
รายช่ือโครงการและกิจกรรมของ คปสอ.สบปราบ : ปีงบประมาณ 2563 
1. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 110107 ช่ือโครงการ: โครงการร้านชาํสบปราบปลอดภยัใชย้าสมเหตุผล ปี 2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองความรู้ในการเลอืกซ้ือและใชย้า รวมถึงผลิตภณัฑ์

สุขภาพ อยา่งสมเหตุผลและปลอดภยั 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบปราบ 

จาํนวน: 50 คน 

มีค. 9,500.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     9,500.00 0.00 0.00 

2. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 110104 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาและสร้างเสริมศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัทาํงานอาํเภอสบปราบ ปี 

2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประชุมเชิงปฏิบติัการ กลุ่มเส่ียง ดา้นอาหาร ออกกาํลงักาย อารมณ์ กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรวยั

ทาํงาน อ.สบปราบ จาํนวน: 

200 คน 

มีค. 26,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

จดัซ้ือเคร่ือง Salt meter สาํหรับตรวจวดัความเค็มในอาหาร กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 118 เคร่ือง 

มีค. 141,600.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

จดัประชุมช้ีแจง ประธาน อสม.และมอค. เร่ืองลดเคม็ ลดหวานและการออกกาํลงั

กาย 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 60 คน 

มค. 6,000.00 6,000.00 100.00 

งบฯ 

UC 

จดัอบรมช้ีแจงการบริโภคการลดเค็มลดหวานและทกัษะการออกกาํลงักาย แก่ อส

ม.ทุกคน 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม.อ.สบปราบ 

จาํนวน: 781 คน 

มค. 39,050.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

จดัทาํส่ือให้ความรู้ ลดหวาน ลดเค็ม ออกกาํลงักาย ร่วมกบังาน Green & Clean 

สาํหรับสถานบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 6 ชุด 

เมย. 1,500.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมมอบป้ายหวานนอ้ยเลือกไดแ้ก่ร้านขายเคร่ืองด่ืมที่เขา้ร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 5 คน 

เมย. 500.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

อบรม แกนนาํสุขภาพ อสม. มอค. เร่ืองการอกกาํลงักายที่ถูกตอ้ง กลุ่มเป้าหมาย: อสม.มอค. อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 119 คน 

มค. 2,975.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

จดักิจกรรมประกวดการออกกาํลงักายระดบัตาํบล กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 4 ตาํบล 

พค. 8,000.00 - 0.00 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมประกวดการออกกาํลงักายระดบัอาํเภอ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 3 รางวลั 

พค. 6,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

.คน้หาและจดักิจกรรมลดเอว ลดพุง เพิ่มความแข็งแรง ในประชาชนที่มี BMI 

มากกว่า 23 รอบเอวเกิน โดยใชคู้่มือ Health Literacy 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 100 คน 

มีค. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประเมิน BMI และสมรรถภาพทางกายบุคลากรหน่วยบริการของอาํเภอสบปราบ 

กลุ่มที่ BMI > 25 รอบเอวเกิน ชาย 90 cm หญิงเกิน 80 cm เขา้ร่วมกิจกรรมลดพงุ 

ลดนํ้าหนกั เพิ่มความแข็งแรง 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 40 คน 

มีค. 6,500.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     243,125.00 6,000.00 2.47 

3. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 110106 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาคุณภาพระบบการป้องกนัและควบคุมวณัโรค 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ ง และติดตามการดาํเนินงานในพื้นที่ รพ.และ รพ.

สต. 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบปราบ 

จาํนวน: 20 8o 

กพ. 2,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมฟ้ืนฟูอบรมพฒันาทีม 1 ครั้ ง และติดตามร่วมกบัคณะกรรมการ TB 

เร่ืองแนวทางการคดักรองการดูแลรักษา 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 15 คน 

มีค. 1,500.00 - 0.00 

งบฯ UC ค่ารางวลัแก่ มอค./อสม.ที่ DOT สาํเร็จและดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบปราบ 

จาํนวน: 10 ราย 

กย. 10,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     13,500.00 0.00 0.00 

4. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 110101 ช่ือโครงการ: โครงการฝากครรภ์ดีห้องคลอดมีคุณภาพสบปราบ ปี 2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมสาธิตอาหารเสริมสาํหรับหญิงมีครรภ ์ กลุ่มเป้าหมาย: หญิงตั้งครรภ ์อ.สบปราบ 

จาํนวน: 25 คน 

มีค. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: มีค. 3,000.00 - 0.00 



แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

30 คน 

Non UC ประชุมคณะกรรมการ MCHB ระดบัอาํเภอ กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ MCH Board 

จาํนวน: 20 คน 

ธค. มีค. มิย. 

กย. 

2,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมเตรียมความพร้อมเพือ่รับการประเมินมาตรฐานงาน

อนามยัแม่และเด็ก 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

40 คน 

พค. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ UC รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานงานอนามยัแม่และเด็กโดยทีม 

MCH จงัหวดั 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

50 คน 

มิย. 5,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     20,000.00 0.00 0.00 

5. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 110108 ช่ือโครงการ: โครงการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อและภยัสุขภาพอาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง ปี 

2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมซ้อมแผนรองรับอุบติัเหตุระดบัอาํเภอวนัที่ 5 เม.ย. 2563 กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 50 คน 

เมย. 6,500.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมติดตามสอบสวน ควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรค ที่ตอ้งควบคุม

วนัที่ พ.ค. - ส.ค. 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 50 คน 

พค. มิย. กค. 

สค. 

20,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     26,500.00 0.00 0.00 

6. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 110102 ช่ือโครงการ: โครงการเด็ก 0-5 ปี สุขภาพดี สูงดีสมส่วน พฒันาการสมวยั อาํเภอสบปราบ จงัหวดั

ลาํปาง ปี 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

อบรมพฒันาศกัยภาพการกระตุน้และการคดักรองพฒันาการในครูศูนย์

พฒันาเด็กเล็กครูปฐมวยั 

กลุ่มเป้าหมาย: ครูผูดู้แลศูนยเ์ด็ก อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 56 คน 

มีค. 5,600.00 - 0.00 

งบฯ อบรมพฒันาศกัยภาพการประเมินพฒันาการเด็กใน อสม.สาขาแม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย: อสม.อ.สบปราบ จาํนวน: เมย. 5,600.00 - 0.00 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

UC 56 คน 

งบฯ 

UC 

ประชุมออกเยี่ยมติดตามประเมินศูนยเ์ด็กเล็กร่วมกบัทีมภาคีเครือข่าย โดย

ใชม้าตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ จาํนวน: 

7 คน 

กค. 2,800.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ติดตามประเมินโรงครัวศูนยเ์ด็กเล็กโดยใชน้ํ้ายา SI2 กลุ่มเป้าหมาย: ศูนยเ์ด็กเล็ก อ.สบปราบ 

จาํนวน: 100 ขวด 

กค. 2,700.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     16,700.00 0.00 0.00 

7. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 110103 ช่ือโครงการ: โครงการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพกลุ่มวยัรุ่น จ.ลาํปาง ปี 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

อบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนกลุ่มเส่ียงป้องกนัการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น 

โรคเอดส์ เพศสัมพนัธ์ และความรู้ความเขา้ใจการใชย้าคุมกาํเนิด 

กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนมธัยม อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 50 คน 

กค. 8,600.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

อบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนกลุ่มเส่ียงป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (บุหร่ี 

สุรา ยาเสพติด) 

กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนมธัยม อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 50 คน 

กค. 8,600.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

อบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง เร่ืองการส่ือสารเชิงบวก กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนมธัยม อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 515 คน 

กพ. มีค. 16,250.00 12,875.00 79.23 

  รวมงบประมาณโครงการ     33,450.00 12,875.00 38.49 

8. แผน:ย.1 รหสัโครงการ: 110105 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายอุาํเภอสบปราบ ปี 2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประเมินภาวะสุขภาพ/คดักรองภาวะเส่ือมหรือกลุ่มอาการ Geriatric Syndromes กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 7,000 ชุด 

มค. 7,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมคณะกรรมการ COC มอบหมายภารกิจทีมงานและ CM ในบทบาทที่

เก่ียวขอ้งและเช่ือมประสานงานอยา่งเป็นระบบ 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ 

COC จาํนวน: 30 คน 

กพ. 3,000.00 3,000.00 100.00 



แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC อบรมการบนัทกึการลงโปรแกรม Lampang COC กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ 

COC จาํนวน: 30 คน 

มค. 4,800.00 - 0.00 

ทอ้งถิ่น ประชุมเพื่อประเมินผลการดูแลทบทวนคุณภาพ Care plan และการดูแล

ผูสู้งอายโุดย CG ให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงราย Case และครอบคลุม

กลุ่มพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน: 110 คน 

มค. เมย. 

กค. 

33,000.00 11,000.00 33.33 

ทอ้งถิ่น จดัหาอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีจ่าํเป็นสาํหรับผูสู้งอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 100 ชุด 

สค. 117,000.00 - 0.00 

ทอ้งถิ่น อบรมทบทวนความรู้แก ้Care Giver กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 110 คน 

พค. 29,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     193,800.00 14,000.00 7.22 

9. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 110203 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริหารบริการตาม Service Plan คปสอ สบปราบ ปี 

2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประชุมอบรมช้ีแจงความรู้และการดาํเนินงานโรคทีมี่การทบทวน Update CPG กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 20 คน 

มีค. 1,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมอบรม CM รายโรคให้มีความรูท้กัษะในการวเิคราะห์และประเมินผลลพัธ์ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 30 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

เวทีสรุปผลงาน Service Plan ผูร้ับผิดชอบในแต่ละสาขารายโรค 1 ปี (นอก

สถานที่ในจงัหวดัลาํปาง) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 30 คน 

สค. 14,800.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมคณะกรรมการ NCD Board ร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ 

NCD Board จาํนวน: 20 คน 

มค. มีค. มิย. 

กย. 

2,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมช้ีแจงอบรม มอค และ อสม.ในการดาํเนินงานตามโครงการใกลบ้า้นใกล้

ใจสอนสาธิตและฝึกปฏิบติัการเจาะเลือด การใชเ้คร่ืองเจาะเลอืด การวดัความดนั

โลหิต 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม.อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 70 คน 

มค. 7,000.00 7,000.00 100.00 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประชุมอบรม แม่บา้นหรือผูป้รุงอาหารของผูป่้วยทีค่วบคุมไม่ได ้ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 25 คน 

พค. 2,500.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมอบรมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียง CVD Risk สูงอนัตราย

ในผูป่้วยความดนัโลหิตสูงและญาติหรือผูดู้แล โดยใชก้ระบวนการ Self 

Management และฐานการเรียนรู ้

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.

สบปราบ จาํนวน: 60 คน 

พค. 6,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     36,300.00 7,000.00 19.28 

10. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 110201 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริการบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด อ.สบปราบ 
แหล่งงบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

  
กลุ่มเป้าหมาย: จาํนวน: 0  

 
0.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     0.00 0.00 0.00 

11. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 110202 ช่ือโครงการ: โครงการรวมใจคุณภาพสบปราบปีงบประมาณ 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประกาศนโยบายส่ือสารงานดา้นคุณภาพสู่ผูป้ฏิบติัทุกระดบั กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 130 คน 

มค. 3,250.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมอบรมฟ้ืนฟูทีม IS เยี่ยมเสริมพลงัหน่วยงานกระตุน้การพฒันาที่

ย ัง่ยนื 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ IS 

จาํนวน: 16 คน 

มค. 2,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

จดัประกวดหน่วยงานจดัการกบัความเส่ียง กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานยอ่ยใน 

รพช.สบปราบ จาํนวน: 14 แห่ง 

กค. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ติดตามทบทวนความเส่ียงดา้นคลินิกที่สาํคญัปรับปรุง WI,CPG ให้เป็น

ปัจจุบนั 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการทีมนาํ 

จาํนวน: 15 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ส่งเสริมจดัทาํนวตักรรมดา้นยา กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 10 ชุด 

มีค. 3,000.00 - 0.00 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประชุมเชิงปฏิบติัการฟ้ืนฟูความรู้ IC และเช้ือด้ือยา กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 160 คน 

กพ. 4,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประกวด 5 ส. ในหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานยอ่ยใน 

รพช.สบปราบ จาํนวน: 5 รางวลั 

มิย. 3,600.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ตรวจส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย: รพช.สบปราบ 

จาํนวน: 1 แห่ง 

มิย. 6,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ปฏิบติังานตามมาตรฐานระบบประปา/บาํบดันํ้าเสียและการเฝ้าระวงั

คุณภาพนํ้าประปา 

กลุ่มเป้าหมาย: รพช.สบปราบ 

จาํนวน: 2 ครั้ ง 

กพ. สค. 6,200.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

อบรมให้ความรู้เร่ืองอคัีภยัให้กบัเจา้หนา้ที่ในโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 130 คน 

พค. 3,250.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ทบทวนแผนและฝึกซ้อมแผนอุบติัภยั/อคัคีภยัในหน่วยงานร่วมกบั

หน่วยงาน อปท.(ซ้อมแผนบนโต๊ะ) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.สาธารณสุขและ

อปท. จาํนวน: 40 คน 

พค. 1,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ซ้อมแผนอคัคีภยัในหน่วยงานร่วมกบั อปท.และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.สาธารณสุขและ

อปท. จาํนวน: 120 คน 

พค. 7,200.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ตรวจเฝ้าระวงัภาชนะประกอบ/ปรุงอาหาร ดว้ยชุดทดสอบ SI-2 กลุ่มเป้าหมาย: รพช.สบปราบ และ

ร้านคา้ จาํนวน: 41 แห่ง 

เมย. 6,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน Reaccreditation ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 30 คน 

มค. กพ. 6,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ walk rally ลลัลาฮาเฮ HA 

2019 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 130 คน 

กพ. 20,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัทีมพฒันาคุณภาพ ทีมพฒันาคุณภาพ QLN 

ระดบัจงัหวดั,ศูนย ์HACC หรือหน่วยงานภายนอกติมตามเยี่ยมคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 30 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

มหกรรมคุณภาพสบปราบ 2019 กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 130 คน 

กพ. 22,000.00 - 0.00 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้งานคุณภาพหน่วยงานที่ผ่านการประเมินและ

รับรองคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการทีมนาํ 

จาํนวน: 20 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมร่วมกบัวิทยากรเยี่ยมสาํรวจหน่วยงานการ Reaccreditation ครั้ งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 130 คน 

กพ. 134,000.00 134,000.00 100.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมจดัทาํเอกสารแกไ้ขพฒันาระบบบริการให้ไดต้ามมาตรฐานตาม

ขอ้เสนอและ สรพ. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 30 คน 

มีค. เมย. 6,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมร่วมกบัวิทยากรเยี่ยมประเมินติดตามซํ้ าหน่วยงานการ 

Reaccreditation ครั้งที่ 2(กรณีติด Focus) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 130 คน 

พค. 31,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมสรุปประเมินผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือนและ 1ปี กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการทีมนาํ 

จาํนวน: 20 คน 

มีค. กย. 4,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประเมินความพึงพอใจ ผูร้ับบริการ ผูป่้วยนอก-ในและชุมชน กลุ่มเป้าหมาย: ผูร้ับบริการ รพช.สบ

ปราบ จาํนวน: 100 ชุด 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมร่วมกบัหน่วยงานภายนอกเยี่ยมสาํรวจมาตรฐาน Dental safety 

Goal 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 15 คน 

พค. 1,500.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมร่วมกบัหน่วยงานภายนอกเยี่ยมสาํรวจมาตรฐานกายภาพบาํบดั กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 20 คน 

มีค. 2,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

การ Reaccreditation ครั้งที่ 2 คุณภาพบริการตามมาตรฐาน LA3 กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 30 คน 

กค. 22,500.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

การ Reaccreditation ครั้งที่ 2 คุณภาพบริการตามมาตรฐานรังสีวิทยา กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 20 คน 

กค. 2,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     313,500.00 134,000.00 42.74 

12. แผน:ย.2 รหสัโครงการ: 110206 ช่ือโครงการ: โครงการภาคีสุขภาพดี พฒันาคุณภาพชีวิต อาํเภอสบปราบ ปี 2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 



แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอาํเภอสบ

ปราบครั้ งที่ 1 ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต คปสอ.สบ

ปราบ จาํนวน: 40 คน 

เมย. 4,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตอาํเภอสบ

ปราบครั้ งที่ 2 ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต คปสอ.สบ

ปราบ จาํนวน: 40 คน 

สค. 4,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     8,000.00 0.00 0.00 

13. แผน:ย.3 รหสัโครงการ: 110301 ช่ือโครงการ: โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการ พฒันางานวิจยั R2R /นวตักรรม กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

30 คน 

มค. 7,600.00 7,600.00 100.00 

งบฯ UC นาํเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ และงานวิจยั R2R ระดบั

อาํเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

30 คน 

มิย. 38,200.00 - 0.00 

งบฯ UC การนาํเสนอผลการวิจยั R2R ระดบัจงัหวดั กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

5 เร่ือง 

สค. 5,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เสริมพลงัคลงัปัญญา ปฐมนิเทศบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

130 คน 

มิย. 39,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เสริมพลงัคลงัปัญญาถ่ายทอด

ประสบการณ์การทาํงาน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

130 คน 

สค. 39,000.00 - 0.00 

งบฯ UC สร้างเสริมสุขภาพบคุลากร ( Fit for health ) คปสอ.สบปราบ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

160 คน 

มค. 53,000.00 52,500.00 99.06 

  รวมงบประมาณโครงการ     181,800.00 60,100.00 33.06 

14. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 110404 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) ปี 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปางปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ

PMQA จาํนวน: 20 คน 

เมย. 2,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     2,000.00 0.00 0.00 

15. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 110401 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริหารแผน คปสอ.สบปราบ ปี 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

สรุปแผนยทุธศาสตร์ คปสอ.สบปราบ ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ คปสอ.

สบปราบ จาํนวน: 25 คน 

มค. 8,500.00 8,500.00 100.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมคณะกรรมการ คปสอ.สบปราบ กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ คปสอ.

สบปราบ จาํนวน: 14 คน 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. 

เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

4,200.00 1,050.00 25.00 

งบฯ 

UC 

ประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและ

หัวหนา้หน่วยงานสาธารณสุข ( กวป. ) สัญจร 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ กวป. 

จงัหวดัลาํปาง จาํนวน: 80 คน 

กค. 11,000.00 0.00 0.00 

งบฯ 

UC 

รับการนิเทศงาน ทีม สสจ.ลาํปาง กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ คปสอ.

สบปราบ จาํนวน: 40 คน 

มค. สค. 4,000.00 4,000.00 100.00 

งบฯ 

UC 

การนิเทศงาน รพ.สต. อาํเภอสบปราบ กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ คปสอ.

สบปราบ จาํนวน: 20 คน 

กพ. มิย. 16,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

การประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ ครั้ งที่ 

1 /2563 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ คปสอ.

สบปราบ จาํนวน: 20 คน 

เมย. 30,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

การประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ ครั้ งที่ 

2/2563 และการจดัทาํแผนงบประมาณปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ คปสอ.

สบปราบ จาํนวน: 20 คน 

สค. 30,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมช้ีแจงการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ คปสอ.สบ

ปราบ ปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 25 คน 

กย. 2,500.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     106,200.00 13,550.00 12.76 

16. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 110405 ช่ือโครงการ: โครงการการขบัเคลื่อนองคก์รคุณธรรม คปสอ.สบปราบ ปี 2563 



แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประกาศเจตนารมณ์ของผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์ร เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 

หน่วยงาน และค่านิยมร่วม MOPH 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 136 คน 

มค. 3,400.00 3,175.00 93.38 

งบฯ UC ประชุมเพื่ิอเสริมสร้างบุคลากรสุขภาพดี สรา้งองคก์รเป็นสุข กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 80 คน 

มค. 10,000.00 8,000.00 80.00 

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการและรณรงค ์เมาไม่ขบั ขบัขี่ปลอดภยัในวนัสงกรานต ์ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 80 คน 

เมย. 10,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการและรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 80 คน 

กค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ UC บุคลากรสุขภาพดี สร้างองคก์รเป็นสุขวนัมหิดล กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 80 คน 

กย. 3,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     29,400.00 11,175.00 38.01 

17. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 110402 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสุขภาพ คปสอ.สบปราบ ปี 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบขอ้มูลระดบัอาํเภอ กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ 

IM จาํนวน: 15 คน 

มค. มีค. มิย. 

สค. 

6,000.00 1,500.00 25.00 

งบฯ 

UC 

การสาํรวจขอ้มูลพื้นฐานประชากรในเขตรับผิดชอบ กบั ทะเบียนราษฎร์ กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 20 คน 

เมย. พค. มิย. 

กค. 

3,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมเชิงปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน (Audit 

กยผ.) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 15 คน 

มค. มีค. มิย. 

สค. 

6,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการให้รหัสโรคและสาเหตุการตาย กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 30 คน 

มิย. 6,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมเชิงปฏิบติัการ เขยีนชุดคาํสั่ง ระบบ Smart Hospital สาํหรับผูดู้แลระบบ

การให้บริการสมุดสุขภาพประชาชน Health For You (H4U) for Mobile 

Application" 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 30 คน 

พค. 10,600.00 - 0.00 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประชุมคณะกรรมพฒันา HAIT รพ. กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 15 คน 

กพ. 1,500.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมประเมินผลการดาํเนินงาน HAIT รพ. กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบ

ปราบ จาํนวน: 15 คน 

กค. 1,500.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     34,600.00 1,500.00 4.34 

18. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 110403 ช่ือโครงการ: โครงการบริหารจดัการดา้นเงินการคลงั คปสอ.สบปราบ ปี 2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมคณะกรรมการดา้นการเงินการคลงัสุขภาพ CFO กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ CFO 

จาํนวน: 18 คน 

มค. มีค. มิย. 

กย. 

7,200.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการ การใชโ้ปรแกรม RCM สาํหรับหัวหนา้กลุ่ม

งาน 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

20 คน 

มีค. 2,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการ การใชโ้ปรแกรม RCM สาํหรับผูป้ฏิบติังาน กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

50 คน 

พค. 42,200.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการ การใชโ้ปรแกรม E claim สิทธ์ิ อปท. ของ 

รพสต. 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

15 คน 

มค. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมเชิงปฏิบติัการแนวทางการควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเส่ียง 5 มิติ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

20 คน 

มีค. 6,000.00 3,000.00 50.00 

งบฯ UC ประเมินผลการการบริหารความเส่ียง 5 มิติทางอิเสคทรอนิกส์ทาง

ส่งเวปไซต ์

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

20 คน 

มีค. กย. 4,000.00 - 0.00 

งบฯ UC การนิเทศ ติดตามระบบการควบคุมภายใน จากทีม สสจ.ลาํปาง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

30 คน 

กพ. กค. 6,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     70,400.00 3,000.00 4.26 

19. แผน:ย.4 รหสัโครงการ: 110406 ช่ือโครงการ: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คปสอ.สบปราบ ปี 2563 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

ประชุมเชิงปฏิบติัคณะกรรมการในการประเมินตนเองตามแนวทางการตอบ

แบบสาํรวจหลกัฐาน เชิงประจกัษ ์(EBIT) รายไตรมาส 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 20 คน 

ธค. มีค. มิย. 

กย. 

8,000.00 2,000.00 25.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการขบัเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 136 คน 

มค. 3,400.00 3,175.00 93.38 

อื่นๆ ประชุมเชิงปฏิบติัการขบัเคลือ่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (งบ 

ศปท. 4,000 บาท ) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 30 คน 

มค. 4,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัทาํตวัช้ีวดัรายบคุคลและระบบรายงานการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการประจาํปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 136 คน 

กพ. 3,400.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมช้ีแจงการสร้างวฒันธรรมองคก์รค่านิยมสุจริตและต่อตา้นการทุจริต 

(EB18) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 136 คน 

มีค. 3,400.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ประชุมช้ีแจงการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน (EB20-

EB22) 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 136 คน 

พค. 3,400.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     25,600.00 5,175.00 20.21 

20. แผน:แกปั้ญหา รหสัโครงการ: 110501 ช่ือโครงการ: โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัการฆ่าตวัตายอาํเภอสบปราบ ปี 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

PPA อบรม อสม. เขต รพ.สต.นายาง ในการใช้ 2Q,9Q ในการคดั

กรองภาวะซึมเศร้าและฆ่าตวัตาย ความรู้เก่ียวกบัการเท่าทนั

สุขภาพจิตป้องกนัการฆ่าตวัตาย 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน ต.นายาง จาํนวน: 50 คน เมย. 5,000.00 - 0.00 

PPA ให้ความรู้เก่ียวกบัการเท่าทนัสุขภาพจิต ในการป้องกนัการฆ่า

ตวัตายในนกัเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ชั้น

ประถมศึกษาที่ 4 – ประถมศึกษาชั้น ที่ 6 โรงเรียน

ชุมชนบา้นทุ่ง จาํนวน: 40 คน 

มีค. 4,000.00 - 0.00 

PPA ให้ความรู้เก่ียวกบัการเท่าทนัสุขภาพจิต ในการป้องกนัการฆ่า

ตวัตายในนกัเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนระดบัมธัยม โรงเรียนบา้นจวั

วิทยา ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีที 1ถึง ปีที่ 3 จาํนวน: 

130 คน 

มีค. 13,000.00 - 0.00 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

  รวมงบประมาณโครงการ     22,000.00 0.00 0.00 

21. แผน:ปกติ รหสัโครงการ: 110603 ช่ือโครงการ: เด็กวยัเรียนอาํเภอสบปราบสุขภาพดี ปี 2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC อบรมโภชนาการในผูป้กครองเด็กที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ (นร.ป.

1- ป.6) 

กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนประถม อ.สบปราบ 

จาํนวน: 300 คน 

พค. 30,000.00 - 0.00 

งบฯ UC อบรมแกนนาํนกัเรียนดา้นสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย: นกัเรียนประถม อ.สบปราบ 

จาํนวน: 200 คน 

กพ. 20,000.00 - 0.00 

งบฯ UC อบรมเจา้หนา้ที่สาธารณสุขรพ.สต.ทุกแห่ง/ครูผูร้ับผิดชอบงานอนามยั

โรงเรียนในอาํเภอสบปราบ 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

30 คน 

มิย. 3,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     53,000.00 0.00 0.00 

22. แผน:ปกติ รหสัโครงการ: 110602 ช่ือโครงการ: โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพทุกกลุ่มวยั อาํเภอสบปราบ ปี 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

การฝึกทกัษะให้ผูป้กครองในการดูแลความสะอาดช่องปากเดก็เพือ่ลด

คราบจุลินทรีย ์

กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครองเด็กในศูนยเ์ด็กเลก็ 

อ.สบปราบ จาํนวน: 200 ชุด 

กพ. 2,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

2. กิจกรรมการสอนแปรงฟันแห้งและใชไ้หมขดัฟันในผูป้กครอง กลุ่มเป้าหมาย: ผูป้กครองเด็กเล็ก อ.สบ

ปราบ จาํนวน: 360 ชุด 

มีค. 8,549.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมพฒันานโยบายสาธารณะ / มาตรฐานศูนยเ์ด็กอ่อนหวาน กลุ่มเป้าหมาย: ศูนยเ์ด็กเล็ก อ.สบปราบ 

จาํนวน: 11 ชุด 

มีค. 5,500.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมติดตาม/ ประเมินผลการดาํเนินงานการแปรงฟันแห้งและไหม

ขดัฟัน โดยทนัตบุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

13 คน 

มีค. 650.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมติดตาม / ประเมินผลการดาํเนินงานแปรงฟันแห้งและไหมขดั

ฟันโดยคณะกรรมการ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ จาก สสจ.

ลาํปาง จาํนวน: 20 คน 

มิย. 500.00 - 0.00 



แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพและใชไ้หมขดัฟันทุกโรงเรียนในเขต

รับผิดชอบ 5 โรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย: นร.ประถม รร. ในตาํบลสบ

ปราบ จาํนวน: 190 คน 

มิย. 16,400.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมติดตาม/ ประเมินผลการดาํเนินงานการแปรงฟันแห้งและไหม

ขดัฟัน โดย ทนัตบุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.สาธารณสุขและอปท. 

จาํนวน: 3 คน 

มิย. 225.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมติดตาม / ประเมินผลการดาํเนินงานแปรงฟันแห้งและไหมขดั

ฟันโดยคณะกรรมการสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง 

กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการ สสจ.ลาํปาง 

จาํนวน: 15 คน 

มิย. 375.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมพฒันานโยบายสาธารณะ / มาตรฐานโรงเรียนอ่อนหวานนาํร่อง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

2 ชุด 

มิย. 1,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากให้กบัผูดู้แลกลุ่มผูป่้วยติดบา้น ติดเตียง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ จาํนวน: 

20 คน 

มิย. 1,000.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     36,199.00 0.00 0.00 

23. แผน:ปกติ รหสัโครงการ: 110607 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาระบบบริการตาม Service Plan คปสอ สบปราบ ปี 

2563 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมอบรม การคดักรองcataract ร่วมกบัทีมแพทยท์ีมแพทยโ์รงพยาบาล

ลาํปาง เพื่อคดักรองผ่าตดัเปลี่ยนเลนส์ตา 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบปราบ 

จาํนวน: 20 คน 

เมย. 7,000.00 - 0.00 

ทอ้งถิ่น ประชุมอบรม อบรมหลกัสูตร อฉช.และประชาสัมพนัธ์1669 ผ่านภาคี

เครือข่ายในพื้นที่ อบต.สบปราบ 

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบปราบ 

จาํนวน: 50 คน 

กค. 12,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมอบรม ซ้อมแผนรองรับสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 160 คน 

มีค. 4,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมอบรม ฟ้ืนฟูหลกัสูตร ACLS กลุ่มเป้าหมาย: จนท.คปสอ.สบปราบ 

จาํนวน: 15 คน 

กพ. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมอบรม ฟ้ืนฟูหลกัสูตร Pre hospital ,Triage กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 15 คน 

มีค. 3,000.00 - 0.00 



แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC ประชุมอบรม ฟ้ืนฟูการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องตน้ (BLS) และการใชเ้คร่ือง 

AED 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 40 คน 

กพ. 3,000.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมอบรม การใชย้าสมุนไพรให้แก่เจา้หนา้ที่ รพ.และรพ.สต. ทุกแห่ง กลุ่มเป้าหมาย: จนท.คปสอ.สบปราบ 

จาํนวน: 12 คน 

มค. 1,200.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมอบรม คณะกรรมการพฒันางานแพทยแ์ผนไทย กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการแพทยแ์ผน

ไทย จาํนวน: 12 คน 

มีค. มิย. 2,400.00 - 0.00 

งบฯ UC ประชุมอบรม พฒันาองคค์วามรู้และทกัษะบคุลากรดา้นการแพทยแ์ผน

ไทย 

กลุ่มเป้าหมาย: จนท.รพ.สบปราบ 

จาํนวน: 35 คน 

พค. 3,500.00 - 0.00 

ทอ้งถิ่น ประชุมอบรม การดูแลภาวะขอ้เข่าเส่ือมดว้ยการพอกสมุนไพรไทย กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน อ.สบปราบ 

จาํนวน: 43 คน 

กค. 16,500.00 - 0.00 

ทอ้งถิ่น ประชุมอบรม จดัออกกาํลงักายสร้างเสริมสุขภาพในผูสู้งอาย ุ กลุ่มเป้าหมาย: ผูสู้งอาย ุอ.สบปราบ 

จาํนวน: 43 คน 

มิย. 11,450.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     67,050.00 0.00 0.00 

24. แผน:ปกติ รหสัโครงการ: 110605 ช่ือโครงการ: โครงการตรวจคดักรองสุขภาพพระสงฆ ์ปี 2563 
แหล่ง

งบฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ 

UC 

อบรมถวายความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆก์ลุ่มเส่ียงส่งเสริมจดัการ

ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (3อ 2ส 1ฟ) ให้มีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) 

กลุ่มเป้าหมาย: พระสงฆอ์.สบ

ปราบ จาํนวน: 40 รูป 

มิย. 4,000.00 - 0.00 

งบฯ 

UC 

ติดตามประเมินวดัส่งเสริมสุขภาพ (1 รพ. 1 วดั 1 รพ.สต. 1 วดั) จาํนวน 5 วดั กลุ่มเป้าหมาย: วนัในอาํเภอสบ

ปราบ จาํนวน: 5 คน 

เมย. 2,500.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     6,500.00 0.00 0.00 

25. แผน:ปกติ รหสัโครงการ: 110608 ช่ือโครงการ: โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจาํบา้น สู่ อสม. 4.0 
แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 



แหล่งงบ

ฯ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบิกจ่าย 

ร้อย

ละ 

งบฯ UC อบรม หลกัสูตร อสม.หมอครอบครัว สู่ อสม.4.0 กลุ่มเป้าหมาย: อสม.อ.สบปราบ จาํนวน: 

781 คน 

กพ. 78,100.00 78,100.00 100.00 

งบฯ UC คดัเลือก อสม.ดีเด่นระดบัอาํเภอ ปี 2563 โดยนาํเสนอแต่ละสาขา 

จาํนวน 12 สาขา 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม.อ.สบปราบ จาํนวน: 

20 คน 

พค. 2,000.00 - 0.00 

งบฯ UC กิจกรรมประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้สุขภาพ ในวนั อสม.แห่งชาติ 

ประจาํปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย: อสม.อ.สบปราบ จาํนวน: 

781 คน 

มีค. 78,100.00 - 0.00 

  รวมงบประมาณโครงการ     158,200.00 78,100.00 49.37 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2020-03-14 12:19:08 

 

ประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน

โครงการ

จํานวนเงินที่

อนุมัติ

จํานวนเงินที่

เบิกจาย
คงเหลือ รอยละ

ย.1 9 269,300.00 10,000.00 259,300.00      3.71        

ย.2 7 330,700.00 -             330,700.00      -          

ย.3 1 812,600.00 69,500.00 743,100.00      8.55        

ย.4 4 187,400.00 20,300.00 167,100.00      10.83      

แผนงานประจํา 0 -               -             -                    -          

แผนแกไขปญหา 4 61,500 -             61,500 -          

รวม 25 1,661,500 99,800.00 1,561,700.00 6.01


