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ส่วนที ่1 บทน า

               
                    ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ทุกปีหลังส้ินสุดปีงบประมาณโดยติดตามจากระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทีว่างไว้
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เพือ่ประกาศให้ผู้รับบริการทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานในปีทีผ่่านมา ซ่ึงข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมินผลนั้นนับว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรทีจ่ะน ามาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชน

                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโรงพยาบาลแม่เมาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานจะน าข้อมูลทีไ่ด้รับจากการประเมินผลดังกล่าว ไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีว่างไว้เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

                                                                                                           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 



แผนงาน งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
ย.1 PP&PP Excellence 346,988.00  265,210.00  76.43 
ย.2 Service Excellence 912,340.00  912,340.00  93.74 
ย.3 People Excellence 183,700.00  183,700.00  64.34 
ย.4 Governance Eecellence 21,450.00  21,450.00  95.57 
แก้ไขปัญหา 112,400.00  112,400.00  67.26 
ประจ า/ปกติ 30,000.00  30,000.00  100
รวมทัง้หมด(4 Excellence,แก้ปัญหา,ปกติ) 1,606,878.00  1,364,775.00  84.93 

การเบิกจ่ายงบประมาณ คปสอ.แมเ่มาะ 2561



จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน %
10,330,383.00 759,730.00   47.28          0.00 0 -             -             847,148.00   52.72          

งบประมาณโครงการจังหวัดล าปาง ปี 2561 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ รายอ าเภอ

งบฯทัง้หมด
งบฯ UC งบ PPA กสต. อ่ืนๆ



ส่วนที ่2 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC การส่งเสริม สุขภาพเชิงรุก การส่งเสริม พฤติกรรมสุขภาพ วยัท างาน1.ส ารวจและจดัท า
ฐานขอ้มูลประชาชนอาย ุ35 ปีท่ีไม่ป่วยดว้ยโรคเบาหวานและความดนั โลหิตสูง - 
พฒันาแบบฟอร์มคดักรอง ให้ครอบคลุม กลุ่มอาย ุ35 ปีข้ึนไป

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนอาย ุ35 ปีข้ึนไป
ไดรั้บการคดั กรองโรคความดนัโลหิตสูง และ
โรคเบาหวาน อ.แม่เมาะ จ านวน: 18,472 คน

ตค. พย. ธค. 39,900.00 24,125.00 60.46

งบฯ UC 2.2.1.จดัคลินิคปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบุคคล ในชุมชน โดยมี อสม.นกัจดัการสุขภาพ
 อสมช. โรคไม่ติดต่อในแต่ละหมู่บา้น เป็นผูด้  าเนินการ จดักิจกรรมและใชแ้บบHealth 
Leteracyเป็นการ ติดตาม

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงต่อ โรคเบาหวาน /
ความดนัโลหิต สูงจ านวน จ านวน: 500 คน

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย.

2,100.00 2,100.00 100

งบฯ UC 2.2.2.กิจกรรมปรับเปลียนพฤติกรรม หลกัสูตร 2วนั คดัเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช ้กลุ่ม
เส่ียงสมคัรใจ

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงเป้าหมายสมคัรใจ 
จ านวน: 150 คน

มีค. เมย. พค. มิย. 
กค. สค. กย.

0 - 0

ทอ้งถ่ิน 2.2.3.ด าเนินกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในกลุ่มเส่ียงสูง - จดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม -จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สรุปผลกิจกรรม
 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงสูง จ  านวน: 80 คน กพ. มีค. เมย. พค. 
มิย. กค. สค.

0 - 0

งบฯ UC - คืนขอ้มูลสถานการณ์โรค NCDในระดบัต าบล เพ่ือหามาตรการในการป้องกนัปัญหา 
NCD

กลุ่มเป้าหมาย: ต าบลแม่เมาะ ต  าบลนาสกั 
ต  าบลจางเหนือ ต าบลสบป้าด ต าบลบา้นดง 
ทีมละ 20 คน จ านวน: 100 คน

มีค. 0 - 0

งบฯ UC - จดัเวทีแลกเปล่ียนการด าเนินกิจกรรม NCD ทั้งอ  าเภอและเชิดชูบุคคลตน้แบบ กลุ่มเป้าหมาย: ต าบลแม่เมาะ ต  าบลนาสกั 
ต  าบลจางเหนือ ต าบลสบป้าด ต าบลบา้นดง 
ทีมละ 20 คน จ านวน: 120 คน

มีค. 0 - 0

งบฯ UC พฒันาศกัยภาพบุคคลากรและเครือข่าย อสม. - การพฒันาและฟ้ืนฟทูกัษะการดูแลผูป่้วย
 โรคNCDแก่ อสม.

กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 190 คน กพ. มีค. 0 9,500.00 0

รวมงบประมาณโครงการ 42,000.00 35,725.00 85.06

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1.พฒันาโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ี 1.2ประชุม จนท.ผูรั้บผิดชอบ และเครือข่าย 2 
คร้ัง/ปี

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ และ
เครือข่าย จ  านวน: 30 คน

พย. พค. 1,500.00 1,500.00 100

งบฯ UC 1.4 ขอรับการประเมิน ต าบล LTC ตามมาตรฐาน 7 องคป์ระกอบ - มีระบบการประเมิน
คดักรองปัญหา สุขภาพ และมีขอ้มูลผูสู้งอายท่ีุจ  าเป็น ตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือระยะ
ยาว

กลุ่มเป้าหมาย: 2 อปท. แม่เมาะ และอสบป้าด 
จ านวน: 2 แห่ง

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

0 - 0

1. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020105 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพในวยัท างาน

2. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020106 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ



งบฯ UC 1.จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูสู้งอายโุดยให้ครอบคลุมประเด็นดงัน้ี 1.1 จดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในผูสู้งอาย ุผ่านชมรมผูสู้งอาย/ุรร. - ชมรมผูสู้งอาย ุ(1-2 เดือน/คร้ัง)

กลุ่มเป้าหมาย: ทุกหมู่บา้น อ.แม่เมาะ จ านวน:
 44 ชมรม

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

0 - 0

งบฯ UC 3. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรม ผูสู้งอาย(ุบูรณาการกบังานต าบลLTC) กลุ่มเป้าหมาย: 2 ชมรม 1 โรงเรียน ต.แม่เมาะ 
ต.สบป้าด จ านวน: 2 แห่ง

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

0 - 0

งบฯ UC 5.สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย 2. จดัเวทีแลกเปล่ียนการด าเนินกิจกรรม 
LTC

กลุ่มเป้าหมาย: ตวัแทนทุกต าบล ต าบลละ 6 
คน จ านวน: 30 คน

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

0 - 0

งบฯ UC 1. คดักรองสุขภาพ ผูสู้งอาย ุ- การประเมิน ADL - โรคท่ีเป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย 
ไดแ้ก่ DM,HT,CVD risk - การคดักรอง GS

กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอายไุดรั้บ การคดักรอง 
100% จ านวน: 6 ต าบล

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

7,563.00 7,563.00 100

งบฯ UC การพฒันาศกัยภาพ บุคลากรและเครือข่าย 2. อบรมฟ้ืนฟศูกัยภาพCare Giver กลุ่มเป้าหมาย: อสม.ในพ้ืนท่ี จ  านวน: 60 คน เมย. 0 - 0
อ่ืนๆ การพฒันาศกัยภาพ บุคลากรและเครือข่าย 3. อบรม อาสาสมคัรดูแล ประจ าครอบครัว 

(อสค.)หลกัสูตร 2 วนั
กลุ่มเป้าหมาย: 5 ต าบล ต าบลละ20 คน รวม 
จ านวน: 100 คน

ตค. พย. ธค. มค. 
กพ. มีค.

0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 9,063.00 9,063.00 100

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1.การคน้หาผูป่้วยวณัโรค การคดักรองกลุ่มเส่ียง โดยการCXR ทุกราย ในรพ แม่เมาะ 1.3
 กลุ่มกรองกลุ่มเส่ียงท่ีตกคา้งดว้ยวิธี X Ray Mobie

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงวณัโรค จ านวน: 
1,000 คน

มีค. 50,000.00 25,000.00 50

รวมงบประมาณโครงการ 50,000.00 25,000.00 50

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ อบรมความรู้และทกัษะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 60 คน สค. 10,000.00 0 0
รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ 1.6 ส ารวจการใชส้มุนไพรและยาปฏิชีวนะ ในครัวเรือนโดยเครือข่ายเฝ้าระวงัในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย: 5 ต าบล จ านวน: 400 ครัวเรือน กพ. 0 - 0
งบฯ UC 2.2.การพฒันาศกัยภาพเครือข่ายผูป้ระกอบการผลิตน ้าด่ืมฯในเขตอ าเภอ 1.จดัประชุม/

อบรมผูป้ระกอบการผลิตน ้าด่ืมฯ ในเขตอ าเภอแม่เมาะ
กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้ระกอบการผลิตน ้าด่ืม อ.แม่
เมาะ จ านวน: 10 แห่ง

มค. 0 - 0

4. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020111 ช่ือโครงการ: โครงการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการช่วยชีวติขั้นพืน้ฐาน

5. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020108 ช่ือโครงการ: โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและและสถานประกอบการ ในพืน้ที่ อ าเภอแม่เมาะ

3. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020107 ช่ือโครงการ: โครงการควบคุมป้องกันวณัโรค คปสอ.แม่เมาะ



อ่ืนๆ 2.3 การขยายเครือข่ายการเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและส่งเสริมการ
ใชย้าปลอดภยัในชุมชน 1. จดัประชุม/อบรมเชิงปฏิบติัการ ในพ้ืนท่ีแต่ละต าบล (คืน
ขอ้มูล ให้ความรู้ และทกัษะ/ติดตามงาน)

กลุ่มเป้าหมาย: 5 รพ.สต. รพ.สต.กอรวก รพ.
สต.สบป้าด รพ.สต.ท่าสี รพ.สต.นาสกั รพ.
สต.บา้นทาน 2 คร้ัง จ  านวน: 15 คน

มค. พค. 20,000.00 20,000.00 100

งบฯ UC 2.3 การขยายเครือข่ายการเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและส่งเสริมการ
ใชย้าปลอดภยัในชุมชน - ค่าวสัดุในการประชาสมัพนัธ์/ และ ด าเนินการตรวจสอบเฝ้า

กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่าย อ.แม่เมาะ จ านวน: 5 
เครือข่าย

มค. 6,000.00 5,922.00 98.7

งบฯ UC 7.ส่งเสริมเครือข่ายเป้าหมายให้เป็นตน้แบบ ในโครงการพฒันาเครือข่ายนกัวิทยาศาตร์
การ แพทยชุ์มชน(ครงการร่วมในระดบัจงัหวดั)

กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่าย คบส. ต.นาสกั 
จ  านวน: 1 แห่ง

กพ. เมย. มิย. 3,000.00 3,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 29,000.00 28,922.00 99.73

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ เก็บขอ้มูลร้านคา้ช า และครอบครัวกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบของรพ.สต.เป้าหมาย 
โดยการใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 2 แห่ง สค. 0 - 0

อ่ืนๆ อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง ยาอนัตราย ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีไม่ปลอดภยั การใชชุ้ดทดสอบ
เบ้ืองตน้ และจดัตั้งเครือข่ายแจง้เตือนภยั

กลุ่มเป้าหมาย: แกนน าสุขภาพ จ านวน: 20 คน สค. 0 - 0

อ่ืนๆ 9.4 ติดตามประเมินผลเก็บขอ้มูลร้านคา้ช า และครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 2 แห่ง สค. 0 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 2.การพฒันาศกัยภาพทีม SRRT 2.1 การประชุมทีมSRRTระดบั อ าเภอ / ต าบล ทุก 2 
เดือน

กลุ่มเป้าหมาย: ทีมSRRTอ าเภอ จ านวน: 20 คน พย. มค. มีค. พค. 
กค. กย.

0 - 0

งบฯ UC 2.2 อบรมวิชาการการเขียนรายงาน สอบสวนโรคระบาดวิทยา - หลกัระบาดวิทยา/สถิติ
ท่ีใชแ้ละ การเขียนรายงานสอบสวนโรค

กลุ่มเป้าหมาย: ทีมSRRTอ าเภอ จ านวน: 10 คน มีค. 5,060.00 4,600.00 90.91

งบฯ UC 2.4 ซอ้มแผนการระบาดของโรคและ ภยัสุขภาพท่ีพบบ่อยของอ าเภอ ปีละ 1 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: SRRT อ าเภอ อปท./หน่วย งาน
เก่ียวขอ้ง จ  านวน: 30 คน

พค. 0 - 0

งบฯ UC 3.1.1 จดักิจกรรมรณรงค ์ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย: สถานศึกษา อ.แม่เมาะ จ านวน:
 25 แห่ง

มิย. 0 - 0

งบฯ UC 4.1 จดัอบรมเพ่ิมทกัษะ อาหารปลอดภยั ให้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้ระกอบการ อาหารใน รร. 
ผูป้ระกอบการ อาหารใน ศดล. จ านวน: 50 คน

พค. 0 - 0

งบฯ UC 5.4รับการประเมินอ าเภอควบคุมโรคเขม้แข็ง จากทีมจงัหวดั กลุ่มเป้าหมาย: ทีมผูเ้ก่ียวขอ้ง จ  านวน: 20 คน กพ. พค. สค. 0 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 5,060.00 4,600.00 90.91

7. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020109 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพอ าเภอแม่เมาะ ปี 2561

6. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020112 ช่ือโครงการ: โครงการให้ความรู้เร่ืองการใช้ยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างปลอดภยั อ าเภอแม่เมาะ



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 การส่ือสารประชาสมัพนัธ์การเขา้ถึงบริการและการป้องกนัภาวะเส่ียง 1.
การประชาสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายในชุมชน, ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือวิทย,ุ 
การจดัท าส่ือแผ่นพบั /ป้ายไวนิล

กลุ่มเป้าหมาย: พ้ืนท่ีด าเนินการ จ านวน: 5 จุด ตค. ธค. มีค. มิย. 
กย.

0 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1 การส่ือสารประชาสมัพนัธ์การเขา้ถึงบริการและการป้องกนัภาวะเส่ียง 2.
ให้ความรู้ ส่ือสารความเส่ียงจาก การตั้งครรภ ์การป้องกนัการตั้งครรภ ์ก่อนวยัแก่
เยาวชนหญิง ท่ีมีภาวะเส่ียง ผ่านเครือข่ายเยาวชน และหญิงท่ีมีโรค ประจ าตวัในคลินิก
โรคต่างๆเช่น คลินิก NCD

กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชน รพ.สต.บา้นใหม่ฯ 
จ  านวน: 90 คน

เมย. 0 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3 1. การจดับริการมาตรฐานANC การพฒันาระบบ บริการสุขภาพ 1.จดัซ้ือ 
นมUHT./ ไข่ 90 วนั 90 กล่อง หรือ ไข่ 90 วนั 90 ฟอง

กลุ่มเป้าหมาย: หญิงมีครรภท่ี์มีปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ ภาวะซีดรพ. / รพสต . ทุกแห่ง 
จ  านวน: 63 คน

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

56,700.00 15,000.00 26.46

งบฯ UC จดับริการส่งเสริมป้องกนัและรักษาโรค ในช่องปากหญิงตั้งครรภ1์.3 แจกแปรงสีฟัน
และยาสีฟันให้แก่หญิง ตั้งครรภร์ายใหม่ท่ีมารับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภร์ายใหม่ท่ีมารับ
บริการ ร้อยละ 100 จ านวน: 258 คน

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

0 - 0

งบฯ UC 3.การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภแ์ละ หญิงหลงัคลอดดว้ยศาสตร์การแพทย ์แผนไทย -
 ให้บริการฟ้ืนฟสุูขภาพหญิงหลงัคลอด ดว้ยการนวด อบ ประคบ ทบัหมอ้เกลือ

กลุ่มเป้าหมาย: หญิงหลงัคลอด ท่ีมารับบริการ
 ท่ี สถานบริการ คปสอ.แม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง

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

0 - 0

งบฯ UC พฒันาโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ี MCH Board ระดบัอ าเภอ 1.พฒันาบทบาท MCH 
Board - ก าหนดการประชุมเพ่ือทบทวนการ ท างานให้สม ่าเสมอ

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ MCH.Board 
ระดบัอ าเภอ จ านวน: 15 คน/คร้ัง

มค. เมย. กค. 1,500.00 1,500.00 100

งบฯ UC พฒันาโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ี MCH Board ระดบัอ าเภอ - เยีย่มนิเทศติดตามเสริม
พลงั

กลุ่มเป้าหมาย: สถานบริการทุกแห่ง แห่งละ 1
 คร้ัง จ  านวน:  แห่ง/คร้ัง

ธค. มีค. 1,500.00 0 0

งบฯ UC 3.การเตรียมรับการประเมินมาตรฐาน อนามยั แม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ MCH.Board 
ระดบัอ าเภอ จ านวน: 20 คน

กค. 2,000.00 2,000.00 100

งบฯ UC การพฒันาศกัยภาพบุคลากรและเครือข่าย - เขา้ร่วมประชุมวิชาการระดบัเขต กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 10 คน/คร้ัง

กพ. 0 - 0

งบฯ UC การพฒันาศกัยภาพ ภาคีเครือข่าย - การพฒันาแกนน าชมรมนมแม่ กลุ่มเป้าหมาย: ทุกต าบลต าบลละ จ านวน: 5  มค. 0 - 0
อ่ืนๆ การพฒันาศกัยภาพ ภาคีเครือข่าย - กิจกรรมขบัเคล่ือนหมู่บา้นนมแม่ ครอบคลุมทุก

หมู่บา้นในต าบลนาสกั
กลุ่มเป้าหมาย: ทีมด าเนินงานต าบนาสกั 
จ  านวน: 9 หมู่บา้น

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย.

0 - 0

8. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020101 ช่ือโครงการ: โครงการดุแลและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวยัแม่แะเด็ก



งบฯ UC การพฒันาศกัยภาพ ภาคีเครือข่าย- กิจกรรมขบัเคล่ือนหมู่บา้นนมแม่ ครอบคลุมทุก
หมู่บา้นในต าบลนาสกั

กลุ่มเป้าหมาย: ทีมด าเนินงานต าบลจางเหนือ 
จ านวน: 2 หมู่บา้น

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย.

0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 61,700.00 18,500.00 29.98

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 3.การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กคุณภาพ 3.2.จดัอบรมผูป้กครองเด็ก
และไดรั้บการฝึก ทกัษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบติัจริง (Hands on)

กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครองเด็ก ในศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก อ.แม่เมาะ จ านวน: 376 คน

มีค. มิย. 0 - 0

งบฯ UC การจดับริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 1.คดักรองพฒันาการเด็ก 1.3 จดักิจกรรมโรงเรียนพอ่
แม่ พอ่อุ๊ย แม่อุ๊ย และผูเ้ล้ียงดูคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: โรงเรียนใน อ.แม่เมาะ จ านวน:
 6 แห่ง

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

0 - 0

งบฯ UC 1.พฒันาโครงสร้าง และบทบาทหนา้ท่ี -การก าหนด PM.อ าเภอ , PM ต าบล (รพ.สต.) , 
ศูนยเ์ด็ก

กลุ่มเป้าหมาย: ตวัแทน อ าเภอ ต าบล ศูนยเ์ด็ก
 ผูเ้ก่ียวขอ้ง จ  านวน: 20 คน

มค. เมย. กค. 0 - 0

งบฯ UC 1.พฒันาโครงสร้าง และบทบาทหนา้ท่ี - ติดตามเยีย่มและประเมินความรู้ และเสริมพลงั
ครูผูดู้แลเด็กใน ศุนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

กลุ่มเป้าหมาย: พ้ืนท่ีด าเนินการ 15 ศูนยเ์ด็ก
เล็ก จ  านวน: 10 คน/คร้ัง

กพ. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมคดักรองคดักรองและส่งเสริมสุขภาพและติดตามหญิงตั้งครรภ ์จ  านวน 90 ราย 
เป็นเงิน 16,541 บาท

กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 90 ราย กค. 16,541.00 16,541.00 100

งบฯ UC กิจกรรมคดักรองคดักรองและส่งเสริมสุขภาพและติดตามเด็กกลุ่มเส่ียง ตั้งแต่แรกเกิดถึง กลุ่มเป้าหมาย: เด็กกลุ่มเส่ียง จ  านวน: 150 คน กค. 16,101.00 16,101.00 100
รวมงบประมาณโครงการ 32,642.00 32,642.00 100

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ประชุม /แต่งตั้งคณะท างานอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (GREEN &CLEAN Hospital ระดบั
อ าเภอ เพ่ือสร้างความเขา้ใจคณะท างานอนามยัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั สร้าง
ความเขา้ใจ/ติดตามการด าเนินงาน คณะท างานอนามยัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ( 
GREEN & CLEAN ระดบัอ าเภอ) บูรณาการงาน รพ.สต.ติดดาว คร้ังท่ี 1,2

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.5 แห่ง จ  านวน: 20 คน กพ. สค. 900 900 100

งบฯ UC รับประเมินการขบัเคล่ือนตามนโยบาย GREEN & CLEAN Hospital จากทีมจงัหวดั กลุ่มเป้าหมาย: คณะผูเ้ก่ียวขอ้ง จ  านวน: 20 คน กพ. สค. 0 1,000.00 0
งบฯ UC จดัท าป้าย นโยบาย Green & Clean Hospital และ จดัท าป้าย องคก์รปลอดโฟม (No กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.,รพ. จ านวน: 6 แห่ง มีค. 0 - 0

9. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020102 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปฐมวยั

11. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020110 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

10. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020113 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์ 1,000วนัแรกแห่งชีวติ คปสอ.แม่เมาะ



งบฯ UC       การคดัแยกมูลฝอยตามหลกั 3 Rs อยา่งต่อเน่ือง เช่น การลดปริมาณขยะ ใชก้ระดาษ 2
 ดา้น ยกเลิกการใชแ้กว้พลาสติก ใชว้สัดุธรรมชาติ/กระดาษ/แกว้ ลดการใชถุ้งในการจดั
อาหารวา่ง ฯลฯ -    จดัท าจุดสาธิตการคดัแยกขยะ 3Rs

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.,รพ. จ านวน: 6 แห่ง มค. มิย. 0 30,000.00 0

งบฯ UC จดัให้มีราวจบัท่ีผนงัสว้มผูพิ้การเพ่ือช่วยในการพยงุตวั กลุ่มเป้าหมาย: ห้องน ้าโรงพยาบาลแม่เมาะ 
จ านวน: 6 ห้อง

กพ. กค. 6,000.00 6,000.00 100

งบฯ UC - ติดตั้งระบบสญัญานแสง และสญัญานเสียง ให้ผูท่ี้อยูภ่ายนอกแจง้ภยัแก่ผูพิ้การ หรือ
ทุพพล ภาพ และคนชรา และระบบสญัญานแสงและสญัญานเสียงให้ผูพิ้การ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา สามารถแจง้เหตุ หรือเรียกหาผูช่้วยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้

กลุ่มเป้าหมาย: ห้องน ้าโรงพยาบาลแม่เมาะ 
จ านวน: 30 ห้อง

กพ. กค. 0 - 0

งบฯ UC การสุขาภิบาลอาหารและน ้า - จดัซ้ือน ้ายาตรวจหาเช้ือโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย SI-Midium 
อ11,อ13

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.,รพ. จ านวน: 6 แห่ง มค. 11,400.00 11,400.00 100

งบฯ UC เฝ้าระวงั บ  ารุงรักษา ระบบประปา ระบบบ าบดัน ้าเสีย ให้มีประสิทธิภาพ ( คุณภาพน ้าทิ้ง
 , น ้าเสีย ผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน)

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.,รพ. จ านวน: 6 แห่่ง ตค. มค. เมย. กค. 0 - 0

งบฯ UC งานอนามยัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในโรงพยาบาล - อบรม จป./ส ารวจคน้หา
ความเส่ียงระดบัหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
1 แห่ง

พค. 0 - 0

งบฯ UC -จดักิจกรรม big cleaning day/ลา้งสว้มพร้อมกนัวนัสงกรานต ์แผนความปลอดภยัจาก
อคัคีภยั

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
1 แห่ง

เมย. 2,000.00 - 0

งบฯ UC งานอนามยัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในโรงพยาบาล -อบรมฟ้ืนฟคูวามรู้/ทกัษะ
การซอ้มแผนอคัคีภยั

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
1 แห่ง

พค. 7,600.00 2,775.00 36.51

งบฯ UC 3. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม - จดัซ้ือ/หา
ถงัขยะ สนบัสนุนตามจุดท่ีช ารุด

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
1 แห่ง

เมย. 3,000.00 3,000.00 100

งบฯ UC 3. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม -อบรมฟ้ืนฟู
ให้ความรู้แก่บุคลากรจดัเก็บขยะ รพ.

กลุ่มเป้าหมาย: รพ,รพ.สต./อปท.ในพ้ืนท่ี 
จ  านวน:  ทุกแห่ง

มิย. 0 - 0

งบฯ UC 3. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม- จดัท าจุดพกั
ขยะอนัตรายในประเภทต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
1 แห่ง

เมย. พค. มิย. 10,000.00 10,000.00 100

งบฯ UC การด าเนินงานอาหารปลอดภยั/โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั2. ประชุมคณะกรรมการ
อาหารปลอดภยั 2 คร้ัง

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
10 คน

กพ. มิย. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 40,900.00 65,075.00 159.11

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
12. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020103 ช่ือโครงการ: โครงการเสริมสร้างสุขภาพวยัเรียน



งบฯ UC 1.ขบัเคล่ือนระบบการจดัการอาหารและโภชนาการอาหารปลอดภยั ปลอดโรค เปล่ียน
วิถีสุขภาวะชุมชน (พชอ.) (คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู ้ปกครองเด็ก อสม.ผูน้ า
ชุมชน ปราญช์ ชาวบา้น ภาค ปชช. จิตอาสา ทอ้งถ่ิน) - น าเสนอขอ้มูลปัญหาภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย: คระกรรมการจดัการทีม
สุขภาพต าบล ทีมละ จ านวน: 6 คน

ตค. 0 - 0

งบฯ UC 2.การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุขภาพ ในโรงเรียน - การจดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
(กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพ ร่วมกบัเครือข่ายครู อสมช. ผูป้กครองเด็ก )

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.บา้นใหม่ 2 คร้ัง รพ.แม่
เมาะ 2 คร้ัง รพ.สต. สบป้าด 2 คร้ัง จ  านวน: 
100 คน

กพ. 0 - 0

งบฯ UC 3.การส่งเสริมและป้องกนัภาวะโลหิตจาง ในเด็กวยัเรียน(อาย ุ6-14 ปี) 5.1 เจาะหาค่าHct.
ในเด็ก ป. 1 ทุกราย

กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก ป.1 ทุก โรงเรียน จ านวน: 
337 ราย

มีค. เมย. พค. มิย. 
กค.

0 - 0

งบฯ UC 2. พฒันาคุณภาพกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพอ าเภอละ 1 โรงเรียน 2.1 กิจกรรมแปรงฟัน
คุณภาพ - คดัเลือกพ้ืนท่ีน าร่องในการจดักิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย: พ้ืนท่ีด าเนินการ ร.ร. บา้นใหม่
ฯผูน้ านกัเรียนจนวน จ านวน: 15 คน

มิย. กค. สค. กย. 0 - 0

งบฯ UC 4.3 จดัเวทีน าเสนอผลงาน/แลกเปล่ียน เรียนรู้ /คดัเลือกโรงเรียนตน้แบบระดบั อ าเภอ 
(บูรณาการภาพรวมอ าเภอ)

กลุ่มเป้าหมาย: พ้ืนท่ีด าเนินการ อ.แม่เมาะ 
ประกอบดว้ยตวัแทน ต าบลละ 12 คน/ผูจ้ดั 
10คน จ านวน: 70 คน

กค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ การคดักรองวณัโรคโดยการตรวจภาพถ่ายรังสีปอด ( CXR ) กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 50 คน กค. 6,923.00 6,923.00 100
รวมงบประมาณโครงการ 6,923.00 6,923.00 100

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1) ประสานการท างานและขบัเคล่ือนผ่านสมชัชาสุขภาพ, อปท.เทศบาล,อบต,สภาเด็ก -
ประสานความร่วมมือในกลุ่มเครือข่ายในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข จ านวน: 
20 คน

กพ. 0 - 0

งบฯ UC 3).การเฝ้าระวงัพฤติกรรมในวยัรุ่น(งานวิจยั 1 เร่ือง) - การส ารวจพฤติกรรมวยัรุ่น ( 15-24
 ปี ) แม่เมาะ= 1,229 ราย,สบป้าด 810 ราย,รพสต. ท่าสี =432 นาสกั= 853, บา้นทาน 149
 ,กอรวก 314

กลุ่มเป้าหมาย: พ้ืนท่ี 5 ต าบล จ านวน จ านวน: 
2,000 ชุด

มค. กพ. มีค. 5,000.00 3,000.00 60

กสต. 2)ขบัเคล่ือนโครงการ TO BE NUMBER ONE (พฒันาทกัษะชีวิต ขบัเคล่ือน 3 ย. ) 1.)
โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย: รร แม่เมาะวิทยา อนุบาลแม่
เมาะ เทคโนฯ บา้นปงชยั จ  านวนแห่งละ 50 
คน แห่งละ 2วนัรวม 8 วนั จ  านวน: 100 คน/

พค. มิย. 0 35,760.00 0

งบฯ UC 2) จดักิจกรรม TO BE NNUMBER ONE ในพ้ืนท่ี - การจดัค่ายปรับพฤติกรรมทกัษะชีวิต กลุ่มเป้าหมาย: พ้ืนท่ีด าเนินการ ต.นาสกั 
จ  านวน: 50 คน

มีค. 0 - 0

13. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020114 ช่ือโครงการ: โครงการควบคุมป้องกันวณัโรค และควบคุมวณัโรคในกลุ่มเส่ียงผู้สูงอายุติดบ้าน

14. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020104 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยัรุ่น



กสต. 2) จดักิจกรรม TO BE NNUMBER ONE ในพ้ืนท่ี - การจดัค่ายทกัษะชีวิต กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชน รุ่นละ 50 คน จ านวน: 
100 คน

พค. 0 - 0

งบฯ UC 2.5 จดัเวทีน าเสนอการด าเนินงานTO BE NUMBER ONE กลุ่มเป้าหมาย: 1 อ าเภอ 1 ชุมชน จ านวน: 8 
โรงเรียน

สค. 54,700.00 - 0

ทอ้งถ่ิน 4.) จดัเวทีการประกวด TO BE IDOL อ าเภอแม่เมาะ จดัเวทีประกวดTO BE IDOL เพ่ือ
คดัเลือกประกวดระดบัจงัหวดั และโชวค์วามสามารถของเยาวชนในงานฤดูหนาว
ประจ าปี2561

กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชน อ าเภอแม่เมาะ ลาน
หนา้ รร. อนุบาลแม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง

ธค. 0 - 0

งบฯ UC 2.) ผ่านการประเมินรับรองการด าเนินงานอ าเภอ อนามยัการเจริญพนัธุ์ RH และ คลินิก
บริการ ท่ีเป็นมิตรส าหรับเด็กวยัรุ่นและเยาวชน(YFHS)

กลุ่มเป้าหมาย: สสอ.แม่เมาะ,รพ.แม่เมาะ 
จ านวน: 2 แห่ง

มีค. 0 - 0

งบฯ UC 3.พฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบงานลินิกวยัรุ่น 3.1 ประชุมวิชาการประจ าปี 2561 กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข จ านวน: 
2 คน

สค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 59,700.00 38,760.00 64.92

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ ด าเนินงานเฝ้าระวงั สอบสวนควบคุมป้องกนัโรค ภยัภาวะฉุกเฉิน กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 5 แห่ง สค. 0 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว)ให้ผ่านเกณฑ ์ร้อย
ละ 50

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 3 แห่ง กค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1.2 อบรมบุคลากรเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการ พฒันาคุณภาพในแต่ละระบบรวมถึง
มาตรฐาน การดูแลผูป่้วย

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้ง ของ
โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง

ธค. 0 - 0

งบฯ UC 2.1.1 .จดัอบรมทีมRM ในเร่ืองการวาง ระบบคน้หาและจดัการความเส่ียงทั้งเชิงรับ และ
เชิงรุก (trigger tools)

กลุ่มเป้าหมาย: ทุกหน่วยงานใน รพ.แม่เมาะ 
จ านวน: 1 แห่ง

กพ. 0 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน (share system) 2,.1.2 อบรมทกัษะการ
เจรจาไกล่เกล่ีย

กลุ่มเป้าหมาย: หวัหนา้งาน จ านวน: 2 คน เมย. 0 - 0

15. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020115 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

16. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020216 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว)

17. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020211 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพ HA โรงพยาบาลแม่เมาะ



งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพฒันาร่วมกบัเครือข่ายคุณภาพ ( Sharing & Accredits) 3.1 เขา้
ร่วมประชุมวิชาการประจ าปี HA National Forum

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการพฒันาระบบ
คุณภาพ จ านวน: 10 คน

มีค. 89,500.00 76,000.00 84.92

งบฯ UC 3.3 เวทีมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล - ประกวดผลงาน CQI ดีเด่น - ประกวด
ผลงานวิจยัดีเด่น - ประกวดบอร์ด/Poster presentation - ประกวด นวตักรรม ดีเด่น

กลุ่มเป้าหมาย: ทีมน า/หน่วยงาน จ านวน: 1 
คร้ัง

มิย. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 89,500.00 76,000.00 84.92

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

1. การสนบัสนุนของ กสต./อสค. ในการจดัปัจจยัเอ้ือ และกิจกรรมส่งเสริม ใชก้าร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร่วม กบัการจดักิจกรรมการส่ือสาร ปชส. การ รณรงค ์และจดั
กิจกรรมกลุ่ม การจดัส่ิง แวดลอ้มท่ีเอ้ือดว้ยกลไกการมีส่วนร่วมใน ชุมชน ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเส่ียงต่อ โรคไม่ติดต่อ 
เร้ือรัง โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

3.พฒันาการเขา้ถึงบริการ MI,Stroke -ประชาสมัพนัธ์อนัตรายของโรคหลอด เลือดสมอง
 หลอดเลือดหใัจ อาการและ อาการแสดงของโรคตลอดจนจุดให้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย: รพ. แม่เมาะ รพสต.บา้นใหม่ 
รพสต.ท่าสี,สบป้าด รพสต.กอรวก รพสต.
บา้นทาน จ านวน: 5 รพ.สต.

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

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

4.พฒันาระบบบริการ - ทบทวน CPG ในการดูแลผูป่้วยหลอด เลือดหวัใจ และหลอด
เลือดสมอง - พฒันาระบบการประเมินผูป่้วยใน กลุ่มอาการ chest pain, Stroke

กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลทั้งหมด จ านวน: 1 
คร้ัง/ปี

มีค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

พฒันา รพ.สต. ดว้ยกระบวนการ การบริหารจดัการการพฒันา PMQA กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 5 แห่ง กค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1.จดัตั้งคณะกรรมการส่ือสารระดบัอ าเภอ -ประชุมทีมร่วมกนัก าหนดวางแผนร่วมกนั 
ก าหนดเน้ือหา รูปแบบการส่ือสารท่ีสอด ลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี และสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของอ าเภอทั้งในกรณี เร่งด่วนและปกติ

กลุ่มเป้าหมาย: คณะท างาน 20 คน สุขศึกษา
ประชาสมัพนัธ์ 4 คร้ัง/ปี จ  านวน: 20 คน

มค. สค. 0 - 0

งบฯ UC 4.จดักิจกรรมรณรงคใ์นวาระต่างๆตามประเด็นท่ีก าหนด 2.1.ตามปฏิทินการระบาด
ปฏิทินสาธารณสุข 2.2.จดักิจกรรมส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ในประเด็น 3อ. 2ส. 1ฟ (10 
สาขา) 2.3.จดักิจกรรมรณรงคเ์ผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารดา้นสุขภาพในสถานบริการและ 
ในชุมชนตามยทุธศาสตร์ท่ี1.(กลุ่มวยั) (แผ่นพบั/ป้ายผา้/แผ่นไวนิล/แผ่น VCD)

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในพ้ืนท่ี จ  านวน: 5 
ต าบล

มีค. สค. 0 - 0

18. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020203 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตามService planสาขาหัวใจและหลอดเลือดสมอง

19. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020217 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนา PMQA

20. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020212 ช่ือโครงการ: โครงการส่ือสารเพือ่สุขภาพ



งบฯ UC 9.พฒันาบุคลากรดา้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม - ส่งผูรั้บผิดชอบงานสุขศึกษาเขา้
พฒันาศกัยภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: ผูรับผิดชอบงาน จ านวน: 2 คน มีค. 0 - 0

งบฯ UC 10.ประเมินมาตราฐานงานสุขศึกษา -เตรียมเอกสารส่งรับการประเมินสุขศึกษา -
ร่วมงานมหกรรมคุณภาพงานสุขศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: ผูรับผิดชอบงาน จ านวน: 2 คน สค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 2.พฒันาบุคลากรในการสั่งใชย้าและเวชภณัฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 2) จดัประชุมวิชาการ
ดา้นยา RDU และ Antibiotic Smart Use (ASU) และเช้ือด้ือยา

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีรพ., รพสต. 5 แห่ง 
จ  านวน: 60 คน

มค. 4,000.00 2,500.00 62.5

งบฯ UC 4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารยากลุ่มโรคเร้ือรัง 3 ) จดัซ้ือและจดัท าฉลากเสริมและ
อุปกรณ์ ช่วยในการเพ่ิม compliance การใชย้า

กลุ่มเป้าหมาย: รพ แม่เมาะ รพสต. จ านวน: 6 
แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

10,000.00 10,000.00 100

งบฯ UC 8) จดักิจกรรม RDU ในงานสปัดาห์เภสชักรรม - กิจกรรมให้ความรู้การใชย้า , เช้ือด้ือยา
 และการใชส้มุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบนั

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
1 แห่ง

กค. 1,500.00 1,500.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 15,500.00 14,000.00 90.32

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

อบรมดา้นการพฒันาอาสาสมคัรครอบครัวให้มีศกัยภาพในการดูแลตนเอง (อสค.) กลุ่มเป้าหมาย: อสค. จ านวน: 592 คน มีค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ 5. ประชุมกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต ระดบัอ าเภอ (พชอ.) และเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย: การมีส่วนร่วมของทุกภาค 
ส่วนในการวางแผนและ แกไ้ขปัญหา
สาธารณสุข จ านวน: 1 คร้ัง

กพ. 4,000.00 0 0

อ่ืนๆ 6. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แผนการ ด าเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัต าบล กลุ่มเป้าหมาย: การมีส่วนร่วมของทุกภาค 
ส่วนในการวางแผนและ แกไ้ขปัญหา
สาธารณสุข จ านวน: 1 คร้ัง

กพ. 6,000.00 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 0 0

21. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020204 ช่ือโครงการ: โครงการควบคุม ป้องกันการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล คปสอ.แม่เมาะ

22. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020218 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาอาสาสมคัรครอบครัวให้มศัีกยภาพในการดูแลตนเอง (อสค.)

23. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020213 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอแม่เมาะ

24. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020205 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตาม Service plan สาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC พฒันาบุคลากร 15.พฒันาบุคลากรสามารถช่วยกูชี้พมารดา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาล.รพ และ จนท.รพสต. 
จ านวน: 50 คน

มีค. พค. 3,250.00 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 3,250.00 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1.2เปิดบริการคลินิกเฉพาะโรคเข่าเล่ือม 1.2.1จดัให้บริการพอกเข่าดว้ยยาสมุนไพรดว้ย
กรรม วิธีทางการแพทยแ์ผนไทย

กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอายหุรือผูป่้วยท่ีมี อาการ
ขอ้เข่าเส่ือม ท่ีมารับบริการท่ี รพ.แม่เมาะ 
อยา่งนอ้ย ร้อยละ 50 จ านวน: 1 แห่ง

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

2,440.00 2,440.00 100

งบฯ UC 2.1 ประชุมคณะกรรมการแพทยแ์ผนไทย อ าเภอแม่เมาะ ปีละ 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.ผูรั้บผิดชอบ งานแพทย์
แผนไทย และผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย รพช.1 
แห่ง รพ.สต.5แห่ง รวม จ านวน: 12 คน

มค. กค. 0 - 0

งบฯ UC 5.1 มีตวัอยา่งพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เช่น ตะไคร้ , วา่นหางจระเข ้, ฟ้า
ทะลายโจร ขม้ินชนั , กระเพรา , เตย , ไพล ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย: รพช.แม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

15,000.00 3,000.00 20

งบฯ UC 6.1ส่งเสริมสุขภาพวิถีไทย ภายใตก้ระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชน เช่น ส่งเสริมการ
รับประทานอาหารตามธาตุ/อาหารสมุนไพร , สมุนไพรใกลบ้า้นใกลต้วั

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานแพท
ยแืผนไทย จ านวน: 12 คน

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

0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 17,440.00 5,440.00 31.19

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1 1.การปฐมพยาบาลผูป่้วยเบ้ืองตน้และการช่วย ฟ้ืนคืนชีพ กิจกรรมท่ี 2 1.
การปฐมพยาบาลผูป่้วยติดเตียง ติดบา้น 2.ฝึกปฏิบติัการปฐมพยาบาลผูป่้วยติดเตียง ติด
บา้น 3.การบรรยายเร่ืองการสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกาย ทกัษะการพดูในโอกาสต่างๆ 
4.กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรุปการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย: อสม ในพ้ืนท่ี อ  าเภอแม่เมาะ 
จ านวน: 230 คน

มีค. 353,600.00 353,600.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 353,600.00 353,600.00 100

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
27. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020207 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตามService planสาขาคลินิกผู้สูงอายุและตาในสถานบริการ

25. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 020206 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริการการแพทยแ์ผนไทย

26. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020219 ช่ือโครงการ: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น อสม .อ าเภอแม่เมาะ



งบฯ UC 5.จดัระบบการคดักรองตอ้กระจกซ ้าโดย ทีมงาน จาก รพศ.ล าปาง เพ่ือส่งไปผ่าตดั ใน
กรณี Blinding Cataract ภายใน 7 วนั 20 คน

กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
1 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

2,000.00 2,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 2,000.00 2,000.00 100

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ 1. การประชุมคณะท างาน 2. จดักิจกรรมการแข่งขนักีฬา อสม. 3.  การสรุปผลการ
ด าเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย: อสม ในพ้ืนท่ี อ  าเภอแม่เมาะ 
จ านวน จ านวน: 769 คน

มีค. 363,875.00 363,875.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 363,875.00 363,875.00 100

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1.1 การคดักรอง เฝ้าระวงั และการประชาสมัพนัธ์ (กลุ่มปกติ) 3.สายด่วนคลินิกฟ้าใส 
091-8748884 สายด่วนสุขภาพจิต 1323

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน 5 ต าบล จ านวน: 5 
ต าบล

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

0 - 0

งบฯ UC 1.2.3 ครอบครัวสุขสนัต ์(กลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย ) -วางแผนเตรียมกลุ่มเป้าหมายและ
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง -ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัผูป่้วยและผูดู้แล และท า
ขอ้ตกลงกบัผูป่้วยและ ผูดู้แลในการเขา้ร่วมกิจกรรมและนดัหมายตามวนั เวลาท่ีก าหนด
และ ท าการนดัวนั ด าเนินกิจกรรม1วนัโดยเนน้การมีส่วนร่วมของผูป่้วยแ

กลุ่มเป้าหมาย: รพสต 5 แห่ง ผูป่้วยจิตเวช 
และญาติ จ  านวน: 100 คน

มีค. 26,000.00 26,000.00 100

งบฯ UC 3.1.แต่งตั้งคณะท างานภาพอ าเภอสาขาสุขภาพจิตยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย: ผูรั้บผิดชอบงาน รพ/รพสต 
จ านวน: 15 คน

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค.

0 - 0

งบฯ UC 4.6 ส่งผูรั้บผิดชอบเขา้ประชุมวิชาการ งานสุขภาพจิตนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาล จ านวน: 2 คน กค. 0 - 0
งบฯ UC 4.7 ศึกษาวิจยัโปรแกรมการดูแลผูป่้วยจิตเวชส าหรับญาติ กลุ่มเป้าหมาย: รพ ,รพสต. จ านวน: 1 เร่ือง มค. กพ. มีค. เมย. 

พค.
10,000.00 1,000.00 10

งบฯ UC ประชุมวิชาการผูป้ฏิบติังานดา้นยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาล จ านวน: 1 คน กค. 0 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 36,000.00 27,000.00 75

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 2.การพฒันา ระบบบริการ การแพทยฉุ์ก เฉินครบวงจร และระบบ การส่งต่อ 3. การ
ซอ้มแผนฯ ระดบั อ าเภอ

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ จ านวน: 1 คร้ัง กพ. 4,575.00 0 0

28. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020220 ช่ือโครงการ: โครงการกีฬาสัมพันธ์ อสม. อ าเภอแม่เมาะ

29. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020208 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาด้านจิตเวชโรงพยาบาลแม่เมาะ

30. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020209 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ อ .แม่เมาะ



งบฯ UC 4.ตรวจสภาพความพร้อมใชข้องรถพยาบาล - อบรมฟ้ืนฟ ูWork shop Triage , 
Resuscitate, ACLS

กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาล รพ.แม่เมา ะจนท.รพ
สต. จ านวน: 50 คน

พค. 3,250.00 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 7,825.00 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง DM, HT, COPD, CKD กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยเร้ือรัง จ  านวน: 5 ต าบล มีค. กค. 0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

สาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์จ  านวน: 5 ต าบล มีค. กค. 0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ อ .แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยอุบติัเหตุ จ  านวน: 5 ต าบล มีค. กค. 0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

พฒันาดา้นจิตเวชโรงพยาบาลแม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยสุขภาพจิต จ านวน: 5 
ต าบล

มีค. กค. 0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

สาขาหวัใจและหลอดเลือดสมอง กลุ่มเป้าหมาย: รพช. จ านวน: 1 แห่ง มีค. กค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

1. พฒันาโครงสร้างและบทบาทหนา้ท่ี คณะกรรมการ PCCและFCT กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 3 แห่ง พค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

การพฒันาระบบการจดับริการเยีย่มติดตามเชิงรุกโดยทีมหมอครอบครัว (FCT) กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยเร้ือรัง จ  านวน: 6 คร้ัง กค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 2.พฒันาคุณภาพศูนย ์COC อ.แม่เมาะ 2.1 ประชุมคณะกรรมการการดูแล ต่อเน่ืองระดบั
อ าเภอ 2 เดือน/คร้ัง

กลุ่มเป้าหมาย: COC, FCT จ านวน: 15 คน สค. 0 - 0

31. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020201 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลักที่สอดคล้องกับ Service plan

32. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020214 ช่ือโครงการ: โครงการจัดตั้งเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ(primary care cluster) อ าเภอแม่เมาะ

33. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020215 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการเยีย่มติดตามเชิงรุกโดยทมีหมอครอบครัว(FCT)

34. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020210 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพของศูนย์ COCอ.แม่เมาะ



งบฯ UC 2.พฒันาคุณภาพศูนย ์COC อ.แม่เมาะ 2.1 ประชุมคณะกรรมการการดูแล ต่อเน่ืองระดบั
อ าเภอ 2 เดือน/คร้ัง

กลุ่มเป้าหมาย: COC, FCT จ านวน: 15 คน ตค. ธค. กพ. เมย. 
มิย. สค.

0 - 0

งบฯ UC 3. พฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ี เก่ียวขอ้ง 3.3 อบรมการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีส าคญั ใน
การดูแลผูป่้วยท่ีบา้น

กลุ่มเป้าหมาย: COC , FCT รพ.แม่เมาะ 
จ านวน: 1 แห่ง

มค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 4.กิจกรรม self-help group ปรับเปล่ียน พฤติกรรมกลุ่ม poor control กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วย DM รพ.แม่เมาะ จ านวน:
 60 ราย

กพ. มีค. เมย. 0 - 0

งบฯ UC 4.กิจกรรมโรงเรียนเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง การให้ความรู้เร่ืองโรค การปฏิบติัตวั 
ภาวะ แทรกซอ้น

กลุ่มเป้าหมาย: กุ่มผูป่้วย ความดนั เบาหวาน ท่ี
รับยา รพสต.บา้นใหม่, กอรวก จ านวน: 30 ราย

มีค. 1,100.00 1,100.00 100

งบฯ UC 5. กิจกรรมปรับเปลียนพฤติกรรมหลกัสูตร 2วนั คดัเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใชก้ลุ่มป่วย 
Uncontrol สมคัรใจ

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายโดยใชก้ลุ่มป่วย 
Uncontrol รพสต.ท่าสี,สบป้าด สมคัรใจ 
จ านวน: 50 คน

มีค. 12,250.00 12,250.00 100

งบฯ UC -ตรวจตาในสถานบริการ และรพ.สต. ผลผิดปกติ refer พบจกัษุแพทย์ กลุ่มเป้าหมาย: ผูป่้วยDM โรงพยาบาลแม่เมาะ
 จ านวน: 1 แห่ง

พค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 13,350.00 13,350.00 100

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

1.จดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนค่านิยมร่วม MOPH (Core value : MOPH) -กิจกรรม
การส่ือสารค่านิยมร่วม MOPH ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น เสียงตามสาย,ไลน์กลุ่ม ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ จดหมายข่าว - ก าหนดค่านิยมร่วมองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมร่วม 
MOPH พร้อมกบัพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีตอ้งการ - จดักิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุน

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 180 คน

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

1.1 ทบทวน ค าสั่ง CHRO อ าเภอ ให้เป็นปัจุบนั ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
,สาธารณสุข อ าเภอ ,นกัจดัการงานทัว่ไป,ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอ ผูแ้ทน รพ.สต. ,
เลขานุการ ผูช่้วยเลขานุการ

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ CHRO อ.แม่
เมาะ จ านวน: 1 แห่ง

มค. 0 0 0

35. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020202 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตามService plan NCD

36. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020304 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาค่านิยมร่วม MOPH คปสอ.แม่เมาะ

37. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020301 ช่ือโครงการ: โครงการ Happy MOPH คปสอ.แม่เมาะ คปสอ.แห่งความสุข



ไม่มี
งบประมาณ

2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาดา้นก าลงัคน เพ่ือวางแผน บริหารก าลงัคน รองรับการ
เปล่ียนแปลงดา้นนโยบาย สาธารณสุข และการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างอาย ุ-จดัท า
ขอ้มูลโครงสร้างอายขุองเจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ CHRO จ านวน:
 1 แห่ง

มค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1.จดักิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุขในองคก์ร กิจกรมท่ี 1 นอ้งพ่ี สามคัคี -อบรมเร่ือง
การท างานเป็นทีม/การเช่ือมความ สมัพนัธ์ของทีมงาน ( walk Rally and team building )

กลุ่มเป้าหมาย: จนท. คปสอ.แม่เมาะ จ านวน: 
200 คน

กพ. 0 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2Happy Relax - จดัห้อง Relax ส าหรับเจา้หนา้ท่ี เพ่ือพบประสงัสรรค ์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพในองคก์ร

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่เมาะ 
จ านวน: 160 คน

สค. 0 - 0

งบฯ UC - กิจกรรม openmind เดือนละ 1 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ เดือนละ 
จ านวน: 1 คร้ัง

สค. 0 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี3 สุขกาย สบายใจ - การส่งเสริมสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีออกก าลงั กายอยา่ง
ต่อเน่ือง (ชมรม,เคร่ืองออกก าลงักาย)

กลุ่มเป้าหมาย: จนท. คปสอ.แม่เมาะ จ านวน: 
180 คน

สค. 0 0 0

งบฯ UC - งานกีฬา คปสอ.แม่เมาะ/กีฬาโซนกลาง กลุ่มเป้าหมาย: จนท. คปสอ.แม่เมาะ จ านวน: 
180 คน

สค. 0 28,400.00 0

งบฯ UC - กิจกรรมค่ายสุขภาพส าหรับบุคลากรท่ีมีปัญหา สุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: จนท. คปสอ.แม่เมาะ จ านวน: 
35 คน

มีค. 18,400.00 18,400.00 100

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4 เชิดชูคนดี - กิจกรรมคดัเลือก คนดีศรีสาธารณสุข คปสอ.แม่เมาะ -กิจกรรม
การประกวดเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีพฤติกรรมบริการดีเด่น

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล 1 คน 
รพ.สต. จ านวน: 1 คน

กค. 0 0 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5 องคก์รสร้างสุขทางการเงิน - การอบรมความรู้ดา้นการเงินแก่เจา้หนา้ท่ี ท่ี
สนใจ ในเร่ืองการวางแผนทางการเงิน(Money Literacy)

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน: 20 คน

สค. 0 0 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 6 โรงพยาบาลคุณธรรม 1. ท าบุญตกับาตรและพิธีสืบชะตา โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรเขา้ร่วม จ านวน: 120 
คน

มิย. 15,000.00 15,000.00 100

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 6 โรงพยาบาลคุณธรรม 2 . สืบสานประเพณีรดน ้าด าหวั กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรเขา้ร่วม จ านวน: 80 คน เมย. 15,000.00 15,000.00 100
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 6 โรงพยาบาลคุณธรรม 3 . กิจกรรม ฟังธรรม/การบรรยายธรรม กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรเขา้ร่วม จ านวน: 50 คน กค. 13,500.00 13,500.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 61,900.00 90,300.00 145.88

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
39. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020303 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแม่เมาะ

38. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020302 ช่ือโครงการ: โครงการ Happy Maemoh องค์กรแห่งความสุข



งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2การส่งเสริมการพฒันาระบบการเรียน รู้แก่บุคลากร การจดัท า KMในองคก์ร
 ,conference คลินิกวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ ดา้นความรู้ ทกัษะ ภายในหน่วยงาน โดย
จดัท า เวทีวิชาการทุกเดือน

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน จ านวน: 200 คน

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

20,000.00 0 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4 R&D 1.สนบัสนุนทุนวิจยังานวิจยั4ดา้นดงัน้ี - งานดา้นการดูแลผูป่้วย /กลุ่ม
เส่ียง - งานดา้นระบบบริการ - งานเก่ียวกบัปัญหาพ้ืนท่ีอ าเภอแม่เมาะ - งานดา้น
นวตักรรมในการพฒันา ระบบบริการ ในสถานบริการ รพ . 1 แห่ง รพสต. 5 แห่ง สสอ. 

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 25 คน มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

45,300.00 0 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5 พฤติกรรมบริการ - กิจกรรมอบรมพฤติกรรมบริการท่ีดี และการท างาน
เป็นทีมเจา้หนา้ท่ี คปสอ. แม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ 
จ านวน: 180 คน

กพ. 56,500.00 27,900.00 49.38

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5 พฤติกรรมบริการ - กิจกรรมจดัท าบตัรประจ าตวับุคลากร กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี โรงพยาบาลแม่เมาะ 
จ านวน: 160 คน

สค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 121,800.00 27,900.00 22.91

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 1) เตรียมความพร้อมระบบ Hardware Software Network ของ คปสอ.แม่เมาะ 1.7 มีการ
ประชุมคณะท างาน ทุก 3 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย: สสอ.แม่เมาะ จ านวน: 4 คร้ัง มค. มีค. มิย. สค. 8,000.00 8,000.00 100

อ่ืนๆ 2.3.3 จดัการประชุมทบทวนคุณภาพขอ้มูล 43 แฟ้ม รายเดือน กลุ่มเป้าหมาย: เดือนละ จ านวน: 1 คร้ัง พย. ธค. มค. กพ. 
มีค. เมย. พค. มิย. 
กค. สค. กย.

3,600.00 3,400.00 94.44

งบฯ UC 3.3 มีการประชุมคณะท างาน ก าหนดมาตรฐาน SQL Query ของสารสนเทศ กลุ่มเป้าหมาย: คณะท างาน CIO.อ าเภอ 
จ านวน: 1 แห่ง

กพ. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 11,600.00 11,400.00 98.28

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 4) ออกติดตามการท างานในพ้ืนท่ีโดยทีมนิเทศระดบัอ าเภอ ปีละ 2 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 5 แห่ง ธค. 0 0 0
งบฯ UC 6. ประชุมประเมินผลงานรอบ 6,12 เดือน 6.1 ประชุมประเมินผล 6 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: พ้ืนท่ีด าเนินการ คปสอ.แม่เมาะ

 1 คร้ัง จ  านวน: 35 คน
มีค. 4,550.00 4,550.00 100

งบฯ UC 6. ประชุมประเมินผลงานรอบ 6,12 เดือน 6.2 ประชุมประเมินผล 1 ปี กลุ่มเป้าหมาย: พ้ืนท่ีด าเนินการ คปสอ.แม่เมาะ
 2 คร้ัง จ  านวน: 35 คน

กย. 4,550.00 4,550.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 9,100.00 9,100.00 100

40. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020401 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลย ีคปสอ .แม่เมาะ

41. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020402 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมนิผล คปสอ .แม่เมาะ

42. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020403 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทลั(DigitalEconomy) คปสอ.แม่เมาะ



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

1. พฒันาการใชง้านการระบบส่งต่อผูป่้วย โปรแกรมThai Refer 1.1 รพ.แม่เมาะ และ ทุก
 รพสต. ใชโ้ปรแกรม Thai Refer ในการ ส่งต่อ รับผูป่้วย ของจ านวนผูป่้วยนอก

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ รพสต. จ านวน: 5 
แห่ง

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

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

1.3 รพ. มีการด าเนินการทบทวนการใชง้าน Thai Refer ให้กบัเครือข่ายฯ รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ รพสต. จ านวน: 5 
แห่ง

ธค. 0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

1.4 มีการติดตามปัญหาการใชง้านระบบ Thai Refer ของหน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ รพสต. จ านวน: 5 
แห่ง

ธค. มค. กพ. 0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

1.5 น าเสนอขอ้มูลการใชง้านThairefer และสถิติ การใชง้านในท่ีประชุม คปสอ. กลุ่มเป้าหมาย: ร้อยละการส่งต่อผูป่้วย 
Thairefer จ านวน: 4 คร้ัง/ปี

ธค. กพ. เมย. พค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

I.พฒันาเครือข่ายและศกัยภาพบุคลากรดา้น การเงินการคลงั (Network&Capacity 
Builing) 1.คณะกรรมการบริหารดา้นการเงินการคลงั(CFO) ระดบัอ าเภอ

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการบริหารดา้น
การเงินการคลงั(CFO) จ านวน: 10 คน

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

1.4 จดัทีมเรียนรู้การใชโ้ปรแกรมลูกหน้ีค่ารักษา พยาบาล "Model รพ.พะเยา" กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน: 4 คน

มค. 0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

1.5 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5 งานท่ีส าคญั :หวัหนา้ งาน รพ.และผูรั้บผิดชอบงาน
จดัเกบ้รายได ้งาน ประกนั ระบบสอบทานขอ้มูลลูกหน้ีค่ารักษา พยาบาล บริหาร Planfin
 และงานบญัชี ปีละ 2-3 คร้ัง

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน: 5 คน

มค. 0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

1.6 บริหารแผน:ประเมินผลงาน/ขอ้มูลบริการของ รพ.ตาม 10 เคร่ืองมือ 1.Planfin 
2.Feasibility study 3.LOI 4.Performance Plan 5ใFAI 6.Account Audit 7.Risk Matrix 
Scoring 8.Financial Risk Score 9.HGR 10.Unit Cost

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการบริหารดา้น
การเงินการคลงั(CFO) จ านวน: 1 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

1.7 วิเคราะห์และบริหารความเส่ียง ตามประเด็น พท.วิกฤติระดบั 1 (สินทรัพย+์รายได้
นอ้ย) โดยจดัท าแผน LOI -ประเมินผลทุกเดือนคู่กบั Performance Plan -ก าหนดเพดาน
การก่อหน้ีและกระแสเงินสด

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการบริหารดา้น
การเงินการคลงั(CFO) อ.แม่เมาะ จ านวน: 1 
แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

2.1 ตรวจสุขภาพพนกังานบริษทั -เพ่ิมจ านวนวนัคลินิกโรคจากสปัดาห์ละ 2 วนั เป็น
สปัดาห์ละ 5 วนั เพ่ือความสะดวกแก่นผูรั้บ บริการ เนน้การใชท้รัพยากรภายใน เช่น lab ,
 X-ray

กลุ่มเป้าหมาย: บริษทั Sub contract อ.แม่เมาะ
 จ านวน จ านวน: 25 บริษทั

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

0 0 0

43. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020404 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการบริหารการเงนิการคลัง คปสอ .แม่เมาะ ปี 2561



ไม่มี
งบประมาณ

แผนลดรายจ่าย 1 ลดโอทีทุกจุดบริการ -ก าหนดวงเงินค่าตอบแทนทุกจุดบริการ 10% 
โดยให้แต่ละหน่วยงานบริหารจดัการภาย ในหน่วยงาน 2.งดการเบิกเบ้ียเล้ียงภายใน
จงัหวดั

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ จ านวน: 10 
หน่วยงาน

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

0 0 0

อ่ืนๆ -ตรวจสอบงบการเงิน รพ.สต. ทุกเดือน กลุ่มเป้าหมาย: สสอ.แม่เมาะ จ านวน: 10 คน ตค. พย. ธค. มค. 
กพ. มีค. เมย. พค. 
มิย. กค. สค. กย.

0 0 0

อ่ืนๆ 5. พฒันาโปรแกรมลูกหน้ี ลงสู่ทุกฝ่าย/งาน และติดตาม ประเมินผล การใชโ้ปรแกรม 
ลูกหน้ีใหม่

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลแม่เมาะ 
จ านวน: 10 คน

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

0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ 1.3 ประชุมคณะท างาน ITA ทบทวนบทบาทหนา้ท่ี ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ITA
 หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย: คณะท างาน ITA จ านวน: 15 
คน

มค. พค. 750 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 750 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

1. พฒันาระบบธรรมภิบาลและประสิทธิภาพระบบการบริหารยาและเวชภณัฑ ์1.1 
คณะกรรมการบริหารจดัการยาและ เวชภณัฑมิ์ใช่ยาก าหนดนโยบายดา้นยา และเวชภณัฑ์

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ บริหารจดัการยา
 และเวชภณัฑ ์มิใช่ยาอ.แม่เมาะ ทุกเดือน รพ.
แม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง

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

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

2. ก าหนดมาตรการการใชเ้วชภณัฑมิ์ใช่ยาวสัดุการแพทย ์วสัดุวิทยาศาสตร์อยา่ง
สมเหตุสมผล

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ รพสต. จ านวน: 5 
แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

อ่ืนๆ 1)การจดัตั้งคลินิกโรคจากการท างาน 1.1.การจดัท าส่ือ ประชาสมัพนัธ์ กลุ่มเป้าหมาย: ส่ือ ประชาสมัพนัธ์ จ  านวน: 5 
เร่ือง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

20,000.00 20,000.00 100

46. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020502 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ส าหรับการบริการทุติยภูมใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคลินิกโรคจากการท างานระยะที่ 12

44. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020405 ช่ือโครงการ: โครงการการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ

45. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020406 ช่ือโครงการ: โครงการบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์มใิช่ยา



อ่ืนๆ 2)การสร้างเครือข่ายระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 2.1การจดั
ประชุม/อบรมร่วมกบัแผนกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในรพ.

กลุ่มเป้าหมาย: การจดัประชุม/อบรม จ านวน: 
2 คร้ัง

สค. กย. 1,500.00 1,400.00 93.33

อ่ืนๆ 2.2 การจดัประชุม/อบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายการคดักรอง การรับ-ส่งต่อและ ดูแลผูป่้วย
โรค/บาดเจ็บจากการท างานจากหน่วยบริการสุขภาพภายนอกรพ .

กลุ่มเป้าหมาย: การจดัประชุม/อบรม จ านวน: 
2 คร้ัง

เมย. มิย. 0 - 0

อ่ืนๆ 2.3จดัประชุมคณะท างานเครือข่ายคลินิกโรคจากการท างานระดบัจงัหวดั กลุ่มเป้าหมาย: คณะท างานและเครือข่าย 
จ  านวน: 1 คร้ัง

พค. มิย. กค. 0 - 0

อ่ืนๆ 2.4 การจดักิจกรรมบูรณาการบริการอาชีวอนามยัเชิงรุก แก่สถานประกอบ การร่วมกบั
คณะท างานเครือข่ายคลินิกโรคจากการท างานระดบัจงัหวดั

กลุ่มเป้าหมาย: คณะท างานเครือข่ายคลินิก
โรคจากการท างาน จ านวน: 1 คร้ัง

พค. มิย. กค. 0 - 0

อ่ืนๆ 3.1 การจดับริการอาชีวอนามยัเชิงรับ กลุ่มเป้าหมาย: วสัดุ จ  านวน: 1 คร้ัง สค. กย. 24,900.00 16,900.00 67.87
อ่ืนๆ 3.2 การจดับริการอาชีวอนามยัเชิงรุกในสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย: สถานประกอบการ จ านวน:  - มค. กพ. มีค. เมย. 

พค. มิย. กค. สค. 
กย.

32,000.00 23,300.00 72.81

อ่ืนๆ 3.3 การสนบัสนุนให้สถานประกอบการในพ้ืนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการเพ่ือ ด าเนินงาน
และขอรับการประเมินสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภยักายใจ เป็นสุข

กลุ่มเป้าหมาย: ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน: 50 คน

พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 - 0

อ่ืนๆ 3.5 การจดัท าโครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ ท างานอยา่ง
ต่อเน่ืองตามความเส่ียง - กิจกรรม การอนุรักษก์ารไดย้นิ

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน: 50 
คน

กค. สค. กย. 0 - 0

อ่ืนๆ 3.5 การจดัท าโครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ ท างานอยา่ง
ต่อเน่ืองตามความเส่ียง - กิจกรรม การบริหารปอด ลดบุหร่ี ปลอดโรค

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน: 50 
คน

กค. สค. กย. 0 - 0

อ่ืนๆ 3.5 การจดัท าโครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ ท างานอยา่ง
ต่อเน่ืองตามความเส่ียง - กิจกรรม การใชส้ารเคมีอยา่งปลอดภยั

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน: 50 
คน

กค. สค. กย. 0 - 0

อ่ืนๆ 3.5 การจดัท าโครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ ท างานอยา่ง
ต่อเน่ืองตามความเส่ียง - กิจกรรม การยดืเหยยีด กลา้มเน้ือ ลดโรคคลายปวด

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน: 50 
คน

กค. สค. กย. 0 - 0

อ่ืนๆ 3.5 การจดัท าโครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ ท างานอยา่ง
ต่อเน่ืองตามความเส่ียง - การให้ความรู้เพ่ือป้องกนั ภาวะ ออฟฟิศซินโดรม

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน: 50 
คน

กค. สค. กย. 0 - 0

อ่ืนๆ 3.5 การจดัท าโครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ ท างานอยา่ง
ต่อเน่ืองตามความเส่ียง - การใชค้อมพิวเตอร์อยา่งถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน: 50 
คน

กค. สค. กย. 0 - 0

อ่ืนๆ 3.5 การจดัท าโครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ ท างานอยา่ง
ต่อเน่ืองตามความเส่ียง - การฝึกสมาธิ ลดเครียด

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน: 50 
คน

กค. สค. กย. 0 - 0

อ่ืนๆ 3.5 การจดัท าโครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ ท างานอยา่ง
ต่อเน่ืองตามความเส่ียง - กิจกรรมการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูเ้ก็บขยะ

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน: 50 
คน

กค. สค. กย. 0 - 0



อ่ืนๆ 4.การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานคลินิกโรคจากการท างานทางดา้นอาชีวอนามยั - 
การอบรมพยาบาลโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามยัส าหรับ พยาบาล
วิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลวิชาชีพ จ านวน: 2 คน มิย. กค. สค. กย. 0 - 0

อ่ืนๆ - การอบรม/ประชุม เพ่ือพฒันางานดา้นอาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบั
เครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย: เครือข่ายและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง จ  านวน:  -

มิย. กค. สค. กย. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 78,400.00 61,600.00 78.57

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

1)คน้หาผูเ้สพผูติ้ดในพ้ืนท่ี 1.1.ประชุมร่วมกบัทีมศตสอ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ และ
เครือข่าย จ  านวน: 1 คร้ัง/เดือน

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

0 0 0

อ่ืนๆ 1)คน้หาผูเ้สพผูติ้ดในพ้ืนท่ี 1.5 เตรียมจดัหาชุดตรวจปัสสาวะ กลุ่มเป้าหมาย: ชุดตรวจปัสสาวะ จ านวน: 
1,000 ชุด

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

0 - 0

อ่ืนๆ 3).การบ าบดัรักษาในระบบสมคัรใจ 3.1บ าบดัในสถานบริการ (สมคัรใจ) กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้รับการบ าบดั จ  านวน: 50 
ราย

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

0 - 0

ไม่มี
งบประมาณ

3.2บ าบดัในสถานบริการ (พรบ.ฟ้ืนฟู) กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้รับการบ าบดั จ  านวน: 30 
ราย

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

0 0 0

งบฯ UC 5. พฒันารูแบบการบ าบดัโดยบูรณาการให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย -ศึกษาดูงานเรือนจ า
กลางจงัหวดัล าปาง

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมาย จ านวน: 40 คน มีค. 11,000.00 1,000.00 9.09

งบฯ UC 5. พฒันารูแบบการบ าบดัโดยบูรณาการให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย -รับฟังธรรมมะท่ีศูนย์
ปฎิบติัธรรมธรรมาภิวฒัน์

กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมาย จ านวน: 40 คน มีค. 11,000.00 1,000.00 9.09

งบฯ UC 6. การบ าบดับุหร่ีในสถานบริการ กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้รับการบ าบดั จ  านวน: 50 
คน

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

12,000.00 12,000.00 100

รวมงบประมาณโครงการ 34,000.00 14,000.00 41.18

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

47. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020501 ช่ือโครงการ: โครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

48. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020601 ช่ือโครงการ: โครงการการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวยั (0 - 5 ปี)



งบฯ UC 6. จดัอบรมความรู้ทางทนัตสุขภาพและการตรวจฟันให้แก่ จนท.ใน รพสต.ท่ีไม่มีทนัต
บุคลากรไปให้บริการ และก ากบั ติดตามผลโดยให้ส่งรายงานทุกเดือน

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.สบป้าด 1 
แห่ง จ  านวน: 15 คน

มีค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC ด าเนินการตรวจสุขภาพตามแผนงานในโครงการ กลุ่มเป้าหมาย: ผูรั้บการตรวจสุขภาพ จ านวน: 
200 คน

กพ. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

ไม่มี
งบประมาณ

จดัท าระบบฐานขอ้มูลดา้นอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสืบคน้ เขา้ถึงง่าย กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในเขต อ.แม่เมาะ 
จ านวน: 1 แห่ง

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

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

จดัห้อง clean room ในสถานบริการ กลุ่มเป้าหมาย: ห้อง clean room ในสถาน
บริการ จ านวน: 6 สถานบริการ

มค. 0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC - จดัซ้ือstrip ตรวจ serum lactate ( 4 กล่อง ) กลุ่มเป้าหมาย: โรงพยาบาลแม่เมาะ จ านวน: 
1 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

20,000.00 20,000.00 100

NGO - อบรมการพยาบาลผูป่้วย UGIH รวมถึง การวินิจฉยัเบ้ืองตน้และการส่งต่อผูป่้วย กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลรพ. แม่เมาะ และ รพ
สต.ทั้งหมด จ านวน: 6 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

- อบรมการวินิจฉยั การคดักรองและแนวทาง การส่งต่อผูป่้วย wound trauma กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลรพ. แม่เมาะ และ รพ
สต.ทั้งหมด จ านวน: 6 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

- พฒันาบุคลากรในดา้นการให้ผูป่้วยระหวา่ง การให้เลือด - ประชุมเครือข่ายธาลสัซีเมีย กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลรพ. แม่เมาะ และ รพ
สต.ทั้งหมด จ านวน: 6 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

49. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020602 ช่ือโครงการ: โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร คปสอ.แม่เมาะ ประจ าปี 2561

50. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020603 ช่ือโครงการ: โครงการการจัดบริการอาชีวอนามยัส่ิงแวดล้อม

51. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020604 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาขีดความสามารถการจัดบริการตามService plan 4 สาขา



ไม่มี
งบประมาณ

- พฒันาระบบบริการ เพ่ือส่งเสริม ป้องกนั เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาพฒันาการเด็ก ใน
คลินิคเด็กดี

กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลรพ. แม่เมาะ และ รพ
สต.ทั้งหมด จ านวน: 6 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

ไม่มี
งบประมาณ

- จดัอบรมเพ่ิมทกัษะดา้นความรู้ และ ทกัษะในการตรวจคดักรองฯ/การวินิจฉยัโรค/ 
แปรผล/ติดตาม แก่บุคลากร - มี palliative carecorner/ward

กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลรพ. แม่เมาะ และ รพ
สต.ทั้งหมด จ านวน: 6 แห่ง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 0 0

รวมงบประมาณโครงการ 20,000.00 20,000.00 100

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC - จดักิจกรรมสามคัคีพ่ีนอ้ง กลุ่มเป้าหมาย: ทีมน าNUR จ านวน: 7 คน มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 - 0

งบฯ UC โครงการพฒันางานผูป่้วยนอกรพ.แม่เมาะ 1) กิจกรรมหวัหนา้พาท า 12 กิจกรรมทบทวน กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาลจ านวน40 NA 15 เปล 
5 จ านวน: 60 คน

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

10,000.00 10,000.00 100

งบฯ UC - ประชุมเจา้หนา้ท่ีOPD เดือนละคร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ีงานผูป่้วยนอก เดือน
ละ จ านวน: 1 คร้ัง

มค. กพ. มีค. เมย. 
พค. มิย. กค. สค. 
กย.

0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 10,000.00 100

52. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020605 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนางานกลุ่มการพยาบาลรพ.แม่เมาะ



แนวทางในการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

ล าดบั ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
1 การอนุมัติแผนงานโครงการ ช้า มีการประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ ด าเนินการจัดท าแผนงาน

โครงการ เสนอขออนุมัติ ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
2 ผู้รับผิดชอบหลักแต่ละยุทธ์ฯ ขาด

การติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ 
ภายในยุทธ์ของตนเองทีรั่บผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง

กระตุ้นติดตามงานในทีป่ระชุม คปสอ. ทุกเดือน

3 การยืมเงิน คืนเงิน มีระเบียบทีท่ า
ให้ท าให้เป็นอุปสรรค

ประสานงานการเงิน เพือ่ก าหนดแนวทางการยืมเงิน คืนเงิน ตามระเบียบทีช่ัดเจน เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน


