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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.
Service  Excellence

1 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ ระบบการส่งต่อและงานอุบัติเหตุ ระดับอ าเภอ
1.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการEMSและ
อุบัติเหตุ'ระดับอ าเภอ ภายใต้ 
คณะกรรมการDHS      จ านวน20คน

มีทีมคณะกรรมการขบัเคล่ือนงาน
EMSและอุบัติเหตุระดับอ าเภอ

 คณะอนุกรรมการ 
EMSอ าเภอ

พย-กพ-พค-สค ไม่ใช้
งบประมาณ

จฑุาทิพย์

2.ประชุมคณะอนุกรรมการEMSและ
อุบัติเหตุ'ระดับอ าเภอ

ติดตามและพัฒนางาน EMS  คณะกรรมการ DHS  
 จ านวน  4  คร้ัง / ปี

พ.ย./ก.พ./พ.ค./
ส.ค.

4400
ค่าอาหาร
110X20x2

2,200 2,200 จฑุาทิพย์

3.ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1669/ป้าย
จดุเส่ียงระวังการเกดิอุบัติเหตุ

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉกุเฉนิได้รับการ
น าส่งโดยหน่วยกูช้ีพมากขึน้

ติดต้ังทั้งอ าเภอ 
จ านวน  30  ป้าย

10500 
จ านวน
30X350

 10,500 จฑุาทิพย์

3.1 รณรงค์ให้หอกระจายขา่วประจ า
หมู่บ้านประชาสัมพันธ์สายด่วน 1669

 สัปดาห์ละคร้ัง ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่ใช้
งบประมาณ

ผอ.รพ.สต.
ทุกแห่ง

4.ขึน้ทะเบียนหน่วยบริการการแพทย์
ฉกุเฉนิ BLS  เพิ่ม

แม่สุ/แม่ปาง/ละอุบ/
แม่ลาป่าแก่/กอกหลวง

เม.ย.-มิ.ย. ไม่ใช้
งบประมาณ

จฑุาทิพย์/ผอ.
รพ.สต. 5 แห่ง

5.จดัเตรียมและส่งเจา้หน้าที่พยาบาล' 
อบรมครูก./ ครูข /  Mini-MERT ร่วม
สสจ.

ได้รับความรู้ที่ถกูต้องและเพียงพอ ไม่ใช้
งบประมาณ

ตาม
แผนปฏิบัติ
ของสสจ.

จฑุาทิพย์/
กฤษณา

6.อบรมฟื้นฟู EMR ส าหรับจนท.FR
ของอปท.จ านวน3แห่ง

จนท.FR  มีความรู้และ
ความสามารถตามมาตรฐาน

อบต.แม่โถ,อบต.ห้วย
ห้อม,อบต.สันติคีรี

 กค62 0 งบ สพฉ. จฑุาทิพย์/
กฤษณา/
จนท.FR

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที่-ถึงวันที่)

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
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ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที่-ถึงวันที่)

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

7.กจิกรรมสวมหมวกนิรภัยและคาด
เขม็ขดันิรภัย 100%มีมาตรการ
ส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติ มีรางวัลส าหรับ
หน่วยงานที่ปฏิบัติตามมาตรการ

*เป็นตัวอยา่งที่ดีและลดความ
รุนแรงหากเกดิอุบัติเหตุ

เจา้หน้าที่สาธารณสุข
Cupแม่ลาน้อยทุกคน

 กย62 1200         
ค่าป้ายติด
หน้าสสอ.

1,200 จฑุาทิพย์

8. ทบทวนและวิเคราะห์การใช้
โปรแกรม Thai refer

พัฒนาระบบ Thai refer รพ.สต.ทุกแห่ง/หน่วย
ที่เกีย่วขอ้งในรพ.
จ านวน 15 หน่วยงาน

 กย62 ใช้
งบประมาณ
ร่วม
อนุกรรมการ
EMS

จฑุาทิพยแ์ละ
คณะพัฒนา
ส่งต่ออ าเภอ

9จดัท าแนวทางประสานการส่งต่อ-ผู้
ประสานการส่งต่อของรพ.จนท.รพ.
สต.อสม.เจา้ของรถในหมู่บ้าน

เพื่อให้การส่งต่อมีคุณภาพ ทุกหมู่บ้านในอ าเภอ ตค61-กย62 ไม่ใช้
งบประมาณ

จฑุาทิพยแ์ละ
คณะพัฒนา
ส่งต่ออ าเภอ

10.อบรม BLS ส าหรับเจา้หน้าที่
สาธารณสุข50คน

เจา้หน้าที่สาธารณ
Cupแม่ลาน้อยทุกคน

ต.ค.61-กย.62 6000   
อาหารว่าง
50X30Xค่า
วัสดุ3000

6,000 จฑุาทิพยแ์ละ
คณะท างานER
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ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ตามยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

11.อบรม BLS ส าหรับประชาชน ประชาชนมีความรู้เร่ืองการช่วยฟื้น
คืนขัน้พื้นฐาน

สถานที่ท่องเที่ยว และ
ประชาชน

ต.ค.61-กย.62 งบ สสจ.
แม่ฮ่องสอน

จฑุาทิพยแ์ละ
คณะท างานER

22,100.00   -  9,400  10,500  2,200 

2
โครงการพัฒนาซ้อมแผนสาธารณภัย
ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขอ าเภอ
แม่ลาน้อย

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการตอบโต้
สาธารณภัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เจา้หน้าที่สาธารณ
Cupแม่ลาน้อย

ต.ค.61-กย.62 26000       
ค่าอาหาร
150X110  
ค่าบ/ลที่พัก
พาหนะ
วิทยากร
5000ค่าวัสดุ
4500

26,000

คณะกรรมการ
ICS

ประชุมทบทวนICS/SOPของอ าเภอ

จดัท าแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉกุเฉนิและภัยสุขภาพที่มีความเส่ียง
ของอ าเภอ

จดัระบบส ารองวัสดุ อุปกรณ์ยาและ
เวชภัณฑ์ขัน้ต่ า

รวม
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข:PHEM)
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ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ส่งทีมเขา้ร่วมประชุม/อบรมตามแผน
สสจ.มส

26,000 26,000รวม


