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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
Promotion Prevention & 
Protection  Excellence

1 โครงการGreen and Clean 
Cup Maelanoi
1.ประกวดนวัตกรรม (รีไซเคิล) 
2.อบรมการท้าน า้ยาล้างจาน
ชีวภาพ 
3.จดักิจกรรมตลาดนัดสีเขียว

 1.เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรม
 creean and clean 
2.เพื่อใหเ้ขตเครือข่ายบริการ
สุขภาพแม่ลาน้อยมีส่วนร่วม
ในการพัฒนางานcreean and
 clean ใหไ้ด้มาตรฐาน

รพ. และรพ.สต.
ในเครือข่าย
บริการสุขภาพแม่
ลาน้อย 11 แหง่  
จ้านวน 30 ราย

ต.ค.61-ก.ย.62 7,700 7,700        ENV   
      รพ.แม่

ลาน้อย

สุขาภบิาลอาหาร
1. ตรวจประเมินโรงครัวและตรวจ
อาหารและภาชนะด้วยน ้ายาSI2 แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย

40 ร้าน 1.ก.พ.-31มี.ค.62 นางมาลิน 
สุขมา

2. ตรวจประเมินสถานที่ของโรงครัว/
โรงอาหาร และตรวจอาหาร/ภาชนะ
ด้วยน ้ายาSI2 แก ่ศูนยพ์ัมนาเด็ก
เล็ก/ร.ร.อนุบาล /ร.ร.ประถม /ร.ร.
มัธยม และ โรงครัวของโรงพยาบาล

           15 โรง X 
18 ครั ง            
(โรงครัว 4 ครั ง/ป)ี

1.เม.ย.-31.พ.ค.62 นางมาลิน 
สุขมา

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัที่-ถึงวนัที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อลดปัญหาเด็กที่มีภาวะเร่ิม
อว้นและอว้นในเด็กวัยเรียน พบว่า 
อ้าเภอแม่ลาน้อย พบเด็กที่มีภาวะ
เร่ิมอว้นและอว้น จ้านวน 27 แห่ง
2. เพื่อลดปัญหาเด็กที่มีภาวะ
น ้าหนักต้่ากว่าเกณฑ์ในเด็กวัยเรียน
 ซ่ึงพบว่า อ้าเภอแม่ลาน้อย เด็ก
ส่วนใหญ ่เป็นเด็กที่มีน ้าหนักต้่ากว่า
เกณฑ์ และส่วนใหญจ่ะเป็นเด็กบน
พื นที่สูง ในโรงเรียนที่พบ เกนิร้อย
ละ 10 จ้านวน 34 แห่ง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัที่-ถึงวนัที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

3. จดัอบรมและเป็นวิทยากรอบรม
สถานประกอบการต่างๆ ร้านอาหาร,
 แผงลอย, โรงเรียนมัธยม/ประถม/
อนุบาล ,ศูนยพ์ัฒนาการเด้ก

 - ผู้ประกอบการ และแม่ครัว 
คุณครู มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง
มาตรฐานของสถานที่ประกอบการ 
และความสะอาดปลอดภยัของ
อาหารและภาชนะต่าง ของ
ร้านอาหาร/แผงลอย ,โรงเรียน ,
ศูนยพ์ัฒนาการเด็ก ที่ถกูต้อง
สะอาดปลอดภยัตามหลัก
สุขาภบิาลอาหารของกระทรวง
สาธารณสุข

รวมทั งหมด 55 โรง 1.ก.พ.-31.มี.ค.62 จดัอบรม
ร่วมกบั
เทศบาล
ต้าบลแม่ลา
น้อย 
(เทศบาลท้า
โครงการเอง)

นางมาลิน 
สุขมา

4. จดัซื อน ้ายาตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (SI2) และอ.11   (ได้รับ
สนับสนุนจาก สสจ.แม่ฮ่องสอน และ
เทศบาลต้าบลแม่ลาน้อย)

- เพื่อตรวจออาหารและภาชนะ , 
ตรวจน ้าด่ืม

SI2 =500 ขวด
(จากเทศบาลแม่
ลาน้อย) และจาก
สสจ.มสอกีจ้านวน
หนึ่ง(ยงัไม่ทราบ)

นางมาลิน 
สุขมา

5. ค่าวัสดุ,ค่าถ่ายเอกสารและ
ปา้ยClean Food Good Test

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้บริโภค และความภมูิใจแก
ผู้ประกอบการ

รวมทั งหมด 55 โรง นางมาลิน 
สุขมา

พัฒนาส้วมใหส้ะอาดได้
มาตรฐาน(HAS)
1.1. พัฒนาส้วมในโรงพยาบาล
ใหส้ะอาดได้มาตรฐาน(HAS)

เพื่อความสะอาดถกูหลักอนามัย
และให้ได้มาตรฐาน HAS ของกรม
อนามัย

สว้มในโรงพยาบาล
 4 จดุ        = 1 
ครั้ง/ปี

1.ก.ค-31.ส.ค.62 นางมาลิน 
สุขมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัที่-ถึงวนัที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

1.ประสานงานวัสดุฯและงาน
สุขาภบิาลส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล
 2.ตรวจประเมินส้วมของโรงพยาบาล
เร่ืองความพร้อมใชง้าน อปุกรณ์ การ
ช้ารุด ความสะอาด
3.ควบคุมป้องกนัการแพร่กระจาย
เชื อ โดยประสานงานกบัผู้เกีย่วขอ้งฯ
 งานIC บุคลากรทุกฝ่ายที่ควบคุม
ก้ากบังานโดยตรง

4.ตรวจประเมินส้วม
โรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประเมิน ปลีะ 1 
ครั ง

1.ก.ค-31.ส.ค.62 นางมาลิน 
สุขมา

5.ด้าเนินการตามนโยบายล้าง
ส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ
1.2. ตรวจประเมินส้วม
มาตรฐานดีเด่น ตามเกณฑ์
ส้วมมาตรฐาน(HAS)

เพื่อความสะอาดถกูหลักอนามัย
และให้ได้มาตรฐาน HAS ของกรม
อนามัย

1. ประสานงานส้วมทั งของรัฐและ
เอกชน และส้วมสาธารณะ
2. สุ่มตรวจประเมินส้วม เร่ืองความ
พร้อมใชง้าน  ความสะอาดตาม
เกณฑ์มาตรฐานผHAS)  และ
คัดเลือกส้วมมาตรฐานดีเด่น

ส้วม 4 แห่ง /จนท.
ประเมิน 2 คน

1.ก.ค-31.ส.ค.62 นางมาลิน 
สุขมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัที่-ถึงวนัที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

 ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกส้วม
มาตรฐานดีเด่น  ประเภทละ 1 แห่ง 
ดังนี 
    2.1 ประเภทส้วมมาตรฐานใน
สถานที่ราชการดีเด่น
    2.2 ประเภทส้วมมาตรฐาน
เอกชนดีเด่น
    2.3 ประเภทส้วมมาตรฐานใน
ชมุชนดีเด่น
3. ควบคุมป้องกนัการแพร่กระจาย
เชื อ โดยประสานงานกบัผู้เกีย่วขอ้งฯ
 ทุกงานทุกองค์กร
4.มอบเกยีรติบัตรส้วมดีเด่นตาม
มาตรฐานHas
ตลาดชุมชนสะอาดปลอดโรค
1. ตรวจประเมินตลาดตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย ปีละ 1 ครั ง

เพื่อความสะอาดถกูหลักอนามัย
และให้ได้มาตรฐานตลาด ของกรม
อนามัย

2 แห่ง/ จนท.
ประเมิน 2 คน

1.ก.ค-31.ส.ค.62 นางมาลิน 
สุขมา

2. ล้างตลาดร่วมกบัเทศบาลต้าบล
แม่ลาน้อย ปีละ 2 ครั ง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ระยะเวลา (ตัง้แต่
วนัที่-ถึงวนัที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลกั
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดโลกร้อน 
โดยแนะน้าประชาสัมพันธ์ออกส่ือ
ตามสายของชมุชนเร่ืองงดใช้
ถงุพลาสติกหันมาใชถ้งุยา่ม หรือ
ตะกร้าแทน และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์แนะน้าร้านค้าแผง
ลอยต่างๆ

 7,700   -   -  7,700   - รวม


