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งบประมาณ ไตรมาส 1 
(ระบุ วดป)

ไตรมาส 2 
(ระบุ วดป)

ไตรมาส 3 
(ระบุ วดป)

ไตรมาส 4 
(ระบุ วดป)

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมที่ด าเนินการ

1 ตค.-28 
ธค.63

1. คัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์เบื้องต้น และ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพพงึประสงค์ของผู้สูงอายุ

2. ทมีสหสาขาวชิาชีพร่วมกับ Care Giver จัดท า Care Plan 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพงิ อ าเภอแม่ออนไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ประชุมเชิงปฏบิติัการติดตามผู้สูงอายุที่เปน็กลุ่มเส่ียงข้อเข่าเส่ือม
และสมองเส่ือม
4. ประชุมเชิงปฏบิติัการฟื้นฟผูู้สูงอายุกลุ่มข้อเข่าเส่ือมและสมองเส่ือม

5. ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุในระดับต าบล
6. ประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงานผู้สูงอายุอ าเภอแม่ออน

1. ประชุมเชิงปฏบิติัการคณะกรรมการควบคุมปอ้งกันโรคระดับ
อ าเภอ

2.ประชุมเชิงปฏบิติัการการควบคุม ปอ้งกันโรคติดต่อ ในกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อ าเภอแม่ออน
3.ประชุมเชิงปฏบิติัการ พฒันาศักยภาพทมีพน่ละอองฝอยULV

4.การออกสอบสวนควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อในพื้นที่ (กรณีเกิด
การระบาด Out Break)
5.ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินงาน

6.นิเทศติดตามสนับสนุนการปฏบิติังานและออกสุ่มส ารวจประเมิน
ค่า HI CI ระดับอ าเภอ ต าบล

3 โครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

94,455.00 8,15 พย.
63        
20 ธค.63

นางกันญา ใสสะอาด

1.การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

1.รณรงค์ประชาสัมพนัธ ์ค้นหากลุ่มเปา้หมายในพื้นที่ 6 ต าบล 1 
เขตโรงพยาบาล

รายงานผลปฏิบัติงานตามแผน ไตรมาสที่ 2  ปีงบประมาณ 2564   คปสอ.แม่ออน

76,144.00 นายณัฐพงศ์ ครองรัตน์   
    นางบปุผา  บญุสดุดี

นายเอกชัย สมบติั
รัตนากร                
น.ส.นัทชฎาภรณ์ กัน
ทะเปง็

โครงการควบคุมโรค ปงีบประมาณ 
2564

55,280.00

โครงการการส่งเสริมสุขภาพและ
พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

แผนงาน/โครงการ

นางนวพร คาดชะดาค า18,400.00โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
และมะเร็งปากมดลูก

4

1

2



2.อบรมฟื้นฟคูวามรู้และการค้นหาการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูกแก่แกนน าสตรีและกลุ่มเปา้หมายในสตรีที่มี
อายุ 30 – 70 ปี

3.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจเต้านม

  1 ประชุมเชิงปฏบิติัการ
  2.คัดกรองเด็กวยัเรียนที่มีภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน,เต้ียและค่อนข้าง
เต้ีย และเด็ก   วยัเรียนที่มีสภาวะฟนัแทผุ้ โดยบคุลากรสาธารณสุข  3.อบรมใหค้วามรู้ส าหรับเด็กวยัเรียนที่มีภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน
,เต้ียและค่อนข้างเต้ีย,เด็กวยัเรียนที่มีสภาวะฟนัแทผุ้ที่สถานศึกษา  4 ประชุมเชิงปฏบิติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการเด็กวยัเรียนแม่ออน สูงดีสมส่วน สุขภาพฟนัดี1. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม คปสอ.แม่ออน และ
ร่วมวเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรค ปงีบประมาณ 25642. ประชุมวางแผนและจัดท าแผนปฏบิติัราชการคปสอ.แม่ออน
ปงีบประมาณ 25651.การเฝ้าระวงัและคัดกรองประชากรกลุ่มเส่ียงวณัโรค ในกลุ่มเส่ียง
สูง และกลุ่มเส่ียงต่ า2. ประชุมเชิงปฏบิติัการ การบนัทกึข้อมูลงานวณัโรค
3.ประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาระบบการดูแลรักษาผู้ปว่ยวณัโรค
อ าเภอแม่ออน4.ประชุมติดตามการด าเนินงาน/ทบทวนเคส ทกุไครมาส 4ไตรมาส

8
โครงการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA

61,700.00 1 ตค.63 พญ.เพญ็นภา ขันธรรม   
   นางกฤติญา จองมูลสุข

1.จัดประชุมเชิงปฏบิติัการมหกรรมคุณภาพ ป ี2564

9 โครงการฟื้นฟคูวามรู้เชิงปฏบิติัการ
ช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด อ าเภอ
แม่ออน จังหวดัเชียงใหม่

950.00 น.ส.สายฝน  ปญัญาฟู 1.ประชุมเชิงปฏบิติัการฟื้นฟ ูความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ ทารกแรก
เกิด อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่

โครงการพฒันาสุขภาพกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวยั 0-5 ปี

ตค.-ธค.63 มค.-กพ.64 1.ประชุมวางแผนและฟื้นฟดู้านอนามัยและเด็ก

2.อบรมใหค้วามรู้ในโรงเรียนพอ่แม่
3.ติดตามเยี่ยมหลังคลอดที่บา้นเพื่อการใหก้ารดูแลแบบแพทย์แผน
4.1 การตรวจคัดกรองด้านพฒันาการ โภชนาการและสุขภาพช่อง
  4.2การประชุมเชิงปฏบิติัการ การพฒันาศักยภาพและทกัษะของ
1.ส่งเสริมทนัตสุขภาพหญิงมีครรภ์

2.ส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็ก 0-2 ปี
3.ส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็ก3-5 ปี

น.ส.จิตต์อารี จินะใจ      
     นางเบญจพร ชุมภคู า

5

โครงการเด็กวยัเรียนแม่ออน สูงดีสม
ส่วน สุขภาพฟนัดี

นางนวพร คาดชะดาค า18,400.00

46,300.00

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
และมะเร็งปากมดลูก

4

7

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาวณั
โรค ป ี2564

27,090.00 น.ส.อัญชลี พลูทาจักร์    
 น.ส.นัทชฎาภรณ์ กัน
ทะเปง็

6
โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ
สรุปผลการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ
 2565

นางลินดา  อินพรหม     
 น.ส.สิรีธร  หวงักีรติกุล

29,000.00

นางนวพร คาดชะดาค า  
  น.ส.จันทร์จิรา แสงทอง

45,000.00

10

นางปยิะวรรณ   ผ่อง
เกษม    น.ส.ปรทพิย์  
บญุมาแก้ว

11

โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย
งานทนัตสาธารณสุข ปงีบประมาณ 
2564

65,797.00



4.ส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็กวยัเรียน
5.ส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็กมัธยมศึกษา

12 โครงการอบรมฟื้นฟคูวามรู้เร่ืองการ
ติดเชื้อในสถานบริการ อ าเภอแม่ออน

15,000.00 น.ส.ดวงเดือน เรือนสา 1.ประชุมเชิงปฏบิติัและอบรมฟื้นฟคูวามรู้เร่ืองการติดเชื้อในสถาน
บริการ

13 แผนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ปงีบประมาณ 2564

3,500.00 นางนวพร คาดชะดาค า 1.กิจกรรมคัดกรองการตรวจ เต้านมด้วยตนเองและตรวจโดย
เจ้าหน้าที่ ที่พบความผิดปกติและการตรวจคัดกรองในกลุ่มที่เปน็
ญาติสายตรงจ านวน 50 คน

1. ประชุมเชิงปฏบิติัการการซ้อมแผนบนโต๊ะร่วมกับภาคีเครือข่าย  
EMS ระดับต าบล

2. ประชุมเชิงปฏบิติัการและฟื้นฟกูารพื้นคืนชีพ (CPR)
3. กิจกรรมกระตุ้นการด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอแม่
ออน ช่วงเทศกาล (สงกรานต์ ปใีหม่)

15 โครงการคัดเลือกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
ดีเด่นอ าเภอแม่ออน

48,140.00 น.ส.นิสิตา  จันทรบตุร 1.การประชุมเชิงปฏบิติัการคัดเลือกอสม.ดีเด่นจากสถานบริการ

1.การประชุมชี้แจงโครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพคนแม่ออน
2.ประชุมแต่งต้ังคณะท างานและจัดเตรียมงาน โครงการมหกรรม
ตลาดนัดสุขภาพคนแม่ออน

3. ประชุมเชิงปฏบิติัการแลกเปล่ียนเรียนรูและน าเสนอผลงานเด่น
ด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการ

17 โครงการอาสาสมัครเคาะประตูบา้น 
ต้านหมอกควนั

30,000.00 นางเบญจพร  ชุมภคู า 1.ออกเยี่ยมบา้น

676,866.00  รวมเงินงบประมาณ

16

โครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ
คนแม่ออน

44,910.00 น.ส.นิสิตา  จันทรบตุร

นางปยิะวรรณ   ผ่อง
เกษม    น.ส.ปรทพิย์  
บญุมาแก้ว

11

โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย
งานทนัตสาธารณสุข ปงีบประมาณ 
2564

65,797.00

14

โครงการซ้อมแผนรองรับอุบติัเหตุ 
ปงีบประมาณ 2564

15,200.00 นางราตรี  อินเต้า
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