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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.
People  Excellence

1 1.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
เจ้าหน้าที่เคร่ือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอแม่ลาน้อย ประจ าปี
งบประมาณ 2562

1. เพื่อค้นหาปจัจัยเส่ียงต่อการ
เจ็บปว่ยในการปฏบิติังานรวมทั้ง
แนวทางการปอ้งกันที่เหมาะสม
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมใหม้ีสุขภาพ
แข็งแรง ปอ้งกันการเปน็โรค หรือ
วนิิจฉัยโรคได้ต้ังแต่เร่ิมต้น
3. เพื่อใหก้ารดูแลบคุลากรที่
เจ็บปว่ยจากการปฏบิติังานได้อย่าง
เหมาะสม
4. เพื่อลดการสูญเสียทางด้านชีวติ
และทรัพย์สินทั้งของบคุลากรและ
หน่วยงาน
5. เพื่อเปน็สวสัดิการในการดูแลให้
เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

บคุลากรทกุระดับของ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
 131 คน เจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ลาน้อยและ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.74 
คน รวม 205 คน

มีนาคม 2562 นางพดุตาน
  ทรัพย์สิรี
 พยาบาล
วชิาชีพ
ช านาญการ

1.2  เจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียงใน
โรงพยาบาลได้รับการตรวจสาร
ปรอท ในเลือด

1.ทนัตกรรม 8 คน     
 2.ช่างซ่อมบ ารุง 3 คน
            รวม  11 คน

มีนาคม 2562

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)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

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

ตามยุทธศาสตรค์วามเปน็เลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
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ผู้รบัผิดชอบ

1.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียงใน
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ
สมรรถภาพการได้ยิน

1.พนักงานขับรถ 5 
คน2.ทนัตกรรม 8 คน
3.ซักฟอก 2 คน
4.ซัพฟลาย 4 คน
5.ช่างซ่อมบ ารุง 3 คน 
 รวม  22 คน

มีนาคม 2562

1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียงใน
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ
สมรรถภาพการมองเหน็

เจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
แม่ลาน้อยทกุคน

มีนาคม 2562

1.5 เจ้าหน้าที่รับทราบผลการตรวจ
สุขภาพประจ าปแีละได้รับ
ค าปรึกษาในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

เจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
แม่ลาน้อยทกุคน

มีนาคม 2562
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ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่
วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

1.6 กิจกรรมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 3อ 2ส

เจ้าหน้าที่ที่มีความ
เส่ียงด้านสุขภาพได้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
 3อ 2ส จ านวน 50 คน

เม.ย.-มิ.ย.2562 ค่าอาหาร
และอาหาร
วา่ง 4,000 
บาท ค่า
เอกสาร 
1,500 บาท 
รางวลั
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม มี 
2 ประเภท 
1.ประเภท
ควบคุม
อาหาร 2.
ประเภท
รับประทาน
ยา มี 3 
รางวลั 700 /
500 /300 
บาท
ตามล าดับ 
รวมเปน็เงิน  
8,500 บาท

8,500
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ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
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1.7 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับการ
ฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล

เจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
แม่ลาน้อยทกุคน

ม.ค..-ก.ย. 2562

1.8  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับ
การฉีดวคัซีนไวรัสตับอักเสบบี

เจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
แม่ลาน้อยที่มีความ
เส่ียงที่ต้องได้รับการ
ฉีดวคัซีนไวรัสตับ
อักเสบบ ีจ านวน35 คน

ม.ค..-ก.ย. 2562 HBV เข็มละ 
140 บาท 
จ านวน 78 
เข็ม รวมเปน็
เงิน  31,200
 บาท

10920

1.9  หน่วยงานในโรงพยาบาลได้รับ
การตรวจวดัแสงสวา่งและวดัเสียง

หน่วยงานใน
โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจวดัแสงสวา่งและ
วดัเสียงทกุหน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย.2562

1.10  หน่วยงานในโรงพยาบาล
ได้รับการตรวจวดัความร้อน

หน่วยงานใน
โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจวดัความร้อนทกุ
หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย.2562
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ล าดับ
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วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน
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1.11  หน่วยงานในโรงพยาบาล
ได้รับการประเมินความเส่ียง
ทางด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมใน
การท างาน

หน่วยงานใน
โรงพยาบาลได้รับการ
ประเมินความเส่ียง
ทางด้านสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมในการ
ท างานทกุหน่วยงาน

ก.ค.-ก.ย.2562

1.12 หน่วยงานในโรงพยาบาลที่มี
ความเส่ียงสูงทางด้านสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมในการท างานได้รับการ
แก้ไข/มีแผนปฏบิติัการ

หน่วยงานใน
โรงพยาบาลที่มีความ
เส่ียงสูงทางด้าน
สุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมในการ
ท างานได้รับการ
แก้ไข/มีแผนปฏบิติัการ

ก.ค.-ก.ย.2562

19,420 0 10,920 0 8,500รวมเปน็เงนิ


