
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ลําดับ แผนงาน / โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

1 
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย
ฉุกเฉิน 

287,880   215,350     
งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

อยูระหวางดําเนินงาน 

2 
โครงการปรับสมดุลชีวิตพิชิตโรคเมตาบอ
ลิก 

317,700         งานคลินิก NDC  
อยูระหวางดําเนินงาน 

3 
โครงการ พัฒนาการดูแลผูปวยจิตเภท / 
ผูปวยซึมเศรา 

12,900         งานสุขภาพจิต  
ยังไมไดดําเนินการ 

4 
โครงการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวย 
Sepsis 

832,400         
งานหองผูปวยใน /ทีม 
PCT 

ยังไมไดดําเนินการ 

5 โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อ 732,800         
งานหองผูปวยใน /ทีม 
IC 

อยูระหวางดําเนินงาน 

6 
โครงการควบคุมปองกันและรักษาวัณโรค
อยางครบวงจร 

435,000         คลินิกวัณโรค 
ยังไมไดดําเนินการ 

7 
โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุม
ประชากรหลกั 

        40,000 คลินิกฟาใส 
ยังไมไดดําเนินการ 

8 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะงาน
เอชไอว/ีเอดส 

50,000         คลินิกฟาใส 
ยังไมไดดําเนินการ 

9 
โครงการดูแลและสงเสริมสุขภาพมารดา
และทารก 

10,900   154,100     หอง LR 
ยังไมไดดําเนินการ 

10 
โครงการสุขภาพชองปากดี ฟนสะอาด 
เหงือกแข็งแรง ปราศจากฟนผุ 

75,000         หองทันตกรรม 
ยังไมไดดําเนินการ 

 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

11 
โครงการจัดการความเสี่ยงสูองคกรแหง
ความปลอดภัย 

16,400         ทีม RM  
อยูระหวางดําเนินงาน 

12 โครงการ Smart Nurse Smart Life 651,669         กลุมการพยาบาล ยังไมไดดําเนินการ 

13 
โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมในการ
ดูแลผูปวย 

5,443,935         ทีม ENV 
อยูระหวางดําเนินงาน 

14 
โครงการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 

200,000         ทีม IC 
อยูระหวางดําเนินงาน 

15 
โครงการพัฒนาคุณภาพความสมบูรณ 
ของเวชระเบียน 

10,350         
งานเวชระเบียนและ
สถิต ิ

อยูระหวางดําเนินงาน 

16 
โครงการ การบริหารจัดการทาง
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย 

3,120,000   6,000     
กลุมงานเทคนิค
การแพทย 

ยังไมไดดําเนินการ 

17 
โครงการพัฒนาระบบการรับรูขอมูล
ขาวสารสุขภาพ 

130,000         

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ /สสอ.ทา
ชนะ 

ยังไมไดดําเนินการ 

18 โครงการ “วัคซีนปองกันเด็กจมน้ํา”     30,000     
งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน / 
สสอ.ทาชนะ 

ยังไมไดดําเนินการ 

19 
โครงการ เยี่ยมบานแบบบูรณาการ  
(Home Health Care  &  Long Term 
Care & Palliative Care) 

559,400         ทีม palliative care 
ยังไมไดดําเนินการ 

20 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสราง
สุขภาพใหมในโรงพยาบาล พันคน พันกาว 
พันวัน 

23,000         
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

ยังไมไดดําเนินการ 

 



 

ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

21 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสงเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อส
ม.)เชิงรุก 

32,000         
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

22 
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

    266,937     สสอ.ทาชนะ 
ยังไมไดดําเนินการ 

23 
โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ อําเภอทาชนะ 

    30,000     สสอ.ทาชนะ 
ยังไมไดดําเนินการ 

24 
โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน(อสม.)ดีเดน ระดับอําเภอ 

    6,490     สสอ.ทาชนะ 
ยังไมไดดําเนินการ 

25 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)ดีเดน 
ระดับอําเภอสูระดับจังหวัด 

    10,560     สสอ.ทาชนะ 
ยังไมไดดําเนินการ 

26 
โครงการรวมพลังสรางชุมชนเตนบาสโลป 
เพ่ือสุขภาพดี 

    14,450     สสอ.ทาชนะ 
ยังไมไดดําเนินการ 

27 
โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) 

    84,660     สสอ.ทาชนะ 
ยังไมไดดําเนินการ 

28 
โครงการวางแผนปองกันโรคในผูสูงอายุ
อําเภอทาชนะ 

    40,800     สสอ.ทาชนะ 
อยูระหวางดําเนินงาน 

29 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก     258,000     สสอ.ทาชนะ อยูระหวางดําเนินงาน 

30 
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) 

    28,900     สสอ.ทาชนะ 
ยังไมไดดําเนินการ 

 
 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

31 
โครงการซอมแผนรับอุบัติภัยหมูจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

32,085         
งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 

ยังไมไดดําเนินการ 

32 
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน 

33,000         
งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ทาชนะ /
สสอ.ทาชนะ 

อยูระหวางดําเนินงาน 

33 
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานผลิตภัณฑและบริการ
สุขภาพ 

15,000         
กลุมงานเภสัชกรรม 
รพ.ทาชนะ / สสอ.ทา
ชนะ 

อยูระหวางดําเนินงาน 

34 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
รานชํา 

    30,000     
กลุมงานเภสัชกรรม 
รพ.ทาชนะ / สสอ.ทา
ชนะ 

อยูระหวางดําเนินงาน 

35 
โครงการ จัดการคลินิกหมอครอบครัว 
Primary Care Cluster 

55,000         
รพ.ทาชนะ / สสอ.ทา
ชนะ 

อยูระหวางดําเนินงาน 

36 
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายปฐมภูมิ
ดวยระบบพ่ีเลี้ยง 

55,000         
รพ.ทาชนะ / สสอ.ทา
ชนะ 

อยูระหวางดําเนินงาน 

37 
โครงการเพ่ิมศักยภาพพัฒนาระบบ
สนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ 

932,200         
ฝายบริหาร รพ.ทาชนะ 
/สสอ.ทาชนะ 

อยูระหวางดําเนินงาน 

38 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 4,000         คณะกรรมการ CFO ยังไมไดดําเนินการ 

39 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
การเงินการคลัง (CFO) 

4,000         คณะกรรมการ CFO 
ยังไมไดดําเนินการ 

40 โครงการจัดทําตนทุนหนวยบริการ 35,000         คณะกรรมการ CFO ยังไมไดดําเนินการ 

41 แผนงานลดคาใชจายเครือขายบริการ 35,000         คณะกรรมการ CFO ยังไมไดดําเนินการ 

 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

42 โครงการเฝาระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน -         คณะกรรมการ CFO ยังไมไดดําเนินการ 

43 โครงการจัดหารายได 20,000         คณะกรรมการ CFO ยังไมไดดําเนินการ 

44 โครงการตรวจสอบภายในเครือขาย 10,000         คณะกรรมการ CFO ยังไมไดดําเนินการ 

45 
โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตาม
เกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ 

130,000         
รพ.ทาชนะ / สสอ.ทา
ชนะ 

ยังไมไดดําเนินการ 

46 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 240,000         
รพ.ทาชนะ / สสอ.ทา
ชนะ 

ยังไมไดดําเนินการ 

47 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันจัดทํา
ทะเบียนกุมสภาพชุมชน 

      19,000   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

ยังไมไดดําเนินการ 

48 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสราง
ชุมชนใหม ไรขยะ 

      24,000   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

49 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสราง
สุขภาพใหมนักเรียนไทยน้ําหนักดี 

      28,890   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

50 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมสรางตลาด
นัดประชารัฐ ไรแอลกอฮอล 

      15,500   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

51 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 

      27,800   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

52 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมสานฝนวัยรุน
ไทยใหเปนจริง 

      33,400   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

53 
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล&คัดกรอง
สุขภาพผูสูงอายุและฟนฟูทักษะการคัด
กรอง 

      53,400   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

ยังไมไดดําเนินการ 

54 
โครงการรณรงคปลูกฝงคานิยมปองกัน
ไขหวัดใหญในชุมชน 

      55,200   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

ยังไมไดดําเนินการ 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

55 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันตานภัย
มะเร็งเตานม 

      32,095   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

56 
โครงการรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุข
ประสานใจตานภัยมะเร็งปากมดลูก 

      102,800   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

57 
โครงการทาชนะสุขสันตรวมกันรักษลําไส
ตรงและลําไสใหญหางไกลมะเร็ง 

      23,415   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

58 
โครงการทาชนะสุขสันตรวมกันกําจัด
แหลงเพาะพันธุยุงลายดวยทรายเคมี 

      73,200   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

59 
โครงการทาชนะสุขสันต บอกรักวันละนิด 
พิชิตยุงลายปองกันไขเลือดออก 

      97,697   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

60 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันขับซอน
มอเตอรไซค เปดไฟ ใสหมวกกันน็อค ล็อก
สายรัดคาง 

      28,300   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

61 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันเฝาระวัง
โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis) 

      3,700   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

62 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันผลิตปลา
เค็มทากระจายไรสารพิษ 

      18,523   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

63 
โครงการทาชนะสุขสันตพนหมอกควัน
กําจัดยุงลาย  

      35,400   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

64 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสราง
อาหารปลอดภัยไรสารปนเปอน 

      57,680   
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 

อยูระหวางดําเนินงาน 

65 
โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ดานทันตกรรมสําหรับเด็กภายใตโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา “ยิ้มสดใส” 

      7,920   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

 
 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

66 
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล 
สมอทอง 

      5,280   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

67 
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 
30 - 60 ป ต.สมอทอง 

      14,400   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

68 
โครงการอบรมหญิงตั้งครรภและหลัง
คลอดเพ่ือพัฒนาการท่ีดีแกลูกนอย 

      5,400   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

69 
โครงการคาราวานตรวจสุขภาพประชาชน
เคลื่อนท่ี ตําบล สมอทอง 

      31,680   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

70 
โครงการสมุนไพรริมรั้วเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง 

      13,900   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

71 โครงการผูสูงวัยหางไกลโรคขอเขาเสื่อม       19,100   รพ.สต.สมอทอง ยังไมไดดําเนินการ 

72 
โครงการหมูบานปลอดลูกน้ํายุงลาย ชาว
สมอทองรวมใจตานภัยไขเลือดออก 

      10,000   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

73 
โครงการอาหารเชาผูปวยโรคเรื้อรังใน
คลินิกโรคเรื้อรังในตําบลสมอทอง 

      10,000   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

74 
โครงการติดตามดูแลผูปวยโรคเรื้อรังท่ี
บาน 

      36,400   รพ.สต.สมอทอง 
ยังไมไดดําเนินการ 

75 
โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานในชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

      59,180   รพ.สต.บานคลองโสด 
ยังไมไดดําเนินการ 

76 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวย
โรคเบาหวาน 

      13,700   รพ.สต.บานคลองโสด 
ยังไมไดดําเนินการ 

77 
โครงการรณรงคตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและ
หลอดเลือด และโรคซึมเศรา 

      145,550   รพ.สต.บานคลองโสด 
ยังไมไดดําเนินการ 

 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

78 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก       10,000   รพ.สต.บานคลองโสด ยังไมไดดําเนินการ 

79 
โครงการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ 
ชมรมผูสูงอายุ 

      32,100   รพ.สต.บานคลองโสด 
ยังไมไดดําเนินการ 

80 
โครงการสงเสริมความรูเรื่องสมุนไพร 
จัดทําผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสุขภาพใน
ชมรมผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุ 

      39,700   รพ.สต.บานคลองโสด 
ยังไมไดดําเนินการ 

81 
โครงการอสม.รวมใจสงเสริมการบริโภค
อยางปลอดภัยท้ังตําบล  

      24,850   รพ.สต.บานคลองโสด 
ยังไมไดดําเนินการ 

82 
โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 

      99,400   รพ.สต.บานประสงค 
ยังไมไดดําเนินการ 

83 
โครงการสงเสริม ปองกัน ทันตสุขภาพใน
กลุมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

      27,600   รพ.สต.บานประสงค 
ยังไมไดดําเนินการ 

84 โครงการหนูนอยฟนดี ใน คลินิก WBC       22,500   รพ.สต.บานประสงค ยังไมไดดําเนินการ 

85 
โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยเค่ียม 

      20,600   รพ.สต.บานประสงค 
ยังไมไดดําเนินการ 

86 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุมเสี่ยงโรคความดัน/เบาหวาน 

      30,250   รพ.สต.บานประสงค 
ยังไมไดดําเนินการ 

87 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการ
ตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง 

      17,075   รพ.สต.บานประสงค 
ยังไมไดดําเนินการ 

88 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ดูแลสุขภาพเทาในผูปวยเบาหวาน 

      19,155   รพ.สต.บานประสงค 
ยังไมไดดําเนินการ 

89 
โครงการสุดยอดรางจืดลางสารพิษ ลดภัย
เสี่ยงตอโรค 

      21,295   รพ.สต.บานประสงค 
ยังไมไดดําเนินการ 

90 
โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.เพ่ืองาน
สุขภาพภาคประชาชน 

      17,800   รพ.สต.บานปากก่ิว 
ยังไมไดดําเนินการ 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

91 
โครงการสงเสริมสุขภาพในชุมโดยศาสตร
การแพทยแผนไทยเพ่ือดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะขอเขาเสื่อม  

      14,250   รพ.สต.บานปากก่ิว 
ยังไมไดดําเนินการ 

92 
โครงการอบรมนักเรียนแกนนําเด็กไทยทํา
ไดพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

      10,000   รพ.สต.บานปากก่ิว 
ยังไมไดดําเนินการ 

93 
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรัง 

      24,500   รพ.สต.บานปากก่ิว 
ยังไมไดดําเนินการ 

94 
โครงการสงเสริมบานสวยชุมชนสะอาด
ดวยการคัดแยกขยะ 

      16,320   รพ.สต.บานปากก่ิว 
ยังไมไดดําเนินการ 

95 
โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.เพ่ืองาน
สุขภาพภาคประชาชน 

      17,800   รพ.สต.วัง 
ยังไมไดดําเนินการ 

96 
โครงการสงเสริมสุขภาพในชุมโดยศาส
แพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพ  

      14,000   รพ.สต.วัง 
ยังไมไดดําเนินการ 

97 
โครงการอบรมนักเรียนแกนนําเด็กไทย 
ทําไดพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

      10,000   รพ.สต.วัง 
ยังไมไดดําเนินการ 

98 
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค
เรื้อรัง 

      24,250   รพ.สต.วัง 
ยังไมไดดําเนินการ 

99 
โครงการสงเสริมบานสวยชุมชนสะอาด
ดวยการคัดแยกขยะ 

      16,320   รพ.สต.วัง 
ยังไมไดดําเนินการ 

100 โครงการสงเสริมทันตกรรมในโรงเรียน       20,970   รพ.สต.บานสัมปง ยังไมไดดําเนินการ 

101 โครงการทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย       8,840   รพ.สต.บานสัมปง ยังไมไดดําเนินการ 

102 โครงการหนูนอย ฟนสวย ยิ้มใส       11,900   รพ.สต.บานสัมปง ยังไมไดดําเนินการ 

103 โครงการอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค       6,400   รพ.สต.บานสัมปง อยูระหวางดําเนินงาน 

104 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย       6,400   รพ.สต.บานสัมปง อยูระหวางดําเนินงาน 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

105 โครงการเฝาระวังโรคไขเลือดออกในชุมชน       20,900   รพ.สต.บานสัมปง อยูระหวางดําเนินงาน 

106 
โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยตานภัย
ไขเลือดออก 

      5,400   รพ.สต.บานสัมปง 
ยังไมไดดําเนินการ 

107 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูงานสงเสริม
สุขภาพเชิงรุก 

      18,100   รพ.สต.บานสัมปง 
ยังไมไดดําเนินการ 

108 โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง        5,400   รพ.สต.บานสัมปง ยังไมไดดําเนินการ 

109 
โครงการ เยี่ยมบานแบบบรูณาการ 
(Home Visit & Home Health Care) 

      6,500   รพ.สต.บานสัมปง 
ยังไมไดดําเนินการ 

110 โครงการสงเสริมทันตกรรมในโรงเรียน       20,870   รพ.สต.คลองพา ยังไมไดดําเนินการ 

111 โครงการทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย       8,740   รพ.สต.คลองพา ยังไมไดดําเนินการ 

112 โครงการหนูนอย ฟนสวย ยิ้มใส       11,800   รพ.สต.คลองพา ยังไมไดดําเนินการ 

113 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย       6,400   รพ.สต.คลองพา ยังไมไดดําเนินการ 

114 โครงการเฝาระวังโรคไขเลือดออกในชุมชน       30,300   รพ.สต.คลองพา ยังไมไดดําเนินการ 

115 
โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยตานภัย
ไขเลือดออก 

      4,150   รพ.สต.คลองพา 
ยังไมไดดําเนินการ 

116 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูงานสงเสริม
สุขภาพเชิงรุก 

      21,650   รพ.สต.คลองพา 
ยังไมไดดําเนินการ 

117 โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง        5,400   รพ.สต.คลองพา ยังไมไดดําเนินการ 

118 
โครงการ เยี่ยมบานแบบบรูณาการ 
(Home Visit & Home Health Care) 

      6,400   รพ.สต.คลองพา 
ยังไมไดดําเนินการ 

119 
โครงการ ปองกันและควบคุมโรคติดตอใน
โรงเรียน 

      27,665   รพ.สต.คันธุลี 
ยังไมไดดําเนินการ 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

120 
โครงการชุมชนรักสุขภาพหางไกล
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

      46,000   รพ.สต.คันธุลี 
ยังไมไดดําเนินการ 

121 
โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในรานขายของชํา 

      32,200   รพ.สต.คันธุลี 
ยังไมไดดําเนินการ 

122 
โครงการตรวจพัฒนาการและสงเสริม
โภชนาการเด็ก 

      60,450   รพ.สต.คันธุลี 
ยังไมไดดําเนินการ 

123 โครงการเด็กคันธุลีฟนดี       9,900   รพ.สต.คันธุลี ยังไมไดดําเนินการ 

124 
โครงการชาวคันธุลีรวมใจ ตานภัย
ไขเลือดออก  

      57,880   รพ.สต.คันธุลี 
ยังไมไดดําเนินการ 

125 
โครงการดูแลผูปวยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ลดการเกิดโรคแทรกซอน 

      78,460   รพ.สต.คันธุลี 
ยังไมไดดําเนินการ 

126 
โครงการสงเสริมการใชยาและผลิตภัณฑ
สมุนไพรอยางถูกตอง  

      14,200   รพ.สต.คันธุลี 
ยังไมไดดําเนินการ 

127 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป       10,000   รพ.สต.บานทาไท ยังไมไดดําเนินการ 

128 
โครงการรณรงค ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกและโรคมาลาเรีย 

      22,700   รพ.สต.บานทาไท 
ยังไมไดดําเนินการ 

129 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.         19,000   รพ.สต.บานทาไท ยังไมไดดําเนินการ 

130 โครงการผูสูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข       9,150   รพ.สต.บานทาไท ยังไมไดดําเนินการ 

131 
โครงการใหความรูมะเร็งเตานม มะเร็ง
ปากมดลูกและตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก  

      8,400   รพ.สต.บานทาไท 
ยังไมไดดําเนินการ 

132 โครงการ ยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี        12,400   รพ.สต.บานทาไท ยังไมไดดําเนินการ 

133 
โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย (แอ
โรบิคเพ่ือสุขภาพ) 

      8,400   รพ.สต.บานทาไท 
ยังไมไดดําเนินการ 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

134 โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิต       8,500   รพ.สต.บานทาไท ยังไมไดดําเนินการ 

135 
โครงการเยี่ยมบานผูปวยติดเตียงติดบาน
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 

      9,600   รพ.สต.บานทาไท 
ยังไมไดดําเนินการ 

136 
โครงการรูทัน รูลึก รูชัด ขจัดโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

      10,000   รพ.สต.บานทาไท 
ยังไมไดดําเนินการ 

137 โครงการวัยเรียนวัยใสหางไกลยาเสพติด        9,400   รพ.สต.บานทาไท ยังไมไดดําเนินการ 

138 
โครงการสรางความรู สูสุขภาพท่ีดีใน
ชุมชน 

      148,000   รพ.สต.บานคลองรอก 
ยังไมไดดําเนินการ 

139 

โครงการสรางกระบวนการเรียนรู
(Knowledge Management) สงเสริม
สุขภาพผูปวยโรคเรื้อรังหางไกลโรคแทรก
ซอน 

      134,500   รพ.สต.บานคลองรอก 

ยังไมไดดําเนินการ 

140 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปน
องครวม 

      19,500   รพ.สต.บานคลองรอก 
ยังไมไดดําเนินการ 

141 
โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 

      20,800   รพ.สต.บานคลองรอก 
ยังไมไดดําเนินการ 

142 
โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลประสงค 

      53,370   รพ.สต.บานคลองรอก 
ยังไมไดดําเนินการ 

143 โครงการ รณรงคปองกันโรคไขเลือดออก       62,950   รพ.สต.บานคลองรอก ยังไมไดดําเนินการ 

144 โครงการอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ       21,280   รพ.สต.บานคลองรอก ยังไมไดดําเนินการ 

145 
โครงการทําลูกประคบสมุนไพร เชิดชูไว
ดวยภูมิปญญา 

      25,280   รพ.สต.บานคลองรอก 
ยังไมไดดําเนินการ 

 



ลําดับ แผนงาน / โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 
เงินบํารุง UC PP 

กองทุน
หลักประกันฯ 

อ่ืนๆ 

146 
โครงการแชเทาดวยสมุนไพร ใสใจ
ผูสูงอายุ  

      14,030   รพ.สต.บานคลองรอก ยังไมไดดําเนินการ 

147 โครงการเขาหนักเบา รพ.สต.เราดูแล       17,100   รพ.สต.บานคลองรอก ยังไมไดดําเนินการ 

148 
โครงการทํายาดมสมุนไพร หอมชื่นใจ 
คลายกังวล  

      41,790   รพ.สต.บานคลองรอก ยังไมไดดําเนินการ 

 
 
 


