
1. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030101 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อ าเภอเกาะคา

ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย1 งบฯ UC ประชุมอบรมMCH Board และรพชเครือข่าย จนท.รพ.เกาะคา+รพ.เครือข่าย

 จ านวน: 40 คน

พย. กพ. พค. กค. 16,000.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC อบรม NCPR จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 40 คน

กพ. 1,500.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC อบรม ซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินสูติกรรมโรงพยาบาลเกาะคา จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 

คน

กพ. พค. 1,500.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC อบรมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  ประชาชน จ านวน: 40 คน กพ. มิย. 1,500.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC อบรมทกัษะการประเมินพฒันาการเด็ก จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM 

จ านวน: 40 คน

มีค. 2,000.00 - #VALUE!

ย1 รวมงบประมาณโครงการ 22,500.00 -          0.00

2. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030103 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มผู้สูงอายุ อ าเภอเกาะคาปี 2562

ย1 งบฯ UC การเข้าถึงบริการและพฒันาสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยั

สูงอายุ

ผู้สูงอายุ พระ จ านวน: 1 คร้ัง กพ. 22,253.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC อบรมใหค้วามรู้ แก่ CG 70 ชมเขตต าบลนาแก้ว บรูณาการ

ร่วมกับ กศน

 ประชาชน CG จ านวน: 30 คน กพ. มีค. 30,000.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC ศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลล าปาง จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 10 

คน

มีค. 1,000.00 - #VALUE!

รวมงบประมาณโครงการ 53,253.00 -          0.00

3. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030104 ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพัฒนาคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 

ย1 ไม่มีงบประมาณ ทบทวนคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 

21 คน

ธค. 0 - #VALUE!

การก ากับติดตรามผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของภายใต้แผนปฏบิตัิการตามยุทธศาสตร ์คปสอ .เกาะคา : ปงีบประมาณ 2562

หนา้ที ่1 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย1 ไม่มีงบประมาณ พฒันาศักยภาพคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ

 ใหม้ีความพร้อมและมีทกัษะในการด าเนินการสร้างสุขภาพ

ภาคประชาชนในพื้นที่

: คณะกรรมการ พชอ. จ านวน:

 21 คน

ธค. 0 - #VALUE!

ย1 Non UC จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวเิคราะหป์ญัหา/ประเด็นพฒันา

น ามาคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพื้นที่ ที่เกี่ยวกับ

การพฒันาคุณภาพชีวติ

คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 

2 คร้ัง

กพ. มีค. 10,000.00 - #VALUE!

ย1 ไม่มีงบประมาณ จัดท าแผนพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ/ต าบล  คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 

1 คร้ัง

มค. 0 - #VALUE!

ย1 ไม่มีงบประมาณ ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคล่ือนนโยบายการพฒันา

คุณภาพชีวติอ าเภอเกาะคาร่วมกับภาคีเครือข่าย

 คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 

1 คร้ัง

มค. 0 - #VALUE!

ย1 ไม่มีงบประมาณ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ พชอ. จ านวน: 

1 คร้ัง

มค. 0 - #VALUE!

ย1 รวมงบประมาณโครงการ 10,000.00 -          0.00

4. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030102 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น อ าเภอเกาะคา ปี 2562

ย1 งบฯ UC จัดซ้ือวสัดุเคลือบหลุมร่องฟนั นักเรียนประถม(ป.1-ป.6)เด็ก

อายุ 6-12 ป ีจ านวน: 10 กล่อง

กพ. มีค. 9,700.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC 2. จัดซ้ือ Etching (กรดกัดผิวฟนั) นักเรียนประถม(ป.1-ป.6)เด็ก

อายุ 6-12 ป ีจ านวน: 10 กล่อง

กพ. 9,500.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC 3. จัดซ้ือไหมขัดฟนั  นักเรียน ป.4 - ป.6 จ านวน: 

1,076 อัน

กพ. 27,169.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC ค่าวสัดุกิจกรรมบา้นปล่อย  เยาวชนวยัรุ่น จ านวน: 1 คร้ัง มีค. 10,000.00 - #VALUE!

รวมงบประมาณโครงการ 56,369.00 -          0.00

5. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030107 ชื่อโครงการ: โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Green & Clean Hospital อ าเภอเกาะคา

หนา้ที ่2 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย1 งบฯ UC ประชุมเครือข่ายงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 1 คร้ัง  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 40 คน

22 กพ. 4,000.00 4,000.00    100.00 0.00

รวมงบประมาณโครงการ 4,000.00 4,000.00   100.00 0.00

6. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030105 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ อ าเภอเกาะคา ปี 62

ย1 งบฯ UC ประชุมทมี SRRT ปลีะ 2 คร้ัง จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 20 คน

มค. เมย. 4,000.00 - #VALUE!

 คร้ังที่ 1 31 มค 62 2,000.00    50.00 2,000.00

ย1 งบฯ UC การฝึกซ้อมแผนน้ าทว่ม(Table top)  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 40 คน

พค. 5,000.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC ประชุมทมี War Roomในการเตรียมความพร้อมควบคุมการ

ระบาดของโรคเดือนละคร้ังจ านวน 6 เดือน (มีค.-สค.62)

จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 20 คน

มีค. เมย. พค. 

มิย. กค. สค.

3,000.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC ประชุมเตรียมความพร้อมในเจ้าหน้าที่รพ.เกาะคา รพ.สต.และ

 อสม.

 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+

อสม จ านวน: 100 คน

พค. 7,500.00 - #VALUE!

ย1 งบฯ UC มีการประชุมใหค้วามรู้กลุ่มเส่ียงต่อโรคไข้หวดัใหญ่  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+

อสม+ประชาชน จ านวน: 

1,340 คน

มิย. กค. สค. 33,500.00 - #VALUE!

รวมงบประมาณโครงการ 53,000.00 2,000.00   3.77 51,000.00

7. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030403 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารเทคโนโลยีสุขภาพอ าเภอเกาะคา

ย4 งบฯ UC ประชุมคณะกรรมการระบบข้อมูลข่าวสาร ระดับอ าเภอ 

จ านวน 4 คร้ัง

จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 20 คน

กพ. มีค. พค. สค. 8,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประชุม/จัดวชิาการทมีDHIC อ าเภอ Data Function 

Meeting อ าเภอเกาะคา จ านวน 6 คร้ัง

 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 30 คน

กพ. มีค. พค. 

มิย. กค. สค.

18,000.00 - #VALUE!

หนา้ที ่3 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย4 งบฯ UC 1. อบรมพฒันาติดต้ังโปรแกรมระบบคิวใหบ้ริการ (Kokha 

Smart Hospital) 3 วนั/1คร้ัง

จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 

คน

มีค. 41,360.00 26,960.00  65.18 14,400.00

ย4 งบฯ UC 2. อบรมระบบโปรแกรมการเงินตรวจสอบการเรียกเก็บ

ค่าชดเชยทางการแพทย์ 3 วนั/1คร้ัง

จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 

คน

พค. 38,800.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC 3. ประชุมซ้อมแผนรองรับระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย รพ.เกาะ

คาล่ม(Server Downtime) 1 วนั/1คร้ัง

 จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 

คน

เมย. 5,600.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประชุมพฒันาการตรวจสอบเวชระเบยีนผู้ปว่ยนอกแยกแผนก

และการใหร้หสัหตัถการ 1 คร้ัง

จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 

คน

มิย. 7,600.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประชุมติดตามการบนัทกึข้อมูล 43 แฟม้(HosXP+JHCIS)to 

HDC ร่วมกับPMแต่ละสาขา 8 คร้ัง

 จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 30 

คน

มค. กพ. มีค. 

เมย. พค. มิย. 

กค. สค.

38,500.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC อบรมระบบการบนัทกึข้อมูลสาเหตุการตาย จ านวน 2 รุ่น จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 80 คน

กพ. มีค. 6,800.00

รุ่นที่ 1 22กพ62, รุ่นที่ 2 8 มีนาคม 62 6,800.00    100.00

ย4 งบฯ UC 1. ประชุม/อบรมการศึกษาดูงานHAiTรพ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1

 คร้ัง

จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 

คน

มีค. 6,600.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC 2. ประชุมรับการประเมินการรับรองจาก TMI.HAIT 1 วนั จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 

คน

กย. 4,000.00 - #VALUE!

ย4 รวมงบประมาณโครงการ 175,260.00 33,760.00  19.26 141,500.00

8. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030405 ชื่อโครงการ: โครงการควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลและนิเทศงานอ าเภอเกาะคา

ย4 งบฯ UC ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏบิติัประชุมประจ าเดือน

 สสอ./รพ.สต.

 จนท.สสอ+รพ.สต จ านวน: 

30 คน

กพ. มีค. เมย. 

พค. มิย. กค. 

สค. กย.

24,000.00 - #VALUE!

หนา้ที ่4 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย4 งบฯ UC ประชุมประจ าเดือน คปสอ/PM/ผอ.รพ.สตทกุแหง่ 60 คน จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM 

จ านวน: 60 คน

กพ. มีค. เมย. 

พค. มิย. กค. 

สค. กย.

48,000.00 - #VALUE!

 -ประชุมเดือน กพ62 6,000.00    12.50

ย4 งบฯ UC ประชุม พธุประสานอ าเภอเกาะคา ผู้ปฏบิติั/PM 60 คน 

จ านวน 8 คร้ัง

 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM

 จ านวน: 60 คน

กพ. มีค. เมย. 

พค. มิย. กค. 

สค. กย.

5,000.00 - #VALUE!

 ประชุม พธุประสาน กพ62 625.00      12.50

ย4 งบฯ UC การนิเทศงานรพ.สต ประเมินรพ.สต.ติดดาว อ าเภอเกาะคา 

รอบที่ 1

จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 10 คน

มีค. เมย. พค. 12,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC การนิเทศงานรพ.สต ในเครือข่าย อ าเภอเกาะคา รอบที่ 2  จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 10 คน

มิย. กค. สค. 12,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.เกาะคา 

คร้ังที่ 1 ป ี2562

 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM

 จ านวน: 60 คน

กพ. 6,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.เกาะคา 

คร้ังที่ 2

 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM

 จ านวน: 60 คน

สค. 6,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาลเกาะคา รอบ 1 ป ี

2562

 จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 

คน

มีค. 8,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาลเกาะคา รอบ 2 ป ี

2562

จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 

คน

สค. 8,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผน

งบประมาณป ี2563

จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM 

จ านวน: 60 คน

กย. 6,000.00 - #VALUE!

หนา้ที ่5 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย4 งบฯ UC ประชุมการจัดท าแผนคุณภาพ รพ ป ี2563 จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 40 

คน

กย. 8,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประชุมการจัดท าแผนปฏบิติัการ ของ รพสต ป ี2563 จนท.สสอ+รพ.สต จ านวน: 

30 คน

กย. 6,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประชุมการจัดท าแผนปฏบิติัการ คปสอ . ป ี2563 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM 

จ านวน: 60 คน

กย. 18,000.00 - #VALUE!

รวมงบประมาณโครงการ 167,000.00 6,625.00   3.97 160,375.00

9. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030403 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

ย4 ไม่มีงบประมาณ ชี้แจงนโยบายใหบ้คุลากรในสังกัดรับทราบ เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 1 คร้ัง

พย. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ  เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 1 คร้ัง

พย. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ ประชุมคณะกรรมการฯ  เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 3 คร้ัง

ธค. มีค. มิย. 0 - #VALUE!

ย4 อื่นๆ พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์PMQA/จัดท า

ลักษณะส าคัญขององค์กร

 เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 1 คร้ัง

พย. 0 - #VALUE!

หนา้ที ่6 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย4 อื่นๆ จัดท าแบบประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการ

บริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 1 การน าองค์การ หมวด 2 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 4 การวดัการวเิคราะห์

และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบคุลากรและ

หมวดที่ 7ผลลัพธก์ารด าเนินงาน

 เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 3 คร้ัง

มค. กพ. มีค. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ 

ด าเนินการมาจัดท าแผนพฒันาองค์กร

 เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 3 คร้ัง

มค. กพ. มีค. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ จัดท าตัวชี้วดัที่สะทอ้นผลลัพธใ์นหมวดที่ด าเนินการ ตาม

เกณฑ์หมวด 7

เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 3 คร้ัง

มค. กพ. มีค. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ จัดส่งแบบประเมิน/สรุปการพฒันาใหส้ านักงาน สาธารณสุข

จังหวดัล าปาง

 เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 3 คร้ัง

มค. กพ. มีค. 0 - #VALUE!

ย4 อื่นๆ ด าเนินการตามแผนพฒันาองค์กร  เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 9 คร้ัง

มค. กพ. มีค. 

เมย. พค. มิย. 

กค. สค. กย.

0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ ติดตามประเมินผล เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 4 คร้ัง

ธค. มีค. มิย. กย. 0 - #VALUE!

ย4 รวมงบประมาณโครงการ 0 -          #DIV/0!

ย4 10. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030401 ชื่อโครงการ: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

หนา้ที ่7 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย4 ไม่มีงบประมาณ ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส ITA

คณะกรรมการ ITA จ านวน: 1 

คร้ัง

พย. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ จัดท าแผนพฒันาระบบการประเมิน ITA  คณะกรรมการ ITA จ านวน: 

1 คร้ัง

ธค. 0 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประชุมวชิาการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 เจ้าหน้าที่ คปสอ.เกาะคา 

จ านวน: 2 คร้ัง

กพ. มีค. 14,000.00 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ พฒันาความรู้บคุลากรสาธารณสุขของ สสอ.และ รพ.สต.  เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 1 คร้ัง

มค. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษเ์พื่อปรับปรุง

และพฒันากระบวนการใหเ้กิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ราย

ไตรมาส

 คณะกรรมการ ITA จ านวน: 

4 คร้ัง

ธค. มีค. มิย. กย. 0 - #VALUE!

รวมงบประมาณโครงการ 14,000.00 -          0.00

11. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030402 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

ย4 ไม่มีงบประมาณ ทบทวนคณะกรรมการควบคุมภายใน ก าหนดโครงสร้าง

บทบาท หน้าที่คณะกรรมการควบคุมภายใน&บริหารความ 

เส่ียงและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

 จ านวน: 1 คร้ัง

พย. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ จัดท าแผนพฒันาระบบควบคุม ภายใน&บริหารความเส่ียง  คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

 จ านวน: 1 คร้ัง

พย. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ ประเมินระบบและจัดท าแผนควบคุมบริหารความเส่ียง ครบ

ทกุส่วนงานย่อยและครอบคลุมทกุด้าน

คณะกรรมการ ควบคุมภายใน 

จ านวน: 2 คร้ัง

กพ. สค. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ ก ากับติดตาม รายงานผล คตง.ทกุ 6 เดือน คณะกรรมการ ควบคุมภายใน 

จ านวน: 2 คร้ัง

กพ. สค. 0 - #VALUE!

หนา้ที ่8 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย4 ไม่มีงบประมาณ จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 5 ด้าน คณะกรรมการ ควบคุมภายใน 

จ านวน: 1 คร้ัง

พย. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเส่ียง 5 มิติ คณะกรรมการ ควบคุมภายใน 

จ านวน: 4 คร้ัง

ธค. มีค. มิย. กย. 0 - #VALUE!

ย4 ไม่มีงบประมาณ ด าเนินการตรวจสอบภายใน รพ.สต ปลีะ 2 คร้ัง  คณะกรรมการ ควบคุมภายใน

 จ านวน: 2 คร้ัง

มค. กค. 0 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประชุมใหค้วามรู้เร่ืองการตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

จ านวน: 1 คร้ัง

พค. 4,000.00 - #VALUE!

รวมงบประมาณโครงการ 4,000.00 -          0.00

12. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030402 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพอ าเภอเกาะคา

ย4 งบฯ UC ประกวดผลงานคุณภาพ และวชิาการพฒันาตามปญัหา จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 60 คน

พค. 35,700.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ประเมินการรับรองจาก สรพ. จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 60 

คน

พค. 157,400.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC พฒันาวชิาการด้านการวจิัยเพื่อพฒันา จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 45 คน

กพ. มีค. มิย. 77,600.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC อบรมจัดระบบปอ้งกันและเฝ้าระวงัปญัหาอัคคีภยัใน

โรงพยาบาลและมีการซ้อมแผนอัคคีภยั

 จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 

คน

พค. 10,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC อบรมใหค้วามรู้แกนน าด้านอาชีวอนามัยแต่ละหน่วยงาน  จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 50 

คน

มีค. 5,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC จัดประชุมฟื้นฟคูวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองระบบบริหารความ

เส่ียงและการวเิคราะห ์RCA

 จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 60 

คน

มีค. พค. 4,800.00 - #VALUE!

หนา้ที ่9 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย4 งบฯ UC ประกวดหน่วยงานต้นแบบด้านการล้างมือและการปอ้งกัน

อุบติัเหตุของมีคม

จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง กค. 10,000.00 - #VALUE!

ย4 งบฯ UC ศึกษาดูงานระบบยา รพ.จอมทอง จนท.รพ.เกาะคา จ านวน: 20 

คน

กพ. 6,000.00 - #VALUE!

ย4 รวมงบประมาณโครงการ 306,500.00 -          0.00

7. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 030202 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตาม Service Plan อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ปี2562

ย2 งบฯ UC จัดต้ังคลินิกบริการการดูแลผู้ปว่ยปอดอุดกั้นเร้ือรังใน PCC 

หลัก 2 แหง่-เคร่ืองพน่ยาและอุปกรณ์พน่ยา * 2 เคร่ือง -

Pulse Oximeter * 2 เคร่ือง -เคร่ืองวดั PEF * 2อัน

 PCCสองแควใต้และไหล่หนิ 

จ านวน: 2 แหง่

เมย. พค. 30,000.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ปว่ยปอดอุดกั้นเร้ือรัง แพทย,์ PM COPD, นัก

กายภาพบ าบดัหรือเภสัชกร 

จ านวน: 1 คน

มีค. เมย. พค. 

มิย. กค. สค. กย.

8,000.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC ส่งเสริมการฟื้นฟสูมรรถภาพปอดในผู้ปว่ยปอดอุดกั้นเร้ือรัง ค่า

วสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรมฟื้นฟสูมรรถภาพปอด -ยาง

รัด* 10 ถุง -ถุงทราย* 2 กก.* 8 อัน -ค่าวสัดุอื่นๆ

 ผู้ปว่ยปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

จ านวน: 3,000 บาท

มีค. เมย. พค. 3,000.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC คัดกรองเบาหวานความดันโลหติในกลุ่มอายุ 35 ปขีึ้นไปและ

การจัดการกลุ่มเส่ียง

อายุ 35 ปขีึ้นไป จ านวน: 

6,000 คน

มีค. เมย. พค. 107,760.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC ปรับพฤติกรรม โดยใช้กระบวนการ Self management 

support มีการติดตามกลุ่ม

 กลุ่มเส่ียง Pre DM จ านวน: 

400 คน

กพ. มีค. 33,300.00 - #VALUE!

ย2 PPA อบรมปรับเปล่ียนกลุ่มเส่ียงโดยการสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพเพื่อปอ้งกันโรคเบาหวานความดันโลหติสูง

กลุ่มเส่ียง Pre DM, Pre HT 

จ านวน: 450 คน

กพ. มีค. 90,000.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC อบรมกลุ่มเส่ียงเบาหวาน ความดันโลหติสูงหรือญาติหรือผู้ดูแล  กลุ่มเส่ียง Pre HT จ านวน: 

4,927 คน

กพ. มีค. 142,883.00 - #VALUE!

หนา้ที ่10 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย2 งบฯ UC จัดท าปา้ยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเร่ืองหวาน มัน เค็ม

661ทกุชุมชน

รพ+รพสต จ านวน: 14 ปา้ย กพ. มีค. 7,000.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC จัดมุมปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีกิจกรรม รพสต จ านวน: 13 แหง่ กพ. มีค. 44,000.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC การเจาะระดับน้ าตาลโดยใช้ SMBG ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 

234 ราย

กพ. มีค. 83,340.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC มีการประชุมติดตามพฒันาเครือข่ายผู้ดูแลNCD Clinicและ

ส่งเสริมพฒันาองค์ ความรู้

 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 30 คน

มีค. 8,000.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC จัดใหบ้ริการการดูแลข้อเข่าเส่ือมด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทยในผู้สูงอายุ - วตัถุดิบผงสมุนไพรแหง้

วตัถุดิบผงสมุนไพรแหง้ จ านวน:

 1 คร้ัง

มีค. 7,500.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทย - ปา้ยใหค้วามรู้การดูแลมารดาหลังคลอด

ด้วยการแพทย์แผนไทย

 รพ เกาะคา จ านวน: 1 แหง่ เมย. 1,200.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการ

ดูแลสุขภาพ - ปา้ยใหค้วามรู้การส่งเสริมการใช้ศาสตร์

การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ

 รพ เกาะคา จ านวน: 1 คร้ัง เมย. 1,500.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC อบรมการใช้ยาสมุนไพรและการบนัทกึข้อมูลการใหบ้ริการใน

ระบบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล

 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 50 คน

มีค. 2,500.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC จัดประชุมเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ RDU ระดับอ าเภอ จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 75 คน

เมย. 15,000.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC พฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง และโรค

กล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด

 จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 20 คน

เมย. 12,900.00 - #VALUE!

หนา้ที ่11 จาก 12



ล าดับ แหล่งงบฯ กิจกรรม เปา้หมาย ระยะเวลา งบประมาณ เบกิจ่าย รอ้ยละ คงเหลือเบกิจ่าย

ย2 งบฯ UC อบรมใหค้วามรู้และฝึกทกัษะแกนน าชุมชนในการดูแลผู้ปว่ยจิต

เวชเร้ือรังในชุมชน

จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต 

จ านวน: 50 คน

เมย. 22,500.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC ประชุมการพฒันาระบบระบบส่งต่อโรงพยาบาลเกาะคา  รพช จ านวน: 50 คน เมย. 3,750.00 - #VALUE!

ย2 งบฯ UC พฒันาศักยภาพผู้ดูแลผู้ปว่ยต่อเนื่องที่บา้นอ าเภอเกาะคา 6 รุ่น

 477 คน

ประชาชนกลุ่มเส่่ียง จ านวน: 

477 คน

มีค. เมย. 87,340.00 - #VALUE!

รุ่นที่ 1 22กพ62 68 คน ทผ นล รพ 11,000.00  12.59 76,340.00

รุ่นที่ 2 1 มีค 62 72 คน วพ นส 0.00

รุ่นที่ 3 8 มีค 62 56 คน ลห ดธ 0.00

รุ่นที่ 4 15 มีค 52 คน ศลช ดล 0.00

รุ่นที่ 5 22 มีค 81 คน บจ ลปล 0.00

รุ่นที่ 6 29 มีค 71 คน สคต จป หปด 0.00

ย2 งบฯ UC พฒันาศูนย์วสัดุอุปกรณ์ /ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ที่จ าเปน็ต้อง

ใช้ต่อเนื่องที่บา้น

ประชาชนกลุ่มเส่ียง จ านวน: 

103 คน

มีค. เมย. 101,293.00 11,000.00  10.86 76340

รวมงบประมาณโครงการ 812,766.00 -          0.00 801,766.00

รวมงบประมาณโครงการทั้งหมด 1,678,648.00 46,385.00 2.76

หนา้ที ่12 จาก 12


