
ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความกาวหนา แหลง จํานวนเงนิ จํานวนเงิน การใชจายงบประมาณ รอยละ

การดําเนินงาน งบประมาณ ทั้งโครงการ(บาท) แตละกิจกรรม (การเบิกจาย-ยืมเงนิ)

1 พัฒนาสุขภาพกลุมวัยรุน (15-19 ป) อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 73,000

2
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน การดูแลผูปวยภาวะ

วิกฤติฉุกเฉินและการสงตอที่มีประสิทธิภาพ

ดําเนนิการเสร็จสิ้น เงนิบํารุง 19,690 19,690 100

3 ดูแลหญิงตั้งครรภและการชวยชีวิตทารกแรกเกิด อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 6,220

4
อบรมฟนฟูความรูเรื่องการปองกันและควบคุมการติด

เชื้อในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง
21,330

5
โครงการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศดาน

สุขภาพ

ดําเนนิการเสร็จสิ้น เงนิบํารุง 8,400 8400 100

 - อบรมพัฒนาศักยภาพ จนท.รพ.สต./โรงพยาบาล 

คาอาหาร/อาหารวาง/วัสด)ุ (ม.ค.62)

6 โครงการซอมแผนการรองรับอุบัติเหตุหมู ดําเนนิการเสร็จสิ้น เงนิบํารุง 3,600 3,600 100

7 พัฒนาศักยภาพดานการเงินการบัญชีและพัสดุ ดําเนินการเสร็จสิ้น เงนิบํารุง 6,800  - 6800 100

 - กิจกรรมการอรบรมใหความรู (อาหาร/อาหารวาง/

วิทยากร/วัสด)ุ(ก.ค.62)

8
ปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตาย/สุขภาพใจภาค

ประชาชน อยูในระหวางดําเนิการ

เงนิบํารุง 25,450

9 งานคุมครองผูบริโภค อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 2,500    

10 การพัฒนาองคกรคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ดําเนนิการเสร็จสิ้น เงนิบํารุง 74,400 74400 100

 ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562



ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความกาวหนา แหลง จํานวนเงนิ จํานวนเงิน การใชจายงบประมาณ รอยละ

การดําเนินงาน งบประมาณ ทั้งโครงการ(บาท) แตละกิจกรรม (การเบิกจาย-ยืมเงนิ)

 - กิจกรรมประชุมชี้แจ/นิเทศ/นิเทศ(คาอาหาร อาหาร

วาง(พ.ย.61-ส.ค.62)
 -

9,900 9900

 -กิจกรรมการพัฒนาสวนขาด (คาอาหาร อาหารวาง/

วัสด)ุ(ธ.ค.-ม.ิย.62)
 -

64,500 64500

11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 20,170

12 ความปลอดภัยดานอาหาร อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 10,600

13
นิเทศ ติดตาม วางแผนการดําเนินงานพื่อพัฒนา

สุขภาพประชาชนอําเภอดอยหลอ อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง
91,400

14 ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 131,150  - 80200 61.15

  - ประชุมเงชิงปปฏิบัติการคณะกรรมการควบคุมโรคฯ

(คาอาหาร/อาหารวาง) (1พ.ค.-30 ส.ค.62)

26,400 26,400 100

  - จัดอบรมเชิงปฏิบีติการใหความรูการพนสารเคม(ี 

เม.ย.-30 พ.ค.62)

10,300 10,300 100

 - ประชุมชี้แจงนโยบาย/ MOU           (พ.ค.-ก.ค.) 10,500 40,500 40,500

 - ประกวดหมูบานสะอาด/ปลอดลูกน้ํายุงลาย (ก.ค.-ส.ค.

62 )

3,000 3,000 3,000

15 ลูกรักฟนดีเริ่มที่ซี่แรก อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 30,440

16 ยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 23,646

17 มัธยมสานฟนสูฟนสวย อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 4,000

18 ผูสูงอายุตําบลฟนดี อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 22,129



ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความกาวหนา แหลง จํานวนเงนิ จํานวนเงิน การใชจายงบประมาณ รอยละ

การดําเนินงาน งบประมาณ ทั้งโครงการ(บาท) แตละกิจกรรม (การเบิกจาย-ยืมเงนิ)

19 สงเสริมสุขภาพกลุมเด็กวัยเรียน อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 25,650

20 บูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยา

เสพติด

อยูในระหวางดําเนิการ เงนิงบประมาณ 60,000 5700 9.50

 - คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศสสตรการแพทย 16400 5700 34.76

21 การปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ดําเนนิการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณ 6,000 6000 6000 100

  - จัดประชุมเชิงปฎิบัติการฯ

22 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานความดัน

โลหิตสูงอําเภอดอยหลอ

อยูในระหวางดําเนิการ งบ PP 124,859.90

23 Green and clean Hospital อยูในระหวางดําเนิการ ไมใชงบประมาณ  -

24 โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดําเนนิการเสร็จสิ้น ไมใชงบประมาณ

 -

25 โครงการพัฒนาเครือขายเฝาระวังอาการไมพึงประสงค อยูในระหวางดําเนกิาร เงินบํารุง 1250  1250 100

จากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ป 2562  

 - อบรมสรางเครื่อขายการเฝาระวังอาการไมพึงประสงคฯ

26 โครงการพัฒนาศูนยปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency อยูในระหวางดําเนิการ เงินบํารุง 14500

Operation  center: EOC) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข(Public  Health Emergency: PHE ) 

อําเภอดอยหลอ ประจําปงบประมาณ 2562



ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความกาวหนา แหลง จํานวนเงนิ จํานวนเงิน การใชจายงบประมาณ รอยละ

การดําเนินงาน งบประมาณ ทั้งโครงการ(บาท) แตละกิจกรรม (การเบิกจาย-ยืมเงนิ)

27 โครงการสรางความรอบรูดานสุขภาพเพื่อลดโรคไม

ติดตอเรื้อรัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อําเภอ

ดอยหลอ  ปงบประมาณ 2562

โครงการสรางความรอบ

รูดานสุขภาพเพื่อลดโรค

ไมติดตอเรื้อรัง 

โรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง อําเภอดอย

หลอ  ปงบประมาณ 

2562 งบ PPA 40,000 39535 98.84

 - คาอาหารกลางวัน 14000 14000

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10000 10000

 -คาวัสดุเอกสารในการจัดปประชุมฯ 8000 7135

 - คาเอกสารประเมินกลุมเสี่ยงฯ 2000 2400

 -คาจัดซื้อโมเดลอาหาร

แลกเปลี่ยนกลุมสาธิตฯ 5000 5000

 -คาจัดซทื้อวงลอปงปองจราจรชีวิต 7 สี 1000 1000

27 พัฒนาและแกไขปญหาระบบบําบัดน้ําเสียโรงพยาบาล

ดอยหลอ
พัฒนาและแกไขปญหา

ระบบบําบัดน้ําเสีย

โรงพยาบาลดอยหลอ

งบประมาณจาก 

สสจ.

 - กิจกรรมการเฝาระวังน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 10000 10000 10000 100



ลําดับ แผนงาน/โครงการ ความกาวหนา แหลง จํานวนเงนิ จํานวนเงิน การใชจายงบประมาณ รอยละ

การดําเนินงาน งบประมาณ ทั้งโครงการ(บาท) แตละกิจกรรม (การเบิกจาย-ยืมเงนิ)

28 โครงการสรางความรอบรูดานสุขภาพเพื่อลดโรคไม

ติดตอเรื้อรัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อําเภอ

ดอยหลอ  ปงบประมาณ 2562

โครงการสรางความรอบ

รูดานสุขภาพเพื่อลดโรค

ไมติดตอเรื้อรัง 

โรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง อําเภอดอย

หลอ  ปงบประมาณ 

2562

งบ PPA 40,000

29 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมแบบบูรณา

การ ภายใตนโยบาย Green & Clean Hospital

 -จัดซื้อภาชนะและถุง

ขยะสําหรับรองรับขยะ

มูลฝอย

งบประมาณจาก 

สสจ.

22,800 22800 27800 100

30 โครงการ การปองกันและควบคุมวัณโรคในกลุมเสี่ยง

ผูสูงอายุติดบานติดตียง อําเภอดอยหลอ
โครงการ การปองกัน

และควบคุมวัณโรคใน

กลุมเสี่ยงผูสูงอายุติด

บานติดตียง อําเภอดอย

หลอ

ไมใชงบประมาณ 0

31 การปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี  - จัดทําสื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธเรื่อง

ความรุนแรงในครอบครัว

เงนิงบประมาณ 1,650



 





 





 


