
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 
                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลมารดาและทารกและเด็กปฐมวัย 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมำส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการแม่และ
เด็กและเด็กปฐมวัย เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมหลกั 
1.วางแผนทีมท างาน 
1.1ทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
MCH  Board ระดับอ ำเภอให้เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลมุบทบำทภำรกจิ ประกอบด้วย
แม่และเด็ก  พัฒนำกำร  โภชนำกำรและ
กำรสร้ำงเสริมภมูิคุ้มกันโรคเด็กปฐมวัย  
1.2ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน ไตรมำส ละ 1 ครั้ง  
1.3พัฒนำทักษะทีมท ำงำน 
-กำรบันทึกข้อมูลบริกำรในระบบ43แฟ้ม 
และสมุดบันทึกกำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง 
-ทบทวนมำตรฐำนกำรบริกำรตำม 
CPG/Guideline 
-Conference  case ทีม่ีปัญหำ 
-เพิ่มควำมรู้ใหม่ตำมแนวทำงของเขต/
จังหวัด 

-เพื่อไม่ให้มี
แม่ตำย/ลูกตำย
จำกสำเหตุที่
ป้องกันได้ 
-เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับบริกำร
ส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคขั้น
พื้นฐำนตำม
มำตรฐำนบริกำร
และได้รับกำร
แก้ปัญหำภำวะ
สุขภำพท่ีขัดขวำง
ภำวะโภชนำกำร
และพัฒนำกำร
ตำมวัย 
 
 

-คณะกรรมกำร 
MCH  Boardระดับ
อ ำเภอ 
20 คน 
-หญิงตั้งครรภ์/หญิง
คลอดทุกรำย(เฉลี่ย
400-500 รำยต่อปี) 
-เด็ก0-72 เดือน 
2,094 คน 
-รพช. 1 แห่ง 
-รพ.สต. 11 แห่ง 
-สสช.5 แห่ง 
-พื้นที่เสี่ยง
ทุรกันดำร 
8 ชุมชน(ปำยสอง
แง่/หัวปำย/ดอยผัก
กูด/ในของ/น้ ำปลำ
มุง/ดอยผีล/ูห้วยฮะ/
แม่อีล้อ) 

 
 
 
 

     ต.ค.62 
 
 
 
 
 

ต.ค.62/ม.ค./
เม.ย./ก.ค.63 
ต.ค.-ธ.ค.62 

 
 
 

งบUC  
รพ.ปำย 
105,000.- 
แบ่งเป็น 
1.ประชุม
ขับเคลื่อนงำน 
4 ครั้งx3,750บ. 
=15,000บ. 
2.ซ้อมแผนส่งต่อ
แม่ตกเลือดหลัง
คลอดในพื้นที่
ทุรกันดำร 
12,000บำท 
3.จัดซื้อ
เทอร์โมมเิตอร์
แบบดิจิตลัไว้ใน
ตู้เย็นเก็บวัคซีน 
รพ.สต. 
44,000 บำท 
4.นิเทศติดตำม
งำน 6,000 บ. 

47,750 15,750 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,750 9,750 -สุพำณ ี
-นวพร 
-วิชชุตำ 
-จันทร์ทิพย ์



(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 
                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลมารดาและทารกและเด็กปฐมวัย 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมำส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 2.บูรณาการการท างานกับภาคีเครือข่าย 
2.1ภำยในองค์กร ประกอบด้วยงำนANC/
ห้องคลอด/PP/WCC/ทันตกรรม/ 
COC/ICS/เภสัช/จิตเวช/NCD/LAB/สสอ.
รพ.สต./สสช. 
2.1.1กำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและกำรดูแล
ต่อเนื่องcaseที่มีปัญหำ 
2.1.2ระบบส่งต่อในภำวะวิกฤต 
2.1.3มำตรฐำนกำรบริกำร 
2.2ภำยนอกองค์กร ประกอบด้วย 
อปท./อสม./ผดบ./ศูนย์เด็กเล็ก/ 
ครูอนุบำล/อสพม./องค์กรศำสนำ/ทหำร/
ตชด./ผู้น ำชุมชน 
2.2.1กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
2.2.2ซ้อมแผนกำรส่งต่อในภำวะวกิฤต
กรณีแมต่กเลือดหลังคลอด 
2.2.3กำรส่งต่อตำมระบบ 
2.2.4กำรช่วยเหลือด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม 
2.2.5กำรคัดกรองกลุ่มเป้ำหมำยและกำร
ให้บริกำรกลุม่เป้ำหมำยเชิงรุก 

 -อปท. 8 แห่ง 
-ศูนย์เด็กเล็กสังกัด 
อปท.18 แห่ง 
-ร.ร.ที่มีช้ันอนุบำล 
31 แห่ง 

ต.ค.-ก.ย.63 4.ประชุมวิชำกำร
ระดับเขต 

14 คน x2,000บ. 
= 28,000 

รวมงบประมาณที่
ใช้จาก CUPปาย 

105,000 บ. 

    -สุพำณ ี
-นวพร 
-วิชชุตำ 
-จันทร์ทิพย ์



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลมารดาและทารกและเด็กปฐมวัย 
ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมำส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 
 

3.สร้างส่วนร่วมในการส่งเสริมสขุภาพ
แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนร่วมกบัภาคี
เครือข่าย 
3.1คืนข้อมูลในเวทีประชุมคณะกรรมกำร
กองทุนสุขภำพต ำบล/พชต./พชอ. 
3.2จัดท ำโครงกำรผ่ำนเครือข่ำย 
3.2.1โดย รพ.สต. 
3.2.2โดย อสม. 
3.2.3โดยครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก 
3.2.4โดยครูโรงเรยีนในพื้นที่ อปท. 
3.2.5โดยคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
3.2.6โดยกลุ่มองค์กรอื่นๆ 
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
-จัดเลี้ยงอำหำรเสรมินม/ไข่ในหญงิ
ตั้งครรภ์ ต่อเนื่อง 90 วัน 
-โครงกำรแก้ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร/
โภชนำกำรเกิน/ส่งเสรมิพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยและทันตกรรม 
-โครงกำรป้องกันควบคุมโรคศูนยเ์ด็กเล็ก 

 
 

 
 
 
อปท. 8 แห่ง  
 

 
 
 

ก.ย.-ต.ค.62 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 
 
 
 
 

-งบกองทุน
สุขภำพต ำบล
ของ อปท.ที่
สมัครเข้ำร่วม
โครงกำรกับ 
สปสช.เขต1  
7 แห่ง(ยกเว้น
อบต.โป่งสำ) 
-งบ อปท.
สนับสนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนจัดท ำ
โครงกำร
แก้ปัญหำ
สำธำรณสุขตำม
พระรำชด ำร ิ
หมู่บ้ำนละ 
20,000 บำท 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-จันทร์ทิพย ์
 

 



(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 
                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลมารดาและทารกและเด็กปฐมวัย 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมำส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 4.การควบคุม  ก ากับ   ติดตาม 
ประเมินผล 
4.1น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในที่ประชุม 
กวป./คปสอ./MCH  Board ระดบัอ ำเภอ 
4.2นิเทศติดตำมงำนใน รพ.สต./สสช.โดย
ทีมอ ำเภอ 
4.3จำกกำรถอดบทเรียนกำรท ำงำน 
ไตรมำสที่ 2และ 4 

  
 
-ทุกครั้งท่ีมีกำร
ประชุม 
-ปีละ 1 ครั้ง 
 
-ปีละ 2 ครั้ง 

 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 

เม.ย.-มิ.ย.63 
 

มี.ค., ก.ค.63 

     -สุพำณ ี
-นวพร 
-วิชชุตำ 
-จันทร์ทิพย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมาส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมาส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส4 
ก.ค.-ก.ย. 

2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
เด็กวัยเรียน  วัยรุ่นและเยาวชนนอก
ระบบโรงเรียน  อ าเภอปาย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปี 2563 
กิจกรรมหลกั 
1.สร้ำงควำมเข้ำใจทีมท ำงำนด้วยกลไก
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 
-ในระบบสำธำรณสุข  
-ภำคีเครือข่ำยอื่น 
2.บูรณำกำรภำรกิจงำนท่ีท ำร่วมกนัได ้
ประกอบด้วย งำนอนำมัยโรงเรียน   
ทันตสำธำรณสุข  คุ้มครองผู้บริโภค  สร้ำง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรคและโรคติดต่อ  
สุขภำพจิตและยำเสพติด   อนำมยัเจรญิ
พันธุ์  NCD สุขำภิบำลอำหำรและ
สิ่งแวดล้อม  งำนสุขศึกษำ(กำรสรำ้งควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ) 
-โดยกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำร รองรับ 
โครงกำร  เพื่อขับเคลื่อนงำน 

-เพื่อลดปัญหำ
สุขภำพท่ีเป็น
อุปสรรคต่อกำร
เรียนรู ้
-เพื่อเสริมสรำ้ง
กำรมีพฤติกรรม
สุขภำพท่ีถูกต้อง 
ก่อนเข้ำสู่วัย
ท ำงำน 
-เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของ
เยำวชนให้
สำมำรถใช้ชีวิตได้
อย่ำงปลอดภัย
ตำมสถำนกำรณ์
กำรเปลีย่นแปลง
ทำงสังคม 
 

-โรงเรียนมัธยม 
2 แห่ง 
-โรงเรียนมัธยม
ขยำยโอกำส 7 แห่ง 
-โรงเรียน
ประถมศึกษำ 
26 แห่ง 
-กศน.อ ำเภอปำย 
-สภำเด็กและยำวชน 
7 ต ำบล 
-อปท. 7 แห่ง 
-หน่วยบริกำร 
สำธำรณสุข 
12 แห่ง 

 
 
 
 
 

พ.ย.62 
 
 
 
 

พ.ย.62 
 
 
 
 

งบ UC รพ.ปาย 
83,800 

เป็นค่ำใช้จ่ำย
ดังนี ้

1.ประชุมทีม
ท ำงำน 
9,000 

2.ประเมินร.ร.
ส่งเสริมฯ 
12,000 

3.กิจกรรม
รณรงค์ดื่มนม 

12,800 
4.จัดกิจกรรมวัน
ต่อต้ำนยำเสพ
ติดโลก(ToBe 

No1)  
50,000 

 
9,000 

 
12,800 

 
50,000 

 
12,000 

-มนิดำ 
-วิชชุตำ 
-จ ำปูน 
-ศนันทกรณ ์



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 กิจกรรมที่บูรณาการ 
2.1จัดอบรมกลุม่เป้ำหมำย 
2.2สนับสนุนกิจกรรม  
    To  Be  Number   One 
2.3กำรประเมินมำตรฐำนโรงเรยีนส่งเสริมสุขภำพ 
2.4กำรคัดกรองควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
2.5กำรสร้ำงควำมรอบรูด้้ำนสุขภำพ 
2.6กำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
2.7กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตอ่กำรมีสุขภำพดี 
2.8กำรแก้ปัญหำโรคหรืออุปสรรคต่อกำรเรียนรู ้
2.9กิจกรรมรณรงค์วันส ำคัญทีเ่กี่ยวข้อง 
3.จัดท าโครงการสนับสนุนการสง่เสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค  เสนอขอใช้งบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแตล่ะต าบล 
 -โดยกำรสนับสนุนใหภ้ำคีหลักด ำเนินกำรผำ่นเวที
ประชุมกองทุนต ำบล 

  พ.ย.62-ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบจำก อปท. 

-ตำมจ ำนวน
โครงกำรทีไ่ด้รับ

อนุมัติจำก
คณะกรรมกำร
กองทุนของแต่

ละ อปท. 
 

     

 



(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 
                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมำส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 4.การควบคุม  ก ากับ  ติดตาม 
4.1ผ่ำนไลน์กลุ่ม/ผ่ำนระบบ 43 แฟ้ม/ 
ใน คปสอ. 
4.2ทีมอ ำเภอประเมินมำตรฐำนโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 
4.3ทีมนิเทศงำนเฉพำะงำน 
4.4กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุน
สุขภำพต ำบลของ อปท.แต่ละไตรมำส 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 
ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมำส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

3 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ประชากรวัยท างาน   ประจ าปี 2563 
อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กิจกรรมหลกั 
1.การป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน   
ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน 
1.1การบริการประชากรเป้าหมาย 
กลุ่มที่ไม่ป่วย 
1.กำรคัดกรองประชำกรกลุม่เสี่ยงอำยุ 35 
ปี ข้ึนไปที่ไม่ป่วย 
2.ส่งเสรมิ Health  Literacyและกำร
จัดกำรดำ้นสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรมี
สุขภำพด ี
กลุ่มเสี่ยง 
1.กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 
-ส่งเสรมิ Health  Literacyและกำร
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
 2.กำรติดตำมหลังกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
3.SMBG/HMBP ในกลุ่มเสีย่งสูง 

-ลดอัตรำป่วยรำย
ใหม่ของผู้ป่วย 
HT/DM 
-ลดภำวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มป่วย 
-เพิ่มกำรเข้ำถึง
บริกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง
ภำวะปกติและ
ฉุกเฉิน 

-ปชก.อำยุ 35 ปี
ขึ้นไปท่ีไม่ป่วยด้วย 
HT 9,039 คน 
และไม่ป่วยด้วย 
DM 10,804 คน 
-กลุ่มเสี่ยง HT 
1,393 คน 
-กลุ่มเสี่ยง DM 
1,187 คน 
-กลุ่มป่วย HT 
3,041 คน 
-กลุ่มป่วย DM 
999 คน 
-หน่วยบริกำร รพ.
ปำย/รพ.สต.รวม 
12 แห่ง 
 

 
 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.
63 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 
 
 
 
 
 

ม.ค.-มิ.ย.63 
 

ก.ค.63 
 
ม.ค.-มิ.ย.63 

 
 
 
กิจกรรมป้องกนั
ควบคุมโรค NCD 

ใช้งบ NCD ปี62 
เหลือจำกโครงกำรปี

62 
251,006 บ. 

และงบ PPA งำน 
NCD ปี62 
49,000 

รวม300,006บ. 
เป็นค่ำ 

1.กันให้สสจ.อบรม 
miniCM 

34,423 บ. 
2.กำรคัดกรองตำ  

20,000บ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55,006 

-นพ.สุรเชษฐ์ 
-จันทร์ทิพย ์
-ปำวีณำ 
-อโณทัย 
-วิชชุตำ 
-จ ำปูน 



(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 
                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 

ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมำส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มป่วย 
1.ปรับระบบบริกำรตำมหลักกำร Chronic  
care  model 
-จัดบุคลำกร รพ.สต.Support กำรท ำงำน
ในคลินิก NCd ของ รพ.ปำย 
-ออกแบบบริกำร self  management  
support ในคลินิก NCD 
-กระจำยcase uncontrol จำกคลินิก 
NCD รพ.ปำย ให้ รพ.สต.ช่วยด ำเนินกำร 
2.บูรณำกำรกับงำน COC เพื่อกำรดูแล
ต่อเนื่อง caseที่มีปัญหำ 
กิจกรรมเสริมระบบการเข้าถึงบริการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
-โครงกำร echo  สัญจร 
-โครงกำรโภชนมิตร 
-จัดตั้ง CKD  Clinic 
-พัฒนำต่อเนื่อง NCD  Clinic  Plus 
-คัดกรองตำ ไต เท้ำ ผู้ป่วยเบำหวำน 
 -ระบบ Fast   tract 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ย.62-ก.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.62/มิ.ย.63 
ต.ค.-ก.ย.63 
ม.ค.-ก.ย.63 
ต.ค.-ก.ย.63 

    พ.ย.-ธ.ค.62 
    ต.ค.-ก.ย.63 

  3.echo สัญจร 
40,000 

4.ประชุม/อบรม/
วิชำกำร/R2R 
50,000 บ. 

5.บริหำรจดักำร
NCD Board ระดับ

อ ำเภอ 
25,000 บ. 

6.พัฒนำ NCD 
Clinic Plus 
25,000บ. 

7.พัฒนำ CKD  
Clinic 

25,000 บ. 
8.สนับสนุนกำร

ตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร 

80,583บ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 
ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
หลัก ไตรมาส1 

ต.ค.-ธ.ค. 
ไตรมาส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมาส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 1.2การสร้างเครือข่ายสนับสนุน การเข้าถึง
บริการของกลุ่มเป้าหมายและการส่งเสริม 
Health  Literacy  
-จัดท ำโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ ปอ้งกันโรค 
พัฒนำองค์ควำมรู้  ขอสนับสนุนงบประมำณ
จำก อปท.ตำมชุดสิทธิประโยชน์ 
-สนับสนุนภำคีเครือข่ำยจัดท ำโครงกำรฯ 
-สนับสนุนกำรสรำ้งนโยบำยสำธำรณะและ
มำตรกำรทำงสังคมทีส่่งผลต่อกำรลดโรคใน
ชุมชน  
-สนับสนุนกำรสรำ้งบุคคล  องค์กร  ชุมชน
ต้นแบบ 
1.3การพัฒนาศักยภาพการท างานของทีม 
-อบรมพยำบำล Mini CM ใน รพ.สต. 
-อบรม อสม.นักจดักำรสุขภำพ 
-พัฒนำทักษะกำรบันทึกข้อมูลบรกิำรในระบบ 
43 แฟ้ม 
-เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรทุกระดับ 
-ประชุม NCD  Board 

 -อปท. 7 แห่ง 
-ชมรม อสม. 7 
ต ำบล 62 หมู่บ้ำน 

ต.ค.62-ก.ย.63 งบท่ี
คณะกรรมกำร

กองทุนอนุมัติแต่
ละ อปท. 

    -จันทร์ทิพย ์
-ทศพล 
 
 

 



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 
ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 2.การพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
สุขภาพจิตแบบองค์รวม ปี 2563 
กิจกรรมหลกั 
2.1กำรป้องกันกำรฆ่ำตัวตำย 
2.1.1กำรใช้โปรแกรมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงใจของศูนย์สุขภำพจิตที่ 1 ในพ้ืนท่ี
เสี่ยง/โรงเรียนมัธยมศึกษำและมัธยมขยำย
โอกำส 
2.1.2กำรคัดกรองภำวะซมึเศร้ำใน
ประชำกรกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มเป้ำหมำย 
(โรคเรื้อรัง/หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด/
ติดสรุำยำเสพตดิ/ผู้สูงอำย/ุผูม้ีอำกำร
ซึมเศรำ้/อำกำรทำงกำยหลำยอย่ำงที่หำ
สำเหตุไมไ่ด/้มภีำวะสูญเสีย) โดยใช้แบบ
ประเมิน 8Q 9Q 

         

 
 
 
 
 



 
                                         แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การจัดระบบบริการทันตสุขภาพตามกลุม่วัย 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

4 โครงการยิ้มสดใสคนปายฟันดี  
ปี 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปาย 
กิจกรรมหลกั 
1.กำรทบทวนระบบกำรท ำงำนของทีมทันต
บุคลำกรในเครือข่ำย 
2.วำงแผนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับอัตรำก ำลัง
และบทบำทภำรกิจในปัจจุบัน 
3.กำรท ำงำนส่งเสริมสุขภำพและบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
3.1กลุ่มแม่และเด็ก 
3.1.1ตรวจสุขภำพและสอนกำรแปรงฟันแก่หญิง
ตั้งครรภ์ในคลินิก ANC/เชิงรุก 
3.1.2ตรวจสุขภำพช่องปำกและสอนกำรแปรง
ฟันในคลินิกเด็กด ี
3.1.3ขยำยบริกำรทันตกรรมไปยัง  
รพ.สต.ทีม่ีอุปกรณ์บริกำรทันตกรรมแต่ขำด
แคลนบุคลำกร 

-เพื่อลดอัตรำป่วย
ด้วยโรคในช่อง
ปำกของประชำกร
ทุกกลุ่มวัย 

 
 
 
 
 
-หญิงตั้งครรภ ์
 
 
-เด็ก0-2 ป ี
 
 
 
 
 
-เด็ก3-5ปีใน
ศูนย์เด็กสังกัด 
อปท. 

 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย.63 

งบ UC  
รพ.ปำย 
156,250 

 

    -ทพ.อนุพงศ์ 
-ทีมทันต
บุคลำกร 

 
 
 
 



 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การจัดระบบบริการทันตสุขภาพตามกลุม่วัย 

ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประ 
สงค ์

เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ 
ถึงวันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 3.2.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.2.1ตรวจสุขภำพช่องปำกและสอนครูพี่เลี้ยงเด็ก 
3.2.2ทำฟูออไรด์วำนิช 
3.2.3บูรณำกำรกับโครงกำรส่งเสรมิพัฒนำกำร  
โภชนำกำร ของศูนย์เด็กเล็ก (ต่อยอดโครงกำรเดมิ/
ขยำยพื้นที่ใหม่) 
-กำรแปรงฟันหลังอำหำรกลำงวันในศูนย์เด็กเล็ก 
-กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรปรับ
พฤติกรรมเด็กและส่งเสรมิกำรแปรงฟันเมื่อเด็กอยู่บ้ำน 
3.3.เด็กวัยเรียน 
3.3.1ตรวจสุขภำพช่องปำกโดยบคุลำกรอื่นใน รพ.ปำย/
รพ.สต.ทีผ่่ำนกำรสอนทักษะโดยทนัตบุคลำกร 
3.3.2เคลือบฟูออไรด์ในเด็กอำยุ 4-12 ปี 
3.3.3เคลือบหลุมร่องฟัน ป.1 
3.3.4จัดช่องทำงกำรเข้ำรับบริกำรทำง 
ทันตกรรม 
3.3.5ส่งเสริมกจิกรรมแปรงฟันหลงัอำหำรกลำงวัน 
 

 -เด็ก3-5ปีใน
ศูนย์เด็กสังกัด 
อปท. 
 
 
-ศูนย์เด็กเล็กใน
สังกัด อปท. 
 
 
-นักเรียน ป.1-6 
-นักเรียน ป.1 
 

ต.ค.-ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.-ก.ย.63 

      

 
 
 



 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การจัดระบบบริการทันตสุขภาพตามกลุม่วัย 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 3.4.กลุ่มวัยสูงอาย ุ
3.4.1ตรวจสุขภำพช่องปำกผูสู้งอำยุโดยทันต
บุคลำกร/จนท.อื่นที่ผ่ำนกำรสอนโดยทันต
บุคลำกร ร่วมกับกำรคดักรองสุขภำพผู้สูงอำยุ
ในงำน NCD/ADL 
3.4.2วำงแผนกำรให้บริกำรทำง 
ทันตกรรมที่จ ำเป็น ได้แก่กำรรักษำ  กำรใส่ฟัน
เทียม 
3.4.3ออกบริกำรเชิงรุกตรวจฟันผูสู้งอำยุติด
บ้ำนติดเตียงร่วมกับทีม COC 
3.5กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
3.5.1วำงแผนร่วมกับคลินิก NCD ในกำรตรวจ
ฟันผู้ป่วยเบำหวำน 
3.5.2วำงแผนร่วมกับ รพ.สต.ในกำรตรวจฟัน
ผู้ป่วยเบำหวำนในคลินิก NCD ของ รพ.สต. 
4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4.1ทักษะกำรบันทึกข้อมูลบริกำรทำง 
ทันตกรรม 
4.2ทักษะกำรตรวจฟัน 

  
-ผู้มีอำยุ 60 ปี ขึ้น
ไป 
-กลุ่มผุสู้งอำยุติด
บ้ำนติดเตียง 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยเบำหวำน 
 
 
 
 
 
 
-ทันตบุคลำกร 
 

 
   ต.ค.-ธ.ค.62 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 
 

      

 
 



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การป้องกันและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการสขุาภิบาลอาหาร 
ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

5 โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสีย่งด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ  อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมหลกั 
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
1.1ส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรม GREEN 
1.2พัฒนำต่อเนื่องกำรสร้ำงเครือขำ่ยพัฒนำ 
GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด 
GREEN  Community 
1.3พัฒนำ รพ.สต.ให้ผ่ำนเกณฑ์ 
GREEN&CLEEN ตำมเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว 
1.4จัดท ำระบบเฝ้ำระวังและเตือนภัย
สุขภำพจำกปัญหำอนำมัยสิ่งแวดลอ้ม 
1.5พัฒนำคุณภำพระบบกำรจดักำร
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำลปำยและ  
รพ.สต.เครือข่ำย 
1.6ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและซ้อมแผน
อัคคีภัยของโรงพยำบำลปำย 

1.เพื่อพัฒนำ
มำตรฐำนด้ำน
อนำมัย
สิ่งแวดล้อมของ
หน่วยบริกำรอยำ่ง
ต่อเนื่อง 
2.เพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงด้ำน
สิ่งแวดล้อมท่ี
ส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพ 
3.เพื่อให้บุคลำกร
มีควำมรู้และ
ทักษะด้ำน
เครื่องมือแพทย ์
4.เพื่อเตรียมควำม
พร้อมของ
บุคลำกรเมื่อเกิด
อัคคีภัย 

-รพ.ปำย 
-รพ.สต.11แห่ง 
-ร้ำนอำหำร 74 
แห่ง 
-แผงลอยจ ำหน่ำย
อำหำร 150 แห่ง 
-ตลำดสด 3 แห่ง 
-ตลำดนดั 2 แห่ง 
-โรงเรียน 38 แห่ง 
-ค่ำยทหำร 1 แห่ง 
-โรงแรม/เกสเฮ้ำส์
ในพื้นที่ท่ีสมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
Clean  Food  
Good  Taste 

ต.ค.62-ก.ย.63 งบ UC รพ.ปาย 
179,500 บ. 

เป็นค่ำ 
1.กิจกรรม
ยกระดับคุณภำพฯ 
40,000บ. 
2.ระบบเฝ้ำระวัง
เตือนภัย 
30,000 
3.พัฒนำระบบกำร
จัดกำรเครื่องมือ
แพทย ์
32,500 
4.ซ้อมแผน
อัคคีภัย 42,000บ. 
5.ฝ้ำระวัง
สุขำภิบำลอำหำร 
35,000บ. 
 

30,000 30,000 30,000 10,500 -อุไรพร 
-ทีม ENV 

 



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การป้องกันและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการสขุาภิบาลอาหาร 
ล า 
ดับ 

     โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/จ านวน ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ ถึง

วันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 2.การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและ
อาหารปลอดภัย 
2.1ตรวจมำตรฐำนร้ำนอำหำรและแผง
ลอยจ ำหน่ำยอำหำรอย่ำงต่อเนื่อง  ตำม
แนวทำงของกรมอนำมัย 
2.2ตรวจมำตรฐำนกำรสุขำภบิำลอำหำร
ในสถำนศึกษำ โดยบรูณำกำรกับกำร
พัฒนำมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสรมิสขุภำพ 
2.3เฝ้ำระวังโรคอำหำรเป็นพิษในโรงเรียน 
ศูนย์เด็กเล็กและค่ำยทหำรในพ้ืนท่ี 
2.4ปฏิบัติงำนร่วมกับ อปท.ในกำร
ด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยในสถำน
ประกอบกำรโรงแรม   เกสเฮ้ำส์    ถนน
คนเดินปำย  ตลำดสด  ตลำดนดั 
2.5สนับสนุนกำรจดัท ำป้ำย Clean  
Food  Good  Taste ให้กับร้ำนอำหำร  
แผงลอย  และสถำนประกอบกำรที่สมัคร
เข้ำร่วมโครงกำรและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
 

5.เพื่อเพ่ิมควำม
ปลอดภัยด้ำนกำร
บริโภคอำหำรใน
เมืองท่องเที่ยว 
และสถำนท่ี
รับประทำนอำหำร
จำกแหล่งผลิต
เดียวกัน 
 

        

 



(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 
                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ล ำ 
ดับ 

     โครงกำร/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณรวม 
(บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

6 โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสีย่งทาง
สุขภาพของคนท างาน  ปี 2563 อ าเภอ
ปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กิจกรรมหลกั 
1.กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีบคุลำกร 
สำธำรณสุข 
2.กำรจัดกิจกรรมสนับสนุนกำร
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภำพของบุคลำกร
ที่มีภำวะเสี่ยง และส่งเสริมสุขภำพ
บุคลำกรที่มสีุขภำพด ี
3.จัดบริกำรเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกันโรคใน
บุคลำกรที่มคีวำมเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับ
อักเสบบีและไข้หวัดใหญ ่
4.สนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชนในกำร
จัดท ำโครงกำรตรวจสำรเคมีในกระแส
เลือดเกษตรกรและผู้ที่มีควำมเสีย่ง  โดย
ผ่ำนกองทุนสุขภำพต ำบล 
5.สร้ำงเครือข่ำยกำรลดกำรใช้สำรเคมีของ
เกษตรกร  โดยบูรณำกำรกับงำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมและอำหำรปลอดภัย 

1.เพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงด้ำนสุขภำพ
ของบุคลำกรจำก
กำรท ำงำน 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชำชนมีควำม
รอบรู้ด้ำนโรคจำก
กำรประกอบ
อำชีพและสำมำรถ
ลดควำมเสีย่งได ้
 

-บุคลำกร
สำธำรณสุขทุกระดับ
ในเครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอ 
ปำยทุกคน 
-บุคลำกรที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงไวรัสตับอักเสบ
บี 75 คน 
-เกษตรกรในพ้ืนท่ี
อ ำเภอปำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พ.ย.62-ม.ค.63 
 

ม.ค.-ก.ย.63 
 
 

ม.ค.-ก.ย.63 
 
 
 

ต.ค.62-มี.ค.63 
 
 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 

-ค่ำตรวจสุขภำพ
ประจ ำปเีบิกตำม

สิทธ์ิ 
-งบ UC รพ.ปาย 

123,850 บ. 
เป็นค่ำ 

1.ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภำพ 
25,600บ. 
2.ให้ภูมิคุ้มกัน
ไวรัสตับอักเสบบ ี
98,250 

 

 45,600 
 
 
 

50,000 28,250 -รังสิมันต ์
-จันทร์ทิพย ์
-งำนIC 

 



(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 
                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สขุภาพ 

ล ำ 
ดับ 

     
         โครงกำร/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย/จ ำนวน ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณ
รวม (บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน ประจ าปี 2563 เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย 
กิจกรรมหลกั 
1.ตรวจสอบผลติภณัฑ์ในพื้นที่ 
-อำหำรสด/น้ ำมันทอดซ้ ำ/น้ ำดื่ม/น้ ำแข็ง 
และเครื่องส ำอำง 
2.ตรวจสอบสถำนท่ีผลิต 
-สถำนท่ีผลติอำหำร 
-สถำนท่ีผลติน้ ำดืม่ 
-สถำนท่ีผลติน้ ำแข็ง 
-สถำนท่ีผลติเครื่องส ำอำง 
-สถำนพยำบำล ประเภทคลินิกเวชกรรมและทัน
ตกรรม 
-คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ ์
-ร้ำนขำยยำ(ขย 1 และ ขย 2) 

-เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้ำถึงผลิตภัณฑ์
ทีป่ลอดภัย 

 
 
 
 
-แหล่งจ ำหน่ำยใน
พื้นที่อ ำเภอปำย 
 
 
5 แห่ง 
7 แห่ง 
1แห่ง 
2 แห่ง 
4 แห่ง 
 
4 แห่ง 
8 แห่ง 

 
 
 
 
ม.ค.-มิ.ย.63 
 
 
 
ก.ค.-ก.ย.63 

งบ UC รพ.
ปำย 

28,000 

  
 
 

 

 
 

24,000 

 
 

4,000 

-ณัฐนิชำ 
-ประภำส 
 

 

 
 
 



 
(แผนปรับปรุงหลังวิพากษ์) 

                                        แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion  Prevention &Protection  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.การคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
ล ำ 
ดับ 

     
         โครงกำร/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย/
จ ำนวน 

ระยะเวลำ 
(ตั้งแต่วันท่ี ถึง

วันท่ี) 

งบประมำณ
รวม (บำท) 

งบประมำณรำยไตรมำส ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส1 
ต.ค.-ธ.ค. 

ไตรมำส2 
ม.ค.-มี.ค. 

ไตรมำส3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมำส4 
ก.ค.-ก.ย. 

 3.ส ำรวจแหล่งจ ำหน่ำยและร้ำนคำ้ช ำในชุมชน 
-บูรณำกำรกับงำนสุขภำพภำคประชำชน 
3.1ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง 
3.2ร้ำนค้ำช ำ 
3.3ท ำแผ่นพับแนะน ำให้ควำมรู ้
4.สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
อย.น้อยในสถำนศึกษำ 
-บูรณำกำรกับกำรด ำเนินงำนโรงเรียนส่งเสรมิ
สุขภำพ 

  
 
5 ร้ำน 
238 ร้ำน 

ก.ค.-ก.ย.63 
 
 
 
 
มิ.ย.-ก.ย.63 

      

 

 

 

 

 

 

 


