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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 คลินกิบริการสุขภาพจิต
1. จัดท าแผนและด าเนนิการ
กระบวนการกลุ่มพื้นที่ (หมูบ่า้นเส่ียง) 
จ านวน 2 หมูบ่า้น/อ าเภอ
   1.1 กระบวนการกลุ่มพื้นที่เส่ียง
   1.2 รณรงค์ปอ้งกนัการฆา่ตัวตายใน
ชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์โรคจิตเวชที่พบบอ่ย
และการส่งต่อ โดย พสช. และ อสม.
เชีย่วชาญ
   2.1 พรบ.สุขภาพจิตฟื้นฟูความรู้

3. จัดท าแผนการคัดกรองกลุ่มเส่ียงโดย
บรูณาการ  ร่วมกบังานอืน่ๆเช่น NCD 
งานเยีย่มบา้น
   3.1 คัดกรองสอบสวนโรค ฆา่ตัวตาย
   3.2 งานคัดกรอง 2Q ในโรงเรียน
4. ก าหนดผู้รับผิดชอบงานในการ
ตรวจสอบข้อมลูระดับอ าเภอ / ต าบล

เพื่อใหก้ารตรวจสอบข้อมลูมคีวาม
สมบรูณ์และมกีารใช้ประโยชน์
จากข้อมลู ในการวางแผน
ด าเนนิงาน

สสอ. 1 คน และ 1 รพ. 1 ต.ค. 61 - 30 
ต.ค. 61

ไมใ่ช้
งบประมาณ

งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า
นอ้ย

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแมล่าน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเปน็เลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที-่ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อใหผู้้ปว่ยจิตเวช ได้รับการดูแล
อย่างมปีระสิทธิภาพ ปลอดภยั  
ทันเวลา  และเพื่อเปน็การ
เชือ่มโยง การดูแลผู้ปว่ย การส่ง
ต่อผู้ปว่ย อย่างถูกต้อง และถูกวิธี 
ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

บา้นแมโ่ถ และบา้น
หว้ยหอ้ม

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

30,000

เพื่อเปน็ข้อมลูในการวางแผนการ
ติดตามเยีย่มและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ที่บา้น

1 รพ. , 1 สสอ. 11 
รพ.สต. และ 10 สสช

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไมใ่ช้
งบประมาณ

30,000 งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า

นอ้ย

เพื่อใหทุ้กหนว่ยงานได้รับทราบ
เกีย่วการการช่วยเหลือ การดูแล
ผู้ปว่ยจิตเวชอย่างถูกต้อง

พสช. 10 คน และ อส
ม. 200 คน

การประชุม คป.สอ.
 เดือนละ 1 คร้ัง

ไมใ่ช้
งบประมาณ

งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า

นอ้ย

งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า

นอ้ย
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แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอแมล่าน้อย )

ตามยทุธศาสตร์ความเปน็เลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที-่ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

5. Workshop วิเคราะหข์้มลูการฆา่ตัว
ตายระดับพื้นที่

เพื่อใหผู้้ปว่ยจิตเวช ได้รับการดูแล
อย่างมปีระสิทธิภาพ ปลอดภยั  
ทันเวลา  และเพื่อเปน็การ
เชือ่มโยง การดูแลผู้ปว่ย การส่ง
ต่อผู้ปว่ย อย่างถูกต้อง และถูกวิธี

15 คน 1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ร่วมกบั
กจิกรรมที่ 7

งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า
นอ้ย

6. พัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมลู
คุณภาพและการรายงานข้อมลู

เพื่อใหฐ้านข้อมลูมคีวามสมบรูณ์
และใช้ประโยชนจ์ากฐานที่มใีห้
เกดิประโยชนต่์อการวางแผน
ด าเนนิงาน

1 รพ. , 1 สสอ. 11 
รพ.สต. และ 10 สสช

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

ไมใ่ช้
งบประมาณ

งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า
นอ้ย

7. ก าหนดใหม้กีารท า Case conference
 ในรายที่มคีวามซับซ้อนและรายงานให้
อ าเภอและจังหวัดทราบ

1 รพ. , 1 สสอ. 11 
รพ.สต. และ 10 สสช

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62

2,400 600 600 600 600 งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า
นอ้ย

8. พัฒนาศักยภาพบคุลากร / ซ้อมแผน 
MCATT

1 รพ. , 1 สสอ. 11 
รพ.สต. และ 10 สสช

1 เม.ย. 62 - 30 
ก.ย. 62

2,800 2,800 งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า
นอ้ย

9.จิตแพทย์ ออกใหบ้ริการตรวจในวัน
คลีนคิ จิตเวช

1 รพ.     1 ต.ค. 61 - 30
 ก.ย. 62        2 

เดือน / คร้ัง

19,032 4,758 4,758 4,758 4,758 งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า
นอ้ย

10. อนเุคราะหย์าฝังคุมก าเนดิใน pt 
schigo

เพื่อปอ้งกนัการต้ังครรภ์ 1 รพ.  10 คน งานสุขภาพจิต
อ าเภอแมล่า
นอ้ย

เพื่อใหผู้้ปว่ยจิตเวช ได้รับการดูแล
อย่างมปีระสิทธิภาพ ปลอดภยั  
ทันเวลา  และเพื่อเปน็การ
เชือ่มโยง การดูแลผู้ปว่ย การส่ง
ต่อผู้ปว่ย อย่างถูกต้อง และถูกวิธี
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ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที-่ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

จิตเวชเด็กวัยเรียน

จิตเวชเด็กวัยเรียน 6 - 12 ป ี              
1. ติดตามสถาณการ์ปญัหาเด็กวัยเรียน
กลุ่มเส่ียงหรือที่มปีญัหาพฤติกรรมอารมณ์
 และการเรียนรู้                              
2. ช่วยเหลือติดตามเยีย่มบา้นหรือส่งต่อ
เด็กที่มีปญัหาพฤติกรรมอารมณ์และการ
เรียน

เพื่อใหเ้ด็กที่มปีญัหา ฯได้รับการ
ช่วยเหลือใหส้ามารถด าเนนิชีวิต
ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมี
ความสุขตามศักยภาพของเด็ก

โรงเรียน อนบุาลแม่
ลานอ้ย ,บา้นท่าสอง
แคว,ปา่หมากวิทยา
,ร่มฉัตรวิทยา,ราช
ประชานเุคราะหท์ี่ 21 
 รวม 5 โรงเรียน

1 ตุลาคม 2561 - 
31 กนัยายน 2562

 -
นางสาววัลลี 
สนธิคุณ

จิตเวชวัยรุ่น 13 - 19 ป ี                    
   1. ติดตามสถานการ์ข้อมลูคัดกรอง
วัยรุ่นกลุ่มเส่ียงด้านพฤติกรรมและ
อารมณ์ในโรงเรียน

เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปญัหาใน
วัยรุ่น

โรงเรียน ราชประชานุ
เคราะหท์ี่ 21 (700 
คน) ,แมล่านอ้ยดรุณ
สิกข์ (800 คน) ,ไท่จง 
(40 คน) ,ท่าสองแคว 
(40 คน) รวม 4 
โรงเรียน 1,580 คน

1 ตุลาคม 2561 - 
31 กนัยายน 2562

 1,580  1,580 
นางสาววัลลี 
สนธิคุณ

2. คัดกรองภาวะซึมเศร้า 1 คร้ัง ในวัยรุ่น
 และใหค้ าปรึกษาในรายที่มภีาวะซึมเศร้า

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือวัยรุ่นที่มี
ภาวะซึมเศร้าใหส้ามารถจัดการ
กบัอารมณ์และจิตใจได้อย่าง
เหมาะสม

โรงเรียน ราชประชานุ
เคราะหท์ี่ 21 (700 
คน) ,แมล่านอ้ยดรุณ
สิกข์ (800 คน) ,ไท่จง 
(40 คน) ,ท่าสองแคว 
(40 คน) รวม 4 
โรงเรียน 1,580 คน

1 ตุลาคม 2561 - 27 กมุภาพันธ์ 2562

 1,580  1,580 
นางสาววัลลี 
สนธิคุณ

2
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ตามยทุธศาสตร์ความเปน็เลศิ 4 ดา้น ( 4 Excellence )

ล าดบั
โครงการ/
กิจรรมหลกั

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
ระยะเวลา (ตัง้แต่

วันที-่ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

3. ใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกนัการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น

เพื่อปอ้งกนัการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น
ซ่ึงยังไมม่คีวามพร้อมทั้งร่างกาย
และจิตใจซ่ึงจะกอ่ใหเ้กดิปญัหา
สังคมต่างๆ ตามมา

มธัยมศึกษาปทีี่ 1 
โรงเรียน ราชประชานุ
เคราะหท์ี่ 21, แมล่า
นอ้ยดรุณสิกข์,ท่าสอง
แคว,ไท่ - จง  รวม 4 
โรงเรียน

1 มถิุนายน 2562 -
 31 กนัยายน 2562

 -
นางสาววัลลี 
สนธิคุณ

4. ใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด

เพื่อปอ้งกนัปญัหายาเสพติดใน
วัยรุ่นซ่ึงมคีวามเส่ียงสูงจาก
ธรรมชาติของวัยที่อยากรู้อยาก
ทดลองแต่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง

นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
ปญัหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ โรงเรียน แม่
ลานอ้ยดรุณสิกข์,ราช
ประชานเุคราะหท์ี่ 21
 ,ไท่-จง,ท่าสองแคว  
รวม 4 โรงเรียน

1 มถิุนายน 2562 -
 31 กนัยายน 2562

 -
นางสาววัลลี 
สนธิคุณ

57,392 5,358 5,358 41,318 5,358


