
1. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020112 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มพระสงฆ์

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

กสต. 1. จดักิจกรรม ถวายความรู้เร่ือง 3 อ. 2 ส. กลุ่มเป้าหมาย: พระสงฆก์ลุ่มเส่ียง จ  านวน:
 40 รูป

พค. 5,600.00 - 0

กสต. กิจกรรมการฝึกปฏิบติั และการบนัทึกผลการคดักรอง และประเมินสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: พระสงฆก์ลุ่มเส่ียง จ  านวน:
 40 รูป

พค. 2,400.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 8,000.00 0 0
2. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020101 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยัแม่และเด็ก
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 : ฟ้ืนฟทูกัษะบุคลากรในการท าคลอดปกติ(ภายในโรงพยาบาล) กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน มค. 500.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 : อบรมเชิงปฏิบติัการทกัษะ NCPR แก่จนท.รพ/รพ.สต กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 50 คน พค. 1,250.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3 : อบรมเชิงปฏิบติัการท าคลอดฉุกเฉินทีมีภาวะเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน มค. 750.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4 : ประชุม คณะกรรมการMCH.Board กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 15 คน ธค. มีค. 

มิย. กย.
1,500.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5 : เยีย่มเสริมพลงั รพ.สต.ทุกแห่งปีละ 2คร้ัง/รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 10 คน มีค. 2,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 6 : เตรียมรับการประเมินมาตรฐานอนามยั แม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน พค. 3,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.1 : ฟ้ืนฟทูกัษะบุคลากรในการท าคลอดปกติ(โรงพยาบาลเกาะคา) กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 23 คน กพ. 500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 9,500.00 0 0
3. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020102 ช่ือโครงการ: โครงการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั
PPA กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและติดตามหญิงหลงัคลอดให้มีความรู้เร่ืองการให้นมบุตร มี

การเตรียมความ พร้อมในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่
กลุ่มเป้าหมาย: คุณแม่กลุ่มเส่ียง จ  านวน: 
30 คน

มีค. 6,000.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 7 พฒันาระบบบริหารจดัการ กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 1 แห่ง มิย. 15,000.00 - 0
กสต. กิจกรรมท่ี 8 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย ขอ้ 3) กิจกรรมพฒันาศกัยภาพให้

ผูป้กครองสามารถประเมิน/กระตุน้พฒันาการลูกดว้ยDSPM (รพ.สต.ท่าสี)
กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 66 คน มค. 12,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 8 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรและภาคีเครือข่าย ข้อ 4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลีย้ง
ศูนย์เดก็/ ร.ร อนุบาล

กลุ่มเป้าหมาย: ครูพ่ีเลีย้ง จ านวน: 80 คน มค. 10,400.00 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 8 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย ขอ้ 5) กิจกรรมพฒันาศกัยภาพผูป้กครอง/ผูดู้แลเด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้ในการ ดูแลบุตรหลาน ( รพ.)กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 30 คน มีค. 8,850.00 8,850.00 100

PPA

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย ข้อ 6) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ

ติดตามเด็กกลุ่มเส่ียง อายุแรกเกิด ถึง 2 ปีที่มภีาวะผอม เตีย้ อ้วน กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 100  คน มค. 20,000.00 - 0

ผลการก ากับติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ของ คปสอ.แม่เมาะ ปีงบประมาณ 2563 : ณ วนัที ่29 กุมภาพันธ์ 2563 



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

PPA กิจกรรมท่ี 8 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย ขอ้ 7) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ติดตามเด็กกลุ่มเส่ียง อาย ุ3 ถึง 5 ปีท่ีมีภาวะผอม เต้ีย อว้น

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 80 คน มค. 16,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 8 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย ขอ้ 8) กิจกรรมแผนพฒันาศกัยภาพ
เจา้หนา้ท่ีใหม่/ผูรั้บผิดชอบงานในการประเมินเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 1 คน ธค. 240.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 88,490.00 8,850.00 10
4. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020103 ช่ือโครงการ: โครงการเสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวยัเรียน
งบฯ UC ค่าตรวจเลือดหาภาวะโลหิตจาง(CBC) ในเด็กอาย ุ7 ปี (เด็ก ป.๑ ) กลุ่มเป้าหมาย: เด็กนกัเรียน ป.1 จ านวน: 

230 คน
กค. 14,950.00 - 0

งบฯ UC ประชุมคืนขอ้มูล และแนวทางการบริหารจดัการปัจจยัท่ีมีผลต่อระบบสุขภาพ ในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 60 คน พค. 7,800.00 - 0
กสต. อบรมผูป้กครองและเด็กท่ีมีภาวะอว้น เต้ีย ผอม จ านวน 100 คน กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 100 คน กค. 13,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 35,750.00 0.00 0
5. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020104 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่น
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.1 สร้าง web page ส าหรับวยัรุ่น "เอามัย๊ ฟรี นะนอ้ง" กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 10 คน พย. ธค. 5,000.00 - 0
กสต. กิจกรรมท่ี 2.1 การส่ือสารกบัลูกวยัรุ่น(การส่ือสารทางบวก) กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน:

 150 คน
พย. ธค. 
พค. มิย.

103,220.00 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 2.3 อบรมผูป้กครองหลกัสูตร 1 วนั กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน:
 100 คน

มค. พค. มิย. 20,100.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 128,320.00 0 0
6. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020106 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มผู้สูงอายุ
งบฯ UC 1. จดัการอบรมและฟ้ืนฟศูกัยภาพ Care Giver (ต าบลแม่เมาะ ) ตามหลกัสูตร กรมอนามยั กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 30 คน ตค. พย. 

กพ. มีค.
15,600.00 - 0

งบฯ UC 2. ประชุมภาคีเครือข่าย ในชุมชน และร่วมกนัวาง แนวทางในการจดัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อผูมี้ภาวะ
พ่ึงพิงในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 64 คน ธค. มค. 8,320.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 23,920.00 0 0
7. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020105 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ขอ้ 1.1 กิจกรรมการคดักรองเบาหวานและความดนัโลหิตสูง กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 8,600 คน ตค. พย. ธค. มค. 51,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพ ข้อ 2.1 กิจกรรมเฝ้าระวงัลดเค็ม

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 10,937 

คน

พย. ธค. 

มค. 8,749.00 - 0



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 การเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพ ขอ้ 2.2 กิจกรรมการส่งเสริมการออกก าลงักาย กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 300 คน ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. 
สค. กย.

8,500.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 การเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพ ขอ้ 2.2 กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปล่ียนเพ่ือลดผูป่้วยรายใหม่ กลุ่มเป้าหมาย: เอกสาร จ านวน: 1,020 ชุด มีค. เมย. 
พค. มิย.

370.00 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 2 การเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพ ขอ้ 2.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียน รพ.สต.สบ
ป้าด

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 240 คน ตค. พย. 
ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. สค.

40,300.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 การเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพ ขอ้ 2.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปล่ียน รพ.สต.
บา้นทาน

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 163 คน ตค. พย. 
ธค. มค. 
กพ. มีค. 
เมย. พค. 
มิย. กค. สค.

28,390.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ข้อ 2.5 กิจกรรมเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รพ.
สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 100 คน มีค. 33,500.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพและเครือข่าย อสม. ขอ้ 3.1 อบรมทกัษะเทคนิคการใช้Salt meterแก่ มอค.และอสม.กลุ่มเป้าหมาย: มอค.และ อสม. จ านวน: 820 คนพย. 20,500.00 - 0

กสต.

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย อสม. ข้อ 3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 

อสม. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวงัโรค NCDต าบลบ้านดง กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 99 คน กพ. 29,300.00 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 3 การพฒันาศกัยภาพและเครือข่าย อสม. ขอ้ 3.2 กิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
พฒันาศกัยภาพอสม. รพ.สต.สบป้าด

กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 162 คน มีค. สค. 51,730.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 5 พฒันาระบบบริหารจดัการ ขอ้ 5.1 การจดัเตรียมความพร้อมของวสัดุ/อุปกรณ์ รพ.สต.
บา้นใหม่ฯ

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 1 แห่ง มีค. 113,050.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 5 พฒันาระบบบริหารจดัการ ขอ้ 5.2 การจดัเตรียมความพร้อมของวสัดุ/อุปกรณ์ รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 1 แห่ง มีค. 123,000.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 508,389.00 0.00 0



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

8. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020107 ช่ือโครงการ: โครงการป้องกันและควบคุมวณัโรค คปสอ.แม่เมาะ
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในกลุ่มเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 1,000 

คน
ตค. 54,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 54,000.00 0 0
9. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020108 ช่ือโครงการ: โครงการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและผลิตภณัฑ์สุขภาพ คปสอ.แม่เมาะ

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 20 คน มีค. 2,600.00 - 0
อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 3 การสร้างความปลอดภัยด้านยาและอาหารเสริมในชุมชนและป้องกันภัยสุขภาพ แม่

เมาะ และการจัดหาหน้ากากอนามัย N95 เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองฯ
กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 400 คน มีค. 302,680.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 305,280.00 0 0
10. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020110 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

งบฯ UC 1.รับประเมินการขบัเคล่ือนตามนโยบาย GREEN & CLEAN Hospital จากทีมจงัหวดั กลุ่มเป้าหมาย: ทีมตรวจสอบจากจงัหวดั 
จ  านวน: 20 คน

มค. 2,000.00 - 0

งบฯ UC 2. การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อผูสู้งอาย/ุคนพิการในสถานบริการสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย: รพช./สสอ./รพ.สต. 
จ านวน: 5 แห่ง

กพ. มีค. 
เมย. สค.

3,000.00 - 0

งบฯ UC 3.อบรมฟ้ืนฟคูวามรู้/ทกัษะการซอ้มแผนไฟไหม้ กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ จ านวน: 1 คร้ัง มิย. 19,760.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 24,760.00 0 0

11. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020109 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 6. ซอ้มแผน/บูรณาการและร่วมซอ้มแผนในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินระดบัอ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย: อปท. จ านวน: 30 คน พค. 3,900.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 7. ฝึกปฏิบติัการการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเฝ้าระวงัควบคุมโรค GIS กลุ่มเป้าหมาย: SRRT อ าเภอ จ านวน: 10  มีค. 4,900.00 - 0
อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 10.การเฝ้าระวงัโรคและควบคุมโรคท่ีมียงุลายเป็นพาหะน าโรค กลุ่มเป้าหมาย: อ าเภอแม่เมาะ จ านวน: 1 

แห่ง
มีค. 316,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 324,800.00 0 0
12. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 020111 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และการดูแลเด็กปฐมวยัอ าเภอ.แม่เมาะ
กสต. กิจกรรมติดตามเยีย่มหญิงหลงัคลอดกลุ่มเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย: หญิงหลงัคลอด จ านวน: 

30 ชุด
มีค. 6,000.00 - 0

กสต. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและติดตามเด็กกลุ่มเส่ียง อายแุรกเกิด ถึง 2 ปีท่ีมีภาวะผอม เต้ีย อว้น กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 100 คน พค. 20,000.00 - 0
กสต. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและติดตามเด็กกลุ่มเส่ียง อาย ุ3 ถึง 5 ปีท่ีมีภาวะผอม เต้ีย อว้น กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก จ  านวน: 80 คน พค. 16,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 42,000.00 0 0
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13. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020204 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด

Non UC

กิจกรรมที่ 1.4 เข้าสู่กระบวนการบ าบัด แบ่งเป็น ผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดตามกระบวน ข้อ 1.4.1 การ

บ าบัดตามแบบค.ส.ช.4-8 (บูรณาการกับศปสอ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 50 คน มคี. 125,000.00 - 0

Non UC กิจกรรมท่ี 1.4 เขา้สู่กระบวนการบ าบดั แบ่งเป็น ผูใ้ชผู้เ้สพและผูติ้ดตามกระบวน ขอ้ 1.4.2 การ
บ าบดัในระบบสมคัรใจและบงัคบับ าบดั

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 150 คน มีค. 250,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.4 เขา้สู่กระบวนการบ าบดั แบ่งเป็น ผูใ้ชผู้เ้สพและผูติ้ดตามกระบวน ขอ้ 1.4.4 บ าบดั
รูปแบบCBT (community based therapy)

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 10 คน มีค. 26,020.00 - 0

Non UC กิจกรรมท่ี 1.5 การติดตามผูผ้่านการบ าบดั กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 50 คน มีค. 24,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.6 พฒันารูปแบบการบ าบดัโดยบูรณาการให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 50 คน มีค. 11,700.00 - 0
Non UC กิจกรรมท่ี 4.ยาและเวชภณัฑ์ กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 250 คน มีค. 12,500.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5. งบประมาณ(ปรับคลินิกบริการ) กลุ่มเป้าหมาย: สถานท่ี จ  านวน: 1 แห่ง มีค. 15,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 464,220.00 0 0
14. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020203 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.2 พฒันารูปแบบการป้องกนัการฆ่าตวัตายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมชองชุมชน กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 160 คน ธค. กพ. 69,724.00 66,614.00 95.54
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.2.4 ประชุมเชิงปฏิบติัการการถอดบทเรียน/สนทนากลุ่มระดบัอ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย: จทน.สธ./อสม/ผูน้ า/ครู 

จ  านวน: 60 คน
มีค. 7,800.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.3.1 อบรมการ"ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนกัเรียน" กลุ่มเป้าหมาย: ครู จ  านวน: 50 คน มิย. 11,100.00 - 0
อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1.3.2 ปรับพฤติกรรมเส่ียงเด็กและวยัรุ่น (ต่อยอด) กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 40 คน มค. มีค. 15,200.00 15,200.00 100
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.3.3 กิจกรรมฟ้าใสสญัจร (ดูแลกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย) กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาล จ านวน: 2 คน มีค. 7,560.00 - 0
อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี1.3.4 ครอบครัวสุขสนัต ์(กลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย ) กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 40 คน มีค. 132,000.00 - 0
อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี1.3.5 ส่งเสริมสุขภาพใจ แกนน าและ อสม.(สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ) กลุ่มเป้าหมาย: แกนน าและ อสม. จ านวน: 

50 คน
มีค. 126,700.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.3.6 ปรับพฤติกรรมผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อนและ Sucide Attemp กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 20 คน มีค. 15,000.00 15,000.00 100
อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 2.4 บริการตรวจรักษาในเคสซบัซอ้นโดยทีมจิตแพทย ์รพศ .ล าปาง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน มีค. 20,400.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรม 4.1 อบรมฟ้ืนฟูพยาบาลจิเวช กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ จ านวน: 2 คน สค. 6,120.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4.4 พฒันาศกัยภาพผุป้ฏิบติังานดา้นวิกฤติสุขภาพจิต (MCATT) กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 คน มิย. 5,260.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4.5 ส่งผู้รับผิดชอบเข้าประชุมวิชาการงานสุขภาพจิตนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 2 คน สค. 12,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4.7 ศึกษาวิจยั การพฒันารูปแบบการป้องกนัการฆ่าตวัตายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอ าเภอแม่เมากลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 50 คน มีค. สค. 8,000.00 - 0



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ
รวมงบประมาณโครงการ 436,864.00 96,814.00 22.16

15. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020206 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ อ.แม่เมาะ
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารยากลุ่มโรคเร้ือรังและผูป่้วยในกลุ่มพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย: ส่ือเอกสาร จ านวน: 1 ชุด มค. 3,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 พฒันาบุคลากรและการสร้างความตระหนกัรู้ในการสั่งใชย้าอยา่งสมเหตุผล กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน พค. 2,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศติดตาม กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน มีค. 3,900.00 3,900.00 100
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4 ร้างความตระหนกัรู้ในการใชย้าอยา่งสมเหตุผลและการด้ิอยาตา้นจุลชีพในกลุ่ม

ผูรั้บบริการและประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย: ผูใ้ชบ้ริการ รพ. แม่เมาะ 
จ านวน: 1 แห่ง

มิย. 3,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 11,900.00 3,900.00 32.77
16. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020205 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินEMS คุณภาพ
งบฯ UC 15.1 ค่าอาหารวา่งและอาหารกลางวนั ส าหรับ จดัประชุมและซอ้มแผนตอบโตอุ้บติัภยัหมู่ของ

หน่วยบริการ
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 25 คน มีค. 5,375.00 - 0

งบฯ UC 15.2 ค่าอาหารวา่ง ส าหรับ จดัประชุมอบรมฟ้ืนฟ ูWork shop Triage.ACLS หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 50 คน พค. 3,250.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 8,625.00 0.00 0

17. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020207 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการดูแลต่อเน่ืองศูนย์ COC คปสอ.แม่เมาะ
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมกระบวนการการจัดการความรู้ทีม FCT (KM) ทีมละ 10 คน กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 10 คน มีค. 81,900.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพฒันาคุณภาพการบนัทึกตามโปรแกรม ล าปาง COC กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน ธค. มีค. มิย. กย. 10,400.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 92,300.00 0 0

18. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020212 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนางาน พชอ.คุณภาพ พชอ.แม่เมาะ
Non UC กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบติัการขบัเคล่ือนและพฒันาคุณภาพชิวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพท่ี 1 ปี 2562ณ.จงัหวดัเชียงราย วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2563กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน ธค. 5,000.00 - 0

Non UC กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินการ พชอ.คุณภาพ 2 คร้ัง คณะกรรมการ พชอ.และคณะอนุกรรมการ กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ จ านวน: 25 คน มคี. สค. 5,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 0.00 0
19. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020208 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ(PCC) อ าเภอแม่เมาะ PCCบ้านใหม่รัตน์โกสินทร์ PCC บ้านท่าสี
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1. .กิจกรรมกระบวนการการจดัการความรู้ในสถานบริการ PCC (KM) กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน มีค. 63,700.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 63,700.00 0 0
20. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020209 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว คปสอ.แม่เมาะ
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งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5 ทีมน าอ าเภอ Coaching สนบัสนุน พฒันาส่วนขาด ตามแผนพฒันาส่วนขาดรพ.สต.ทุก
แห่ง (ตามGAP) จากการประเมินตนเองและทีมน าอ าเภอฟ้ืนฟคูวามรู้วิชาการ จากทีมสหวิชาชีพ คป
สอ.แม่เมาะ ไดแ้ก่ สนบัสนุนการพฒันาระบบบริการจากคปสอ.แม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 20 คน ธค. 2,600.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 7. จดัประชุมให้ค  าปรึกษา/เป็นพ่ีเล้ียง ในการ จดัท าผลงาน R2R นวตักรรม Best Practice 
รพ.สต.ทุกแห่ง

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 6,200 คน มีค. เมย. 6,200.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 8. ออกติดตามเยีย่มส ารวจเสริมพลงั การพฒันา รพ.สต.ตามเกณฑ ์รพสต.ติดดาวปี 63 ปี
ละ 1 คร้ัง

กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต.ท่ีละ จ  านวน: 10 คน มีค. เมย. 9,750.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 9.ทีมอ าเภอประเมินรับรอง 2 พ้ืนท่ี (รพ.สต.บา้นท่าสี,รพ.สต.บา้นทาน) กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 10 8o มีค. เมย. 5,200.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 10. ทีมจงัหวดัประเมินรับรอง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน พค. 5,200.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 28,950.00 0.00 0
21. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020210 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนางาน พชอ.คุณภาพ พชอ.แม่เมาะ

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 สรุปวิเคราะห์ขอ้มูล ก าหนดประเด็นคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 21 คน ตค. พย. ธค. 2,730.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 สรุปผลงานประจ าปี เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอดบทเรียน ระดบัอ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน สค. 6,500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 9,230.00 0.00 0
22. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020211 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพ อสมช. คปสอ.แม่เมาะ
อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุข อ าเภอแม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 250 คน มีค. 144,800.00 - 0
อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 6. โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงาน อสม. และพฒันาห้องประชุมท่ีท ากา อสม.อ าเภอแม่เมาะกลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 800 คน มีค. 139,000.00 - 0
อ่ืนๆ กิจกรรมที่ 6.2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.อ าเภอแม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 60 คน มคี. 18,000.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 8. โครงการพฒันาศกัยภาพ กลุ่มเป้าหมาย: อสม.ต าบลจางเหนือ 
จ านวน: 109 คน

มีค. 37,575.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมห้องเรียน อสม.จ านวน 6 คร้ัง กลุ่มเป้าหมาย: อสม. จ านวน: 136 คน มีค. 134,560.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 473,935.00 0 0

23. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020201 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการservice planสาขา โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

งบฯ UC จัดหา salt meter ส าหรับ อสม. กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ านวน: 200 ชิ้น มค. 280,000.00 280,000.00 100
งบฯ UC อบรม มอค. เร่ืองความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย: มอค. จ านวน: 32 คน มค. 4,160.00 4,160.00 100

งบฯ UC

คัดแยกผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยสีแดงติดตามเยีย่มบ้านโดยทมี FCT ท า SMBG, SMBP จัดซ้ือเคร่ืองวดั

ความดันโลหิต กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ านวน: 88 เคร่ือง มคี. 220,000.00 220,000.00 100

งบฯ UC จดัซ้ือเคร่ืองตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 40 เคร่ือง มีค. 40,000.00 40,000.00 100



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC -จดัซ้ือเข็มเจาะและ strip ตรวจเบาหวาน กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 1,100 ช้ิน มีค. 7,700.00 - 0
งบฯ UC คดักรองภาวะแทรกซอ้นทางตาผูป่้วยเบาหวาน 5 รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 10 คน ตค. พย. 

ธค. มค.
1,200.00 - 0

งบฯ UC ติดตามนิเทศงาน NCD คุณภาพ plus จากทีมสสจ.และ เขตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: ทีมนิเทศ จ านวน: 30 คน มิย. 3,900.00 - 0
อ่ืนๆ ความพร้อมใชข้องเคร่ืองมือในการวินิจฉยัโรค จดัซ้ือ EKG พร้อม softwareแปลงสญัญาณภาพเป็น PACSกลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 1 เคร่ือง พค. 200,000.00 - 0
อ่ืนๆ การ จัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจ กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ านวน: 1 เคร่ือง พค. 450,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 1,206,960.00 544,160.00 45.09
24. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 020202 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขากัญชา
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2.พฒันาบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาล จ านวน: 2 คน มค. กพ. 4,520.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 4,520.00 0 0
25. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020303 ช่ือโครงการ: โครงการ Happy Maemoh องค์กรแห่งความสุข
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 น้องพ่ี สามัคคี ข้อ 1.1 กิจกรรมอบรมการท างานเป็นทีม กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 180 คน มีค. 51,800.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 นอ้งพ่ี สามคัคี ขอ้ 1.2 กิจกรรมจิตอาสา กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน มีค. 9,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมที2่ Healthy Maemoh ข้อ 2.1 งานกีฬา คปสอ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ จ านวน: 180 คน กพ. 28,400.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี2 Healthy Maemoh ขอ้ 2.2 กิจกรรมค่ายสุขภาพส าหรับบุคลากรท่ีมีปัญหาสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 35 คน กพ. 18,400.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3 เชิดชูคนดี กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 10 คน พค. 5,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5 โรงพยาบาลคุณธรรม ขอ้ 5.1 กิจกรรม ท าบุญตกับาตรและพิธีสืบชะตา โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง มิย. 15,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5 โรงพยาบาลคุณธรรม ขอ้ 5.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน ้าด าหวั กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 150 คน เมย. 20,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5 โรงพยาบาลคุณธรรม ขอ้ 5.3 กิจกรรมอบรมจริยธรรม คุณธรรม บุคลากร คปสอ.แม่ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 120 คน พย. ธค. 15,600.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 7 พฒันา EQ ของบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 100 คน มค. กพ. 

มีค. เมย. 
พค. มิย. 
กค. สค. กย.

16,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 6 พอเพียง เพียงพอ กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 180 คน มค. กพ. 
มีค. เมย. 
พค. มิย. 
กค. สค. 
กย.

5,000.00 - 0



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 10 สานสมัพนัธ์สองวยั กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 180 คน สค. กย. 51,800.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 236,000.00 0 0

26. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020304 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพและความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลแม่เมาะ
อ่ืนๆ 1.กิจกรรมอบรม ความฉลาดทางจริยธรรมและเจตคติของบุคลากร ส่งต่อความสุขแก่ผูป่้วย กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 80 คน มีค. 19,500.00 - 0
อ่ืนๆ 2.กิจกรรมอบรม Positive thinking กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ จ านวน: 150 คน กพ. 19,500.00 - 0

อ่ืนๆ 3.กิจกรรมอบรม Enneagram รู้เขา รู้เรา เพ่ือทีมเวิร์ค ท่ีสดใส กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 150 คน มีค. 19,500.00 - 0
อ่ืนๆ 4.กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ีเร่ืองโภชนาการและการมีพฤติกรรมการบริโภคสัดส่วนอาหารท่ีเหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 150 คน กพ. 19,500.00 - 0

อ่ืนๆ 5.กิจกรรมอบรมเจา้หนา้ท่ีดา้นการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบับริบทของตวัเอง กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 150 คน กพ. 19,500.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 97,500.00 0 0

27. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020301 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ คปสอ.แม่เมาะ
ไม่มงีบประมาณการวางแผนอตัราก าลงั (Human Resource Planing) กลุ่มเป้าหมาย: รพ. จ านวน: 1 แห่ง มค. 0.00 - 0
ไม่มงีบประมาณการบริหารจดัการก าลงัคนเป็นแบบ One Province One Hospital One resource ในทุกวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย: รพ. จ านวน: 1 แห่ง มีค. 0.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0 0
28. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 020302 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.แม่เมาะ

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 พฒันางานวิจยั ขอ้ 1.1 อบรมเชิงปฏิบติัการการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพดูแลผูป่้วยใน
งานประจ า

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 25 คน เมย. 121,500.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 พฒันางานวิจยั ขอ้ 1.2ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้งานคุณภาพ, CQI, นวตักรรม
งานวิจยั/R2R ระดบัอ าเภอ

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 180 คน มค. กพ. 
มีค. เมย. 
พค. มิย. 
กค. สค. กย.

6,500.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 การอบรม Digital competency ขอ้ 2.1 การอบรม Digital competency Internet ,Cloud, 
Applications, Technology

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 180 คน มค. 50,500.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 การอบรม Digital competency ขอ้ 2.2 อบรมความเขา้ใจ และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั (Digital Literacy) ตามหลกัสูตร กพ.

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 180 คน มค. 33,000.00 - 0



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3 การจดัท า KMในองคก์ร,conference คลินิกวิชาการ ในหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 100 คน มค. กพ. 
มีค. เมย. 
พค. มิย. 
กค. สค. กย.

30,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมที 4 การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ขอ้ 4.1 กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 5 คน มีค. 210,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมที 4 การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร ข้อ 4.2 อบรม Managerial Competency (Leadership for

 change management)
กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 30 คน ธค. 34,900.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมที 4 การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ขอ้ 4.3 อบรมความรู้ดา้นการเงินการคลงั กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน มค. 8,700.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท ี4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ข้อ 4.4 อบรมความรู้เร่ืองมาตรฐาน HA 2018 กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ จ านวน: 30 คน ธค. 34,900.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมที 4 การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ขอ้ 4.5 อบรมความรู้ดา้นการวิเคราะห์/สงัเคราะห์ขอ้มูล
และการน าเสนอขอ้มูล

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน กพ. 17,400.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน (Functional Competency) กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 80 คน มีค. 400,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) - แพทยเ์ฉพาะทางสุขภาพจิตชุมชนกลุ่มเป้าหมาย: แพทย ์จ  านวน: 1 คน พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.100,000.00 - 0

งบฯ UC

กิจกรรมที่ 5.การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน (Functional Competency) - แพทย์ fammed short 

course กลุ่มเป้าหมาย: แพทย์ จ านวน: 1 คน

พย. ธค. 

มค. กพ. 

มคี. เมย. 40,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) - อบรมหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป

กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาล จ านวน: 2 คน มีค. 45,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) - การพยาบาลควบคุมและ
ป้องกนัการติดเช้ือ

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 คน มีค. 30,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) - -การพยาบาลผูสู้งอายุ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 คน มีค. 40,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) - อบรมพยาบาลเวชปฏิบติั

ฟ้ินฟ ูท่ีอบรมครบ 2 ปี
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 4 คน มีค. 40,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) - อบรมหลกัสูตรเฉพาะทาง
 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัฉุกเฉิน

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 คน มีค. 30,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) - อบรมเฉพาะทาง ICWN 
ระยะด าเนินการ 2 สปัดาห์

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 1 คน มีค. 10,000.00 - 0
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งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) - ประชุมวิชาการ INC 
Forum 2563

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน มีค. 10,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 5.การพฒันาสมรรถนะเฉพาะดา้น (Functional Competency) ขอ้ งานคุณภาพ - HA 305 กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน มีค. 21,500.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี6 อบรมพฤติกรรมบริการและการท างานเป็นทีมเจา้หนา้ท่ี คปสอ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 180 คน ธค. 56,500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 1,370,400.00 0.00 0
29. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020403 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารเทคโนโลยสุีขภาพ คปสอ .แม่เมาะ
งบฯ UC 1. อบรมฟ้ืนฟูการวนิิจฉัยโรค CID10 กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ จ านวน: 20 คน กพ. 6,200.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 6,200.00 0 0
30. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020404 ช่ือโครงการ: โครงการ Maemoh Smart Hospital

งบฯ UC ประชุมการสอนใช้ โปรแกรม ANT Image Server รพ.ด่านซ้าย

กลุ่มเป้าหมาย: แพทย์ พยาบาล จ านวน: 

10 คน มค. 6,400.00 6,400.00 100

งบฯ UC ติดตั้งระบบ และสอนการใชง้านโปรแกรม ANT Image Server ท่ี รพ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: แพทย ์พยาบาล จ านวน: 
15 คน

มีค. 187,600.00 11,200.00 5.97

รวมงบประมาณโครงการ 194,000.00 17,600.00 9.07
31. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020405 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมนิผล คปสอ .แม่เมาะ
งบฯ UC 1. ออกติดตามการท างานในพ้ืนท่ีโดยทีมนิเทศระดบัอ าเภอ ปีละ 2 คร้ัง ดงัน้ี กลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต. จ านวน: 5 แห่ง มค. มีค. 

พค. กค.
12,000.00 - 0

งบฯ UC 2. จัดประชุมประเมินผลงานรอบ 6 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ี จ านวน: 35 คน เมย. 4,550.00 - 0
งบฯ UC 3. จดัประชุมประเมินผลงานรอบ 12 เดือน กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 35 คน กย. 17,100.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 33,650.00 0 0

32. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020401 ช่ือโครงการ: โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. คปสอ.แม่เมาะ
ไม่มงีบประมาณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย: รพ. จ านวน: 1 แห่ง สค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
33. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020406 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพมาตรฐาน HA

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2. กิจกรรมเตรียมรับการประเมินมาตรฐาน HA กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง พย. 147,600.00 123,600.00 83.74
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3. พฒันาศกัยภาพทีมน า - หลกัสูตร HA 403 Quality Change Agentเพ่ือการพฒันา

ต่อเน่ือง ส าหรับ QMR,เลขาทีมน า
กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน พค. 26,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3. พฒันาศกัยภาพทีมน า - หลกัสูตร HA 602 คุณภาพและความปลอดภยัทางคลินิก กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 4 คน มีค. 43,000.00 - 0
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งบฯ UC กิจกรรมท่ี 3. พฒันาศกัยภาพทีมน า - เขา้ร่วมประชุมวิชาการประจ าปี HA forum คร้ังท่ี 21 กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 10 คน มีค. 112,500.00 112,500.00 100
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4.1.4 การป้องกันการติดเชื้อ การได้รับบาดเจ็บ จากการปฏิบัติงานของบคุลากร ร่วมกับ

งานอาชีวอนามัย - จัดหาPPEให้เพียงพอพร้อมใช้
กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ านวน: 1 
โครงการ

มีค. 22,500.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 4.1.4 การป้องกนัการติดเช้ือ การไดรั้บบาดเจ็บ จากการปฏิบติังานของบุคลากร ร่วมกบังานอาชีวอนามยั - กิจกรรมการให้ความรู้จนท.ในดา้นการเฝ้าระวงัการติดเช้ือจากการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 180 คน มีค. 6,000.00 - 0

งบฯ UC

กิจกรรมที่ 3.2 ระบบการบริหารความเส่ียง 3.2.4 ประชุมประกวดหน่วยงานที่รายงานความเส่ียงได้

อย่างเป็นระบบ กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ จ านวน: 30 คน กค. 4,500.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 6. จดัเวทีมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 180 คน มิย. 43,900.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 406,000.00 236,100.00 58.15

34. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020407 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนา PMQA อ าเภอแม่เมาะ
ไม่มงีบประมาณประเมินการบรรลุผลตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดรายงานผลการด าเนินงานผ่าน ตามเกณฑคุ์ณภาพการ

บริหาร จดัการภาครัฐ กพร.สป.4 รอบ/ปีระบบการพฒันาองคก์าร
กลุ่มเป้าหมาย: สสอ. จ านวน: 1 แห่ง สค. 0.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
35. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 020402 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาการบริหารการเงนิการคลัง คปสอ .แม่เมาะ
งบฯ UC 1) ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินกิจกรรมขั้นต่างๆ โดยให้ระบุรายละเอียดค่าใชจ่้ายตามประเภทรายจ่ายหมวดค่าวสัดุ หมวดค่าใชส้อย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภณัฑ ์ฯลฯกลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 6 คน มีค. 9,360.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 9,360.00 0 0

36. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020502 ช่ือโครงการ: โครงการเด็กแม่เมาะฟันดีแปรงฟันมคุีณภาพ
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 ประชุมผูอ้  านวยโรงเรียนประถมศึกษาเขตอ าเภอแม่เมาะจ านวน 18 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 40 คน มีค. 3,000.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 อบรมผู้น านักเรียน กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 170 คน มีค. 8,800.00 - 0
งบฯ UC กิจกรรมท่ี ๓ ประกวดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย: รางวลัตอบแทน จ านวน: 3,000 บาทมีค. 3,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 14,800.00 0 0

37. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020503 ช่ือโครงการ: โครงการศูนย์เด็กฟันดี
งบฯ UC กิจกรรมท่ี ๒ อบรมให้ความรู้และการแปรงฟันแก่ผูป้กครอง กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 410 คน มิย. กค. สค. 4,100.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรม ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองการใช้ไหมขัดฟัน กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 100 คน มยิ. กค. สค. 9,020.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 13,120.00 0 0
38. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020504 ช่ือโครงการ: โครงการส่ือสารเพือ่สุขภาพ
งบฯ UC กิจกรรมที่ 4. จัดท าส่ือกิจกรรมรณรงค์ในวาระต่างๆตามประเด็นที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน จ านวน: 5 ต าบล มคี. 60,000.00 58,650.00 97.75

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 8. ประเมินมาตราฐานงานสุขศึกษา กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 30 คน พค. 3,900.00 - 0
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รวมงบประมาณโครงการ 63,900.00 58,650.00 91.78
39. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 020501 ช่ือโครงการ: โครงการให้ความรู้แก่ อสม.และ ตัวแทนในเขต อ.แม่เมาะ

อ่ืนๆ 4..ด าเนินการจดัอบรมตามแผนงานในโครงการ เร่ืองอนัตรายของมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม และอาการ
ผิดปกติเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 50 คน พย. 58,600.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 58,600.00 0 0
40. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020605 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายแุละกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังอ าเภอแม่เมาะ

งบฯ UC โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังอ าเภอแม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมาย: ส่ือเอกสาร จ านวน: 1 

โครงการ มคี. 3,500.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 3,500.00 0 0
41. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020611 ช่ือโครงการ: โครงการเสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวัยเรียน

กลุ่มเป้าหมาย: จ านวน: 0  0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
42. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020610 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวยั อ าเภอแม่เมาะ
กสต. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.1 ประเมิน/คดักรองสุขภาพ ผูสู้งอาย ุขอ้ 1.1.1 ค่าจา้งถ่ายเอกสารแบบคดักรองสุขภาพผูสู้งอายเุบ้ืองตน้ Basic Geriatric (BGS)กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 6,016 คน ตค. พย. ธค. 4,812.80 - 0

กสต.

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อ 1.1 ประเมนิ/คัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ ข้อ 1.1.2 

ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมนิ Geriatric Assessment ( GA) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 6,016 คน

ตค. พย. 

ธค. 4,812.80 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.1 ประเมิน/คดักรองสุขภาพ ผูสู้งอาย ุขอ้ 1.1.3 ค่า
เบ้ียเล้ียง เจา้หนา้ท่ีในการออกคดักรองในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 6 คน ตค. พย. ธค. 2,880.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ขอ้ 1.2.1 พฒันาศกัยภาพแกนน า ชมรมผูสู้งอายุ

กลุ่มเป้าหมาย: ชมรมผูสู้งอาย ุจ  านวน: 70 
คน

กพ. 21,150.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ขอ้ 1.2.2 อบรมพฒันาศกัยภาพและสร้างเครือข่ายชมรมผูสู้งอายรุะดบัหมู่บา้น

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 100 คน มีค. 16,600.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ขอ้ 1.2.4 จา้งท าคู่มือดูแลสุขภาพผูสู้งอายเุล่มสีฟ้า กรมอนามยั

กลุ่มเป้าหมาย: คู่มือ จ  านวน: 2,000 เล่ม ธค. มค. 
กพ. มีค.

160,000.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.3 ส่งเสริมให้จดักิจกรรมลดภาวะเส่ียงจากการ
ประเมินสุขภาพ ขอ้ 1.3.1 สร้างแกนน าออกก าลงักายในชมรมผูสู้งอายตุ  าบลแม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมาย: ชมรม จ านวน: 14 ชมรม ธค. มค. 
กพ. มีค.

53,500.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.3 ส่งเสริมให้จดักิจกรรมลดภาวะเส่ียงจากการ
ประเมินสุขภาพ ขอ้ 1.3.2 สร้างแกนน าดูแลฟันในชมรมผูสู้งอายุ

กลุ่มเป้าหมาย: ชมรม จ านวน: 15 ชมรม ธค. มค. 
กพ. มีค.

42,500.00 - 0
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อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.3 ส่งเสริมให้จดักิจกรรมลดภาวะเส่ียงจากการ
ประเมินสุขภาพ ขอ้ 1.3.3 จา้งท าแผ่นป้าย การดูแลฟันในผูสู้งอาย ุ( มุมสาธิตชมรมผูสู้งอาย ุ)ต าบล
แม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมาย: ชมรม จ านวน: 13 ชมรม ธค. มค. 
กพ. มีค.

7,700.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.3 ส่งเสริมให้จดักิจกรรมลดภาวะเส่ียงจากการ
ประเมินสุขภาพ ขอ้1.3.5 จา้งท าแผ่นป้าย ความรู้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพผูสู้งอายุ

กลุ่มเป้าหมาย: ส่ือเอกสาร จ านวน: 10 ช้ิน ธค. มค. 
กพ. มีค.

5,500.00 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.4 การดูแลผูสู้งอายท่ีุตอ้งไดรั้บการดูแล ระยะยาว
 ขอ้ 1.4.1 จดัประชุมทีมสหวิชาชีพ / หมอครอบครัว / CM จดัท าcare plan ดูแลผูสู้งอายกุลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 30 คน ธค. มค. 9,250.00 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.4 การดูแลผูสู้งอายท่ีุตอ้งไดรั้บการดูแล ระยะยาว
 ขอ้ 1.4.2 จดัประชุมเพ่ือประเมินผลการดูแลและปรับแผน Care plan

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 87 คน พค. 11,560.00 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.4 การดูแลผูสู้งอายท่ีุตอ้งไดรั้บการดูแล ระยะยาว
 ขอ้ 1.4.3 ออกเยีย่มให้การดูแลผูสู้งอาย ุและผูมี้ภาวะพ่ีงพิงในชุมชนโดย หมอครอบครัว สหวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 10 คน มีค. 19,200.00 - 0

กสต. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุข้อ 1.4 การดูแลผู้สูงอายท่ีุต้องได้รับการดูแล ระยะ
ยาว ข้อ 1.4.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การท าCase Conferenceเพ่ือเรียนรู้การดูแลผู้สูงอาย ุผู้มี
ภาวะพ่ึงพิง

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 100 คน กค. สค. 22,800.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขอ้ 1.4 การดูแลผูสู้งอายท่ีุตอ้งไดรั้บการดูแล ระยะยาว ขอ้ 1.4.7 รับการประเมิน ต าบล LTC ตามมาตรฐาน 7 องคป์ระกอบกลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 40 คน มิย. กค. สค. 5,200.00 - 0

งบฯ UC

กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานวดัส่งเสริมสุขภาพ ข้อ 2.1 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง 

ส่งเสริมจัดการความรู้ด้านสุขภาพ (3อ 2ส 1ฟ) ให้ม ีความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) 

ดูแลตนเองได้ตามหลักพระธรรมวนิัย

กลุ่มเป้าหมาย: พระสงฆ์กลุ่มเส่ียง จ านวน:

 40 รูป มยิ. 4,050.00 - 0

PPA กิจกรรมท่ี 2 พฒันางานวดัส่งเสริมสุขภาพ ขอ้ 2.1 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง 
ส่งเสริมจดัการความรู้ดา้นสุขภาพ (3อ 2ส 1ฟ) ให้มี ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ(Health Literacy) ดูแล
ตนเองไดต้ามหลกัพระธรรมวินยั

กลุ่มเป้าหมาย: พระสงฆก์ลุ่มเส่ียง จ  านวน:
 40 รูป

มิย. 8,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 399,515.60 0.00 0
43. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020612 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
กสต. กิจกรรมท่ี1: อบรมหญิงตั้งครรภ/์หลงัคลอดและผูป้กครองเด็กต ่ากวา่6 เดือน เขา้สู่มหศัจรรย1์,000

วนัแรกของชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 80 คน เมย. 16,800.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 2 :เฝ้าระวงัและส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ความรู้/แนะน า เร่ืองอาหารและอาหาร
ทดแทนโดยนกัโภชนากร

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 150 คน มีค. 3,750.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี3 : เตรียมความพร้อมท้ังด้านบคุลากร เคร่ืองมือ เวชภัณฑ์ในห้องหลังคลอด กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง มีค. 4,500.00 - 0
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รวมงบประมาณโครงการ 25,050.00 0 0

44. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020602 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบฯ UC 1.พฒันาระบบบริการสุขภาพดา้นแพทยแ์ผนไทย กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 1 โครงการ มีค. 16,500.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 16,500.00 0 0

45. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020613 ช่ือโครงการ: โครงการป้องกันเด็กจมน า้
ไม่มงีบประมาณทีมผูก่้อการดีประเมินตนเองตามแนวทางการด าเนินงาน ยาม เฝ้าระวงั ตรวจสอบ สอดส่องดูแล ตกัเตือนในช่วงเด็กเล่นน ้า แนะน าทุกครอบครัวท่ีมีเด็กอายนุอ้ยกวา่ 2 ปีให้ใชค้อกกั้นเด็กมาตรการต่อเน่ืองตลอดทั้งปีกลุ่มเป้าหมาย: รพ.สต จ านวน: 2 แห่ง สค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

46. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020614 ช่ือโครงการ: โครงการงานจิตอาสา
งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1.งาน จิตอาสา 904 วปร. กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ  านวน: 1 โครงการ มีค. 3,450.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 3,450.00 0.00 0
47. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020604 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ

งบฯ UC โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: รพ. และ รพ.สต. จ านวน: 
6 แห่ง

มีค. 6,000.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 6,000.00 0.00 0
48. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020615 ช่ือโครงการ: โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ไม่มงีบประมาณส่งรายงานให้จงัหวดัตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด (ทุก 3 เดือน) กลุ่มเป้าหมาย: รพ. จ านวน: 1 แห่ง สค. 0.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 0.00 0.00 0

49. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020618 ช่ือโครงการ: โครงการการจัดบริการอาชีวอนามยัส่ิงแวดล้อม
งบฯ UC 1) ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินกิจกรรมขั้นต่างๆ ในกิจกรรมการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ

จากส่ิงแวดลอ้ม/ท างาน
กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 30 คน มค. 33,250.00 24,300.00 73.08

รวมงบประมาณโครงการ 33,250.00 24,300.00 73.08
50. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020606 ช่ือโครงการ: โครงการเฝ้าระวงัป้องกันและควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายเป็นพาหะ

งบฯ UC 4.เตรียมความพร้อมดา้นควบคุมโรค กลุ่มเป้าหมาย: หมู่บา้น จ านวน: 12 หมู่บา้น มีค. 63,300.00 - 0
กสต. 5 จดัท าส่ือสารความเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย: หมู่บา้น จ านวน: 12 หมู่ มิย. 84,770.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 148,070.00 0 0
51. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020616 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาและเวชภณัฑ์มใิช่ยา
ไม่มงีบประมาณมาตรการใชเ้วชภณัฑมิ์ใช่ยา วสัดุการแพทย ์วสัดุทนัตกรรม และ วสัดุวิทยาศาสตร์ อยา่งสมเหตุสมผล กลุ่มเป้าหมาย: รพ. จ านวน: 1 แห่ง สค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0
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52. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020607 ช่ือโครงการ: โครงการสุขาภบิาลอาหารและน า้
งบฯ UC การจดัการสุขาภิบาลอาหารและการจดัการน ้าบริโภค กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง มีค. 2,260.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 2,260.00 0.00 0
53. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020601 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลกลุ่มการพยาบาลรพ.แม่เมาะ
งบฯ UC กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาชีพพยาบาล คปสอ.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: พยาบาล จ านวน: 52 คน ธค. 21,520.00 - 0
อ่ืนๆ กิจกรรมเพ่ิมความพึงพอใจของผูรั้บบริการ OPD กลุ่มเป้าหมาย: รพ.แม่เมาะ จ านวน: 1 แห่ง มีค. เมย. 

พค. มิย. 
กค. สค.

600,000.00 - 0

งบฯ UC โครงการการควบคุมป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย: อาคารผูป่้วยใน จ านวน: 1 
แห่ง

มีค. 10,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี3 ก ากับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อในรพ. ตึกผู้ป่วยใน ค่า
อุปกรณ์กล่องทิง้เขม็ และของมีคมท่ีใช้แล้ว

กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ านวน: 1 
โครงการ

มค. กพ. 
มีค. เมย.

19,400.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี3 ก ากบัติดตามการปฏิบติัตามแนวทางการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในรพ. ตึกผูป่้วยใน - กิจกรรม big cleaning day ในตึกผูป่้วยในกลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 20 คน ธค. มค. กพ. มีค. เมย.3,000.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 653,920.00 0 0

54. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020608 ช่ือโครงการ: โครงการเฝ้าระวงัโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมาดลูก
งบฯ UC ค่าตอบแทน (ค่าจา้งตรวจ slide pap smear) กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน เพศ ญ 30- 70 ปี จ  านวน: 1,433 คนมีค. 57,320.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 57,320.00 0 0

55. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020617 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่น
กสต. กิจกรรมท่ี 2.1 อบรมทกัษะชืวิตกลุ่มเส่ียง ต.แม่เมาะ กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 75 คน มีค. 114,070.00 - 0
กสต. 2.2 อบรมทกัษะชืวิต ต.สบป้าด กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 90 คน มีค. 18,700.00 - 0
อ่ืนๆ 3.1.จัดอบรมแกนน านักเรียนทักษะชีวิต(โรงเรียนสบป้าด,โรงเรียนบ้านใหม่ฯ,โรงเรียนกอรวก) กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน จ านวน: 40 คน กค. 53,600.00 - 0
อ่ืนๆ 3.3.จดักิจกรรมศึกษาดูงานท่ีเรือนจ ากลาง กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 40 คน กพ. กค. 44,000.00 - 0

อ่ืนๆ 3.4.ส ารวจพฤติกรรมวยัรุ่นอายุ

กลุ่มเป้าหมาย: ส่ือเอกสาร จ านวน: 2,000 

ชุด มค. กพ. 10,000.00 - 0

กสต. 3.5.1 กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวิตแก่เยาวชนต าบลนาสกั กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 100 คน มีค. 16,000.00 - 0
กสต. 3.5.3 อบรมกา้วยา่งอยา่งมัน่ใจในวยัรุ่น (เพศ/สุขภาพจิต/ยาเสพติด) กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 41 คน พค. 11,360.00 - 0
งบฯ UC 4.1สนบัสนุนการประกวด TO BE IDOL ระดบัภาค กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 10 คน กพ. 7,000.00 7,000.00 100



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

งบฯ UC 4.2 การจัดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ในสถานศึกษาและชุมชนให้มีกิจกรรมต่างๆ "ข่วงละอ่อนแม่เมาะ" กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 20 คน มค. กพ. 
มีค. เมย. 
พค. มิย. 
กค. สค.

34,250.00 - 0

งบฯ UC 5.2 อบรมเทคนิคการให้ค  าปรึกษาแก่แกนน าเยาวชนในชุมชน (หลกัสูตร 1 วนั) กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 40 คน มีค. 7,200.00 - 0
อ่ืนๆ 5.3 เสริมสร้างสถานศึกษาปลอดบุหร่ี/ยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย: อุปกรณ์ จ านวน: 1 โครงการ กพ. มคี. 142,500.00 142,500.00 100

งบฯ UC 5.4.รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐาน ในปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 20 คน มีค. 5,200.00 - 0
งบฯ UC 6.1. ร่วมประชุมวิชาการประจ าปี 2562 กลุ่มเป้าหมาย: เจา้หนา้ท่ี จ  านวน: 2 คน มิย. 10,120.00 - 0
อ่ืนๆ 3.2.ให้ความรู้เร่ืองสุขภาพจิต ยาเสพติด (อนุบาลแม่เมาะ /กอรวก /บา้นใหม่.) กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 40 คน กค. 53,600.00 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 527,600.00 149,500.00 28.34
56. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020603 ช่ือโครงการ: โครงการพัฒนาระบบงานเวชกรรมฟ้ืนฟู (กายภาพบ าบัด)

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาระบบงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู(กายภาพบ าบดั) - 1) พฒันาระบบฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง

กลุ่มเป้าหมาย: ส่ือเอกสาร จ านวน: 100 ชุด มีค. 1,000.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาระบบงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู(กายภาพบ าบดั) - 2) พฒันาระบบการส่งเสริม
สุขภาพผูป่้วยในคลินิก NCD

กลุ่มเป้าหมาย: ส่ือเอกสาร จ านวน: 2,500 
ชุด

มีค. 1,250.00 - 0

งบฯ UC กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาระบบงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู(กายภาพบ าบดั) - 3) รองรับการตรวจเยีย่มประเมิน
มาตรฐานการด าเนินงานคลินิกกายภาพบ าบดั

กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 20 คน มค. 2,000.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาระบบฟ้ืนฟสูมรรถภาพในผูป่้วยเร้ืองรัง ผูพิ้การ และผูสู้งอาย ุ- 1) จดัซ้ือวสัดุ
ครุภณัฑท่ี์จ าเป็นในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วย

กลุ่มเป้าหมาย: ผูรั้บบริการคลินิก จ านวน: 
1 แห่ง

มีค. 172,000.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยเร้ืองรัง ผู้พิการ และผู้สูงอาย ุ- 2) อบรม
ฟ้ืนฟูความรู้แกนน าดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้พิการ และผู้สูงอาย ุอ.แม่เมาะ

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เข้าร่วม จ านวน: 150 คน พค. 43,800.00 - 0

อ่ืนๆ กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาระบบฟ้ืนฟสูมรรถภาพในผูป่้วยเร้ืองรัง ผูพิ้การ และผูสู้งอาย ุ- 3) อบรมพฒันาศกัยภาพแกนน าชมรมคนพิการ อ.แม่เมาะกลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน: 50 คน มีค. 15,800.00 - 0
รวมงบประมาณโครงการ 235,850.00 0 0

57. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 020609 ช่ือโครงการ: โครงการเฝ้าระวงัโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
ไม่มงีบประมาณวางระบบการคดักรอง/กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม/การดูแลกลุ่มเส่ียง/พฒันาศกัยภาพบุคคลากร กลุ่มเป้าหมาย: รพ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง จ  านวน: 6 แห่งสค. 0 - 0

รวมงบประมาณโครงการ 0 0 0

จ านวนโครงการ ทั้งหมด 57 โครงการ ด าเนินการและเบิกจ่าย  10 โครงการ คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 5.7 


