
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานการจัดการทั่วไป   โรงพยาบาลสบปราบ  อ.สบปราบ  จ.ล าปาง                                         
ที ่  ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/ พิเศษ                      วันที ่ 3  ธันวาคม  2564      

เรื่อง   ขอรายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 

เรื่องเดิม   
ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมิน
เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานโดยก าหนดให้หน่วยงานมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 

 

ข้อพิจารณา 
ขอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

 
การประเมินผลแผนพฒันาและแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

ส าหรับสมาชิก รายชื่อโครงการและกิจกรรมของ คปสอ.สบปราบ : ปีงบประมาณ 2564 

1. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110104 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยท างานอ าเภอสบปราบ 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวล
า 

งบประมา
ณ 

เบิกจ่า
ย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยง โดยใช้
กระบวนการ 

กลุ่มเป้าหมาย: วัย
ท างาน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
4,100 คน 

มค. 102,500.0
0 

- 0.00 

http://61.7.235.5/project2021/RepListProjectAct.php?amp_id=521108


แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวล
า 

งบประมา
ณ 

เบิกจ่า
ย ร้อยละ 

Health literacy 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    102,500.0
0 

0.00 0.00 

2. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110105 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ (ด้านสุขภาพ) อ าเภอสบปราบ 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

ประชุม
คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุระดับอ าเภอ
ร่วมกับท้องถิ่น และ
ผู้น าชุมชน เพื่อร่วม
วางแผนการ .
ส่งเสริมสุขภาพเน้น
ป้องกันพลัดตกหก
ล้ม ข้อเข่าเสื่อม และ
ฟัน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุ อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 คน 

มค. 1,250.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

อบรมให้ความรู้
เพื่อให้ลดน  าหนัก
และมีการบริหารข้อ
เข่าของ

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้ป่วยอายุ 55 ปี 
ท่ี BMI เกิน 
จ านวน: 

มค. 15,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

กลุ่มเป้าหมาย 200 คน 

งบฯ 
UC 

ประชุมเพื่อ
ประเมินผลการดูแล
ทบทวนคุณภาพ 
Care Plan และ 
การดูแลผู้สูงอายุ 
โดย CG ให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงราย 
Case และ
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ี
เพิ่มขึ น 

กลุ่มเป้าหมาย: 
CG จ านวน: 
105 คน 

มค. กค. 21,000.00 - 0.00 

ท้องถิ่น อบรมทบทวนความรู้
แก่ Care Giver 

กลุ่มเป้าหมาย: 
CG จ านวน: 
105 คน 

พค. 26,250.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    63,500.00 0.00 0.00 

3. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110106 ชื่อโครงการ: โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัย
สุขภาพอ าเภอสบปราบ 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุม
วิเคราะห์
สถานการณ์โรค
ระบาดและ
จัดท าWar 
Room และ 
spot map 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ทีมงานควบคุม
โรคระดีบอ าเภอ 
จ านวน: 30 คน 

มค. 6,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

การซ้อมแผน
กรณีมีผู้ป่วยเข้า
ข่าย PUI โควิด-
19 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 คน 

กพ. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุม
สอบสวน 
ควบคุมโรคใน
พื นท่ี การเฝ้า
ระวัง/ติดตาม
ผู้ป่วย PUI 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 คน 

กพ. 20,000.00 20,000.00 100.00 

  รวม
งบประมาณ
โครงการ 

    31,000.00 20,000.00 64.52 

4. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110109 ชื่อโครงการ: โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออก
ก าลังกายเพื่อลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อ.สบปราบ 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

PPA ประชุมกระบวนการ
สร้างเสริมความรอบ
รู้ด้านสุขภาพของ
กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
120 คน 

กพ. 12,000.00 - 0.00 

PPA ประชุมสรุปผลและ
คืนข้อมูลแก่กลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูง 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
120 คน 

กค. 12,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    24,000.00 0.00 0.00 

5. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110108 ชื่อโครงการ: โครงการประชาชนอ าเภอสบปราบบริโภค
อาหารปลอดภัยมีคุณค่าและออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

กิจกรรม ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายใน
กลุ่มท่ีมี BMI เกิน
มาตรฐาน (ค้นหา

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
5 รางวัล 

มิย. 5,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

บุคคลต้นแบบท่ี
สามารถลด BMI ลง
จากเดิมได้มากท่ีสุด) 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    5,000.00 0.00 0.00 

6. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110107 ชื่อโครงการ: โครงการ Redesigns การให้บริการผู้ป่วย
เบาหวานใกล้บ้านใกล้ใจพึงพอใจบริการ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุม
คณะกรรมการ 
NCD Board ชี แจง
ติดตามงานไตร
มาส 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
NCD Board 
จ านวน: 25 คน 

ตค. มค. 
เมย. กค. 

2,500.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมพัฒนา
ศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยของทีมการ
รักษาใน NPCU 2 
ทีม ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจการ
ตรวจรักษาการใช้

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
NCD Board 
จ านวน: 20 คน 

กพ. 2,000.00 2,000.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

ยา การคัดกรอง
ภาวะวิกฤตใน
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
และโรควิกฤติอื่น 
ๆ 

งบฯ 
UC 

ประชุมคณะกรรม 
ทบทวน ปรับปรุง
คู่มือการ
ด าเนินงานคลินิก
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
NCD Board 
จ านวน: 20 คน 

มค. 2,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม มอค 
และ อสม.ในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ สอน
สาธิตและฝึก
ปฏิบัติการเจาะ
เลือดการใช้เครื่อง
เจาะเลือด การวัด
ความดันโลหิต 

กลุ่มเป้าหมาย: 
อสม.มอค. อ.
สบปราบ 
จ านวน: 
100 คน 

กพ. 2,500.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ     9,000.00 2,000.00 22.22 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

โครงการ 

7. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110101 ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมคุณภาพหญิงตั งครรภ์และห้อง
คลอดคุณภาพ อ.สบปราบ 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมสาธิต
อาหารเสริม
ส าหรับหญิงมี
ครรภ์ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
หญิงตั งครรภ์ อ.
สบปราบ จ านวน: 
15 คน 

มค. มีค. 
พค. 

10,125.00 3,375.00 33.33 

งบฯ 
UC 

ประชุมฟื้นฟู
วิชาการภาวะ
ฉุกเฉินทางสูติ
กรรม 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เจ้าหน้าท่ี คปสอ.
สบปราบ จ านวน: 
30 คน 

กพ. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุม
คณะกรรมการ 
MCHB ระดับ
อ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
MCHB ระดับ
อ าเภอ จ านวน: 
20 คน 

ตค. มค. 
มีค. กค. 

2,000.00 1,000.00 50.00 

งบฯ 
UC 

หน่วยงาน
ภายนอกดยี่ยม

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 

พค. 2,000.00 0.00 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

นิเทศคิดตามงาน
แม่และเด็ก 

MCHB ระดับ
อ าเภอ จ านวน: 
20 คน 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    17,125.00 4,375.00 25.55 

8. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110102 ชื่อโครงการ: โครงการเด็ก 0-5 ปี มีดารเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย อ.สบปราบ 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมประชุม
พัฒนาศักยภาพ
การประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ในครูพี่เลี ยงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูปฐมวัย โดย
ใช้คู่มือ DSPM 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
48 คน 

กพ. 4,800.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมประชุม
พัฒนาศักยภาพ
การส่งเสริม
กระตุ้น

กลุ่มเป้าหมาย: 
อสม.สาขาแม่
และเด็ก จ านวน: 
56 คน 

กพ. 1,400.00 1,400.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

พัฒนาการใน 
อสม.สาขาแม่
และเด็ก โดยใช้
คู่มือ DSPM 

ท้องถิ่น ประชุมอบรม
ผู้ปกครองเด็กที่
มีภาวะ
โภชนาการเด็ก 
ผอม เตี ย 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้ปกครองเด็ก 
ผอม เตี ย 
จ านวน: 109 คน 

มีค. 78,480.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ออกเย่ียม
ติดตามประเมิน
ศูนย์เด็กเล็ก
ร่วมกับทีมภาคี
เครือข่าย โดยใช้
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ทีมประเมิน อ.
สบปราบ 
จ านวน: 6 คน 

กค. 3,900.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    88,580.00 1,400.00 1.58 

9. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 110103 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่ม
วัยเรียนและวัยรุ่น อ าเภอสบปราบ 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

PPA กิจกรรมสร้าง
เสริมพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ของ
วัยรุ่น 

กลุ่มเป้าหมาย: 
วัยรุ่น วัยเรียน อ.
สบปราบ จ านวน: 
70 คน 

มิย. 14,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

อบรมให้ความรู้แก่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เรื่องการสื่อสาร
เชิงบวก 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้ปกครองเด็กวัยรุ่น 
วัยเรียน อ.สบปราบ 
จ านวน: 100 คน 

มค. 3,875.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมพัฒนา
คลินิกวัยรุ่นให้
ผ่านมาตรฐาน
คลินิกท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่น 
(YFHS) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
วัยรุ่น จ านวน: 
30 คน 

มิย. 3,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    20,875.00 0.00 0.00 

10. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 110205 ชื่อโครงการ: โครงการรพสต.คุณภาพ อ าเภอสบปราบ 
จังหวัดล าปาง 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การ
เขียนแบบ
ประเมินปรับปรุง
จัดท าAction 
Plan ของรพสต. 
และงานวิจัย
สุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

มค. 7,200.00 7,200.00 100.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมวางแผน
จัดการปัญหา
สุขภาพของพื นที่
ในชุมชน 
(ODOP) ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
ระดับต าบลและ
การพัฒนาบริการ
ในสถานบริการ
รพสต. 4 แห่ง รพ
สต.จัวเหนือ รพ
สต.นายาง รพสต.
บ้านไร่ รพสต.ปง
กา 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 คน 

กพ. 5,000.00 5,000.00 100.00 

งบฯ ประชุมน าเสนอ
ผลการพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.สาธารณ

มิย. 10,000.00 10,000.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

UC สุขภาพและ
ผลงานการพัฒนา
บริการในสถาน
บริการรพสต. 4 
แห่ง รพสต.จัว
เหนือ รพสต.นา
ยาง ร่วมกับทีม
ประเมินคุณภาพ 

สุขและอปท. 
จ านวน: 
100 คน 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    22,200.00 22,200.00 100.00 

11. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 110201 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพระบบป้องกันและ
ควบคุมโรควัณโรค 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุม
คณะกรรมการ
และติดตามการ
ด าเนินงานใน
พื นท่ี รพ.สบ
ปราบ และ รพ.
สต. 

กลุ่มเป้าหมาย: 
รพ.สบปราบ 
และ รพ.สต. 
จ านวน: 4 ครั ง 

ธค. มีค. 
มิย. กย. 

2,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

รับนิเทศติดตาม
คุณภาพงานวัณ
โรคร่วมกับ
คณะท างาน 
สสจ./สคร. 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะท างาน 
สสจ./สคร. 
จ านวน: 2 ครั ง 

มค. มิย. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมฟื้นฟู
อบรมพัฒนาทีม 
และติดตาม
ร่วมกับ
คณะกรรมการ 
TB เรื่อง
แนวทางการคัด
กรองฯ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
TB จ านวน: 
30 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

4.1ค่าจ้างเหมา
เอ๊กเรย์เคลื่อนท่ี 
(Mobile X-
rays) คัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง
เป้าหมายด้วย
การถ่ายภาพ
รังสีทรวงอก 

กลุ่มเป้าหมาย: 
กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย
วัณโรค 
จ านวน: 
2,500 ราย 

พย. 125,000.00 125,000.00 100.00 

งบฯ 4.2ประชุม อส กลุ่มเป้าหมาย: พย. 16,000.00 16,000.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

UC ม.ติดตามคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง
วัณโรคฯ 

อสม. จ านวน: 
40 คน 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    149,000.00 141,000.00 94.63 

12. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 110202 ชื่อโครงการ: โครงการโครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน คปสอ สบปราบ 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

จัดซื อสมุนไพร
พอกเข่าท่ีได้
มาตรฐาน 
สนับสนุน รพ.
สต. 

กลุ่มเป้าหมาย: 
รพ.สต ใน
เครือข่ายทั ง 4 
แห่ง จ านวน: 
4 แห่ง 

ธค. 26,530.00 26,530.00 100.00 

ท้องถิ่น ประชุมอบรม
การส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุเพื่อ
ป้องกันข้อเข่า
เสื่อมและการ
พลัดตกหก 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้สูงอายุอ าเภอ
สบปราบ 
จ านวน: 320 คน 

มิย. 37,000.00 37,000.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

ท้องถิ่น ประชุมอบรม 
การส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุเพื่อ
ป้องกันข้อเข่า
เสื่อมและการ
พลัดตกหกล้ม 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้สูงอายุอ าเภอ
สบปราบ 
จ านวน: 280 คน 

มิย. 33,000.00 - 0.00 

  รวม
งบประมาณ
โครงการ 

    96,530.00 63,530.00 65.81 

13. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 110204 ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาระบบบริการการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อ.สบปราบ 

แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 
ร้อย
ละ 

งบประมาณ
จาก สสจ.
ล าปาง 

1) กิจกรรม
การค้นหา การ
คัดกรอง การ
บ าบัด และ
การติดตาม ผู้
ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด ปี 
2564 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้ติดสารเสพติด 
จ านวน: 
100 คน 

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

187,100.00 - 0.00 



แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 
ร้อย
ละ 

  รวม
งบประมาณ
โครงการ 

    187,100.00 0.00 0.00 

14. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 110208 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว 
คปสอ.สบปราบ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมชี แจงสร้าง
ความเข้าใจบุคลากร
ทุกสาขาวิชาชีพ ใน
การด าเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

มค. 2,000.00 - 0.00 

อ่ืนๆ จัดซื อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 ชุด 

มค. 220,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรมทีม 
NPCU 2 ทีม update 
CPG การตรวจรักษา
โรคเบื องต้นการ ANC 
คุณภาพ การประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

ติดตามพัฒนาการเด็ก 
0-5 ปี การดูแล
ผู้สูงอายุ 

งบฯ 
UC 

พัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการคลินิก
หมอครอบครัวศึกษา
ดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้ คลินิกหมอ
ครอบครัว จังหวัด
อยุธยาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

พค. 60,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

จัดกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียนผลการ
พัฒนาคุณภาพบริการ 
NPCU.สบปราบ 
NPCU ปงกา 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

กย. 3,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    288,000.00 0.00 0.00 

15. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 110301 ชื่อโครงการ: โครงการองค์กรแห่งความสุข คปสอ.สบปราบ 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติ
เสริมสร้าง
คุณธรรมในวัน
ขึ นปีใหม ่

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
80 คน 

มค. 10,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการและ
รณรงค์ ขับขี่
ปลอดภัยวัน
สงกรานต์ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
80 คน 

เมย. 10,000.00 8,000.00 80.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการและ
รณรงค์งดเหล้า
วันเข้าพรรษา 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
80 คน 

กค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
บุคลากร
สุขภาพดี สร้าง
องค์กรเป็นสุข
ใน วันมหิดล 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
80 คน 

กย. 3,000.00 3,000.00 100.00 

งบฯ ประชุมเชิง กลุ่มเป้าหมาย: มค. 47,000.00 14,000.00 29.79 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

UC ปฏิบัติการสร้าง
เสริมสุขภาพ
บุคลากร 

จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
140 คน 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สุข
กับการออม 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
60 คน 

มค. 11,200.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    84,200.00 25,000.00 29.69 

16. แผน:ย.3 รหัสโครงการ: 110302 ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ
งาน คปสอ.สบปราบ 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มหกรรม
งานคุณภาพและ
วิชาการ คปสอ.สบ
ปราบ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
140 คน 

มิย. 46,400.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

การน าเสนอ
วิชาการระดับเขต/

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ

สค. 20,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

ประเทศ ปราบ จ านวน: 
1 ผลงาน 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    66,400.00 0.00 0.00 

17. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 110404 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA) อ าเภอสบปราบ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ส านักงาน
สาธารณสุข อ าเภอ
สบปราบ จังหวัด
ล าปางปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

กพ. พค. 4,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    4,000.00 0.00 0.00 

18. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 110405 ชื่อโครงการ: โครงการร่วมใจพัฒนาคุณภาพสบปราบสู่ความ
ยั่งยืน ปี 2564 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

ประชุม
คณะกรรมการทีมน า
และทีมคร่อมสาย
งาน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
15 คน 

กพ. 750.00 0.00 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฟื้นฟูความรู้ IC และ
การสวมใส่ PPE 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
140 คน 

เมย. 5,000.00 0.00 0.00 

งบฯ 
UC 

สอบเทียบคุณภาพ
เครื่องมือแพทย์ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
โรงพยาบาลสบ
ปราบ จ านวน: 
1 แห่ง 

กพ. 15,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมทบทวนการ
ใช้เครื่องมือพัฒนา
คุณภาพ 
3P,CQI,Lean 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 คน 

กพ. 1,250.00 0.00 0.00 

งบฯ 
UC 

Dental safety 
Goal 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
15 คน 

พค. 1,500.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

มาตรฐานงาน
กายภาพบ าบัด 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
15 คน 

เมย. 1,500.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

มาตรฐานงานชันสูตร กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

มีค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

มาตรฐานงานรังสี
วิทยา 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
15 คน 

กพ. 1,500.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

การขอรับรองระบบ
คุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข
ปี2564 (Lab&X-
ray) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

กค. 38,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    67,500.00 0.00 0.00 



19. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 110403 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ คปสอ.สบ
ปราบ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

อ่ืนๆ จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
รพสต. 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 ชุด 

มีค. 120,000.00 - 0.00 

อ่ืนๆ ค่า Activate 
โปรแกรม 
HosXP รพสต. 
( งบ QOF ) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
5 แห่ง 

มค. 20,000.00 20,000.00 100.00 

งบฯ 
UC 

ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ข้อมูลอ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
MRA จ านวน: 
15 คน 

มค. มีค. 
พค. สค. 

6,000.00 3,000.00 50.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมการ
ควบคุมก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล
ข้อมูล โดย
ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลอ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

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

6,000.00 1,000.00 16.67 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

อ่ืนๆ การพัฒนาเป็น 
ระบบ Smart 
Hospital 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
1 แห่ง 

มีค. 450,000.00 350,000.00 77.78 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
เขียนชุดค าส่ัง
รายงานข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
25 คน 

พค. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมคณะ
กรรมพัฒนา 
HAIT รพ. 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
15 คน 

กพ. 1,500.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมสรุป
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศตาม
มาตรฐาน 
(HAIT) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
15 คน 

กค. 1,500.00 - 0.00 

  รวม
งบประมาณ

    610,000.00 374,000.00 61.31 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

โครงการ 

20. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 110401 ชื่อโครงการ: โครงการการบริหารจัดการด้านการเงิน การ
คลัง คปสอ.สบปราบ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมการ
จัดท าแผนและ
ติดตามแผนการ
เงิน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
CFO จ านวน: 
14 คน 

มค. มีค. 
มิย. สค. 

1,400.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ตรวจสอบ
ภายในและ
ควบคุมภายใน 
5 มิติ ( EIA ) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
60 คน 

มค. กพ. 
มีค. 

6,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุม
ตรวจสอบ
ภายใน ร่วมกับ
ทีมตรวจสอบ
ภายใน สสจ.
ล าปาง 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
คปสอ.สบปราบ 
จ านวน: 30 คน 

กพ. กค. 6,000.00 6,000.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ใช้โปรแกรม 
RCM 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
80 คน 

พค. 47,600.00 47,600.00 100.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรม E-
claim เรียกเก็บ
ค่าบริการทาง
การแพทย์สิทธิ์ 
อปท. ของ รพ
สต. 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
15 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
MRA จ านวน: 
11 คน 

มค. มีค. 
พค. สค. 

4,400.00 4,400.00 100.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    68,400.00 58,000.00 84.80 

21. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 110402 ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใส คปสอ.สบปราบ ปี 2564 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติแนว
ทางการตรวจ
ประเมินเอกสาร
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (EBIT) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

มค. มีค. 
มิย. กย. 

8,000.00 2,000.00 25.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความความ
โปร่งใส (ITA) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
130 คน 

มีค. 13,000.00 13,000.00 100.00 

อ่ืนๆ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

มีค. 4,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    25,000.00 15,000.00 60.00 



22. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 110501 ชื่อโครงการ: โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

ท้องถิ่น กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ / มาตรการ 
/การใช้นวตกรรม 
โรคทางระบาด
ต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
180 คน 

พค. 36,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ป้ายประชาสัมพันธ์
อะคริลิค (ขนาด 
1.00 เมตร x 0.5 
เมตร) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
4 ชุด 

พค. 6,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    42,000.00 0.00 0.00 

23. แผน:แก้ปัญหา รหัสโครงการ: 110502 ชื่อโครงการ: กิจกรรมการปรับพฤติกรรมในกลุ่ม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมโรคไม่ได ้92 ราย 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมการปรับ
พฤติกรรมในกลุ่ม
โรคเบาหวานและ

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 

กพ. มีค. 
เมย. พค. 

9,200.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

ความดันโลหิตสูง
ท่ีควบคุมโรคไม่ได้ 
92 ราย 

92 คน 

งบฯ 
UC 

จัดอบรมแม่บ้าน
และผู้ประกอบ
อาหารให้ผู้ป่วย
เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
ท่ีควบคุมโรคไม่ได้ 
92 คน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
92 คน 

มีค. 9,200.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมเครือข่าย
ชุมชนในการ
ป้องกันปัญหา
ด้านจิตเวช 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 คน 

มีค. 2,500.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมจิตเวช
สัญจรร่วมกับทีม
จิตเวช
โรงพยาบาล
ล าปาง 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

พค. 2,000.00 2,000.00 100.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม 
อบรมปรับเปลี่ยน

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.สบ

มค. 10,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

พฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงท่ีมี CVD 
Risk สูงอันตราย 

ปราบ จ านวน: 
100 คน 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    32,900.00 2,000.00 6.08 

24. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110607 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการท า
แบบ ประเมิน
ตนเอง ตาม
มาตรฐานในด้าน 
มิติกระบวนการ 
แบบ A,D,L,I 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.สาธารณสุข 
จ านวน: 30 คน 

มีค. 1,500.00 1,500.00 100.00 

งบฯ 
UC 

ทีมพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล
ภายนอกเย่ียม
หน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

พค. 4,500.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ     6,000.00 1,500.00 25.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

โครงการ 

25. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110609 ชื่อโครงการ: โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย อ.สบ
ปราบ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

จัดซื อชุด
ทดสอบสาร
ปนเปื้อนใน
อาหาร 

กลุ่มเป้าหมาย: 
โรงพยาบาลสบ
ปราบ จ านวน: 
1 แห่ง 

เมย. 5,200.00 2,422.00 46.58 

  รวม
งบประมาณ
โครงการ 

    5,200.00 2,422.00 46.58 

26. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110608 ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
อ าเภอสบปราบ ปี 2563 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

1. กิจกรรมติดตาม
เด็กกลุ่มเสี่ยงโดย
คณะกรรมการ
ส านักงาน

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
10 คน 

สค. 250.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

สาธารณสุขจังหวัด
ล าปาง 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมพัฒนา
นโยบายสาธารณะ 
/ มาตรฐานศูนย์
เด็กอ่อนหวานทุก
ศูนย์เด็กก่อนวัย
เรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เด็กก่อนวัย
เรียน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
10 ชุด 

มีค. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมพัฒนา
ศูนย์เด็กน าร่อง
แปรงฟันแห้และใช้
ไหมขัดฟัน 2 แห่ง
เด็กก่อนวัยเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เด็กก่อนวัย
เรียน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
2 ชุด 

มีค. 1,000.00 1,000.00 100.00 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมติดตาม/ 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานการ
แปรงฟันแห้งและ
ไหมขัดฟัน โดย
ทันตบุคลากรเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เด็กก่อนวัย
เรียน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
13 คน 

กพ. มีค. 650.00 650.00 100.00 

งบฯ กิจกรรมติดตาม / กลุ่มเป้าหมาย: เมย. 500.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

UC ประเมินผลการ
ด าเนินงานแปรง
ฟันแห้งและไหม
ขัดฟันโดย
คณะกรรมการ
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าปางเด็กก่อนวัย
เรียน 

เด็กก่อนวัย
เรียน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมฝึกทักษะ
แปรงฟันทุก
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบกลุ่มเด็ก
วัยเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เด็กวัยเรียน อ.
สบปราบ 
จ านวน: 
100 ชุด 

มีค. 1,500.00 1,500.00 100.00 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมติดตาม/ 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานการ
แปรงฟันคุณภาพ
และใช้ไหมขัดฟัน
โดยทันตบุคลากร
เด็กวัยเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เด็กวัยเรียน อ.
สบปราบ 
จ านวน: 3 คน 

มค. กพ. 
มีค. 

225.00 225.00 100.00 

งบฯ กิจกรรมติดตาม / กลุ่มเป้าหมาย: มีค. 375.00 375.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

UC ประเมินผลการ
ด าเนินงานแปรง
ฟันคุณภาพและใช้
ไหมขัดฟันโดย
คณะกรรมการ
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าปาง เด็กวัย
เรียน 

เด็กวัยเรียน อ.
สบปราบ 
จ านวน: 15 คน 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมแปรงฟัน
คุณภาพและใช้
ไหมขัดฟัน 2 แห่ง 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เด็กวัยเรียน อ.
สบปราบ 
จ านวน: 2 ชุด 

มีค. 1,000.00 1,000.00 100.00 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมพัฒนา
นโยบายสาธารณะ 
/ มาตรฐาน
โรงเรียนอ่อนหวาน
น าร่อง 2 แห่ง 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เด็กวัยเรียน อ.
สบปราบ 
จ านวน: 2 ชุด 

มีค. 1,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก
ให้กับผู้ดูแลกลุ่ม
ผู้ป่วยติดบ้าน ติด

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้สูงอายุ อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

พค. มิย. 1,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

เตียง ผู้สูงอายุ 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    12,500.00 4,750.00 38.00 

27. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110606 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริการตาม Service 
Plan คปสอ สบปราบ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม 
CM รายโรคให้มี
ความรู้ทักษะใน
การวิเคราะห์
และประเมิน
ผลลัพธ์ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
25 คน 

กพ. 2,500.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

เวทีสรุปผลงาน
และติดตามงาน
ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละรายโรค 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

กย. 9,600.00 9,600.00 100.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมติดตาม
เยี่ยมจาก 
โรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 

พค. 1,500.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

มะเร็ง 15 คน 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม 
การคัดกรอง
cataract 
ร่วมกับทีมแพทย์
โรงพยาบาล
ล าปางเพื่อคัด
กรองผ่าตัด
เปลี่ยนเลนส์ตา 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.
สบปราบ 
จ านวน: 20 คน 

เมย. 7,000.00 - 0.00 

ท้องถิ่น ประชุมอบรม 
อบรมหลักสูตร 
อฉช.และ
ประชาสัมพันธ์
1669 ผ่านภาคี
เครือข่ายในพื นท่ี 
อบต.สบปราบ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชน อ.
สบปราบ 
จ านวน: 50 คน 

กค. 12,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม 
ซ้อมแผนรองรับ
สาธารณภัย
ร่วมกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
160 คน 

มีค. 4,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม 
ฟ้ืนฟูหลักสูตร 
ACLS 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

มีค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม 
ฟ้ืนฟูหลักสูตร 
Pre hospital 
,Triage 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
30 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม 
ฟื้นฟูการช่วยฟื้น
คืนชีพเบื องต้น 
(BLS) และการ
ใช้เครื่อง AED 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
60 คน 

กพ. 3,000.00 3,000.00 100.00 

งบฯ 
UC 

ประชุมอบรม 
เตรียมความ
พร้อมรองรับสา
ธารณภัย อ.สบ
ปราบ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 คน 

มค. 5,000.00 5,000.00 100.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    50,600.00 17,600.00 34.78 



28. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110605 ชื่อโครงการ: โครงการบริหารแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.สบ
ปราบ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

1.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนงาน
โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
คปสอ.สบปราบ 
ปี2564 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
คปสอ.สบปราบ 
จ านวน: 25 คน 

พย. 2,500.00 0.00 0.00 

งบฯ 
UC 

1.2 ประชุม
คณะกรรมการ 
คปสอ.สบปราบ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
คณะกรรมการ 
คปสอ.สบปราบ 
จ านวน: 16 คน 

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

4,800.00 4,000.00 83.33 

งบฯ 
UC 

2.1 ประชุม
ชี แจงแนว
ทางการนิเทศ
จากทีมโซน 
สสจ.ล าปาง 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.รพ 
จ านวน: 40 คน 

ตค. 4,000.00 4,000.00 100.00 

งบฯ 
UC 

2.2 ประชุม
ชี แจงแนว

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.รพ 

มิย. กค. 4,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

ทางการนิเทศ
จากทีมโซน 
สสจ.ล าปาง 

จ านวน: 40 คน 

งบฯ 
UC 

3.1 ประชุม
ชี แจงแนว
ทางการนิเทศ
จากทีม คปสอ.
สบปราบ รอบท่ี
1 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.รพ/รพ.สต 
จ านวน: 20 คน 

กพ. 8,000.00 8,000.00 100.00 

งบฯ 
UC 

3.2ประชุมชี แจง
แนวทางการ
นิเทศจากทีม 
คปสอ.สบปราบ 
รอบท่ี2 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.รพ/รพ.สต 
จ านวน: 20 คน 

มิย. 8,000.00 4,000.00 50.00 

งบฯ 
UC 

4.1ประเมินผล
งาน คปสอ.รอบ 
6 เดือน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท. จ านวน: 
20 คน 

พค. 30,000.00 0.00 0.00 

งบฯ 
UC 

4.1ประเมินผล
งาน คปสอ.รอบ 
1 ปี และจัดท า
แผน

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท. จ านวน: 
20 คน 

สค. 30,000.00 4,000.00 13.33 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

ปีงบประมาณปี 
2565 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    91,300.00 24,000.00 26.29 

29. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110601 ชื่อโครงการ: โครงการเด็กวัยเรียนอ าเภอสบปราบสุขภาพ
ดี อ.สบปราบ 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

จัดอบรม
โภชนาการใน
ผู้ปกครองเด็กที่มี
ภาวะโภชนาการ
ผิดปกติ (นร.ป.1- 
ป.6) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
50 คน 

มค. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

การอบรมเด็กมี
ปัญหาทุพโภชนการ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
เด็กวัยเรียน อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
60 คน 

กย. 6,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

อบรมแกนน า
สุขภาพนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: 
นักเรียน อ.สบ

กพ. 6,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

ปราบ จ านวน: 
60 คน 

งบฯ 
UC 

จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขรพ.สต.
ทุกแห่ง/ครู
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียนใน
อ าเภอสบปราบ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
25 คน 

มิย. 2,500.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    19,500.00 0.00 0.00 

30. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110604 ชื่อโครงการ: โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลากร คปสอ.
สบปราบ ปี 2564 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์การ
ท างาน ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ (พี่
สอนน้อง) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
130 คน 

มิย. 36,000.00 3,000.00 8.33 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย
ละ 

งบฯ 
UC 

ประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์การ
ท างาน ความ
ประทับใจการ
ปฏิบัติงาน (งาน
มุฑิตาจิต ) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
130 คน 

สค. 36,000.00 15,000.00 41.67 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    72,000.00 18,000.00 25.00 

31. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110602 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาความรู้ อสม.หมอครอบครัว 
สู่ อสม 4.0 สื่อสารความเสี่ยง อาหารปลอดภัยและเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

จัดการอบรม 
หลักสูตรพัฒนา
ความรู้ อสม.
หมอครอบครัว 
สู่ อสม 4.0 
สื่อสารความ
เสี่ยง อาหาร
ปลอดภัยและ
เฝ้าระวังควบคุม

กลุ่มเป้าหมาย: 
อสม. อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
781 คน 

กพ. 78,100.00 78,100.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

ป้องกันโรคโควิด 
19 

งบฯ 
UC 

คัดเลือก อสม.
ดีเด่นระดับ
อ าเภอ ปี 2564 
โดยน าเสนอแต่
ละสาขา จ านวน 
12 สาขา 

กลุ่มเป้าหมาย: 
อสม. อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
20 คน 

พค. 2,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมรณรงค์
วัน อสม.
แห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 
รณรงค์ด้าน
สุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
อสม. อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
781 คน 

มีค. 44,050.00 44,050.00 100.00 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    124,150.00 122,150.00 98.39 

32. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110610 ชื่อโครงการ: โครงการโครงการ การด าเนินงานจัดระบบ
จัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

ตรวจเฝ้าระวัง
ภาชนะ
ประกอบ/ปรุง
อาหาร ด้วยชุด
ทดสอบ SI-2 
ร้านอาหาร
โรงพยาบาล 

กลุ่มเป้าหมาย: 
สถาน
ประกอบการ
อาหาร อ.สบ
ปราบ จ านวน: 
300 ขวด 

มีค. 4,500.00 4,500.00 100.00 

งบฯ 
UC 

ส ารวจ
สภาพแวดล้อม
และความ
ปลอดภัยในการ
ท างานตรวจ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 
(แสง เสียง ความ
ร้อน ฝุ่นละออง) 
ด้วยเครื่องมืออา
ชีวสุขศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
10 คน 

มิย. 7,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ส่งตรวจคุณภาพ
น  าทิ ง 
ห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มเป้าหมาย: 
รพ.สบปราบ 
จ านวน: 2 ครั ง 

มีค. กย. 5,500.00 5,500.00 100.00 

งบฯ การคลีนบ่อสูบ กลุ่มเป้าหมาย: เมย. 98,950.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

UC พร้อมติดตั งชุด
อุปกรณ์ 

รพ.สบปราบ 
จ านวน: 1 แห่ง 

งบฯ 
UC 

การติดตั ง
อุปกรณ์ บริเวณ
บ่อสูบบ่อบ าบัด
น  าเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย: 
รพ.สบปราบ 
จ านวน: 1 แห่ง 

เมย. 56,760.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ทบทวนแผนและ
ฝึกซ้อมแผน
อุบัติภัย/อัคคีภัย
ในหน่วยงาน 
ร่วมกับ 
หน่วยงาน อปท. 
(ซ้อมแผนบน
โต๊ะ) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
40 คน 

พค. 1,000.00 - 0.00 

งบฯ 
UC 

ซ้อมแผนอัคคีภัย
ในหน่วยงาน
ร่วมกับ 
หน่วยงาน 
อปท./ภารรัฐ 
(ซ้อมจริง) 

กลุ่มเป้าหมาย: 
จนท.คปสอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
120 คน 

พค. 7,200.00 - 0.00 

ท้องถิ่น อบรมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย: มีค. 10,000.00 - 0.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

ส่งเสริมการ
บริโภคอาหาร
ปลอดภัยและ
สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมใน 
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว และผู้
สัมผัสอาหารใน
ตลาดสด 
เทศบาลต าบล
สบปราบ 

ร้านอาหาร อ.
สบปราบ 
จ านวน: 50 คน 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    190,910.00 10,000.00 5.24 

33. แผน:ปกติ รหัสโครงการ: 110611 ชื่อโครงการ: โครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อ าเภอสบปราบ 

แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบฯ 
UC 

กิจกรรมการ
ให้บริการตรวจ
โรคท่ัวไป ทัน
ตกรรม และ

กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนอ.สบ
ปราบ จ านวน: 
120 คน 

มิย. 13,000.00 13,000.00 100.00 



แหล่ง
งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

กิจกรรมอื่นๆ
ตามแผน 

  รวมงบประมาณ
โครงการ 

    13,000.00 13,000.00 100.00 

ข้อมูล ณ วันท่ี 2021-12-30 04:45:17 

ข้อเสนอ   

เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่  รายงานผลการก ากับ ติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2564  http://www.sopprabhospital.go.th/ ผ่านเวปไซด์ของโรงพยาบาลสบปราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
                                             
 

 
(นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
 

  ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
- อนุญาตให้น าเผยแพร่บนเว็บไซด์ โรงพยาบาลสบปราบ 

 
 

 

(นางสาวนฤนาท  จอมภาปิน) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 

http://www.sopprabhospital.go.th/


 


