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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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Promotion Prevention & 
Protection  Excellence

1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยรุน่
1.ให้ครู ก ที่ผ่านการอบรม ร่วมกนั
จดัท าแผนงานและโครงการพร้อมทั้ง
ด าเนินการตามแผน โดยน าร่องใน
โรงเรียนมัธยม และขยายโอกาส

เพื่อให้เจา้หน้าที่ทุกระดับ  
เขา้ถงึบริการด้านสุขภาพ 
และการให้ค าปรึกษาอยา่ง
ทั่วถงึ

เจา้หน้าที่สาธารณสุข 
15 คน

1 ก.พ. 62 - 28 ก.พ.
 62 บูรณาการกบั

กจิกรรมที่ 6

งานวัยรุ่น 
อ าเภอแม่ลา

น้อย

2.สร้างระบบฐานขอ้มูลการรายงาน 
และการส่งต่อขอ้มูลเกีย่วกบัการสอน
เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน

เพื่อให้ฐานขอ้มูลมีความ
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์
จากฐานที่มีให้เกดิประโยชน์
ต่อการวางแผนด าเนินงาน

รพ.สต. 11 แห่ง และ
รพ.1 แห่ง

1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค.
 62 ไม่ใช้

งบประมาณ

งานวัยรุ่น 
อ าเภอแม่ลา

น้อย

 3.ปรับระบบให้ค าปรึกษาเป็นแบบ 
Family counseling

เพื่อให้ระบบการให้
ค าปรึกษาเป็นรูปธรรมมากขึน้

รพ.สต. 11 แห่ง และ
รพ.1 แห่ง

1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค.
 62 ไม่ใช้

งบประมาณ

งานวัยรุ่น 
อ าเภอแม่ลา

น้อย
4.ก าหนดให้มีการคุมก าเนิดโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งกอ่นจ าหน่ายจาก รพ.

เฝ้าระวังการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในเด็กวัยรุ่น รพ. 1 แห่ง

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย 
62 ไม่ใช้

งบประมาณ

งานวัยรุ่น 
อ าเภอแม่ลา

น้อย
5.ก าหนดผู้รับผิดชอบงานในการ
ตรวจสอบการลงขอ้มูลระดับอ าเภอ

เพื่อให้การตรวจสอบขอ้มูล
มีความสมบูรณ์และมีการใช้
ประโยชน์จากขอ้มูล ในการ
วางแผนด าเนินงาน

สสอ. 1 แห่ง
1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค.

 62 ไม่ใช้
งบประมาณ

งานวัยรุ่น 
อ าเภอแม่ลา

น้อย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที่-ถึงวันที่)
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6.จดัประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับอ าเภอ

เพื่อให้เจา้หน้าที่ทุกระดับ  
เขา้ถงึบริการด้านสุขภาพ 
และการให้ค าปรึกษาอยา่ง
ทั่วถงึ

สสอ. 1 แห่ง , รพ.สต.
 11 แห่ง และรพ.1 

แห่ง         รวม  15  
คน

1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค.
 62            ( ปีละ 

2 คร้ัง) 900 450 450
งานวัยรุ่น 

อ าเภอแม่ลา
น้อย

7.อบรมแนวทางการช่วยเหลือและการ
ให้ค าปรึกษาส าหรับครู (น าร่องโรงเรียน
มัธยมและขยายโอกาส) basic 
counseling

เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาฯ ได้รับ
ค าปรึกษาที่ถกูต้องและ
สามารถด าเนินชีวิตใน
ครอบครัวและสังคมได้

รร.มัธยม 2 แห่ง 
และรรขยายโอกาส  
11 แห่ง , สพม. 2 คน

 และเจา้หน้าที่
สาธารณสุข 15 คน

1 พ.ค. 62 - 31 พ.ค.
 62

8,972 8,972
งานวัยรุ่น 

อ าเภอแม่ลา
น้อย

8.จติเวชเด็กวัยเรียน 6 - 12 ปี 
 1. ติดตามสถาณการ์ปัญหาเด็กวัยเรียน
กลุ่มเส่ียงหรือที่มีปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ และการเรียนรู้  
2. ช่วยเหลือติดตามเยีย่มบ้านหรือส่งต่อ
เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และการ
เรียน

เพื่อให้เด็กที่มีปัญหา ฯได้รับ
การช่วยเหลือให้สามารถ
ด าเนินชีวิตในครอบครัวและ
สังคมได้อยา่งมีความสุขตาม
ศักยภาพของเด็ก

โรงเรียน อนุบาลแม่
ลาน้อย ,บ้านท่าสอง
แคว,ป่าหมากวิทยา
,ร่มฉตัรวิทยา,ราช
ประชานุเคราะห์ที่ 21 
 รวม 5 โรงเรียน

1 ตุลาคม 2561 - 31
 กนัยายน 2562

 -
งานวัยรุ่น 

อ าเภอแม่ลา
น้อย
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9.จติเวชวัยรุ่น 13 - 19 ปี                 
          9.1. ติดตามสถานการ์ขอ้มูลคัด
กรองวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงด้านพฤติกรรมและ
อารมณ์ในโรงเรียน

เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์
ปัญหาในวัยรุ่น

โรงเรียน ราชประชานุ
เคราะห์ที่ 21 (700 
คน) ,แม่ลาน้อยดรุณ
สิกข ์(800 คน) ,ไท่จง 
(40 คน) ,ท่าสองแคว 
(40 คน) รวม 4 
โรงเรียน 1,580 คน

1 ตุลาคม 2561 - 31
 กนัยายน 2562

 -
งานวัยรุ่น 

อ าเภอแม่ลา
น้อย

9.2. คัดกรองภาวะซึมเศร้า 1 คร้ัง ใน
วัยรุ่น และให้ค าปรึกษาในรายที่มีภาวะ
ซึมเศร้า

เพื่อให้การช่วยเหลือวัยรุ่นที่
มีภาวะซึมเศร้าให้สามารถ
จดัการกบัอารมณ์และจติใจ
ได้อยา่งเหมาะสม

โรงเรียน ราชประชานุ
เคราะห์ที่ 21 (700 
คน) ,แม่ลาน้อยดรุณ
สิกข ์(800 คน) ,ไท่จง 
(40 คน) ,ท่าสองแคว 
(40 คน) รวม 4 
โรงเรียน 1,580 คน

1 ตุลาคม 2561 - 27
 กมุภาพันธ์ 2562

 -
งานวัยรุ่น 

อ าเภอแม่ลา
น้อย

9.3. ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

เพื่อป้องกนัการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นซ่ึงยงัไม่มีความพร้อม
ทั้งร่างกายและจติใจซ่ึงจะ
กอ่ให้เกดิปัญหาสังคมต่างๆ 
ตามมา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียน ราชประชานุ
เคราะห์ที่ 21, แม่ลา
น้อยดรุณสิกข,์ท่าสอง
แคว,ไท่ - จง  รวม 4 
โรงเรียน

1 มิถนุายน 2562 - 
31 กนัยายน 2562

 -
งานวัยรุ่น 

อ าเภอแม่ลา
น้อย
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9.4. ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติด
ในวัยรุ่นซ่ึงมีความเส่ียงสูง
จากธรรมชาติของวัยที่อยาก
รู้อยากทดลองแต่ขาด
ความรู้ความเขา้ใจที่ถกูต้อง

นักเรียนกลุ่มเส่ียง
ปัญหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ โรงเรียน แม่
ลาน้อยดรุณสิกข,์ราช
ประชานุเคราะห์ที่ 21
 ,ไท-่จง,ท่าสองแคว  
รวม 4 โรงเรียน

1 มิถนุายน 2562 - 
31 กนัยายน 2562

 -
งานวัยรุ่น 

อ าเภอแม่ลา
น้อย

9,872.00 0.00 450.00 8,972.00 450.00รวม


