภาพเพ่ือการสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 350 คน สค. 122,700.00 - 0
อื่นๆ การบ าบดัผูติ้ดสุรา / บุหร่ี จดัซ้ือหมากฝร่ังนิโคติน จดัซ้ือหญา้ดอกขาว จดัซ้ือลางจืด กลุ่มเป้าหมาย: ผูติ้ดสุรา จ  านวน: 3 ชนิด กค. 43,000.00 43,000.00 100
งบฯ UC การคดักรองโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 2 กลุ่ม มค. 62,150.00 42,650.00 68.62
งบฯ UC การคดักรองมะเร็งล าไสใ้หญ่เบ้ืองตน้ กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 105 คน กค. 43,000.00 41,000.00 95.35
อื่นๆ การตรวจหาสารเคมีตกคา้งในเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 8 ชนิด กค. 53,900.00 - 0
งบฯ UC ตรวจมะเร็งล าไสใ้หญ่เบ้ืองตน้ดว้ยวิธี CEA กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 100 ราย กค. 36,000.00 - 0
อื่นๆ ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์ 3 อ.2 ส. กลุ่มเป้าหมาย: ประชาสมัพนัธ์ จ  านวน: มค. 6,300.00 6,300.00 100
อื่นๆ การอบรมคณะกรรมการพฒันาต าบลจดัการสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ จ านวน: กค. 156,000.00 - 0
อื่นๆ ค่าจา้งท าหนงัสือเชิญชวนมารับบริการตรวจมะเร็ง กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 1 ช้ิน กค. 720 - 0
อื่นๆ ค่าจา้งท าคู่มือการตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 3,500  มค. 52,500.00 52,500.00 100
อื่นๆ ค่าตรวจpap smear กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 500 คน พค. 20,000.00 20,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 771,617.00 250,240.00 32.43
2. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020106 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชมรมผูสู้งอายุ กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 21 ชมรม กค. 20,000.00 - 0
อื่นๆ สนบัสนุนกิจกรรมศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิต ผูสู้งอายโุดยการใชส้มุนไพรในการดูแลสุขภาพ ค่า กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 4 คร้ัง กค. 7,200.00 - 0
อื่นๆ สนบัสนุนกิจกรรมศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิต ผูสู้งอายโุดยการใชส้มุนไพรในการดูแลสุขภาพ ค่าวสัดุ

ลูกประคบ
กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 100 ช้ิน กค. 9,960.00 - 0

ผลการก ากับติกตาม การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ของ คปสอ.แม่เมาะ : ปีงบประมาณ 2562



งบฯ UC ใชส้มุนไพรในการดูแลสุขภาพกิจกรรมการพอกขอ้เข่าดว้ยยาสมุนไพร กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 240 คน พค. 26,500.00 26,500.00 100
อื่นๆ การดูแลขอ้เข่าโดยใชศ้าสตร์การแพทยแ์ผนไทยในผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาขอ้เข่าเส่ือม กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 50 คน กค. 10,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพ ร่วมรณรงคใ์ห้ประชาชนถวายอาหารสุขภาพแก่พระสงฆ์ กลุ่มเป้าหมาย: พระ จ านวน: 50 รูป กค. 6,750.00 - 0
อื่นๆ จดักิจกรรมเยีย่มบา้น สนบัสนุนวสัดุอุปโภค/บริโภคตามความจ าเป็น คนละ ๓ คร้ัง/ปี กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 500 คน กค. 150,000.00 - 0
อื่นๆ สร้างความเขา้ใจสิทธิและการเขา้ถึงบริการของผูพิ้การ กลุ่มเป้าหมาย: ผูพิ้การ จ  านวน: 500 คน กค. 119,800.00 - 0
งบฯ UC คดักรองสุขภาพผูสู้งอายเุบ้ืองตน้ กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 5,898 คน กพ. กค. 36,568.00 7,077.60 19.35
อื่นๆ พฒันาสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูพิ้การ / ผูสู้งอายุ กลุ่มเป้าหมาย: ผูพิ้การทางการไดย้นิ 

จ  านวน: 11 ช้ิน
กค. 110,000.00 - 0

อื่นๆ พฒันาสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูพิ้การ รถผูพิ้การแบบคนัโยก กลุ่มเป้าหมาย: ผูพิ้การ จ  านวน: 10 คนั กค. 65,000.00 - 0
อื่นๆ พฒันาสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูพิ้การ รถเข็นนัง่ไฟฟ้าผูพิ้การ กลุ่มเป้าหมาย: ผูพิ้การ จ  านวน: 1 คนั กค. 35,000.00 - 0
อื่นๆ พฒันาสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูพิ้การรถนัง่คนพิการปรับเอนนอน กลุ่มเป้าหมาย: ผูพิ้การ จ  านวน: 7 คนั กค. 45,500.00 - 0
อื่นๆ พฒันาสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูพิ้การรถนัง่คนพิการแบบมาตรฐาน

ขนาดใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย: ผูพิ้การ จ  านวน: 8 คนั กค. 52,000.00 - 0

อื่นๆ พฒันาสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัผูพิ้การ / ผูสู้งอาย ุจดัซ้ือสว้มนัง่ กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ จ  านวน: 
100 ท่ี

กค. 50,000.00 - 0

งบฯ UC อบรมฟ้ืนฟศูกัยภาพ Care Giver กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรและเครือค่าย 
จ  านวน: 60 คน

เมย. 7,500.00 7,500.00 100

งบฯ UC ประชุม จนท.ผูรั้บผิดชอบหมู่บา้น , งานสูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน สค. 1,500.00 - 0
งบฯ UC รับการประเมิน ต าบล LTC กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 40  คน สค. 4,000.00 - 0
งบฯ UC จดัท า care plan ในการดูแลผูป่้วยสูงอายรุายบุคคล กลุ่มเป้าหมาย: ต าบล จ านวน: 2 สถานท่ี เมย. 600 600 100
งบฯ UC จดัเวทีแลกเปล่ียนการด าเนินกิจกรรม LTC กบั อปท. กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน สค. 3,000.00 - 0
อื่นๆ การคดักรอง Geriatrict syndrome กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วย จ  านวน: 5,668 คน เมย. 8,958.00 8,958.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 769,836.00 50,635.60 6.58
3. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020107 ช่ือโครงการ: โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและและสถานประกอบการ ในพืน้ที่ อ าเภอแม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมความปลอดภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ ณ โรงพยาบาลชุมชน,สาธารณสุข
อ าเภอ และ รพ.สต.

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลชุมชน,
สาธารณสุขอ าเภอและ รพ.สต. จ านวน: 5 
ต าบล

มิย. 7,500.00 7,500.00 100

งบฯ UC กิจกรรมสร้าง อย.นอ้ยนกัวิทย์ กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียน จ านวน: 10 
โรงเรียน

กค. 4,015.00 4,015.00 100

งบฯ UC ประชุม/อบรม ฟ้ืนฟคูวามรู้ อสม.และนดัหมาย/มอบหมายงานตรวจสอบเฝ้าระวงั/การส ารวจการใช้
ยาในครัวเรือนเป้าหมาย โดย อสม.และเนน้การให้ความรู้ดา้นอาหารและยาในระหวา่งการส ารวจ

กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 5 ต าบล กค. 0 - 0



กสต. 1. กิจกรรมในโครงการต าบลบา้นดง รณรงคล์ดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รวมพลงัอ่านฉลากก่อนบริโภค กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 60 คน มิย. 13,500.00 13,500.00 100
รวมงบประมาณโครงการ 25,015.00 25,015.00 100

4. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020108 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC รับประเมินการขบัเคล่ือนตามนโยบาย GREEN & CLEAN Hospital จากทีมจงัหวดั กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 40 คน พค. 2,000.00 2,000.00 100
งบฯ UC พฒันาระบบการ จดัการขยะ ติดเช้ือ/ทัว่ไป กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 150 คน พค. 5,500.00 760 13.82
งบฯ UC สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเป็นตน้แบบองคก์รปลอดโฟมลดการใชพ้ลาสติกเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม
กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาล จ านวน: 1 
สถานท่ี

พค. 11,000.00 10,000.00 90.91

งบฯ UC การพฒันาสว้มมาตรฐาน ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบห้องสว้มขา้งโรงอาหาร กลุ่มเป้าหมาย: กิจกรรมในโรงพยาบาล 
จ านวน: 7 ชนิด

มิย. 89,000.00 89,000.00 100

งบฯ UC การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จป จ านวน: 40  มิย. 2,000.00 - 0
งบฯ UC ระบบบ าบดัน ้าเสีย กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 2 ชนิด มิย. 5,500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 115,000.00 101,760.00 88.49
5. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020109 ช่ือโครงการ: โครงการคัดกรองและบริหารจัดการโรควณัโรค
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ การคน้หาผูป่้วยวณัโรค ในกลุ่มเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 800 คน กพ. 54,000.00 54,000.00 100
อื่นๆ พฒันาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวการอบรมอสมเช่ียวชาญในการ

ดูแลผูป่้วยวณัโรค
กลุ่มเป้าหมาย: ผูดุ้แล จ านวน: 45 คน มิย. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 54,000.00 54,000.00 100
6. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020101 ช่ือโครงการ: โครงการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวยัแม่และเด็ก
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ค่าจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงคก์ารฝากครรภคุ์ณภาพ กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 32 
ป้าย

กค. 128,000.00 - 0

อื่นๆ การเตรียมความพร้อมหญิงวยัเจริญพนัธ์ กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 90  กค. 14,200.00 - 0
อื่นๆ การอบรมหญิงตั้งครรภ/์หลงัคลอดและผูป้กครองเด็ก กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 90  กค. 14,200.00 - 0
อื่นๆ การจดับริการมาตรฐานANC กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 200  มีค. 336,000.00 150,000.00 44.64
งบฯ UC พฒันาระบบบริหารจดัการ พฒันาโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ี MCH Board กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 15 คน กค. 6,275.00 - 0
งบฯ UC การอบรมวิชาการประจ าปี กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 8 คน กค. 34,000.00 - 0
งบฯ UC ทกัษะการท า Ultrasound กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 4 คน กค. 2,600.00 - 0
งบฯ UC การอบรมการนวดกระตุน้พฒันาการเด็กและการนวดมณีเวช กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 10 คน กค. 250 - 0
งบฯ UC การอบรมพฒันาแกนน าชมรมนมแม่อ  าเภอแม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: แกนน าชมรม จ านวน: 25  กค. 2,875.00 - 0



กสต. การอบรม อสม.สาขาแม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 120 คน กค. 9,800.00 - 0
กสต. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้อาสาสมคัรประจ าครอบครัว (อสค.)ต าบลบา้นดง กลุ่มเป้าหมาย: อสค. จ านวน: 52 คน กค. 17,600.00 - 0
กสต. จดัเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้.ถอดบทเรียนสรุปผลงานทีม อาสาสมคัรครอบครัว (อสค.)บา้นดง กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 104 คน กค. 10,400.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมขบัเคล่ือนหมู่บา้นนมแม่ต  าบลจางเหนือ กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 40  กค. 4,000.00 - 0
อื่นๆ .กิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมนมแม่ปีละ 2 คร้ังต าบลแม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 70  กค. 20,200.00 - 0
อื่นๆ อบรมทกัษะการเล่านิทานแก่สมาชิกชมรมนมแม่ ต  าบลแม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 70  มิย. 8,550.00 - 0
อื่นๆ อบรมแกนน าสตรี/เยาวชนหญิง ต  าบลบา้นดง กลุ่มเป้าหมาย: แกนน าสตรี จ  านวน: 80 คน กค. 12,900.00 - 0
งบฯ UC ขยายเครือข่าย อสมช.แม่และเด็ก ต  าบลนาสกั กลุ่มเป้าหมาย: อสมช. จ านวน: 40 คน กค. 18,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 639,850.00 150,000.00 23.44
7. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020110 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพทมี SRRTอ าเภอแม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC การประชุมทีมSRRTระดบั อ าเภอ ต าบล ทุก 2 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน ธค. 0 0 0
งบฯ UC อบรมฟ้ืนฟวิูชาการการเขียนรายงานสอบสวนโรคระบาดวิทยา หลกัระบาดวิทยา /สถิติท่ีใชแ้ละการ

เขียนรายงานสอบสวนโรค
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 15 คน กค. 4,900.00 - 0

งบฯ UC ซอ้มแผนการระบาดของโรคและภยัสุขภาพท่ีพบบ่อยของอ าเภอปีละ 1 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน กค. 3,000.00 - 0
งบฯ UC จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก ในสถานศึกษา ค่าป้ายไวนิลรณรงคป้์องกนัโรค กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียน จ านวน: 7 ผืน มิย. 2,100.00 - 0
อื่นๆ ค่าสเปรยก์ระป๋องส าหรับก าจดัยงุตวัแก่ ป้องกนัโรค DFค่าสเปรย ์ก าจดัยงุ ขนาด 600 CC กลุ่มเป้าหมาย: ชุมชน จ านวน: 100  กค. 9,800.00 - 0
งบฯ UC รับการประเมินอ าเภอควบคุมโรคเขม้แข็ง จากทีมนิเทศงานจงัหวดั กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน กค. 2,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 21,800.00 0 0
8. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020102 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปฐมวยั
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่ผูป้กครองเด็กท่ีมีปัญหาโภชนาการ ในการเฝ้าระวงัพฒันาการ/โภชนาการ
ในชุมชน รพ.สต.บา้นใหม่

กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครอง จ านวน: 74 คน กค. 27,000.00 - 0

กสต. อบรมผูดู้แลเด็กเร่ืองการเฝ้าระวงัภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมพฒันาการเด็ก 0 – 6 ปี( รพ.สต.
บา้นดง)

กลุ่มเป้าหมาย: ผูดู้แลเด็ก จ  านวน: 66 คน กค. 12,000.00 - 0

กสต. . ติดตามเยีย่มบา้นส าหรับเด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้ / สงสยัล่าชา้ กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 127 คน มิย. 38,100.00 38,100.00 100
อื่นๆ จดัซ้ือหนงัสือนิทาน ของเล่นเสริมพฒันาการเด็กและปรับปรุงมุมส่งเสริมพฒันาเด็กในรพ.สต.บา้น

ใหม่ฯ กอรวก บา้นทาน ท่าสี
กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต จ านวน: 4 สถานท่ี มิย. 57,000.00 - 0

งบฯ UC ติดตามเยีย่มและประเมินความรู้และเสริมพลงัครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปีละ ๒ คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: ผุดุ้แลเด็ก จ  านวน: 10 คน กค. 2,400.00 - 0
กสต. ให้ความรู้เสริมอาวธุทางปัญญากบัครูพ่ีเล้ียงศูนยเ์ด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 40 คน มิย. 22,360.00 14,360.00 64.22



กสต. ขยายเครือข่าย อสมช.และอบรมฟ้ืนฟคูวามรู้/ทกัษะ/เทคนิคการประเมินพฒันาการเด็ก โภชนาการ
เด็ก บา้นใหม่

กลุ่มเป้าหมาย: อมส จ านวน: 40 คน กค. 18,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 176,860.00 52,460.00 29.66
9. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020111 ช่ือโครงการ: โครงการมหกรรมสุขภาพ อ าเภอแม่เมาะสุขภาพดี ปี 2562
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ มหกรรมสุขภาพ อ าเภอแม่เมาะสุขภาพดี ปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 200 คน มิย. 93,800.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 93,800.00 0 0

10. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020103 ช่ือโครงการ: โครงการเสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวยัเรียน
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ กิจกรรมการอบรมเด็ก/ผูป้กครอง ท่ีมีปัญหาอว้น เต้ีย ผอม (นาสกั) กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก/ผูป้กครอง จ านวน: 
106 คน

มิย. 19,500.00 - 0

กสต. กิจกรรมการอบรมเด็ก/ผูป้กครอง ท่ีมีปัญหาอว้น เต้ีย ผอม (แม่เมาะ) กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก/ผูป้กครอง จ านวน: 
120 คน

มิย. 14,250.00 - 0

อื่นๆ กิจกรรมการอบรมเด็ก/ผูป้กครอง ท่ีมีปัญหาอว้น เต้ีย ผอม (จางเหนือ) กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก/ผูป้กครอง จ านวน: 60 
คน

มิย. 12,600.00 - 0

กสต. กิจกรรมการอบรมเด็ก/ผูป้กครอง ท่ีมีปัญหาอว้น เต้ีย ผอม (สบปาด) กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก/ผูป้กครอง จ านวน: 50 
คน

มิย. 6,500.00 - 0

อื่นๆ กิจกรรมอบรมเสริมความรู้เร่ืองการป้องกนัจมน ้าแก่เด็กวยัเรียน น.ร.ชั้น ป3-ป.6 กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 20 คน กค. 22,000.00 - 0
อื่นๆ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะ ฝึกการเอาตวัรอดและการช่วยชีวิตจากการจมน ้า นร.ชั้น ป3-ป.6 กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 120 คน กค. 110,600.00 - 0
อื่นๆ จดัหาอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการช่วยชีวิตไวต้ามจุดเส่ียงไดแ้ก่ เชือก ห่วงยาง นกหวีด แกลลอน พร้อมท่ี กลุ่มเป้าหมาย: สถานท่ี จ  านวน: 5 สถนาท่ี กค. 12,500.00 - 0
อื่นๆ อบรมทกัษะช่วยเหลือคนจมน ้าแก่ อสม.อพปร. กลุ่มเป้าหมาย: หมู่บา้น จ านวน: 5 สถานท่ี กค. 21,900.00 - 0
งบฯ UC เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนปรับเปล่ียนสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียนในต าบล จ านวน: 

5 สถานท่ี
กค. 25,000.00 - 0

อื่นๆ การเจาะเลือดหาภาวะโลหิตจาง(CBC) ในเด็กอาย ุ7 ปี (เด็ก ป.๑ ) กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 350 คน มิย. 22,750.00 - 0
อื่นๆ การตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือคน้หาภาวะผิดปกติดา้นสายตา กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 15 คน กค. 15,000.00 - 0
งบฯ UC อบรมผูน้ านกัเรียนดา้นทนัตกรรม ค่าอุกรณ์และอาหารวา่ง กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียน จ านวน: 226 คน กค. 13,300.00 5,650.00 42.48
งบฯ UC ประชุมคืนขอ้มูล และแนวทางการบริหารจดัการปัจจยัท่ีมีผลต่อระบบสุขภาพในโรงเรียน ค่าอาหาร กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียน จ านวน: 138 คน กค. 3,450.00 - 0
อื่นๆ ป้ายประชาสมัพนัธ์ติดตั้งตามจุดเส่ียงต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียน จ านวน: 5 จุด กค. 4,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 303,350.00 5,650.00 1.86
11. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020112 ช่ือโครงการ: โครงการควบคุมป้องกัน และควบคุมวณัโรคในกลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุติดบ้าน
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

PPA จากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคท่ีเป็น
ปัญหาพ้ืนท่ีระดบัเขต

กลุ่มเป้าหมาย: คดักรองผูสู้งอายติุดบา้น
(วณัโรค) จ านวน: 76 คน

พค. 8,360.00 8,360.00 100



รวมงบประมาณโครงการ 8,360.00 8,360.00 100
12. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020104 ช่ือโครงการ: โครงการดูแลสุขภาพวยัรุ่น
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC การเฝ้าระวงัพฤติกรรมวยัรุ่นอ าเภอแม่เมาะ การส ารวจพฤติกรรมวยัรุ่น ( 15-24 ปี ) (รพช ) กลุ่มเป้าหมาย: วยัรุ่น 15-24ปี จ  านวน: 80 
ร้อยละ

กค. 4,500.00 4,500.00 100

อื่นๆ การเสริมพลงัในวยัรุ่น การพฒันาทกัษะชีวิตทกัษะการส่ือสารในเด็กและผูป้กครอง กลุ่มเป้าหมาย: เด็กและผูป้กครอง จ านวน:
 150 คน

มิย. 86,660.00 48,000.00 55.39

อื่นๆ อบรมทกัษะชีวิตกลุ่มเส่ียง (เพศ/สุขภาพจิต/ยาเสพติด) (รพช.) กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 50 คน กค. 103,310.00 103,310.00 100
อื่นๆ สร้างความเขม้แข็งทางใจและเพ่ิมทกัษะชีวิต แก่เยาวชน (นาสกั ) กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชน จ านวน: 50 คน กค. 0 - 0
อื่นๆ อบรมกา้วยา่งสู่วยัรุ่น กลุ่มเป้าหมาย: วยัรุ่น จ  านวน: 80 ร้อยละ มิย. 0 - 0
งบฯ UC การเปิดพ้ืนท่ีให้เด็กและเยาวชนไดแ้สดงออกทุกเร่ืองราว” กิจกรรมบา้นปล่อยของ” กลุ่มเป้าหมาย: วยัรุ่น จ  านวน: 80 ร้อยละ กค. 0 - 0
งบฯ UC จดับริการคลินิกท่ีเป็นมิตรส าหรับวยัรุ่นในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย: แกนน าเยาวชน จ านวน: 

80 ร้อยละ
กค. 0 - 0

งบฯ UC จดัตั้งศูนยบ์ริการเพ่ือนใจวยัรุ่นท่ีเป็นมิตรส าหรับวยัรุ่น(YFHS) กลุ่มเป้าหมาย: หมู่บา้น จ านวน: 9 แห่ง กค. 0 - 0
งบฯ UC รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน กลุ่มเป้าหมาย: เด็กวยัรุ่นและเยาวชน 

จ านวน: 20 คน
กค. 0 - 0

งบฯ UC ฟ้ีนฟทูกัษะบุคลากรและเครือข่าย หลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชน จ านวน: 45 คน กค. 0 - 0
งบฯ UC การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย: สภาเด็กและเยาวชน 

จ านวน: 50 คน
กค. 0 - 0

อื่นๆ กิจกรรมการอบรมการให้ค  าปรึกษาแกนน านกัเรียน กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียน จ านวน: 50 คน กค. 43,310.00 43,310.00 100
รวมงบประมาณโครงการ 237,780.00 199,120.00 83.74

13. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020201 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการservice planสาขา โรคNCD
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมคดักรองภาวะแทรกซอ้นเบาหวานข้ึนตารพ.สต. 5 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 5 สถานท่ี มค. 1,200.00 1,200.00 100
อื่นๆ กิจกรรมติดตามผูป่้วยหลงัปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วย จ  านวน: 2 ชนิด พค. 70,000.00 70,000.00 100
งบฯ UC กิจกรรมฟ้ืนฟสูภาพปอดผูป่้วยปอดอุดกั้นเร้ือรัง กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วย จ  านวน: 2 ชนิด กพ. 6,850.00 6,850.00 100
งบฯ UC กิจกรรมพฒันาการเขา้ถึงโรคหลอดเลือดหวัใจ กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต สบป้าด จ านวน: 1 

แห่ง
พค. 400,000.00 400,000.00 100

งบฯ UC กิจกรรมอบรมการประเมินผูป่้วยหลอดเลือดสมองและหวัใจ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 50 คน กค. 0 0 0
รวมงบประมาณโครงการ 478,050.00 478,050.00 100

14. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020209 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มงีบประมาณการพฒันาศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดบัอ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย: ทีม ICS ระดบัอ าเภอ 
จ านวน: 1 หน่วยงาน

เมย. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
15. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020210 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนางาน พชอ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผูเ้ขา้ร่วมการประชุม/อบรมฯ กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมและอนุกรรมการ
 จ านวน: 40 คน

เมย. 20,000.00 20,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 20,000.00 20,000.00 100
16. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020202 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพ อ าเภอแม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ การให้ความรู้ประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ในการใชย้าปฏิชีวนะในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย: แพทย ์บุคลากรทาง
การแพทยแ์ละประชาชน ในสถานบริการ
ในคปสอ.แม่เมาะ จ านวน: 6 แห่ง

กค. 2,000.00 - 0

อื่นๆ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารยากลุ่มโรคเร้ือรัง กลุ่มเป้าหมาย: แพทย ์บุคลากรทาง
การแพทยแ์ละประชาชน ในสถานบริการ
ในคปสอ.แม่เมาะ จ านวน: 6 แห่ง

กค. 2,000.00 - 0

อื่นๆ พฒันาบุคลากรในการสั่งใชย้าและเวชภณัฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล จดัประชุมวิชาการดา้นยา RDU และ
 Antibiotic Smart Use (ASU) และเช้ือด้ือยา

กลุ่มเป้าหมาย: แพทย ์บุคลากรทาง
การแพทยแ์ละประชาชน ในสถานบริการ
ในคปสอ.แม่เมาะ จ านวน: 6 แห่ง

กพ. 500 500 100

รวมงบประมาณโครงการ 4,500.00 500 11.11
17. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020211 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนา อสมช. ตามกลุ่มวยั คปสอ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ อสม./จดัอบรมและศึกษาดูงานชุมชนตน้แบบ กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 800 คน พค. 540,600.00 540,600.00 100
อื่นๆ จดักิจกรรมเยีย่มบา้นให้ความรู้รายหลงัคาเรือนและรายกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 800 คน พค. 149,800.00 149,800.00 100
อื่นๆ กิจกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพ อสมช.ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั บา้นใหม่รัตนโกสินทร์ กลุ่มเป้าหมาย: อมสช จ านวน: 136 คน กค. 45,020.00 - 0
อื่นๆ กิจกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพ อสมช.ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั บา้นกอรวก กลุ่มเป้าหมาย: อมส จ านวน: 79 คน กค. 29,320.00 - 0
อื่นๆ กิจกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพ อสมช.ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั บา้นสบป้าด กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 162 คน กค. 49,320.00 - 0
อื่นๆ กิจกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพ อสมช.ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวยั บา้นทาน กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 30 คน กค. 15,000.00 - 0
อื่นๆ กิจกรรมกีฬาสมัพนัธ์ อสม. อ าเภอแม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 800 คน กค. 320,000.00 - 0



รวมงบประมาณโครงการ 1,149,060.00 690,400.00 60.08
18. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020203 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินEMS คุณภาพ,ECS คุณภาพ,ER คุณภาพ คปสอ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ จดัซ้ือวิทยส่ืุอสาร(ด า) กลุ่มเป้าหมาย: สถานบริการใน คปสอ.แม่
เมาะ จ านวน: 1 เคร่ือง

มิย. 12,000.00 - 0

อื่นๆ จดัซ้ือ หุ่น CPR คร่ึงตวั กลุ่มเป้าหมาย: สถานบริการใน คปสอ.แม่
เมาะ จ านวน: 1 ตวั

มิย. 98,000.00 - 0

อื่นๆ จดัซ้ือเคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชีพ กลุ่มเป้าหมาย: สถานบริการใน คปสอ.แม่
เมาะ จ านวน: 2 เคร่ือง

มิย. 300,000.00 - 0

งบฯ UC ค่าอาหารวา่งและอาหารกลางวนั ส าหรับ จดัประชุมและซอ้มแผนตอบโตอุ้บติัภยัหมู่ของหน่วย กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 95 คน กค. 5,375.00 - 0
งบฯ UC ค่าอาหารวา่ง ส าหรับ จดัประชุมอบรมฟ้ืนฟ ูWork shop Triage.ACLS หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 50 คน กค. 3,250.00 - 0
งบฯ UC จดัซ้ือ Spinal board +head immobilize กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 2 ชุด กค. 20,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 438,625.00 0 0
19. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020214 ช่ือโครงการ: โครงการรวมพลังจิตอาสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเพือ่อุทศิถวาย เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก อ .แม่เมาะ จ.ล าปาง
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี กลุ่มเป้าหมาย: ทีม รพ. จ านวน: 15 คน เมย. 1,800.00 1,800.00 100
รวมงบประมาณโครงการ 1,800.00 1,800.00 100

20. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020212 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอแม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผูเ้ขา้ร่วมการประชุม/อบรมฯ กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมและอนุกรรมการ
 จ านวน: 25 คน

พค. 10,000.00 10,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 10,000.00 100
21. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020213 ช่ือโครงการ: โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มควบคุมไม่ได้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC คดัเลือกผูป่้วยเบาหวานควบคุมไม่ไดท่ี้ไดรั้บการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยใช ้SMBG แลว้ วิธี
เฉพาะเจาะจงและสมคัรใจใชน้าฬิกานบักา้ว

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 30 คน มิย. 45,000.00 - 0

งบฯ UC ประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูป่้วยโดยตรวจ HbA1C ก่อนและหลงัปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 60 คน กค. 7,800.00 - 0
งบฯ UC พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีโดยการศึกษาดูงาน NCD forum ณ อิมแพค็เมืองทองธานี กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 8 คน กค. 40,960.00 - 0
งบฯ UC วิเคราะห์ขอ้มูลและเขียนรูปเล่มงานวิจยั R2R กลุ่มเป้าหมาย: เอกสาร จ านวน: 1 เล่ม กค. 2,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 95,760.00 0 0



22. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020204 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามService Planสาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด คปสอ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ค่าอาหารวา่ง ส าหรับ จดัประชุมอบรมฟ้ืนฟ ูNCPR หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์,หญิงหลงั
คลอดและทารกหลงัคลอด จ านวน: 50 คน

กค. 2,000.00 - 0

งบฯ UC ค่าอาหารวา่ง ส าหรับ จดัประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการท าคลอดฉุกเฉินทีมีภาวะเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์,หญิงหลงั
คลอดและทารกหลงัคลอด จ านวน: 50 คน

กค. 2,000.00 - 0

อื่นๆ เคร่ืองฟังเสียงหวัใจทารกในครรภ ์Drop tone กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์,หญิงหลงั
คลอดและทารกหลงัคลอด จ านวน: 7 

กค. 280,000.00 - 0

อื่นๆ เคร่ืองวดัความยาวเด็ก แบบพกพา กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์,หญิงหลงั
คลอดและทารกหลงัคลอด จ านวน: 20 

กค. 200,000.00 - 0

อื่นๆ เคร่ืองอลัตราซาวด์ระบบ 4 D กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์,หญิงหลงั
คลอดและทารกหลงัคลอด จ านวน: 1 

กค. 900,000.00 - 0

อื่นๆ เคร่ืองวดัความอ่ิมตวัของออกซิเจนของเด็ก กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์,หญิงหลงั
คลอดและทารกหลงัคลอด จ านวน: 2 

กค. 120,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 1,504,000.00 0 0
23. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020205 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการเยีย่มติดตามเชิงรุกโดยทมีหมอครอบครัว (FCT)และศูนย์ COC คปสอ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC พฒันาคุณภาพการบนัทึกตามโปรแกรม Thai COC กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียง 
เด็กท่ีมีปัญหาพฒันาการ ผูสู้งอายติุดบา้น/
ติดเตียง ผูพิ้การท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ดูแลต่อเน่ืองผูป่้วยเร้ือรังท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการดูแลต่อเนือง ผูป่้วยจิตเวช ผูป่้วย
 TB ผูป่้วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 

พย. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
24. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020206 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA และมาตรฐานบริการเฉพาะด้าน
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ประชุมช้ีแจง Update HA & HA 2018 กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะ จ านวน: 150 คน

มค. กพ. 19,500.00 19,500.00 100

งบฯ UC อบรมเชิงปฏิบติัการทีมน าคุณภาพแบบประเมินตนเอง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะและวิยากร จ านวน: 32 คน

มค. 42,000.00 42,000.00 100



งบฯ UC อบรมเชิงปฏิบติัการทีมน าคุณภาพ HA 704 กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะ จ านวน: 8 คน

มีค. 94,000.00 74,240.00 78.98

งบฯ UC ประชุมเฝ้าระวงัการติดเช้ือ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะ จ านวน: 60 คน

มค. 2,900.00 3,000.00 103.5

งบฯ UC ประชุม RM กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะ จ านวน: 60 คน

มค. พค. 0 0 0

งบฯ UC เขา้ร่วมประชุมวิชาการประจ าปี HA CC เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะ จ านวน: 10 คน

มีค. 134,400.00 134,400.00 100

งบฯ UC จดัเวทีมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะ จ านวน: 25 หน่วยงาน

มิย. 30,800.00 30,800.00 100

งบฯ UC รับการประเมินมาตรฐานเฉพาะดา้น กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะและวิยากร จ านวน: 64 คน

พค. 30,800.00 30,800.00 100

งบฯ UC การขอรับรอง ตรวจเยีย่มจาก สรพ. (Re-Accredits) กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่
เมาะและวิยากร จ านวน: 66 คน

กค. 138,600.00 - 0

งบฯ UC มาตรฐานยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้ระเมินและทีมงาน 
จ านวน: 50 คน

พค. 5,000.00 5,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 498,000.00 339,740.00 68.22
25. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020207 ช่ือโครงการ: โครงการจัดตั้งเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ(primary care cluster) อ าเภอแม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC การประชุมFCT ทีมในการวิเคราะห์ ปัญหา ทบทวนแนวทางในกาขบัเคล่ือนงานให้บรรลุผลส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย: PCC จ านวน: 30 คน กค. 3,000.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 3,000.00 0 0

26. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020208 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) อ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ช้ีแจงสร้างความเขา้ใจเกณฑร์ายละเอียดแต่ละ หมวดแนวทางการประเมินรพ.สต. 5 ดาว 5ดี แก่ทีม
น าและ จนท.รพ.สต.โดยทีมพ่ีเล้ียงตามเกณฑท่ี์ไดรั้บหมอบหมายตามเกณฑ ์รพ.สต.ติดดาว 2562

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอแม่
เมาะ จงัหวดัล าปาง จ  านวน: 20 คน

กค. 2,000.00 - 0

งบฯ UC ประชุมท าแผนพฒันาส่วนขาดรพ.สต.ทุกแห่ง(ตามGAP) จากการประเมินตนเองและทีมน าอ าเภอ
ฟ้ืนฟคูวามรู้วิชาการ จากทีมสหวิชาชีพ คปสอ.แม่เมาะ ไดแ้ก่สนบัสนุนการพฒันาระบบบริการจาก 
คปสอ.แม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอแม่
เมาะ จงัหวดัล าปาง จ  านวน: 20 คน

กค. 2,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมพ่ีเล้ียง โดยมี รพ.สต.บา้นใหม่รัตน์โกสิน/บา้นกอรวก เป็นผูน้ าเสนอแนวทางและ 
กระบวนการการท างาน รพ.สต.ติดดาว

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอแม่
เมาะ จงัหวดัล าปาง จ  านวน: 20 คน

กค. 2,000.00 - 0



งบฯ UC ออกติดตามเยีย่มส ารวจเสริมพลงั การพฒันา รพ.สต.ตามเกณฑ ์รพสต.ติดดาวปี 62 ปีละ 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอแม่
เมาะ จงัหวดัล าปาง จ  านวน: 5 แห่ง

กค. 10,000.00 - 0

งบฯ UC พฒันางานวิจยัรพ.สต.และ สสอ. ตอ้งมีงานวิจยั นวตักรรม หรืองานวิชาการอยา่งนอ้ย ท่ีละ 1 เร่ือง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีรพ.สต.และ สสอ.
 จ  านวน: 6 แห่ง

กค. 18,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 34,000.00 0 0
27. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020301 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารงานก าลังคน คปสอ .แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ กิจกรรมอบรมเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 9 คน มิย. 0 0 0
อื่นๆ กิจกรรมอบรมกลุ่ม Non Professional กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน กค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
28. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020302 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC การพฒันาศกัยภาพบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 15 คน กค. 44,500.00 44,500.00 100
งบฯ UC กิจกรรมอบรมทกัษะดา้น Digital competency กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 50 คน กค. 0 0 0
งบฯ UC การพฒันาบุคลากรตาม Functional Competency (ระดบัผูป้ฏิบติั) กิจกรรมอบรมทกัษะดา้น Digital 

competency
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 180 คน มค. กค. 39,450.00 39,450.00 100

งบฯ UC การส่งเสริมการพฒันาระบบการเรียนรู้แก่บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน กค. 0 0 0
งบฯ UC การพฒันางานดา้นวิชาการ/วิจยั กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 25 คน กค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 83,950.00 83,950.00 100
29. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020303 ช่ือโครงการ: โครงการ Happy Maemoh องค์กรแห่งความสุข
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC นอ้งพ่ี สามคัคี กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 580 คน

มค. 70,200.00 70,200.00 100

งบฯ UC Healthy Maemoh กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 215 คน

มค. กค. 46,800.00 46,800.00 100

งบฯ UC เชิดชูคนดี กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 15 รางวลั

มิย. 0 0 0

งบฯ UC องคก์รสร้างสุขทางการเงิน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 100 คน

มิย. 0 0 0



งบฯ UC โรงพยาบาลคุณธรรม กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 200 คน

ธค. เมย. 
มิย. สค.

59,000.00 59,000.00 100

งบฯ UC พอเพียง เพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 200 คน

กค. 0 0 0

งบฯ UC สานสมัพนัธ์สองวยั กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 180 คน

สค. 60,200.00 60,200.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 236,200.00 236,200.00 100
30. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020402 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมนิผล
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ออกติดตามการท างานในพ้ืนท่ีโดยทีมนิเทศระดบัอ าเภอ ปีละ 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: ทีมนิเทศ จ านวน: 10 คน มีค. กค. 12,000.00 2,862.00 23.85
งบฯ UC จดัประชุมประเมินผลงานรอบ 6 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 35 คน เมย. 4,550.00 4,550.00 100
งบฯ UC จดัประชุมประเมินผลงานรอบ 12 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 35 คน กย. 4,550.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 21,100.00 7,412.00 35.13
31. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020403 ช่ือโครงการ: โครงการ Smart HospitalและHealthcare Accreditation Information Technology (HAIT)
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ โปรแกรมระบบคิวผูรั้บบริการผูป่้วยนอก พร้อมอุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย: รพช.แม่เมาะ รพ.สต. และ 
สสอ.แม่เมาะ จ านวน: 7 แห่ง

พค. 250,000.00 250,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 250,000.00 250,000.00 100
32. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020404 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการบริหารการเงนิการคลัง คปสอ .แม่เมาะปี 2562
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ตรวจสอบงบการเงิน รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการการเงินการ
คลงั จ  านวน: 5 หน่วยงาน

สค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
33. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020405 ช่ือโครงการ: โครงการการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระบบควบคุมภายในและบริหารความ
เส่ียง การตรวจสอบภายใน

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะและ
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน: 2 แห่ง

เมย. 4,000.00 4,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 4,000.00 4,000.00 100
34. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020406 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์มใิช่ยา
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ



ไม่มงีบประมาณพฒันาระบบธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพระบบการบริหารยาและเวชภณัฑ์ กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะและ
รพสต. จ านวน: 5 แห่ง

พค. 0 0 0

ไม่มงีบประมาณก าหนดมาตรการใชเ้วชภณัฑมิ์ใช่ยา วสัดุการแพทย ์วสัดุทนัตกรรม และ วสัดุวิทยาศาสตร์ อยา่ง
สมเหตุสมผล

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลชุมชน,
สาธารณสุขอ าเภอและ รพ.สต. จ านวน: 5 

ธค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
35. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020407 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนา PMQA
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มงีบประมาณทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ PMQA ระดบัอ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย: ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอแม่เมาะ จ านวน: 1 หน่วยงาน

พค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
36. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020401 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลย ีคปสอ .แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC จดัการประชุมผูบ้นัทึก/รับผิดชอบขอ้มูล ทบทวนคุณภาพขอ้มูล 43 แฟ้ม รายเดือน กลุ่มเป้าหมาย: สถานบริการใน คปสอ.แม่
เมาะ จ านวน: 6 แห่ง

สค. 0 0 0

งบฯ UC อบรมฟ้ืนฟกูารวินิจฉยัโรค CID10 รวมกบัการวินิจฉยั ill-defined กลุ่มเป้าหมาย: สถานบริการใน คปสอ.แม่
เมาะ จ านวน: 21 คน

กพ. 5,700.00 5,700.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 5,700.00 5,700.00 100
37. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020503 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนางานจิตเวช
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ อบรมครูและ จนท. เร่ืองการดูแลเด็กพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย: ครู และ จนท. จ านวน: 50  กค. 8,600.00 8,600.00 100
อื่นๆ กิจกรรมฟ้าใสสญัจร (ดูแลกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย) กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน กค. 7,020.00 7,020.00 100
อื่นๆ ครอบครัวสุขสนัต ์(กลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย ) กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่และผูป่้วย จ  านวน: 120 

คน
กค. 31,260.00 29,572.00 94.6

อื่นๆ บริการตรวจรักษาในเคสซบัซอ้นโดยทีมจิตแพทย ์รพศ .ล าปาง กลุ่มเป้าหมาย: ทีมแพทย ์จ  านวน: 5 ชัว่โมง กค. 9,000.00 9,000.00 100
อื่นๆ จดัประชุมคณะท างาน อ าเภอ ทุก 3 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 15 คน มิย. 0 0 0
งบฯ UC อบรมฟ้ืนฟเูจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการดูแลทางสงัคมจิตใจแก่ผูมี้ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน เมย. 3,800.00 - 0
อื่นๆ ส่งเภสชักรเขา้ร่วมประชุมอบรมการใชย้าจิตเวช กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 3 คน เมย. 0 - 0
อื่นๆ ส่งแพทยเ์ขา้อบรมระยะสั้นเร่ืองการตรวจและวินิจฉยัผูป่้วยจิตเวช กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน เมย. 0 - 0
อื่นๆ พฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานดา้นวิกฤติสุขภาพจิต (MCATT) กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 3 คน มิย. 0 0 0
อื่นๆ ส่งผูรั้บผิดชอบเขา้ประชุมวิชาการงานสุขภาพจิตนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน กค. 8,000.00 8,000.00 100



งบฯ UC ศึกษาวิจยัโปรแกรมการดูแลผูป่้วยจิตเวชส าหรับญาติ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 
โครงการ

มิย. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 67,680.00 62,192.00 91.89
38. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020504 ช่ือโครงการ: โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ การบ าบดัตามแบบค.ส.ช.4-8 กลุ่มเป้าหมาย: บูรณาการกบัศปสอ.แม่เมาะ
 จ านวน: 75 ราย

กพ. 162,540.00 162,540.00 100

อื่นๆ การบ าบดัในระบบสมคัรใจและบงัคบับ าบดั กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติดใน
พ้ืนท่ีอ าเภอแม่เมาะ จ านวน: 70 ราย

มิย. 135,000.00 135,000.00 100

อื่นๆ การติดตามผูผ้่านการบ าบดั กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด 
จ านวน: 480 ราย

มิย. 15,500.00 15,500.00 100

งบฯ UC พฒันารูปแบบการบ าบดัโดยบูรณาการให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด 
จ านวน: 40 ราย

พค. 22,000.00 22,000.00 100

อื่นๆ พฒันาบุคลากร ประชุมวิชาการยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน กค. 10,200.00 10,200.00 100
อื่นๆ ตรวจปัสสาวะในสถานบริการ กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด 

จ านวน: 250 ราย
มิย. 12,600.00 12,600.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 357,840.00 357,840.00 100
39. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020505 ช่ือโครงการ: โครการส่ือสารเพือ่สุขภาพ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ประชุมทีมร่วมกนัก าหนดวางแผนร่วมกนั กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 20 คน มิย. 0 0 0
อื่นๆ จดัท าส่ือกิจกรรมรณรงคใ์นวาระต่างๆตามประเด็นท่ีก าหนด กลุ่มเป้าหมาย: ประและกลุ่มเส่ียง จ  านวน: 

4 กลุ่ม
กค. 100,000.00 98,000.00 98

อื่นๆ พฒันาบุคลากรดา้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากร จ านวน: 2 คน มิย. 0 0 0
อื่นๆ ประเมินมาตราฐานงานสุขศึกษา กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีและประชาชน 

จ านวน: 32 คน
กค. 3,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 103,000.00 98,000.00 95.15
40. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020506 ช่ือโครงการ: โครงการเด็กน้อยแม่เมาะฟันดี
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ค่าอาหารวา่งผูป้กครองกิจกรรมฝึกทกัษะการแปรงฟัน กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครอง จ านวน: 278 คน กค. 6,950.00 6,950.00 100
งบฯ UC ค่าอาหารวา่งผูป้กครองศูนยเ์ด็กน าร่องไหมขดัฟัน กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครอง จ านวน: 30 คน กค. 600 600 100
งบฯ UC ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน ศูนยเ์ด็กน าร่องไหมขดัฟัน กลุ่มเป้าหมาย: ศูนยเ์ด็ก จ  านวน: 30 ชุด กค. 750 - 0



รวมงบประมาณโครงการ 8,300.00 7,550.00 90.96
41. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020507 ช่ือโครงการ: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ประชุมทีมสหวิชาชีพ case conference กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน พค. 6,000.00 6,000.00 100
รวมงบประมาณโครงการ 6,000.00 6,000.00 100

42. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020501 ช่ือโครงการ: โครงการให้ความรู้แก่อสม.ในเขต อ.แม่เมาะ เร่ืองมลพิษส่ิงแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ค่าจดัท าบอร์ดความรู้/โรลอพั เร่ืองมลพิษส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มเป้าหมาย: อสม.และประชาชนใน
พ้ืนท่ี อ.แม่เมาะ จ านวน: 50 คน

ตค. 5,000.00 5,000.00 100

อื่นๆ ค่าวิทยากร ในการให้ความรู้เร่ืองมลพิษส่ิงแวดลอ้ม และทีมงาน กลุ่มเป้าหมาย: วิทยากร จ านวน: 2 คน ตค. 5,400.00 4,800.00 88.89
อื่นๆ ค่าอาหารวา่ง กลุ่มเป้าหมาย: อสม.และประชาชนใน

พ้ืนท่ี อ.แม่เมาะ จ านวน: 60 คน
พย. 12,000.00 12,000.00 100

อื่นๆ ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในการรณรงคเ์ร่ืองมลพิษ กลุ่มเป้าหมาย: ส่ือ จ  านวน: 50 ชุด ตค. 15,000.00 15,000.00 100
อื่นๆ ค่าวสัดุส านกังาน/เอกสารคู่มือความรู้ในการอบรม กลุ่มเป้าหมาย: อสม.และประชาชนใน

พ้ืนท่ี อ.แม่เมาะ จ านวน: 60 คน
พย. 3,000.00 3,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 40,400.00 39,800.00 98.51
43. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020502 ช่ือโครงการ: โครงการการจัดบริการอาชีวอนามยัส่ิงแวดล้อม
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC การตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่หินปูน บา้นข่วงม่วง แม่จางและห้วยคิง อ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: ประชากลุ่มเส่ียง จ  านวน: 
350 คน

พย. 0 0 0

อื่นๆ การตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ลิกไนต ์3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ ต.เสด็จ ต.จางเหนือ ต.นาสกั กลุ่มเป้าหมาย: ประชากลุ่มเส่ียง จ  านวน: 
1,200 คน

ธค. 0 0 0

อื่นๆ การตรวจสุขภาพประชาชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นท่าสี บา้นสลบป้าด บา้นเมาะ กลุ่มเป้าหมาย: ประชากลุ่มเส่ียง จ  านวน: 
1,000 คน

สค. 0 - 0

อื่นๆ การตรวจสุขภาพคนงานในสถานประกอบการเชิงรุก เชิงรับ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 8 คน พย. 2,200.00 2,200.00 100
รวมงบประมาณโครงการ 2,200.00 2,200.00 100

44. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020605 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการพยาบาลกลุ่มการพยาบาล รพ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมประชุม NUR เดือนละคร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 แห่ง มิย. 0 0 0
งบฯ UC กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาชีพพยาบาล คปสอ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 แห่ง มิย. 0 0 0



งบฯ UC ประชุมเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง IPD เดือนละคร้ังค่าอาหารวา่ง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 แห่ง มิย. 0 0 0
งบฯ UC จดัเตรียมอุปกรณ์ เพ่ือควบคุมป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาลและป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือด้ือ

ยาสู่ชุมชนผูป่้วยเช้ือด้ือยา
กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 10 ชนิด มีค. 29,700.00 29,700.00 100

งบฯ UC ค่าเดินทาง งานประชุมวิชาการพยาบาลระดบัประเทศ ท่ีระยอง กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 9 คน มิย. 7,556.00 7,556.00 100
อื่นๆ กิจกรรมเกษียณเกษม ร่วมประชุมวิชาการ จ.ล าปาง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน กย. 3,200.00 - 0
อื่นๆ ร่วมประชุมวิชาการระดบัประเทศ สภาพยาบาลแห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 8 คน สค. 46,000.00 46,000.00 100
อื่นๆ ระบบคิวอตัโนมติัพร้อมล าโพง กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาล จ านวน: 1 แห่ง มิย. 0 0 0
อื่นๆ มุมพกัผ่อนผูป่้วย /ญาติ ( มุมแห่งการเรียนรู้ ) กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาล จ านวน: 1 แห่ง กค. 100,000.00 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 186,456.00 83,256.00 44.65
45. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020606 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการผู้ประกันตน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการแก่บุคลากรสาธารณสุขท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึก และส่งขอ้มูลการให้บริการแก่
ผูป้ระกนัตน 5ต าบล

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต จ านวน: 5 แห่ง มค. 4,210.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 4,210.00 0 0
46. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020601 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ค่าอาหาร/อาหารวา่ง กิจกรรมอบรม อสม.เช่ียวชาญดา้นทนัตฯ กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 50 คน มค. 5,000.00 - 0
อื่นๆ ค่าอาหาร/อาหารวา่งกิจกรรมอบรมพนกังานเยีย่มบา้น กลุ่มเป้าหมาย: อสม จ านวน: 150 คน มค. 1,500.00 - 0
อื่นๆ ค่าชุดอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 50 คน ตค. พย. 

ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. 

1,000.00 - 0

งบฯ UC ค่าวสัดุอุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครอง จ านวน: 20 คน ตค. พย. 
ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. 

1,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 8,500.00 0 0
47. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020602 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาบริการทนัตสุขภาพและระบบบริการ ในวยัผู้สูงอายุ คปสอ .แม่เมาะ



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ค่าวสัดุอุปกรณ์ อุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 200 คน ตค. พย. 
ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. 

5,000.00 - 0

อื่นๆ วสัดุ อุปกรณ์ จดัมุมส่งเสริมการแปรงฟัน ดูแลสุขภาพช่องปาก ในชมรมผูสู้งอายุ กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 200 คน ตค. พย. 
ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. 

5,000.00 - 0

อื่นๆ อุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน(เยีย่มบา้น) กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุจ  านวน: 30 ชุด ตค. พย. 
ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. 
สค. กย.

750 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 10,750.00 0 0
48. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020603 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อื่นๆ ค่าอาหารในการอบรมผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย กลุ่มเป้าหมาย: ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 
จ านวน: 9 คน

เมย. 990 - 0

อื่นๆ ค่าวสัดุ สมุนไพรอบตวั เกลือเมด็ ลูกประคบ กลุ่มเป้าหมาย: หญิงหลงัคลอด จ านวน: 3 
ชนิด

ตค. พย. 
ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. 

24,000.00 - 0

งบฯ UC ค่าเอกสารคู่มืออบรม กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 แห่ง เมย. 300 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 25,290.00 0 0

49. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020604 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตาม Service plan 4 สาขา



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟคูวามรู้วิชาการ Sepsis กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วย จ  านวน: 50 คน ธค. 0 1,250.00 0
งบฯ UC ประชุมทบทวนแนวทาง CPG การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง กลุ่มเป้าหมาย: ทีมดูแลผูป่้วย จ  านวน: 50  กพ. 0 0 0
งบฯ UC ประชุมทบทวนแนวทางการการส่งต่อผูป่้วยตาตอ้กระจก กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยตาตอ้กระจก จ านวน:

 15 คน
เมย. 0 0 0

งบฯ UC กิจกรรมหน่วยจกัษุเคล่ือนท่ีจากโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง กลุ่มเป้าหมาย: ทีมรพศ จ านวน: 20 คน เมย. 0 2,000.00 0
รวมงบประมาณโครงการ 0 3,250.00 0


