
รายละเอียด action plan651

ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปายปี 2565

24,000 6,400 6,400 6,400 4,800  - สุพาณี
- อศิรา

1. ระบบการดูแลครรภ์คุณภาพ 1.เคราะห์ความเส่ียง/วางแผนคลอด
ทุกราย
2.ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ให้ฝากครรภ์ก่อน
12 wks
3.การให้ยาเม็ด โฟลิก ในหญิงวัยเจริญ
พันธ์ุ (13 ปีข้ึนไป) สัปดาห์ละ1 เม็ด
4.จัดระบบการวางแผนครอบครัวใน
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
Health literacy (โรงเรียนพ่อแม่)

-ลดอัตราการตายของมารดาและ
ทารก

กิจกรรมหลัก
1.เพ่ิมศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ 
-มาตรฐานการบริการ
-ทักษะการฝากครรภ์  การท าคลอด
-ทักษะการบันทึกข้อมูล
-การควบคุมก ากับ ติดตามผลงานในHDC ผ่าน
 MCH Board/คปสอ.

7 ต าบล
62 หมู่บ้า
1 รพช.
11 รพ.สต.
6 สสช.

-จนท.สสอ./รพ.ปาย/รพ.
สต./สสช.
รวม 20 คน
-หญิงต้ังครรภ์ 311 คน

ไตรมาส
1-4

          UC
-จัดประชุม
MCH Board
12,800 บ.
-ฟ้ืนฟูความรู้ด้านบันทึก
ข้อมูล
3,200 บ.
-ฟ้ืนฟูความรู้ด้านวิชาการ
และทักษะปฏิบัติ
8,000 บ.
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2. ระบบการดูแลคลอดและหลังคลอด
คุณภาพ
3. การจัดบริการส่งต่อพ้ืนท่ีสูงทุรกันดาร
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร /กลไกการ
ขับเคล่ือน

1.พัฒนาห้องคลอดคุณภาพตาม
มาตรฐาน
2.ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังคุณภาพ
3.ติดตามหลังคลอดคุณภาพ 3 คร้ัง
1.จัดท าแผนส่งต่อพ้ืนท่ีห่างไกล
2.ซ้อมแผนการส่งต่อเสมือนจริง         
    
3.พัฒนาห้องคลอดปลอดภัย ใน 
ในรพ.สต.ห่างไกล

2.บูรณาการการท างานกับภาคีเครือข่าย
2.1ภายในองค์กร
-กลุ่มงานส่งเสริม/ทันตฯ/ห้องคลอด/COC/
เภสัช/จิตเวช/NCD/Lab/ER/ควบคุมโรค
2.2ภายนอกองค์กร
-พชอ./อปท./พม./อสม./ก านัน,ผญบ./กู้ชีพ
3.ซ้อมแผนส่งต่อแม่ตกเลือดหลังคลอด
4.รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19
5.สร้างความรอบรู้ในการดูแลตนเองของหญิง
ต้ังครรภ์

2
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ
เด็กปฐมวัยปี 2565

 -จันทร์ทิพย์
-อศิรา-ปุญญาพร

1. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
2.การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
3. การติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
4. กลไกการขับเคล่ือน

 -การใช้DSPM (HL)ในพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเด็ก และครู ศพด.    ANC : 
ให้รู้จัก
PP  : ใช้ให้เป็น
 WCC : ใช้ให้ดู
 -เพ่ิมความครอบคลุมการคัดกรอง(เชิง
รุก)
โดย อสม./ครู ศพด.ผ่านการอบรม
-เพ่ิมความครอบคลุมการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
-ประสานการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
-ขับเคล่ือนผ่าน MCH Board  พชอ.

 -เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ85         
   -เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีภาวะ
โภชนาการดีสูงดีสมส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 62

กิจกรรมหลัก
1.ต่อยอดการด าเนินงานการส่งเสริม
พัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย ด้วย
กลไก พชอ.ปาย
ปี 2564
-โครงการเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน พัฒนาการดี
 ฟันไม่ผุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
2.ด าเนินการต่อเน่ืองโครงการตามพระราชด าริ
-โครงกาเสริมสร้างครอบครัวรอบรู้ด้านสุขภาพ
 เล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ ในพ้ืนท่ี พมพ. พ้ืนท่ี
ชายแดนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
3.ขับเคล่ือนกลไกการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องให้ต่อเน่ืองตามบทบาท
ภารกิจได้แก่  ผู้ปกครอง/ครูศูนย์เด็ก/จนท.สา
ธารณสุข/อปท./สถานศึกษา/ชุมชน/พชอ./
พชต./พม.

7 ต าบล
62 หมู่บ้าน

เด็ก 0-72 เดือน
1,694 คน

ไตรมาส
1-3

ใช้งบ
ประมาณจากแหล่งอ่ืน
-อปท.
-ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย

แผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณของหน่วยงำนกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำย
ตำมยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ 4 ด้ำน ( 4 Excellence )

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : อนำมัยแม่และเด็ก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : เด็กปฐมวัย
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

5.การจัดการระบบข้อมูล
6.การเฝ้าระวังและส่งเสริมโภชนาการ

 - ควบคุมก ากับ ติดตามโดยก าหนด
 - ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ
Missแจ้งเตือน
-ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก ทุก 3 
เดือน
-สร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการให้พ่อ
แม่ผู้ปกครองถึง 5 ปี ทุกราย
-ตรวจภาวะซีดเด็ก6– 12 เดือน
-ส่งเสริมการกินนมแม่อย่างน้อย 
6 เดือน

7. การดูแลเด็ก ท่ีมีภาวะเต้ีย -จัดท าทะเบียนเด็กเต้ีย
-จัดท าแผนการดูแลเด็กเต้ียรายบุคคล
-จัดหาแหล่งสนับสนุนอาหารเสริม
ให้แก่เด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาเต้ีย (นม2
กล่อง ไข่1ฟอง)
-ศพด.จัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้น

3      โครงการส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในวัยเรียนปี 2565 
  -มนิดา
-อศิรา

1.การพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน (สูงดีสมส่วน)
2.พัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1.การจัดการระบบข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย/การบันทึก
2.การเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
โภชนาการในเด็กวัยเรียน 
3.การสนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กใน
เด็กวัยเรียน

1.เพ่ือให้เด็กวัยเรียนมีภาวะ
โภชนาการดีสูงดีสมส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 67
2.เพ่ือให้เด็กวัยเรียนได้รับยาเสริม
ธาตุเหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

กิจกรรมหลัก
1.โรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้การประเมิน
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ของกรม
ควบคุมโรค
2.ส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่
เด็กวัยเรียนในเร่ือง
-การเฝ้าระวังทางโภชนาการ
-การดูแลสุขภาพตามแนวทางวิถีใหม่ยุคโควิด-
19

7 ต าบล
62 หมู่บ้าน

-ร.ร.มัธยม
2 แห่ง
-ร.ร.มัธยมขยายโอกาส
7 แห่ง
-ร.ร.ประถม
22 แห่ง
-ร.ร.สาขา
2แห่ง
-ห้องเรียนร่วมของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
4 แห่ง
-ร.ร. ตชด. 1แห่ง

ไตรมาส
1-4

ยาเม็ดธาตุเหล็ก
จาก 
รพ.ปาย

3.เพ่ิมการเข้าถึงบริการ ส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน

1.ทบทวนระบบช่วยเหลือเด็กกลุ่มเส่ียง
 ระหว่าง
โรงเรียนกับโรงพยาบาล(OHOS)
2.เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการ
3.จัดท าFlow chartวางแผน
ครอบครัวแม่วัยรุ่นและวางมาตรการ
คุมก าเนิดแม่วัยรุ่นทุกราย       
ก่อนจ าหน่ายจาก รพ.

3.เพ่ือลดอัตราการต้ังครรภ์ในแม่
อายุ15-19 ปีให้มีไม่เกินร้อยละ 38
4.เพ่ือลดอัตราการต้ังครรภ์ซ้ าใน
แม่อายุต่ ากว่า 20 ปี ให้มีไม่เกิน
ร้อยละ 14.5
5.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการคุมก าเนิด
ของแม่วัยรุ่นอย่างน้อยร้อยละ 80

3.บูรณาการกับหน่วยงานทีทท างานด้านเด็ก
และเยาวชน เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมทางบวก
ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

7 ต าบล
62 หมู่บ้าน

-นักเรียนมัธยม
-วัยรุ่นอายุ
15-19 ปี นอกระบบโรงเรียน

ไตรมาส
1-4

4.เสริมสร้างกิจกรรมเชิงบวกในวัยเรียนวัยรุ่น -ใช้กลไกการท างานของสภาเด็กและ
เยาวชน
-บูรณาการในกิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน
-ใช้กลไก พชอ.ในการขับเคล่ือนและ
รองรับการแก้ปัญหา

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : วัยเรียน วัยรุ่น
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

4 โครงกำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงและภำวะแทรกซ้อน ปี 2565 เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำย 838,350 200,000 200,000 200,000 238,350 ปาวีณา,อโณทัย
รังสิมันต์,วิชชุตางบประมาณ : PPA สปสช.ปี 2565 จ านวน 

838,350 บาท(แปดแสนสามหม่ืนแปดพัน
สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

1.การน าขับเคล่ือนนโยบายและสร้าง
พันธมิตร
2.ส่งเสริมสุขภาพและลดเค็ม
3.เสริมสมรรถนะระบบบริการสุขภาพ
4.การเฝ้าระวังและจัดการข้อมูล

1.เพ่ือให้ประชากรอายุ18-59ปีมี
ดัชนีมวลกายปกติร้อยละ 50
2.เพ่ือให้ประชากรอายุ25-59ปี มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
ร้อยละ 40

กิจกรรมหลัก
1.คัดกรองประชากรกลุ่มเส่ียง HT/DM
2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผู้มีความเส่ียง
หลังคัดกรองโดยการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ
3.จัดหาเคร่ืองวัดความดันโรหิตส าหรับท า 
Home BP
4.ติดตามผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

7 ต าบล
62 หมู่บ้าน
1 รพช.
11 รพ.สต.
6 สสช.

1.ปชก.อายุ35ปีข้ึนไป
-คัดกรอง DM 18,063คน
-คัดกรอง HT 15,991 คน
2.ชุมชนลดเค็ม 13 หมู่บ้าน
(สถานบริการละ1หมู่บ้าน)
3.ตรวจFundus camera
และเท้า ผป.DM
1,028 คน
4.Yeary Lab
-DM1,028คน
-HT 3,100คน

ไตรมาส1

ไตรมาส
2-3

ไตรมาส
1-2

ไตรมาส4

งบPPA
สปสช.
1.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
180,000
2.ค่าจัดเล้ียงอาหารผู้ป่วย
ในคลินิก NCD รพ.ปาย
60,000
3.ค่าจัดท าส่ือ/คู่มือ/แบบ
คัดกรอง20,000
(260,000)

65,000 65,000 65,000 65,000

5.การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย
-ตรวจFundus camera  ตรวจเท้าผู้ป่วย DM
-Yeary  Lab ในผู้ป่วย HT/DM
6.จัดเล้ียงอาหารกลุ่มป่วยท่ีรับการตรวจตาม
นัด ใน รพ.ปาย
7.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท างานเชิงรุก
8.พัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัย

5.จัดเล้ียงอาหารกลุ่มป่วย
ในคลินิก NCD
3,500 คน
เฉล่ียสัปดาห์ละ
150คนรวม
48ม้ือ



ไตรมาส 1

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1-4

4.สนับสนุนหมู่บ้าน
ปรับเปล่ีย
20,000
5.ค่าOT จนท.คัดกรอง
Fundus cameraและ
ค่าอาหาร
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งคนไข้
61,000
6.ค่าOT จนท.ปรับระบบ
ข้อมูล
100,000

(181,000)

45,250 45,250 45,250 45,250

9.ประชุมNCD Board ปีละ4คร้ัง
10.พัฒนาและการจัดการระบบฐานข้อมูล
ผู้ป่วย/กลุ่มเส่ียงให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน
11.ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน
12.สรุปและถอดบทเรียนการท างาน

คณะกรรม
การ NCD Board
15คน

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 4

7.ค่า OT จนท.ตรวจแลป
ประจ าปี
14,300
8.ค่าน้ ายาแลป
170,000
9.ค่าแถบตรวจ DTX ปี2565
137,000
10.ค่าจัดประชุม NCD 
Board
10,200
11.สนับการประชุม
วิชาการ/R2R 65,850
(397,350)

89,750 89,750 89,750 128,100

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : วัยท ำงำน (Big rock Health Literacy + โรคไม่ติดต่อ)
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

1.พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

1.จัดอบรมฟ้ืนฟูเพ่ิมพูนทักษะให้กับ 
จนท./อสม.
2.Train หัตการท่ีเก่ียวข้อง ให้ จนท.
3.พัฒนาบุคลากรเร่ือง
 Training ; App.BSE /ถันยรักษ์  
-สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
-ประชุม Online และร่วมแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  

1.เพ่ือให้สตรีอายุ30-70ปีได้รับ
การคัดกรองมะเร็งเต้านมร้อยละ 
80
2.เพ่ือให้สตรีอายุ 30-60ปีได้
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สะสม5ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(ปี65ร้อยละ60)

กิจกรรมหลัก
1.คัดกรองมะเร็งเต้านมในคลินิกวางแผน
ครอบครัว
2.คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานบริการ
-คลินิกวางแผนครอบครัว
-ตรวจหลังคลอด
3.ให้บริการเชิงรุกร่วมกับการการออกหน่วย
สาธารณสุขเคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีสูง

1 รพช.
11 รพ.สต.
6 สสช.
พ้ืนท่ีออกบริการเชิงรุก
26 หมู่บ้าน

คัดกรองมะเร็งเต้านมสตรี
อายุ
30-70 ปี
8,972 คน
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรีอายุ
30-60ปี
7,508คน

ไตรมาส
1-4

เบิกวัสดุอุปกรณ์จาก
รพ.ปาย

-ณัฐพร - วิตชุตา

2.พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
และช่องทางการส่ือสาร

 -เปล่ียนระบบคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
จากPap Smear เป็น HPV DNA Test
 ปี 2565
-ระบบตาม lab คัดกรอง
-ลงICD10 / ICD 9และSpecial PP 
ตามคุณสมบัติท่ีถูกต้อง
-เปล่ียน/ UpdateCPG ใหม่ตามจังหวัด

4.เข้าร่วมประชุมรับฟังการช้ีแจงจากจังหวัดใน
การเปล่ียนระบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

5
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีคุณค่า ปี 
2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปาย

80,200 0 70,200 10,000 0 -ณัฐพร
-วิชชุตา

1.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

2. การส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

-บูรณาการด าเนินงาน กระทรวงมหาด
ไทย แรงงาน พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม /NGO
-สถานบริการทุกแห่งคัดกรองสุขภาพ
-เฝ้าระวังผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงสูงต่อ
การพลัดตกหกล้ม 

1.เพ่ือให้ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล LTC 
ร้อยละ 
98
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การดูแลตาม Care plan
ร้อยละ 90
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ร้อยละ 50

กิจกรรมหลัก
1.คัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 10 เร่ือง
2. เฝ้าระวังผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการพลัดตก
หกล้ม 
 2.1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย
2.2วัดสายตาในกลุ่มเส่ียงสูงทุกราย
2.3 ส่งต่อพบแพทย์เม่ือพบปัญหาสุขภาพ
2.4 ร่วมปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย

7 ต าบล
62 หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุ
4,482คน



 ไตรมาส1,2

ไตรมาส2



งบประมาณ PPA สปสช. 

80,200 บาท



40,200

30,000

ทพ.ณฐพร

3.พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถาน
บริการและชุมชน

 -พัฒนาต าบล ให้มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) 
ให้ผ่านเกณฑ์  6 องค์ประกอบ กรม
อนามัย
-สนับสนุนให้มี CM ครบทุกสถานบริการ
3.สนับสนุนให้สถานบริการอบรม CG 
ให้ครอบคลุม 

3.คัดกรองภาวะสุขภาพท่ีพึงประสงค์และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่พึงประสงค์
4.ประเมินมาตรฐานต าบล LTC เพ่ือพัฒนา
5.ส่ง จนท.เข้าอบรม CMให้ครบทุก รพ.สต.
6.อบรมฟ้ืนฟูCG เก่า และอบรม CGใหม่ให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

10,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : วัยท ำงำน(มะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูก)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : วัยสูงอำยุ
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

6 โครงกำรพัฒนำวัดส่งเสริมสุขภำพและพระ
 อสว. อ ำเภอปำย ปี 2565 เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพอ ำเภอปำย

276,700 0 276,700 0 0 ณัฐพร/วิชชุตา

1.ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
พระสงฆ์ สู่        วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ

1)พัฒนาวัดทุกแห่งให้ด าเนินการตาม
เกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ
2)พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ สู่วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพ อ าเภอละ 1 แห่ง
3)สนับสนุนให้สถานบริการ ถวาย
ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์เพ่ือเผย
แผ่ความรู้ให้ประชาชน
 4)ทบทวนทะเบียนข้อมูลพระสงฆ์

1.เพ่ือส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน

1.คัดกรองสุขภาพประจ าปีพระภิกษุ/สามเณร
2.จัดอบรมพระ อสว.ให้ครอบคลุม รพ.สต.ละ 1 รูป
3.พัฒนาวัดตามเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ
อย่างน้อยระดับพ้ืนฐาน

วัดในทุกต าบล
11รพ.สต.
1 รพช.
ทุกต าบล
ทุกหมู่บ้าน

-พระภิกษุ
-สามเณร
พระ 12 รูป
วัด 32 แห่ง
โบสถ์คริสต์ 6 แห่ง

ไตรมาส1-2
ไตรมาส2
ไตรมาส2

101,500
100,000
75,200

งบ PPA สปสช.  276,700 
บาท

101,500
100,000
75,200

5)สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
ร่วมกับ พระอสว.เย่ียมติดตามผู้สูงอายุ
6)ขอความร่วมมือพระสงฆ์ในการ
ประชาสัมพันธ์และเทศน์เก่ียวกับ
มาตรการป้องกัน และการฉีดวัคซีน 
COVID – 201

 2เพ่ือพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพให้เป็น
วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ

7
โครงกำรพัฒนำอนำมัยส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยำบำล(GREEN&CLEAN Hospital)

145,000 36,250 36,250 36,250 36,250 อุไรพร/พนิดา
รังสิมันต์

การเฝ้าระวังควบคุมคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

-พัฒนาต่อยอดโครงการเดิมปี2564 1.เพ่ือยกระดับ
รพ.ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี
มาก Plus 

กิจกรรมหลัก
1.จัดท าแผนเฝ้าระวังควบคุมก ากับคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานโดยทีมICและENV ของรพ. 
2.จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ชุดตรวจคุณภาพเช่นน้ าด่ืม
 ประปา อาหาร สารปนเป้ือนในวัตถุดิบ 
3.รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 G&C ระดับดีมาก 
4. ติดตามผลการด าเนินงาน

รพ.ปาย รพ.ปาย
1 แห่ง

ไตรมาส 1-4 งบประมาณ UC 145,000 
บาท

1.การเฝ้าระวังและเตือนภัย สุขภาพจาก
ภาวะวิกฤติมลพิษ ทางอากาศ
2. การเฝ้าระวัง ผลกระทบสุขภาพจาก 
มลพิษอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
3. การส่ือสารสร้าง ความเข้าใจและความ 
รอบรู้     
 4. การด้านการจัดระบบ บริการและดูแล
สุขภาพ ปชช.

1.การติดตามสภาวะอากาศ Pm2.5
2.การส่ือสารความเส่ียงแก่ประชาชน
3.การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเส่ียง
4.จัดระบบบริการส าหรับผู้ป่วย

1.เพ่ือลดอัตราป่วย 6 กลุ่มโรค 
ปี 2565 ลงจาก ปี 64 ร้อยละ 10

กิจกรรมหลัก
1.ติดตามสภาวะอากาศ Pm2.5 จากกรมควบคุม
มลพิษ ประจ าทุกวัน โดยทีม SATอ าเภอ รายงานค่า
 Pm 2.5
 2.ติดตามสภาวะอากาศ Pm2.5 จาก Dustboy 
ประจ ารพ./รพ.สต. และรายงานความเส่ียงแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.เปิด EOC Pm2.5 ≥ 76 มลก./ลบ.ม. (ติดต่อกัน 3
 วัน)
4.จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์เด็กเล็ก  สถานศึกษา  สถานท่ีราชการ 
ครัวเรือนท่ีมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
5.ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีเพ่ือส่ือสาร
ความเส่ียงและการปฏิบัติตัว
6. จัดต้ังคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลเพ่ือให้บริการผู้
ป่วย ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

รพ.ปาย
-รพ.สต.11แห่ง
-ศูนย์เด็ก 20 แห่ง
-โรงเรียน
35 แห่ง

ไตรมาส 2-4 ใช้ร่วมกับโครงการพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมใน รพ.

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : อนำมัยส่ิงแวดล้อม ประเด็น กำรเฝ้ำระวังผลกระทบจำกหมอควันและไฟป่ำ ปี 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : วัดส่งเสริมสุขภำพ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : อนำมัยส่ิงแวดล้อม ประเด็น GREEN & CLEAN HOSPITAL ปี 2565
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

7.จัดบริการดูแลผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคในสถานบริการทุก
แห่ง และออกบริ
การเชิงรุกโดยทีม 3 หมอ และ อสม.เคาะประตูบ้าน
8. สนับสนุนหน้ากากอนามัย • แจกN95 ในผู้ป่วย
กลุ่มเส่ียงสูง
9.ปฏิบัติการการตอบโต้สถานการณ์และจัดการ
ระบบส่ง ต่อ และการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์ปฏิบัติการ
EOCกรณีหมอกควัน)

1.พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐ และ
เครือข่าย
2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอาหาร และน้ า
3.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ 
เครือข่าย

1.สร้างความเข้าใจการด าเนินงาน
สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงฉบับ
ใหม่ ปี 2561 แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง/ผู้ประกอบการ
2.สุ่มตรวจประเมินสถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร

1.เพ่ือลดโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากอาหาร
และน้ าเป็นส่ือ และโรคระบบทางเดิน
หายใจลง ร้อยละ 5จากปี2564

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานสุขาภิบาล
อาหารตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ปี 2561 แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2. จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตาม
กฎกระทรวงฉบับใหม่ ปี 2561 ร่วมกับอปท. 
3. พัฒนาและส่งเสริมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า ใน
สถานศึกษา (รร.กพด.)  

7 ต าบล -อปท.8แห่ง
-สสอ.1แห่ง
-รพ.สต.11แห่ง
-ผู้ประกอบ
การตลาดสด
ตลาดนัด ถนนคนเดิน  
ร้านอาหาร  แผงลอย
-ศกร.ตชด.ปายสองแง่

ไตรมาสท่ี
2-4

ใช้ร่วมกับโครงการพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมใน รพ.

อุไรพร

4. ใช้แนวทางการด าเนินงาน EHA เพ่ือให้ท้องถ่ิน
พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหาร และน้ า
 5. สนับสนุนวิชาการและน้ าให้ค าปรึกษาแก่อปท.
ในการออกข้อบัญญัติ/บังคับใช้กฎหมาย เช่น การขอ
อนุญาต/การจัดบริการตามเกณฑ์มาตรฐานของสปก. 
6.สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร  
ตลาด

8 โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยประจ าปี 
2565

54,200 0 10,000 24,200 20,000 -รังสิมันต์

1.รณรงค์  เฝ้าระวัง ส่ือสารความเส่ียง
2.ขับเคล่ือนโดยกลไกควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม
3.พัฒนาศักยภาพสถานบริการและบุคลากร

1.การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัย
2.การเฝ้าระวังในประชาชน
3.การน าข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ.2565
ของ อปท.สู่การปฏิบัติ
4.ประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพระดับอ าเภอ
และต าบล

1.เพ่ือลดอัตราป่วยจากการใช้สารเคมี
อันตรายในการเกษตรร้อยละ5
2.เพ่ือยกระดับการผ่านเกณฑ์อาชีวอ
นามัยของสถานบริการสุขภาพ

กิจกรรมหลัก
1.พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
-ประเมินตนเองและพัฒนา
2.จัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับบุคลากร
 -ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร
-ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
-ตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
3.จัดบริการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมแก่
ผู้ประกอบการเชิงรุกภายนอก

1 รพช.
11 รพ.สต.
6 สสช.

-จนท.รพ.ปาย/สสอ.ปาย/รพ.
สต.และ สสช.
280 คน



ไตรมาส1

ไตรมาส2-4

ไตรมาส3

UC
54,200บ.

10,000 24,200         20,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : อนำมัยส่ิงแวดล้อม ประเด็น สุขำภิบำลอำหำรและน้ ำ ปี 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : อำชีวอนำมัยและอำชีวเวชกรรม
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

9
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสารเคมีใน
เลือดแก่เกษตรกร อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอนปี 2565

15,000 0 15,000 0 0 -รังสิมันต์
-บดินทร์

เพ่ือสร้างความตระหนักต่อการป้องกัน
ตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช

1.จัดซ้ือชุดตรวจสารเคมีและอุปกรณ์
2.ตรวจสารเคมีในกระแสเลือดเกษตรกร
3.คัดแยกผลการตรวจตามระดับสารเคมีในเลือดท่ี
ตรวจพบ
4.คืนข้อมูลให้แก่เกษตรกรหลังตรวจ
5.จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดความ
เส่ียงของตนเอง

7ต าบล
62หมู่บ้าน

-เกษตรกรและผู้บริโภคพืชผัก
1,200 คน

ไตรมาส
2-3

CUPปาย
15,000

/งบกองทุน อปท.ท่ีจัดสรร
ให้ หน่วยบริการหรือกลุ่ม

องค์กรในพ้ืนท่ี

15,000

10
โครงการชาวปายรวมใจประสานพลังหยุดย้ัง
ไข้เลือดออก ปี 2565 เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย

268,400 102,300 0 66,100 100,000 -เจริญศักด์ิ
-บดินทร์
พุธรักษ์

1.สร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง
2.พัฒนา
ต่อยอดกิจกรรม
ปี2564
3.การใช้มาตรการทางสังคม

1.ใช้กลไกขับเคล่ือนโดย พชอ.ปาย/
พชต.
2.ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับ
อ าเภอ
3.ยกระดับมาตรการทางสังคมในการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกจากค่ามัธยฐาน5ปีให้มีไม่
เกินร้อยละ 20
2.ไม่ให้มีผู้ป่วยตายจากโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมหลัก
1.เตรียมการก่อนฤดูระบาด
-ประชุมทีม/อบรมพัฒนาศักยภาพทีมพ่นเคมี  ทีม
ส ารวจลูกน้ ายุงลาย  การใช้
แอพพลิเกช่ัน
-จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
-รณรงค์ก่อนระบาด
-จัดท า SOPระดับอ าเภอ
-ท าMOU
-การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

7 ต าบล
62 หมู่บ้าน

-อปท.8แห่ง
-ร.ร.34 แห่ง
2สาขา
-ศกร.ตชด.
-ศูนย์เด็กเล็ก
-วัด/โบสถ์/มัสยิด
-สถานประกอบ
การท่ีพัก
-สถานท่ีราชการ
-สถานท่ีสาธารณะของชุมชน

ไตรมาส
1-4

งบประมาณ CUP ปาย  : 
268,400บาท(สองแสนหก
หม่ืนแปดพันส่ีร้อยบาท

ถ้วน) 
หมายเหตุ  ใช้จ่ายตาม
กิจกรรมในโครงการ  

168,400 บาท  ส ารองกรณี
เกิดการระบาดหนัก 

100,000 บาท



102,300



66,100

 
100,000

**งบส ารอง

2.ฤดูระบาด
-ควบคุมโรคตามมาตรการท่ีก าหนดใน SOP
-ด าเนินการต่อเน่ืองด้านขยะ ส่ิงแวดล้อม
-ประชุม war room/EOC เม่ือเข้าเกณฑ์
-สุ่มส ารวจ/สุ่มประเมิน
-ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
3.สรุปและถอดบทเรียนการท างาน

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : อำชีวอนำมัยและอำชีวเวชกรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : งำนป้องกันควบคุมโรค  : ประเด็น ไข้เลือดออก
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

11
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอปำย ปี 
2565

183,040 47,520 44,000 44,000 47,520 จันทร์ทิพย์ -
บรรจงจิต

ถ่ายระดับการด าเนินงานจากระดับอ าเภอสู่
ต าบล/หมู่บ้าน

การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับต าบล/
หมู่บ้าน ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ระดับพ้ืนท่ี

เพ่ือให้กลไกการขับเคล่ือนโดย 
พชอ.มีความต่อเน่ืองและย่ังยืน

กิจกรรมหลัก
1.ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการฯให้เป็นปัจจุบัน
2.ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ปายไตรมาส
ละ 1 คร้ัง เพ่ือขับเคล่ือนและติดตามผลการ
ด าเนินงาน
3.ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับต าบล(พชต.)
4.ประชุมคณะกรรมการ พชต. 



1คร้ัง
คณะกรรม
การ พชอ.ปายและท่ีปรึกษา
 25 คน
7 ต าบลๆละ
21 คน
1 คร้ัง
147 คน



ไตรมาส1

ไตรมาส1-4

ไตรมาส1

ไตรมาส1

งบประมาณ CUP ปาย : 
63,040 บาท

 

4,000

23,520




4,000

 

4,000

 

4,000

23,520

5.สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียนการ
ด าเนินงาน พชต.
6.สนับสนุนการด าเนินงานโครงการตาม
ประเด็นขับเคล่ือน
6.1โครงการปายใส่ใจปลอดภัยไปด้วยกัน




7ต าบล

1 คร้ัง
147 คน
-อปท.8แห่ง
-ร.ร.มัธยมและมัธยมขยาย
โอกาส
10แห่ง
-คณะกรรมการ ศปถ.
อ าเภอ/ศปถ.อปท.
-พชอ.ปาย

ไตรมาส4

ไตรมาส
1-4




สสส.
120,000

 

20,000




40,000

 

40,000

 

20,000

12 โครงกำรย้ิมสดใสคนปำยฟันดีปี 2565
161,500 40,375 40,375 40,375 40,375 ทพ.อนุพงศ์,  

ทพญ.ณฐพร
,ขนิษฐา

การจัดระบบบริการตามกลุ่มวัย ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก ANC  เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก และมีความรู้รวมถึง
สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองและลูกได้อย่างถูกต้อง

 โครงการย้ิมสดใสคนปายฟันดีปี 2565 
(กิจกรรมแม่ลูกผูกพันชวนกันฟันดี, ขยาย
บริการทันตกรรมไปยัง รพ.สต.บ้านม่วงสร้อย 
โดยเน้นงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่ม 
ANC WBC และเด็กนักเรียน)

 อ าเภอปาย  หญิงมีครรภ์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อย
ละ 70

 ไตรมาส1-4 3,000 750 750 750 750  ทพญ.ณฐพร ,
ขนิษฐา

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิก WBC
 และ เด็ก 0-2 ปี

เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก และมีความรู้รวมถึง
สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองและลูกได้อย่างถูกต้อง

โครงการย้ิมสดใสคนปายฟันดีปี 2565 (ตรวจ
ฟัน ,สอนแปรงฟัน ,ทา F vanish)

อ าเภอปาย  เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อย
ละ 70 และได้รับการทา
ฟลูออไรด์วานิช ร้อยละ 50

ไตรมาส1-4 26,000 6,500 6,500 6,500 6,500 ทพ.ณฐพร

ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence ) : ประเด็นทันตสุขภำพ  งบประมำณ CUP ปำย  161,500 บำท(หน่ึงแสนหกหม่ืนหน่ึงพันห้ำร้อยบำทถ้วน)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 P&P  Excellence : กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศุนย์พัฒนา
เด็ก

เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก
ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก และมีความรู้
รวมถึงสามารถดูแลสุขภาพช่อง
ปากของเด็กได้อย่างถูกต้อง

โครงการย้ิมสดใสคนปายฟันดีปี 2565 (ตรวจ
สุขภาพช่องปาก สอนทักษะการแปรงฟันแก่
ครูพ่ีเล้ียง ผู้ปกครอง ให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ
ช่องปาก สนับสนุนการแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน และทาฟลูออไรด์วานิช)

อ าเภอปาย เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคนได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก และได้รับ
การทาฟลูออไรด์วานิช

ไตรมาส1-4 ทพ.อรรถพล

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคในช่อง
ปากของกลุ่มเด็กวัยเรียน

โครงการย้ิมสดใสคนปายฟันดีปี 2565 
(1.ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์
 ในเด็กอายุ 4-12 ปี 2.เคลือบหลุมร่องฟัน ป.1
 3.ให้การรักษาใน รพ.สต. โดยทีมทันต
บุคลากรของ CUP

อ าเภอปาย เด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับ
บริการทันตกรรม ร้อยละ 60

ไตรมาส1-5 132,500 33,125 33,125 33,125 33,125 ทพ.อนุพงศ์, 
ขนิษฐา

การบริบาลผู้สูงอายุ เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคในช่อง
ปากของผู้สูงอายุและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

โครงการย้ิมสดใสคนปายฟันดีปี 2565 (ตรวจ
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ,NCD โดย
ด าเนินการร่วมกับการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ,
NCD +ฟันเทียมพระราชทาน)

อ าเภอปาย ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพช่องปาก ร้อย
ละ 25 ,ผู้สูงอายุได้รับการ
ใส่ฟันเทียมในโครงการ 18 
คน

ไตรมาส1-6 ทพ.สุดปรีชา

2,046,390 432,845 698,925 427,325 487,295

พิมล เกิดมงคล
 ( นำงสำวพิมล  เกิดมงคล ) ผู้เสนอแผนฯ

  สำธำรณสุขอ ำเภอปำย

ผู้อนุมัติแผน
                          เอกชัย ค ำลือ

วัฒนชัย วิเศษสมิต

 ( นำยเอกชัย  ค ำลือ )
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวมงบประมำณ Prevention & Promotion Excellence

 ผู้เสนอแผนฯ ( นำยวัฒนชัย  วิเศษสมิต )
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำย
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

1
โครงกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำย ปี 2565

93,500 9,850 63,450 9,850 10,350  -พญ.อนุสรา
-ณัฐพร -วิชชุตา

1.พัฒนารูปแบบบริการตามบริบทของพ้ืนท่ี
2.สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

1.แพทย์ออกปฏิบัติงานร่วมกับทีมสห
วิชาชีพและทีมใน รพ.สต./สสช.ในพ้ืนท่ี
2.เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และการบริการในพ้ืนท่ี
3.การรักษาใช้ระบบค าแนะน าปรึกษา
โดยบูรณาการกับทีม3หมอ

1.เพ่ือให้หน่วยบริการปฐมภูมิใน 
รพ.แม่ข่ายหลักมีการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน
2.เพ่ือให้เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ในพ้ืนท่ีมีการด าเนินงานต่อเน่ือง
และผ่านมาตรฐานบริการตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ5ดาว

กิจกรรม 
1.พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ปาย(PCU)
1.1 จัดท า
ฐานข้อมูลกลุ่มวัยแยกหมู่บ้านผู้ป่วยกลุ่มโรค 
HT และ DM ตามความรุนแรง
1.2 วิเคราะห์
ข้อมูลความชุก และแนวโน้มของการเกิดโรค 
HT DM 
1.3ประชุมทีม PCU เวียงใต้ เพ่ือวางแผน
ก าลังคน ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและติดตามงาน

1.PCU รพ.ปาย
2.NPCU
รพ.สต.เมืองแปง
3.PCU
สอน.โป่งสา



-ปชก.ต.เวียงใต้

-กลุ่มป่วยHT/DM
ต.เวียงใต้

-ทีมรพ.ปาย
10คน



ไตรมาส1

ไตรมาส1

ไตรมาส1
2-4

 เงิน PCC 9,850.00 63,450.00 9,850.00 10,350.00

4.เช่ือมโยงกับการรักษาต่อเน่ืองCOC
5.ใช้เทคโนโลยีส่ือสารข้อมูลเช่นวิทยุ
ส่ือสาร  วีดีโอคอล
6.พัฒนาหน่วยบริการตามมาตรฐาน 
รพ.สต.5ดาวระดับ5ดาว
7.ใช้กลไก พชอ./พชต./พชม.ในการ
ขับเคล่ือนงาน

1.4 ติดตามเย่ียมกลุ่มPCU เป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ เด็กอายุ0-1ปีและกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานท่ีควบคุมไม่ได้ และท่ีมีปัญหาซับซ้อน
 ลงข้อมูลในทะเบียน PCUให้ครบถ้วน
1.5จัดซ้ืออุปกรณ์การประเมินสุขภาพทารก
(Fetal Doppler)ให้เพียงพอต่อการติดตาม
ดูแลหญิงต้ังครรภ์
1.6ติดต้ังป้ายคลินิก PCU เวียงใต้

รพ.ปาย ทีมเย่ียม3คน

-2เคร่ือง

ไตรมาส
2.4

ไตรมาส2

ไตรมาส2
1.7จัดท าทะเบียน 3 หมอและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 3 หมอท่ีอยู่ในเขตต าบลเวียง
ใต้ผ่านระบบ Line official
2. พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิรพ.สต.
บ้านเมืองแปง (NPCU)
2.1 อัพเดทกลุ่มNPCU เป้าหมาย ได้แก่กลุ่ม
หญิงต้ังครรภ์ เด็กอายุ0-1ปีและกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวาน และท่ีมีปัญหาซับซ้อน และลงข้อมูล
ในทะเบียน NPCUให้ครบถ้วน

 -รพ.ปาย

-รพ.สต.เมืองแปง
ทุ่งโป่ง,
แพมบก

ทีม3หมอ
ต.เวียงใต้

-หญิงต้ังครรภ์
เด็ก0-1ปี
-ผู้ป่วยDM
-ผู้ป่วยปัญหาซับซ้อน

ไตรมาส2

ไตรมาส1

3.พัฒนาและติดตามระบบงานโดยทีมแม่ขาย 
PCU/NPCU
3.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ดูแลต่อเน่ืองและการดูแลระยะยาว และถอด
บทเรียน
3.2 จัดบริการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
3.2.1 เย่ียมผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่และรายท่ีมี
ปัญหาซับซ้อน 
3.2.2 เย่ียมผู้ป่วย  Intermediat care (IMC) 
คร้ังแรก เย่ียมโดยทีมสหวิชาชีพ รพ. ปาย/
สสอ.ปาย
3.2.3 เย่ียมเสริมพลัง จนท.ใน รพ.สต.โดยทีม
อ าเภอ

ทุกต าบล

ทุกต าบล

11รพ.สต.

ทีมCOC
20คน

-กลุ่มป่วย
COC

ไตรมาสละ
1 คร้ัง

ไตรมาส1-4

ไตรมาส1-4

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นคุณภำพสถำนบริกำร
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

3.3 เย่ียมบ้านผู้ป่วยท่ีมีปัญหาสถานะทาง
สังคมและกลุ่มเปราะบางโดยก่ิงกาชาดอ าเภอ
ปาย
3.4 การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าท่ีอบรม Basic  
Palliative  Care ส าหรับบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ในรพ.ปาย
3.5 จัดซ้ือกระเป๋าเย่ียมบ้านพร้อมอุปกรณ์
ส าหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีบ้าน

7ต าบล

รพ.ปาย

รพ.ปาย

ผู้ป่วยCOC
ทุกราย

30คน

1ชุด

ไตรมาส1-4

ไตรมาส2-3

ไตรมาส2

 ก่ิงกาชาด
อ.ปาย
จัดถุงยังชีพสนับสนุนการ
เย่ียม

2
โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน รพ.สต.
ติดดำว ปี 2565 อ ำเภอปำย

85,000 2,400 45,000 27,600 10,000  -จันทร์ทิพย์
-เพียรศรี

1.การพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ
บุคลากร
2.สร้างการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่า
3.การติดตามประเมินผล การด าเนินงาน

1.จัดอบรมฟ้ืนฟูบุคลากรด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติ

2.ใช้กลไก พชอ./พชต.ในการพัฒนา
3.การเย่ียมเสริมพลังและประเมินโดย
ทีมอ าเภอ

เพ่ือให้ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวระดับ 
5 ดาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

กิจกรรมหลัก
1.ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน รพ.สต.
ติดดาว
2.รพ.สต.ประเมินตนเอง.จัดท าแผนพัฒนา
ส่วนขาด
3.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐาน
บริการ โดย รพ.แม่ข่าย
4.ประชุมช้ีแจงการประเมินมาตรฐาน รพ.สต.
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวโดยทีมอ าเภอ
5.ทีมอ าเภอลงประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์

รพ.สต.ในอ าเภอปาย
11 แห่ง

 -คณะกรรม
การพัฒนา รพ.สต.ระดับ
อ าเภอ 13 คน
-จนท.รพ.สต. 46คน

-จนท.ทุกคน 50คน

-ผู้รับผิดชอบงาน15 คน

-รพ.สต.11แห่ง



ไตรมาส1

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

 ไตรมาส2

 CUP ปาย     2,400.00    17,400.00

6.ปรับปรุงมาตรฐานตามข้อเสนอแนะของทีม
อ าเภอ
7.พัฒนา รพ.สต.ประกวด รพ.สต.ติดดาว
ระดับจังหวัด
8.รับการประเมินโดยทีมจังหวัด
9.สรุปและถอดบทเรียนการท างานปี2565

ทุก รพ.สต

สอน.โป่งสา

สอน.โป่งสา




จนท.สอน.โป่งสา

ผู้รับผิดชอบงาน 15คน
15 คน

ไตรมาส2-3

ไตรมาส2-3

ไตรมาส2-3
ไตรมาส4

   27,600.00    27,600.00    10,000.00

3

โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพสำขำ
โรคมะเร็ง เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอ
ปำย ปี 2565

5,200 5,200 0 0 0 พญ.ณัฐพร
-พว.ณัฐพร
-พว.ปรีณา
-ธเนศวร

ส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลพัฒนาคุณภาพ
บริการ

1.ศึกษาข้อมูลย้อนหลังเพ่ือก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา
2.ศึกษาระบบบริการท่ีผ่านมาเพ่ือ
พัฒนาต่อเน่ืองให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานบริการ

1.เพ่ือยืดอายุการมีชีวิตอยู่ของ
ผู้ป่วยมะเร็ง
2.เพ่ือพัฒนาระบบส่งต่อและการ
ดูแลต่อเน่ืองให้ครอบคลุมกลุ่มเป้า
หมายมากข้ึน

กิจกรรม
1.เร่งรัดลงข้อมูลทะเบียนมะเร็งทุกประเภท
ย้อนหลังต้ังแต่ปี 2561ถึงเดือนกันยายน 2564
2.ลงข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในโปรแกรม
ทะเบียนมะเร็งเดือนละ 1 คร้ัง
3.พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งจาก
เครือข่ายบริการสุขภาพภายในอ าเภอปายผ่าน
ระบบแอปพลิเคช่ันไลน์กลุ่ม

ทุกต าบลในอ าเภอปาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดใน
อ าเภอปาย



ไตรมาส1

ไตรมาส1-4

ไตรมาส2-4

เงิน UC

         5,200

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นคุณภำพสถำนบริกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นคุณภำพสถำนบริกำร
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

4

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2565 อ ำเภอปำย

79,000 15,000 58,000 6,000 0  -สุทาทิพย์ -
บรรจงจิต -อา
ทิตยา -อุกฤษ -
จันทร์ทิพย์

1.การพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพ
บุคลากร
2.สร้างการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย
3.การติดตามประเมินผล การด าเนินงาน

1.จัดอบรมฟ้ืนฟูบุคลากรด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติ
2.ใช้กลไก พชอ./พชต.ในการพัฒนา
3.ยกระดับการพัฒนาตามมาตรฐาน
บริการ

1.เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต ณ จุด
เกิดเหตุ
2.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนของผู้
ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

กิจกรรม
1.อบรมฟ้ืนฟูการช่วยฟ้ืนคืนชีพแก่จนท.สา
ธารณสุขท้ัง  CUP (BLS+AED)
2.อบรมฟ้ืนฟูการช่วยฟ้ืนคืนชีพแก่เจ้าหน้าท่ี
3.ฟ้ืนฟูการช่วยฟ้ืนคืนชีพแก่จนท.กู้ชีพกู้ภัย
4.อบรมทีมกู้ชีพ อปท.ข้ึนทะเบียนใหม่
5.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย สปถ. อ าเภอ และ
ต าบล โดยใช้เคร่ืองมือ 5 ช้ิน



CUPปาย

CUPปาย
7ต าบล
อบต.เวียงเหนือ
อบต.แม่นาเติง
อบต.เมืองแปง



จนท.CUPปาย 120คน

80 คน
50 คน
10 คน
10 คน
10คน



ไตรมาส2

ไตรมาส2
ไตรมาส 1
ไตรมาส2

เงิน UC    10,000.00    58,000.00

6.พัฒนามาตรฐาน ER คุณภาพและสมรรถนะ
เจ้าหน้าท่ี
7.พัฒนาศักยภาพการส่งต่อผู้ป่วยของ
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต/สสช.(เอกสาร โปรแกรม 
ทักษะในการดูแลระหว่างรีเฟอร์ ทักษะการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์)รวมถึงการดูแลก่อนน าส่ง
8.พัฒนาศักยภาพพยาบาลส่งต่อระหว่าง
โรงพยาบาล

รพ.ปาย

รพ.สต./สสช.ทุกแห่ง

รพ.ปาย




จนท. 50 คน

30คน




ไตรมาส1

ไตรมาส3

    5,000.00     6,000.00

5
โครงกำรซ้อมแผนส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ในพ้ืนท่ีทุรกันดำร : กรณีแม่ตกเลือดหลัง
คลอด ปี 2565 อ ำเภอปำย

11,800 0 0 11,800 0 บรรจงจิต/อา
ทิตยา/อุกฤษ/
จันทร์ทิพย์

1.การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากร
2.สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ซ้อมแผนเสมือนจริงตามบริบทของ
พ้ืนท่ีร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน

ลดอัตราแม่ตายจากภาวะตกเลือด
หลังคลอด

กิจกรรม
1.เขียน Hasart plan กรณีแม่ตกเลือดหลัง
คลอด
2.ซ้อมแผนส่งต่อทางอากาศและ
ทางบก

บ้านห้วยฮะ หมู่ 3 ต.เมือง
แปง

ผู้ร่วมซ้อมแผน
40 คน

ไตรมาส3 เงิน UC 11,800.00   

6 โครงกำรยกระดับมำตรฐำน DRTI-plus ปี 
2565

120,000 20,000 30,000 60,000 10,000  -จันทร์ทิพย์
-บรรจงจิต-อุกฤษ

สร้างการมีส่วนร่มของภาคีเครือข่าย 1.ขับเคล่ือนโดยกลไก พชอ.ปาย
2.พัฒนาต่อยอดกิจกรรมเดิมปี 2564 
โดยขยายพ้ืนท่ีด าเนินการ

 -เพ่ือลดอัตราตาย
จากอุบัติเหตุทางถนน
-เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองในการลดความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร

กิจกรรม
1.ประชุมทบทวนบทบาทคณะท างาน ศปถ.อ.
ปายและ ศปถ.อปท.
2.ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ
“ปายใส่ใจ ปลอดภัยไปด้วยกัน” ปี 2565
3.สมัครขอรับการประเมิน DRTI plus ระดับดี
เย่ียมจากเขตสุขภาพท่ี 1 เชียงใหม่
4.จัดท าเอกสาร น าเสนอผลการด าเนินงาน
เพ่ือรับการประเมิน
5.สรุปและถอดบทเรียนการท างาน

7ต าบล
8 อปท.

 -คณะกรรมการ ศปถ.อ.ปาย

-คณะกรรมการ สปถ.อปท.
8 แห่ง
-กู้ภัยปายสามัคคีฯ

ไตรมาส 1-4 งบประมาณ สสส. 20,000 30,000 60,000 10,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นคุณภำพสถำนบริกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นคุณภำพสถำนบริกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : กำรพัฒนำคุณภำพบริกำร
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

7
โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทำงเลือก เครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอปำย ปี 2565

105,000 18,860 25,380 50,380 10,380  -จันทร์ดี
-ธัญชนก
-กรรณิกา

1.การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
2.การพัฒนาภูมิปัญญา
3.การพัฒนาระบบบริหาร

1.ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบ
บูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
2.ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการ/งานวิจัยและนวั3.จัดท าคู่มือ
การให้บริการ  การบันทึกข้อมูลบริการ
4.การนิเทศติดตามงาน

1.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของ
ผู้ป่
2.เพ่ือส่งเสริมการปลูกและผลิต
พืชสมุนไพรในชุมชนเพ่ือใช้รักษา
โรค

กิจกรรม
1.จัดบริการเชิงรุกใน รพ.สต.เครือข่าย
2.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านในชุมชน 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ในชุมชน
3.ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาล
4.จัดศึกษาดูงาน เร่ืองคลินิกกัญชาและ
การแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากร

รพ.สต.ม่วงสร้อย/.เมือง
แปง /เมืองน้อย
7 ต าบล

รพ.ปาย

รพ.สมเด็จพยุพราช เด่นชัย

ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยNCD

กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและผู้
สูงอา
ผู้ป่วย Palliative care 30
 คน
10คน

ไตรมาส1-4

ไตรมาส1-4

ไตรมาส1-4

ไตรมาส3

 เงิน UC        18,860        25,380        50,380         10,380

8

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคม และควำมเข้มแข็งทำง
ใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ ปี 2565  เขต
รับผิดชอบโรงพยำบำลปำย

33,200 0 0 16,600 16,600  -ศนันทภรณ์

สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจิตเวชวัย
เรียน

เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จในนักเรียนมัธยมศึกษา

กิจกรรม
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ร.ร.อนุบาลปาย
ร.ร.ราชประชาฯ22
ร.ร.ปายวิทยาคาร

ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3

ไตรมาส3,4  เงิน UC             -               -          16,600         16,600

9 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับภำวะสุขภำพจิตในวัย
เรียนและวัยรุ่น ส ำหรับครูและผู้ปกครอง 
เขตต ำบลเวียงใต้ อ ำเภอปำย ปี 2565

10,000 5,000 5,000 0 0  -ศนันทภรณ์

สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจิตเวชวัย
เรียน

เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวข้อง

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองสุขภาพจิตวัยรุ่น

กิจกรรม
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ต.เวียงใต้ ครู,ผู้ปกครองของเด็ก,
นักเรียนในเขตต าบลเวียงใต้

ไตรมาส1,2  เงิน UC 5,000 5,000 0 0

10 โครงกำร พัฒนำคุณภำพเครือข่ำยระบบ
บริกำรงำนสุขภำพจิตอ ำเภอปำย ประจ ำปี 
 2565

61,450 2,000 27,400 23,050 9,000  -จ าปูน
-วิชชุตา

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ
2.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

1.พัฒนาระบบบริการท้ังเชิงรับและเชิง
รุก
2.ส่ือสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมก าหนด
แนวทางปฏิบัติ

1.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของ
กลุ่มเป้าหมายทางจิตเวช
2.เพ่ือลดอัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จของประชาชนจากปี 2564

กิจกรรม
1.จัดอบรมผู้มีภาวะซึมเศร้าและผู้ท่ีเส่ียงต่อฆ่า
ตัวตาย 
2.เย่ียมบ้านผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน
3.จัดอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจใน
นักเรียน
4.Conference  case การดูแลผู้ป่วยจิตเวช
เร้ือรัง
5.จัดบริการจิตแพทย์หมุนเวียนออกพ้ืนท่ีตรวจ
รักษาผู้ป่วยคลินิกจิตเวช รพ.ปาย



บ้านดอยผีลู ม.9ต.แม่นาเติง

7 ต าบล
ร.ร.สังวาลย์วิทย์3

รพ.ปาย

คลินิกจิตเวชรพ.ปาย



40คน

ผู้ป่วยและญาติ50คน
50 คน

จนท.เข้าร่วม 15คน

ผู้ป่วยขิตเวชทุกราย



ไตรมาส1-2

ไตรมาส1-4
ไตรมาส2-3

ไตรมาส2,4

ไตรมาส2,3,4

 เงิน UC 21,000 บาท 
งบ สปสช. 40,450 บาท
รวม 61,450 บาท

         2,000        27,400        23,050           9,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นสุขภำพจิตและจิตเวช

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นสุขภำพจิตและจิตเวช

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นสุขภำพจิตและจิตเวช

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก



รายละเอียด action plan6514

ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

11 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำ
ผู้ป่วย ยำเสพติด เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
อ ำเภอปำย ปี 2565

99,500 6,500 27,500 37,500 28,000  -อภินัท
-ศนันทภรณ์
-วิชชุตา

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ
2.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

1.พัฒนาระบบบริการท้ังเชิงรับและเชิง
รุก
2.ส่ือสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมก าหนด
แนวทางปฏิบัติ

1.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของ
กลุ่มเป้า
หมาย
2.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทีม
ท างาน
3.เพ่ือป้องปรามผู้เสพติดรายใหม่

กิจกรรม
1.การเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด 
บุหร่ี และสุราในชุมชน เพ่ือน าเข้าสู่ระบบการ
บ าบัดรักษา โดยใช้แบบฟอร์มคัดกรอง ASIST
2.อบรมการป้องกันและสนับสนุนให้เยาวชน
ห่างไกล บุหร่ี สุรา ยาเสพติด และเสริมสร้าง
พลังใจในวัยรุ่น
3. พัฒนารูปแบบการบ าบัดรักษา
3.1 การจัดต้ังคลินิกเมทาโดน (MMT)



7ต าบล

-ร.ร.อนุบาลปาย
-ร.ร.ปายวิทยาคาร

รพ.ปาย



ปชก.อายุ15ปีข้ึนไป

ม.2  50คน
ม.4  50คน



ไตรมาส1,2

ไตรมาส3,4

ไตรมาส2,3,4
ไตรมาส1,2

งบ UC  64,000 บาท 
งบ อบต.เมืองแปง 20,000
บาท  
งบ สสส.15,500 บาท
ท้ังหมด   99,500 บาท

            -         12,000       15,000        15,000

3.2 ด าเนินการคลินิกอดบุหร่ีครบวงจร
3.3จัดต้ังคลินิกบ าบัดบุหร่ี สุรา และยาเสพติด
ในชุมชน (CBTx)
4. การพัฒนาบุคลากร
4.1 ประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านบุหร่ี  สุรา  ยา
เสพติด
4.2 ประชุมภาคีเครือข่ายด้านบุหร่ี  สุรา
5. การรณรงค์และการป้องปราม
5.1 จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดด่ืมสุรา งดสูบ
บุหร่ีโลก และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รพ.ปาย
รพ.สต.เมืองแปง

CUPปาย

อ.ปาย

ผู้ป่วยใน
ต.เมืองแปง

15คน

20คน

ไตรมาส1,2
ไตรมาส2,3

ไตรมาส1

ไตรมาส4

ไตรมาส1-4

       4,000        8,000       10,000        10,500

5.2 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
ด้านบุหร่ี สุรา และยาเสพติด CUP PAI
5.3 การตรวจเฝ้าระวัง สถานบริการ สถาน
บันเทิง ตาม พ.ร.บ.การควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และยาสูบ
6. มหกรรม TO  BE  NUMBER  ONE




สถานบริการสถานบันเทิง
ใน อ.ปาย

สถานศึกษาในอ.ปาย




ผู้ประกอบการ

เครือข่าย TO BE NUMBER
 ONE อ าเภอปาย

ไตรมาส2

ไตรมาส1-4

ไตรมาส3

       2,500        7,500       12,500          2,500

12 โครงกำรควบคุมวัณโรค ปี 2565 39,000 9,750 19,500 9,750 0  -พีรัญชน์
ก าหนดแนวทางการค้นหาผู้มีความเส่ียงข้าสู่
ระบบการคัดกรอง

1.การค้นหาผู้มีอาการเส่ียงจากผู้มารับ
บริการ
2.การค้นหาเชิงรุกในชุมชน
3.การค้นหาผู้สัมผัสในบ้าน

1.เพ่ือเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่
2.เพ่ือค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคระยะ
แฝงและรักษาในกลุ่มผู้ติดเช้ือเอช
ไอวี/เอดส์
3.เพ่ือเพ่ิมอัตราการรักษาส าเร็จใน
ผู้ป่วยวัณโรค

กิจกรรมหลัก
1.คัดกรองเชิงรุกโดยCXR ในกลุ่มเส่ียงหลัก
2.คัดกรองเชิงรับโดยCXRในกลุ่มเส่ียงรอง

7 ต าบล
62 หมู่บ้าน

กลุ่มเส่ียงหลัก
-ผู้สัมผัสผู้ป่วยTB 60 คน
-ผู้ติดเช้ือHIV/AIDS 178 คน
-ผู้ป่วย CKD stage4,5 87
คน
-แรงงานต่างด้าว 613 คน
-ผู้ติดสุรา43 คน
-จนท.รพ./รพ.สต. 254 คน
รวม 1,230 คน
กลุ่มเส่ียงรอง
-ผู้ป่วย COPD 131 คน
-DM 460 คน
-BMI<18.5 :504 คน
รวม 1,095คน

ไตรมาส1

ไตรมาส2

 งบ UC          9,750          9,750              -                  -   

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นยำเสพติด

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : งำนป้องกันควบคุมโรค ประเด็น : วัณโรค



รายละเอียด action plan6515

ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

3.คัดกรองโดยการตรวจ IGRAในผู้สัมผัสร่วม
ผู้ป่วยวัณโรคในบ้าน/ใกล้ชิดกลุ่มอายุ5-18ปี
4.คัดกรองโดยการตรวจ IGRAในผู้ติดเช้ือเอช
ไอวี/เอดส์
5.คัดกรองเชิงรับโดย Verbal ในผู้มารับบริการ
ในรพ./รพ.สต.
6.ประเมินแผนการรักษาผู้ป่วยท่ีเส่ียงต่อการ
ขาดยา/เสียชีวิต

 -ผู้สัมผัสร่วมบ้านอายุ5-18
ปีทุกราย
-ผู้ป่วยHIV/AIDS 178 คน

-ผู้มารับบริการทุกราย

-ผู้ป่วยTBท่ีมีความเส่ียงทุก
ราย

ไตรมาส1-4

ไตรมาส1-2

ไตรมาส1-4

ไตรมาส1-4

             -            9,750          9,750                -   

13
โครงกำรป้องกันควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

7,200 2,400 0 4,800 0  -พีรัญชน์

เพ่ิมการเข้าถึงบริการของกลุ่มเส่ียงในการ
ตรวจคัดกรอง

1.เพ่ิมช่องทางการให้ค าแนะน าปรึกษา
2.เพ่ิมการค้นหาเชิงรุกในสถานท่ีเส่ียง
และกลุ่มเส่ียง
3.ส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ในกลุ่ม
วัยเรียน วัยรุ่นผ่านชมรม  สภาเด็กและ
เยาวชน

1.เพ่ือลดอัตราการติดเช้ือเอชไอวี
รายใหม่
2.เพ่ือป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก
1.ประชุมคณะกรรมการเอดส์อ าเภอปาย
2.สนับสนุนระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา
ตรวจหาเช้ือ เอชไอวี. ใน รพ.สต.ท่ีมี Drop in 
 Center
3.ให้บริการรักษาติดตามด้วยยาต้านไวรัสในผู้
ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ตามมาตรฐานการ
รักษาและติดตามให้รักษาอย่างต่อเน่ือง

 -คณะกรรมการฯ 15 คน
-1แห่ง
รพ.สต.ม่วงสร้อย

178 ราย



ไตรมาส 1
ไตรมาส1-2

ไตรมาส1-4

 งบ UC          2,400             -               -                -   

4.จัดการข้อมูลในระบบNAP/ stageless/
กองทุนบัตรประกันสุขภาพ ให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
5.ส ารวจร้านอาหาร สถานบันเทิงทีมีลักษณะ
คล้ายแหล่งแพร่เช้ือกามโรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพ่ือทราบสถานการณ์และ
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงยาก
6.รณรงค์ในวันวาเลนส์ไทน์ วันเอดส์โรคฯลฯ
7.ส ารวจพฤติกรรมการลดการเลือกปฏิบัติต่อ
เอดส์




20 แห่ง

4คร้ัง
จนท.รพ.ปาย 184คน

ไตรมาส1-4

ไตรมาส2-3

ไตรมาส1-4
ไตรมาส3

            -               -          4,800              -   

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : งำนป้องกันควบคุมโรค ประเด็น : โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

14 โครงกำร Pai  ร่วมใจ stop covid 19ด้วย
วัคซีน เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำย
 ปี 2565

752,000 188,000 188,000 188,000 188,000  -นพ.วัฒนชัย
-มนิดา/ปุญญพร
-อศิรา

1.การเร่งรัดให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 1.ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้
เป็นปัจจุบัน
2.สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
ส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้องเชิงรุก 
3.วางแผนจัดระบบให้เอ้ือต่อการ
เข้าถึงบริการ
4.เตรียมพร้อมระบบสนับสนุน คน เงิน
 ของ

1เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค
โควิด-19
2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับวัคซีนไม่
น้อยกว่าร้อยละ70

กิจกรรมหลัก
1.จนท./อสม./ผู้น าชุมชน ตรวจสอบข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
2.ท าแผนปฏิบัติการรณรงค์สร้างการรับรู้เร่ือง
วัคซีนโควิด-19ท่ีถูกต้องและส ารวจความ
ต้องการฉีดวัคซีน
3.วางแผนให้บริการฉีดวัคซีน
-ใน รพ.ปาย
-ในชุมชน

7 ต าบล
62 หมู่บ้าน
34 ร.ร.

-กลุ่ม608
7,126คน
-ปชช.อายุ18-59 ปี
22,598คน
-วัยเรียนอายุ12-< 18 ปี
2,296คน
-ผู้ประกอบ
การด้านการท่องเท่ียว
-พนักงานร้านสะดวกซ้ือ  
ร้านค้าส่ง  รถส่งสินค้า

ไตรมาส 1-4
4,892คน

15,023คน

2,296คน

งบ UC CUPปาย
1.ค่าจัดประชุม
126,000บ.
2.ค่าจัดท าป้ายใช้ใน
โครงการฯ 63,000 บ.
3.ค่าจ้างรถประชา
สัมพันธ์ 168,000บ.
4.กิจกรรมเร่งรัดการเข้าถึง
วัคซีน 240,000

149,250 149,250 149,250 149,250

2.การเสริมสร้างมาตรการป้องกันควบคุมโรค  -สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกระดับ

 -เพ่ือควบคุมโรคโดยเร็วเม่ือเกิด
การแพร่ระบาด
-จ ากัดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

4.ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานอาสาโควิด-
19ระดับต าบล และประชุมขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน
5.จัดต้ังศูนย์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินต าบล
6.จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานควบคุม 
โควิด 19 (อ้างอิงจากคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อระดับจังหวัดและให้เหมาะสมกับ
บริบทอ าเภอปาย
7.ประชุมช้ีแจงการท างานแก่ผู้เก่ียวข้อง
8.จัดท าสปอร์ตประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนท่ี
9.เย่ียมเสริมพลังกลุ่มผู้สัมผัสเส่ียงสูงท่ีมีการ
กักตัวโดยทีม MCATT
10.ประสาน อปท.และภาคีเครือข่ายสนับสนุน
ชุดยังชีพแก่ผู้กักตัวในชุมชนและศูนย์พักคอย
ของ อปท.

 -ผู้จ าหน่ายสินค้า
-ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า

5.ทีม MCATTเย่ียมเชิงรุก
155,000บ.

38,750 38,750 38,750 38,750

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : (Big  Rock โรคติดต่อ : กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019)



รายละเอียด action plan6517

ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

15

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับอุบัติเหตุ
หมู่ทำงจรำจร ปี 2565

19,000 0 19,000 0 0 สุทาทิพย์
-บรรจงจิต
-อุกฤษ
-จันทร์ทิพย์

สร้างเครือข่ายการท างานแบบมีส่วนร่วม บูรณาการกับการด าเนินงาน พชอ.ปาย
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

1.เพ่ือทบทวนแผนให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนท่ีใน
แหล่งท่องเท่ียว
2.เพ่ือให้สามารถน าสู่การปฏิบัติ
เม่ือเกิดสถานการณ์จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก
1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการท างาน
2.ซ้อมแผนเสมือนจริงในพ้ืนท่ีร่วมกับ
เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง
3.สรุปและถอดบทเรียนเพ่ือก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติของพ้ืนท่ี

ถนนสายหลัก
1095 เขตอ าเภอปาย

คณะกรรม
การตามผังโครงสร้าง
ของคป.สอ.ปาย จ านวน 80
 คน และเครือข่ายภายนอก
  20 คน(ทหาร/ต ารวจ/กู้
ชีพกู้ภัย

ไตรมาส 1-3 CUP ปาย 0 19,000 0 0

16
โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพสุขภำพภำค
ประชำชน ประจ ำปี 2565 อ ำเภอปำย

80,000 1,000 58,800 19,200 1,000  -เจริญศักด์ิ
-ณัฐพล

1.พัฒนาศักยภาพ 
อสม.ให้มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2.เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ 
อสม.
3.เสริมสร้างภาคีเครือข่ายต าบล/ชุมชน
เข้มแข็ง
4.เสริมสร้างศักยภาพการดูแลตนเองระดับ
ครอบครัว

1.อบรมฟ้ืนฟูความรู้และทักษะแก่
 อสม.
2.วางระบบการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ
ให้ง่ายและสะดวก
3.สนับสนุนกิจกรรมเสริมแรงบวก
4.ต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิต/ชุมชน
ต้นแบบ
5.สร้างเครือข่าย อสค.ให้ครอบคลุม
ครัวเรือน

1.เพ่ือพัฒนาต่อยอดการ
ด าเนินงาน อสม.หมอประจ าบ้าน
เชิงคุณภาพ
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ รพ.ถึง
ชุมชน
3.เพ่ือขยายชุมชนต้นแบบพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้ครอบคลุมมากข้ึน

กิจกรรม
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
อสม.อ าเภอปายไตรมาสละ1คร้ัง
2.จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น
แก่อสม.
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.ผู้รับผิดชอบ
งาน 4.อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน เพ่ิมเติม 
5.อบรม อสค.ให้ครอบคลุมครัวเรือน
6.จัดประกวดน าเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น
ระดับอ าเภอ และส่งประกวดระดับจังหวัด



7ต าบล

ทุกหมู่บ้าน

รพ.ปาย
รพ.สต.11แห่ง
สสช.6แห่ง
ระดับอ าเภอ



คณะกรรมการ20คน

อสม. 528 คน

จนท. 20คน

25 คน



ไตรมาส1-4

ไครมาส2

ไตรมาส2

ไตรมาส3

งบ UC 1,000 58,800 19,200 1,000

1,600,850 285,960 567,030 464,530 283,330

พิมล เกิดมงคล
 ( นำงสำวพิมล  เกิดมงคล ) ผู้เสนอแผนฯ

  สำธำรณสุขอ ำเภอปำย

ผู้อนุมัติแผน

 ( นำยวัฒนชัย  วิเศษสมิต )  ผู้เสนอแผนฯ

 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำย

 ( นำยเอกชัย  ค ำลือ )

วัฒนชัย วิเศษสมิต

รวมงบประมำณ Service Excellence

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                          เอกชัย ค ำลือ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเกิดอุบัติเหตุหมู่

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 Service  Excellence : ประเด็นกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

1 ประชุมคณะกรรมการหลักของ CUP ปาย
10,800 2,700 2,700 2,700 2,700  -ทพ.อนุพงศ์

-ประภาส
วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3-5 ปี ,จัดท าแผน

ทดแทนต าแหน่งท่ีส าคัญ ,จัดสรรและ
กระจายอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์โควิด-19

เพ่ือให้มีจ านวนบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจและตรงตาม
ยุทธศาสตร์อย่างเพียงพอและเหมาะสม
 ,เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจและตรง
ตามยุทธศาสตร์

 ประชุมคณะกรรมการ HR CUPปาย กบร. ,คณะกรรมการHRD ,คป
สอ.ปาย

ไตรมาส
1-ถึง4

UC 2,700 2700 2,700 2,700  -ทพ.อนุพงศ์
-ประภาส

2 โครงการโรงพยาบาลปายสร้างสุข
273,600 68,400 68,400 68,400 68,400  -ทพ.อนุพงศ์

-อุตกฤษฏ์
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดท าเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ ,ดูแลเร่ือง

สิทธิประโยชน์ เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม ,ช้ีแจงนโยบาย แผน แนวทาง

ปฏิบัติงาน ,รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงาน

เสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน โครงการโรงพยาบาลปายสร้างสุข รพ.ปาย จนท.รพ.ปาย120คน ไตรมาส
1ถึง4

UC 68,400 68,400 68,400 68,400 ทีม HRD

3 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
188,000 120,000 20,000 28,000 20,000  -ทพ.อนุพงศ์

-อุตกฤษฏ์ 
-ประภาส

สร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของบุคลากร

เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีใน
การอยู่ร่วมกัน

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (กิจกรรม
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่, แข่งกีฬา ,สืบสาน
วัฒนธรรม)

CUP ปาย จนท.CUPปาย 200คน ไตรมาส
1ถึง4

UC 120,000 20,000 28,000 20,000

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000  -ทพ.อนุพงศ์

-อุตกฤษฏ์ 
-ประภาส

พัฒนาก าลังคน สนับสนุนการฝึกอบรมในหลักสูตรส าหรับ
การพัฒนาท่ีสอดรับกับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
การสืบทอดต าแหน่ง หลักสูตรตามวิชาชีพ 
Service plan และตามประเด็นยุทธศาสตร์

แก้ไขปัญหาสุขภาพของพ้ืนท่ี

เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจและตรง
ตามยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนการ
ประชุมวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร ได้แก่ ประชุม
วิชาการเพ่ือเพ่ิมสมมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
ความจ าเป็น การอบรม การฝึกทักษะท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน

CUP ปาย จนท.CUPปาย 200คน ไตรมาส
1ถึง4

UC 250,000 250,000 250,000 250,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 People  Excellence

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 People  Excellence

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 People  Excellence

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 People  Excellence
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

5
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปาย  
ปีงบประมาณ 2565

200,000 20,000 80,000 80,000 20,000
 -จันทร์ทิพย์
- ประภาส

พัฒนาทักษะด้วยทีมภายในเครือข่าย 1.Training on the job
2.อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

3.ศึกษาดูงานระหว่างพ้ืนท่ี

เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

กิจกรรมหลัก
1.สอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ในสังกัด
2.จัดอบรม/ประชุม ตามหัวข้อท่ีบุคลากรก าหนด
3.ติดตามประเมินผล หลังอบรม/ประชุม

สสอ.ปาย
รพ.สต.และสสช.ใน
อ.ปาย

จนท.สังกัด
สสอ.ปาย
50 คน

ไตรมาส
1ถึง4

UC 20,000 80,000 80,000 20,000

6

โครงการจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เจ้าหน้าท่ี เร่ือง
 การควบคุมการติดเช้ือและความปลอดภัย
ด้านยาแก่บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอปาย ปีงบประมาณ 2565

32,000 0 0 32,000 0
สุภาพร
ภก.ณัฐทินี

พัฒนาทักษะด้วยทีมภายในเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยทีมภายในCUP เพ่ือให้ จนท.และผู้รับบริการมีความ
ปลอดภัยจากการให้บริการ

กิจกรรมหลัก
1จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นรุ่น
2.สอนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

รพ.ปาย
รพ.สต.และ สสช.ในอ.ปาย

จนท.
CUPปาย
180 คน

ไตรมาส 3 UC 32,000

7
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ทางการบริหาร

590,000 0 280,000 310,000 0
HRD

1.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการบริหาร
2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามบทบาทภารกิจ
หลัก

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางการ
บริหารแก่บุคลากรระดับหัวหน้ากลุ่ม
งาน

1.การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับ
ต้น(ผ.บ.ต.)
2.การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง(ผ.บ.ก.)
3.การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระยะส้ัน(5วัน)

รพ.ปาย
รพ.สต.

1.หัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ รพ.ปาย
2.ผอ.รพ.สต.ทุ่งโป่ง
1.แพทย์1คน
2.หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
1.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ
2.ผอ.รพ.สต.เวียงเหนือ,เมือง
น้อย,แม่ของ,แม่ฮ้ี,แพมบก,เมือง
แปง,โป่งสา

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส2ถึง3

UC
80,000 บาท(คนละ 40,000

บาท)
80,000บาท(คนละ40,000

บาท-)

160,000บ.

160,000 160,000

3.การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติใหม่หลักสูตร4เดือน รพ.สต.แพมบก/ห้วยหมี พยาบาลวิชาชีพ 2คน ไตรมาส2ถึง4 160,000 80,000 80,000
4.การอบรมฟ้ืนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติหลักสูตร
5วัน

รพ.สต.เวียงเหนือ/แม่ของ/ม่วง
สร้อย/แม่ปิง

พยาบาลวิชาชีพ 4 คน ไตรมาส2ถึง4 80,000 40,000 40,000

5.การอบรม case  Manager รพ.สต.แพมบก/ห้วยหมี/สอน.
โป่งสา

พยาบาลวิชาชีพ ไตรมาส2ถึง3 30000 30,000

2,294,400 461,100 701,100 771,100 361,100

พิมล เกิดมงคล
 ( นำงสำวพิมล  เกิดมงคล ) ผู้เสนอแผนฯ

  สำธำรณสุขอ ำเภอปำย

ผู้อนุมัติแผน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 People  Excellence

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 People  Excellence

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 People  Excellence

 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำย

 ( นำยเอกชัย  ค ำลือ )
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ( นำยวัฒนชัย  วิเศษสมิต )  ผู้เสนอแผนฯ

รวมงบประมำณ People Excellence

                          เอกชัย ค ำลือ

วัฒนชัย วิเศษสมิต
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

1
โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
 ตามหลักธรรมาภิบาล เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย ปี 2565

143,640 44,180 19,180 39,180 41,100
 -อุตกฤษฏ์
-ประภาส

การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ

1.พัฒนาศักยภาพทีมน าระดับอ าเภอ 
ให้มีทักษะในการประเมิน วิเคราะห์
2.พัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินใน
ระดับอ าเภอให้มีความรู้ความเข้าใจ    
3.น าแนวทางการประเมิน ITA ตาม
กรอบความสุจริตโปร่งใส มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

1.เพ่ือให้การบริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณ มี
ความถูกต้อง  โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.เพ่ือให้หน่วยงานผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน ITA

กิจกรรมหลัก
1.ประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ เพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง
2.จัดท าแผนด้านการเงินการคลัง
3.จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติของ CUPปาย
4.เย่ียมเสริมพลังใน รพ.สต.
5.สรุปและประเมินผลโครงการ

 -รพ.ปาย
-สสอ.ปาย
-รพ.สต.

คณะกรรม
การบริหารการเงินการคลัง
 CUP ปาย จ านวน
15 คน

ไตรมาส 1-4 UC 44,180 19,180 39,180 41,100

2
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามมาตรฐาน PMQA ปี 2565

11,680 0 4,500 4,000 3,180
ประภาส

การยกระดับมาตรฐานการพัฒนาองค์กร พัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิมในปีท่ี
ผ่านมา

เพ่ือให้หน่วยงานได้รับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการตาม
ตามมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก
1.เข้าร่วมประชุมการขับเคล่ือนงานในเวที
ระดับจังหวัด
2.ประชุมวางแผนการพัฒนาระดับอ าเภอ
ระหว่างผู้ปฏิบัติในรพ.สต.กับทีมขับเคล่ือน
ระดับอ าเภอ
3.บันทึกผลการด าเนินงานและการประเมินทุก
ไตรมาส  ผ่านเว็ป

สสอ.ปาย สสอ.ปาย 1 แห่ง ไตรมาส1-4 UC 0 4,500 4,000 3,180

3
โครงการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานใน รพ.
สต./สสช. ประจ าปี 2565

20,000 0 10,000 0 10,000  -อุตกฤษฏ์
-จันทร์ทิพย์
-ประภาส

การควบคุม ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน เย่ียมเสริมพลังการปฏิบัติงานระดับ
ต าบล

เพ่ือควบคุม ก ากับติดตามงานและ
สร้างขวัญ ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับพ้ืนท่ี

กิจกรรมหลัก
1.ประชุมทีมนิเทศติดตามงานระดับอ าเภอ 
เพ่ือก าหนดบทบาท ภารกิจการกรอบการ
นิเทศติดตามงาน  แบ่งทีมนิเทศโซนสายเหนือ-
โซนสายใต้
2.จัดท าแผนการนิเทศติดตามงาน
3.ออกนิเทศติดตามงาน ปีละ 2 คร้ัง
4.สรุปผลการนิเทศและวางแผนพัฒนาต่อเน่ือง

รพ.สต./สสช.ในอ าเภอปาย รพ.สต. 11 แห่ง
-สสช. 6 แห่ง
-นิเทศ 1-2 คร้ัง/แห่ง/ปี

ไตรมาส 2,4 UC 0 10,000 0 10,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 Governance Excellence

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 Governance Excellence

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 Governance Excellence
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

4
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในโรงพยาบาลปาย ปี 2565  
เพ่ือก้าวสู่การเป็น smart  hospital

3,134,800 0 2,500,000 334,800 300,000 กรรณิกา,วิธี
ณัฐพล,ชโลทร

พัฒนาะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน Digital 
Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น smart  
hospital

กิจกรรมหลัก
1.พัฒนาระบบ Digital Transformation ณ 
ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปาย
1.1พัฒนาระบบคิวในรูปแบบดิจิตัล
1.2จัดท า Service Process Management  
ในส่วนของงานบริหาร(Back  office)
1.3จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อต่อพ่วง
ใหม่และทดแทนของเดิมส าหรับติดต้ัง ณ จุด
บริการ

รพ.ปาย
รพ.สต.

รพ.ปาย 1แห่ง
รพ.สต.11แห่ง

ไตรมาส 2-4 UC 0 2,500,000 334,800 300,000

2.เปล่ียนระบบฐานข้อมูล รพ.สต.ลูกข่ายให้
เป็นระบบเดียวกับ รพ.แม่ข่าย เพ่ือรองรับ
ระบบบริการแบบไร้รอยต่อระหว่าง รพ.แม่
ข่ายกับ 
รพ.สต.
2.1จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับ รพ.สต.
เครือข่ายทุกแห่ง
2.2ถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS ไปยัง 
HOS XP  PCU  XE4

รพ.ปาย
รพ.สต.

รพ.ปาย 1แห่ง
รพ.สต.11แห่ง

ไตรมาส 2-4

5
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบ
สารสนเทศทางการแพทย์ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย ปี 2565

130,000 0 50,000 40,000 40,000 กรรณิกา,วิธี
ณัฐพล,ชโลทร

เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 
ทันเวลา  ตอบสนองการใช้งาน
เชิงคุณภาพ

กิจกรรมหลัก
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บันทึกและผู้ใช้ข้อมูล
ใน รพ.แม่ข่ายและ รพ.สต.เร่ือง
1.1การบันทึกข้อมูลและการส่งE-claim
1.2อบรมฟ้ืนฟูความรู้การบันทึกข้อมูลตามรหัส
 ICD 9-10 แก่ เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต. และ Audit  OPD  Cardของรพ.แม่
ข่ายและรพ.สต.ลูกข่าย
1.3จัดท าคู่มือบันทึกข้อมูลบริการให้
รพ.สต.
2.ประชุมทีมพ่ีเล้ียงข้อมูลระดับอ าเภอ
3.พัฒนาคุณภาพข้อมูลใน รพ.แม่ข่าย ตาม
มาตรฐาน HA  IT
4.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ ท้ังในและนอกจังหวัด
5.นิเทศ ติดตาม เย่ียมเสริมพลังใน รพ.สต.

รพ.ปาย
รพ.สต.

รพ.ปาย 1แห่ง
รพ.สต.11แห่ง

ไตรมาส 2-4 UC 0 50,000 40,000 40,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 Governance Excellence

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 Governance Excellence
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ล ำดับ กลยุทธ์ มำตกำรกลวิธี วัตถุ โครงกำร/
 พ้ืนท่ี กลุ่มเป้ำหมำย/ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(1) (2565) ด ำเนินกำร ประสงค์ กิจรรมหลัก เป้ำหมำย จ ำนวน (ระบุไตรมำส) รวม(บำท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 (11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)(10)

6

โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565และจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2566

353,600 0 0 0 353,600 จันทร์ทิพย์
-กรรณิกา
-ณัฐพล

เพ่ือควบคุม ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผนฯ
-เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้
ต่อเน่ืองและตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาของพ้ืนท่ี
-เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่
เจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมหลัก
1.รับการตรวจนิเทศงานและเย่ียมติดตามงาน
จากทีมระดับเขต/กระทรวง
1.1การเปิดให้บริการตึกผู้ป่วยนอกใหม่ของ
โรงพยาบาลปาย
1.2การตรวจนิเทศงานกรณีปกติ
2.รับการตรวจนิเทศงานและเย่ียมติดตามงาน
จากทีมระดับจังหวัด
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานประจ าปี 
2565 คปสอ.ปาย
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติกา
ระดับอ าเภอ ปี 2566 
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอร่าง
แผนปฏิบัติการ ระดับอ าเภอ ปี 2566

รพ.ปาย รพ.ปาย
รพ.สต.11แห่ง

ไตรมาส4 UC 0 0 0 353,600

6.ปรับแผนฯหลังน าเสนอ และรวบรวมจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย

7
โครงการเตรียมความพร้อมในการ Re 
accreditation 4

136,000 136,000 0 0 0 เพียรศรี

1.เพ่ือเป็นการกระตุ้น ติดตามให้มี
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
และมีความพร้อมในการรับการ
ประเมิน Re accreditation 4 & 
DHSA (ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร/น าเสนอความก้าวหน้าใน
การพัฒนา
2.เพ่ือให้เป็นการกระตุ้นเตือนให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดย
เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและ
วัฒนธรรมความปลอดภัย ๒ P 
safety Hospital

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมการรับการเย่ียม Re 
accreditation ๔  
กิจกรรมท่ี 2 การถอดบทเรียนและการต่อยอด

รพ.ปาย 1.คณะกรรมการบริหารรพ.
2.ทีมน าเฉพาะด้านทุกทีม

ตุลาคม2564-ธันวาคม 2564 136,000 0 0 0

3,929,720 180,180 2,583,680 417,980 747,880

พิมล เกิดมงคล

 ( นำงสำวพิมล  เกิดมงคล ) ผู้เสนอแผนฯ

  สำธำรณสุขอ ำเภอปำย

ผู้อนุมัติแผน

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 Governance Excellence

 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำย

 ( นำยเอกชัย  ค ำลือ )
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ( นำยวัฒนชัย  วิเศษสมิต )  ผู้เสนอแผนฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 Governance Excellence

รวมงบประมำณ Governance Excellence

วัฒนชัย วิเศษสมิต

                          เอกชัย ค ำลือ


