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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

งานโรคติดต่อ
1 ประชุม วางแผนการด าเนินงาน

ปอ้งกันควบคุมโรค อ าเภอแม่ลาน้อย
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดประสบการและจัดท า
แผนร่วมกันในภาพระดับอ าเภอ

ประชุม SRRT อ าเภอ
แม่ลาน้อย ผู้เข้า
ประชุม 40 คน 1 วนั

ธ.ค.2561 9,400 9,400 บญุเลิศ

การปอ้งกันควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ TB

30,000 5,000 10,000 10,000 5,000 ดรุณี

2.1 ค้นหาผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่ เพื่อค้นหาเปา้หมาย CXR verbal 6,000 ราย ธ.ค.2561-ก.พ.2562
2.2 CXR กลุ่มเส่ียงหลัก เพื่อค้นหาผู้ปว่ย CXR  2,000 ราย ธ.ค.2561-ส.ค.2562
2.3 ก ากับติดตามใหผู้้ปว่ยรักษาครบ ปอ้งกันการขาดการรักษา
2.4 จัดท า Care Plan ในผู้ปว่ย
เฉพาะราย

ลดการเสียชีวติของผู้ปว่ย

2.5 พฒันาระบบ ก ากับ ติดตาม 
และการส่งต่อ
การปอ้งกันควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ ไข้เลือดออก

ต.ค.2561-ก.ย.2562 12,000 12,000 พนิดา

3.1 ส ารวจ จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์
ในการปอ้งกัน ควบคุมโรคฯ

เพื่อทบทวน เตรียมความพร้อม
ในการจัดการโรคไข้เลือดออก

3.2 พฒันาระบบและเครือข่ายเฝ้า
ระวงัไข้เลือดออก

เพื่อสร้างทมี เครือข่ายในการ
ด าเนินงาน

ใช้ Application Line
 เปน็ช่องทางในการ
ติดต่อประสานงาน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยุทธศาสตรค์วามเปน็เลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยุทธศาสตรค์วามเปน็เลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

สร้างความตระหนักและ
ปอ้งกันตนเองของประชาชน

3.3 สุ่มส ารวจลูกน  ายุงลาย โดยทมีสุ่มส ารวจ
ระดับอ าเภอแม่ลาน้อย

3.4 คัดกรองไข้เลือดออกในผู้ปว่ยที่
มีไข้สูงเฉียบพลันทกุราย

เพื่อลดความรุนแรงของการ
ปว่ยไข้เลือดออก

3.5 อบรมทมีพน่หมอกควนัให้
ครอบคลุมทกุต าบล

สร้างเครือข่ายทมีพน่หมอก
ควนัใหค้รอบคลุมครบทกุต าบล

8 ต าบล ใช้
งบประมาณ 

สปสช./
ทอ้งถิ่น3.6 ก ากับ ติดตาม การด าเนิน

มาตรการ 3-3-1 ในผู้ปว่ย
ไข้เลือดออกทกุราย

เพื่อปอ้งกันการระบาด
ไข้เลือดออก

การปอ้งกันควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ งานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค

เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายได้รับ
วคัซีนครอบคลุมและมีคุณภาพ

ต.ค.2561-ก.ย.2562 สุดาวรรณ

4.1 พฒันาองค์ความรู้ ทศันคติ 
และทกัษะของบคุลากรใน รพ.สต.
 /สสช.4.2 พฒันารูปแบบการใหบ้ริการ
วคัซีนเพื่อสงเสริมการเข้าถึงของ
ประชาชนตามบริบทพื นที่
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยุทธศาสตรค์วามเปน็เลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

4.3 ก ากับ ติดตาม การใหบ้ริการ
วคัซีน และการบนัทกึข้อมูลให้
ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน
การปอ้งกันควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ โรคเอดส์ และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์

ต.ค.2561-ก.ย.2562 20,000 20,000 ปรางทพิย์

5.1 ประสานเครือข่ายในการ
ด าเนินการเข้าสู่ระบบบริการ RRTTR

1.เพื่อปอ้งกันผู้ปว่ยเอดส์ราย
ใหม่

5.2 ประชาสัมพนัธเ์ชิงรุก เน้นการ
ใช้ถุงยางอนามัย และตรวจ VCT 
ในประชาชนกลุ่มเส่ียง

2.เพื่อปอ้งกันการแพร่กระจาย
ขงอโรคเอดส์

จัดซื อถุงยางอนามัย

5.3 จัดกิจกรรมรณงค์ในวนัเอดส์
โลก ,VCT Day ,วนัวาเลนไทน์ เปน็
ต้น5.4 สร้างแกนน าเครือข่ายในการ
แนะน าหรือส่งต่อกลุ่มประชาชน
เปา้หมายเข้าสู่ระบบบริการ ใหก้าร
ปรึกษาและตรวจ HIV
5.5 คัดกรอง ตรวจและรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธโ์ดย
บรูณาการกับงานกลุ่มวยั
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยุทธศาสตรค์วามเปน็เลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

การปอ้งกันควบคุมและภยัสุขภาพ 
ปอดบวม และอุจาระร่วง

1.เพื่อลดการเกิดโรคปอดบวม
 อุจาระร่วง

รพ./รพ.สต./สสช.ทกุ
แหง่

ต.ค.2561-ก.ย.2562 พนิดา

6.1 ทบทวน วเิคราะหข์้อมูลด้าน
ระบาดวทิยา CPG และเผยแพร่

2. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคปอดบวม อุจาระร่วง

6.2 ด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏบิติังานปอ้งกันโรคและการ
ส่ือสารความเส่ียงแก่ประชาชน

3. เพอืปอ้งกันปว่ยตายใน
ผู้ปว่ยปอดบวม อุจาระร่วง

6.3 ปฏบิติังานดูแลรักษาผู้ปว่ย
ปอดบวม/อุจาระร่วงตามแนวทาง
ของทมีวชิาการ CUP /CPG
6.4 สอบสวน/ควบคุมโรค กรณีที่
พบผู้ปว่ยเปน็กลุ่มก้อน หรือเสียชีวติ
6.5 ก ากับติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการด้านการปอ้งกัน
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ต.ค.2561-ก.ย.2562 บญุเลิศ

7.1 ศึกษา ทบทวน สถิติ ข้อมูลด้าน
ระบาดวทิยาของพื นที่ พร้อมหา
แนวทาง หลักเกณฑ์ในการเฝ้าระวงั
โรคติดต่อในพื นที่

เพื่อเปน็แนวทางในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวงั ปอ้งกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ

7.2 ประเมินความเส่ียงโรคและภยั
สุขภาพในพื นที่

พื นที่ อ.แม่ลาน้อย 
ทกุหมู่บา้น
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ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 (เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอแม่ลาน้อย )

ตามยุทธศาสตรค์วามเปน็เลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

7.3 รายงานโรค / ภยัสุขภาพและ
เหตุการณ์ผิดปกติ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด

เพื่อลดความรุนแรงของภยั
สุขภาพ

รายงานฯ เมื่อเกิด
เหตุการณ์

7.4 เข้าร่วมประชุม อบรม งาน
โรคติดต่อ ในระดับ จังหวดั เขต 
ประเทศ

เพื่อพฒันาศักยภาพผู้ปฏบิติังาน ตามหนังสือเชิญจาก 
สสจ.แม่ฮ่องสอน

71,400 14,400 30,000 22,000 5,000รวม


