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ค าน า 

 ด้วย พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงน้อมน าแนวทางพระราชด าริมาด าเนินการตามแผนแม่บท โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมจัดท าผลการด าเนินงาน  
และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
แบบโครงการหลวง เพ่ือเป็นผลงานและการพัฒนาแผนปฏิบัติการโครงการพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง แก่หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร 
หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

 

 

 

               กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
                                                                             ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                                                                           พฤศจิกายน 2564 
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แผนแม่บทโครงการพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

2 

ภาคผนวก 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 บทสรุปผู้บริหาร 
 
ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ

โครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ที่ได้น้อมน าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ ได้พระราชทาน เมื่อวันที่  10 มกราคม พ.ศ.2517 ณ คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เ พ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูงควบคู่กับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้หน่วยงานในพื้นที่โครงการพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงจ านวน 33 ศูนย์ ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี ใช้เป็นกรอบและทิศทางการปฏิบั ติงาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน ประกอบด้วย5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาดานการตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาพ้ืนที่
โครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาดานการตลาด แผนงานที่ 2.3  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเขาถึง
สวัสดิการของรัฐ โครงการที่ 2 การสงเสริมดานสุขอนามัย สุขภาวะ งบประมาณทั้งสิ้น 1,650,000 บาท หนึ่งล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ผลการด า เนินการและการ เบิกจ่ ายงบประมาณ ภายใต้กิจกรรม ดั งนี้  ผลการด า เนินงาน                                 
ผลการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม ดังนี้ 1) สร้างแกนน าเครือข่ายและอาสาสมัครในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพของชุมชน 99 เครือข่าย (ร้อยละ 29.2) ผลการเบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 70) 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามกลุ่มวัย พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย (ร้อยละ 111.53) ผลการเบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 100) จ าแนกดังนี้ คัดกรอง
พัฒนาการเด็ก (อายุ 0 - 5 ปี) 1,859 คน (ร้อยละ 86.3) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน 1,155 คน (ร้อยละ 75.8) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น 176 คน (ร้อยละ 72.4)  
คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 11,311 คน (ร้อยละ 99.5)  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การใช้สารเคมีในเกษตรกร 4,315 คน (ร้อยละ 86.8) ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 2,189 คน (ร้อยละ 103.8) 3) 
พัฒนาอนามัยสิงแวดล้อมในครัวเรือน 1,603 ครัวเรือน (ร้อยละ 82.9) ผลการเบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 99) 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 97 

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มได้ ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป
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ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนแม่บทโครงการพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์
แนวทาง/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
หน่วยนับ แผนการ

ด าเนินงาน
ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 1 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 2 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 3 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 4 

ร้อยละของ
ผลการ
ด าเนิน 

งานสะสม
ถึงสิ้น 

ไตรมาส 4 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการใช้
จ่ายเงินงบ 
ประมาณ

สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 1 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 2 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 3 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้นไตร

มาส 4 

ร้อยละของ
ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น 
ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด 
แผนงานที่ 2.4 การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะในชุมชน 
โครงการที่ 21 ถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างแกนน าเครือข่ายเพ่ือการถ่ายทอดความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกลุม่วัยท่ีส าคัญ  
- สสจ.เชียงใหม ่ เครือข่าย 5 1 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
4 5 100 95,750 1,120 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
20,000 95,750 100 

- สสจ.ตาก เครือข่าย 260 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

40 15.38 64,400 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

14,400 22.36 

- สสจ.ก าแพงเพชร เครือข่าย 46 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

46 100 7,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

7,000 100 

รวมกจิกรรมที่ 1 311 1 0 4 91 29.26 167,150 1,120 0 20,000 117,150 70.09 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
2.1 การคัดกรองพัฒนาการเด็ก (อายุ 0 - 5 ปี) 
- สสจ.เชียงใหม ่ คน 748 46 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
451 590 78.88 36,000 2174 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
36,000 36,000 100 

- สสจ.แมฮ่่องสอน คน 523 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

186 393 75.14 15,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

15,000 15,000 100 

- สสจ.น่าน คน 601 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

20 42 601 100 194,235 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

7800 159,235 194,235 100 
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ยุทธศาสตร์
แนวทาง/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
หน่วยนับ แผนการ

ด าเนินงาน
ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 1 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 2 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 3 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 4 

ร้อยละของ
ผลการ
ด าเนิน 

งานสะสม
ถึงสิ้น 

ไตรมาส 4 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการใช้
จ่ายเงินงบ 
ประมาณ

สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 1 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 2 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 3 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้นไตร

มาส 4 

ร้อยละของ
ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น 
ไตรมาส 4 

- สสจ.ตาก คน 120 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

115 95.83 25,100 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

25,100 100 

- สสจ.เพชรบรูณ ์ คน 160 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

160 100 20,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

20,000 100 

รวมกจิกรรมที่ 2.1 2,152 46 20 1,025 1,859 86.38 290,335 2,174 7,800 210,235 290,335 100 

2.2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (อายุ 5 - 14 ปี) 
- สสจ.เชียงใหม ่ คน 288 6 74 174 208 72.22 60,000 16,667 25,800 30,000 60,000 100 
- สสจ.แมฮ่่องสอน คน 1,234 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

947 947 76.74 15,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

15,000 15,000 100 

รวมกจิกรรมที่ 2.2 1,522 6 74 1,121 1,155 75.89 75,000 16,667 25,800 45,000 75,000 100 

2.3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น (อายุ 15 - 21 ปี) 
- สสจ.เชียงใหม ่ คน 193 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

141 141 73.06 20,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

20,000 20,000 100 

- สสจ.แมฮ่่องสอน คน 50 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

35 50 100 10,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

10,000 10,000 100 

รวมกจิกรรมที่ 2.3 243 0 0 176 176 72.43 30,000 0 0 30,000 30,000 100 

2.4. การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
- สสจ.เชียงราย คน 300 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
300 300 300 100 50,000  50,000 50,000 50,000 100 

- สสจ.เชียงใหม ่ คน 8,001 1,730 4,099 4,944 7,615 95.18 107,000 2890 26,900 39,160 107,000 100 
- สสจ.แมฮ่่องสอน คน 2,812 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

3,150 3,150 112.02 30,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

30,000 30,000 100 



๔ 

 

ยุทธศาสตร์
แนวทาง/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
หน่วยนับ แผนการ

ด าเนินงาน
ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 1 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 2 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 3 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 4 

ร้อยละของ
ผลการ
ด าเนิน 

งานสะสม
ถึงสิ้น 

ไตรมาส 4 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการใช้
จ่ายเงินงบ 
ประมาณ

สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 1 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 2 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 3 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้นไตร

มาส 4 

ร้อยละของ
ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น 
ไตรมาส 4 

- สสจ.น่าน คน 246 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

246 246 100 61,740 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

61,740 61,740 100 

รวมกจิกรรมที่ 2.4 11,359 1,730 4,399 8,640 11,311 99.58 248,740 2,890 76,900 180,900 248,740 100 

2.5.  เกษตรกรกลุม่เสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี 
- สสจ.เชียงราย คน 1,115 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
35 735 1,103 98.92 89,000 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
5,250 36,470 89,000 100 

- สสจ.เชียงใหม ่ คน 1,992 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

628 1,457 73.14 102,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

30,000 102,000 100 

- สสจ.แมฮ่่องสอน คน 50 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

50 50 100 10,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

10,000 10,000 100 

- สสจ.น่าน คน 740 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

122 548 740 100 249,820 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

45,000 17,8000 249,820 100 

- สสจ.ตาก คน 300 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

208 69.33 50,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

50,000 100 

- สสจ.ก าแพงเพชร คน 260 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

260 100 43,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

43,000 100 

- สสจ.เพชรบรูณ ์ คน 270 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

270 100 30,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

30,000 100 

- สสจ.กาญจนบุร ี คน 240 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

227 240 100 50,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

50000 50,000 100 

รวมกจิกรรมที่ 2.5 4,967 0 157 2,188 4,315 86.87 623,820 0.00 50,250 304,470 623,820 100 

2.6. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
- สสจ.เชียงราย คน 100 อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง 100 100 11,000 อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง 11,000 100 



๕ 

 

ยุทธศาสตร์
แนวทาง/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 
หน่วยนับ แผนการ

ด าเนินงาน
ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 1 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 2 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 3 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 4 

ร้อยละของ
ผลการ
ด าเนิน 

งานสะสม
ถึงสิ้น 

ไตรมาส 4 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ปีงบประมา
ณ 2564 

ผลการใช้
จ่ายเงินงบ 
ประมาณ

สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 1 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 2 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น
ไตรมาส 3 

ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้นไตร

มาส 4 

ร้อยละของ
ผลการใช้
จ่ายเงิน

งบประมาณ
สะสมถึงสิ้น 
ไตรมาส 4 

ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ 
- สสจ.เชียงใหม ่ ตน 1492 764 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
947 1,610 107.91 102,000 1,960 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
20,000 102,000 100 

- สสจ.แมฮ่่องสอน คน 515 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

479 479 93.01 10,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

10,000 10,000 100 

รวมกจิกรรมที่ 2.6 2,107 764 0 1,426 2,189 103.89 123,000 1,960 0 30,000 123,000 100 

รวมกจิกรรมที่ 2 18,676 2,546 4,650 14,576 20,829 111.53 1,390,895 23,691 160,750 800,605 1,390,895 100.00 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 
3.1. การปรับสภาพแวดล้อมในครัวเรือน (ขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกลู) 
- สสจ.เชียงใหม ่ ครัวเรือน 1,832 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

394 1,505 82.15 27,300 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

10,000 27,300 100 

- สสจ.แมฮ่่องสอน ครัวเรือน 30 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

30 30 100 10,000 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

10,000 10,000 100 

- สสจ.น่าน ครัวเรือน 30 10 15 27 28 93.33 44,205 6,698 10,150 41,114 44,114 99.79 
- สสจ.ตาก ครัวเรือน 40 อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

40 100 10,500 อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

10,500 100 

รวมกจิกรรมที่ 3 1,932 10 15 451 1,603 82.97 92,005 6,698 10,140 61,114 91,914 99.90 

รวมท้ังหมด 20,919 2,562 4,665 15,031 22,461 107.37 1,650,050 31,509 170,890 881,719 1,599,959 96.96 
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สสจ.เชียงใหม่ สสจ.ก ำแพงเพชร 

สสจ.กำญจนบุรี สสจ.เชียงรำย 
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สสจ.น่ำน สสจ.ตำก 

สสจ.แม่ฮ่องสอน สสจ.เพชรบูรณ์ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระทรวงสาธารณสุข 


