
ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา งบทีใ่ชจ้ริง คงเหลือ หมายเหตุ

1.1 พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ

1  โครงการ รพ.สต.ติดดาว

 - อบรมฟืน้ฟู 16,080.00       ภชภณ ธ.ค.-61 16,080.00   -          

 - สนับสนุนอุปกรณ์ 102,800.00     ส าราญ ม.ค.-62 รอปรับแผน

 - ขยะติดเชื้อ 258,500.00     ส าราญ ม.ีค.-62 ระหว่างด าเนินการ

2 รพ.สต.คุณธรรม ส าราญ/จินตนา เม.ย.-62 รอปรับแผน

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเขา้ถึงบริการทางการแพทย์

1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงต้ังครรภ์และกลุ่มอายุ 0-2 ปี ในเขต

อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2562

 - กิจกรรมที ่1 หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ฝึกทักษะ

การแปรงฟัน และกิจกรรมควบคุมคราบจุลินทรีย์

16,000.00       ภรอิชณน์ ม.ค.-ก.ย.

62

16,000.00   -          

 - กิจกรรมที ่2 หญิงมีครรภ์ทีม่ีปัญหาสุขภาพช่องปากได้รับการรักษาทางทันตก

รรมตามความจ าเป็น

25,400.00       ภรอิชณน์ ม.ค.-ก.ย.

62

25,401.80   1.80-         

 - กิจกรรมที ่3 ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 60,000.00       วรรณศิริ ม.ค.-ก.ย.62 50,800.00   9,200.00   

 - กิจกรรมที ่4 ให้บริการตรวจและทาฟลูออไรด์วานิชแก่เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 39,900.00       วรรณศิริ ม.ค.-ก.ย.62 32,324.70   7,575.30   

2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตอ าเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง ปี 2562

 - กิจกรรมที ่1 จัดอบรมฟืน้ฟูครูผู้ดูแลเด็ก 7,125.00         มลกิจ ม.ค.-ก.ค. 62 7,500.00     375.00-     

 - กจิกรรมที ่2  ตรวจสุขภาพช่องปาก และทาฟลูออไรด์วานิชอยา่งน้อย 1 คร้ังต่อปี 38,100.00       มลกิจ ม.ค.-ก.ค. 62 29772.75 8,327.25   

 - กิจกรรมที ่3  เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการรักษาทางทันตกรรม 72,000.00       มลกิจ ม.ค.-ก.ค. 62 72,000.00   -          

ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัตกิาร/โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที ่1
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3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในเด็ก

ประถมศึกษาภายใต้โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ในเขตอ าเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง ปี 25622

 - กิจกรรมที ่1 ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน 6-12 ปี 1,000.00         ศิริมา&กรวิชญ์ พ.ค.-62

 - กจิกรรมที ่2  ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟนัในฟนักรามแท้ซ่ีที ่1 ในนักเรียนชั้น ป.1 27,000.00       ศิริมา&กรวิชญ์ พ.ค.-62

 - กิจกรรมที ่3  การสุ่มตรวจคุณภาพการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน - ศิริมา&กรวิชญ์ พ.ค.-62

 - กิจกรรมที ่4  ให้บริการรักษาทางทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ตามความ

จ าเป็นในเด็กประถมศึกษาแบบ complete case

68,550.00       ศิริมา&กรวิชญ์ พ.ค.-62

 - กิจกรรมที ่5 กิจกรรมแปรงฟันคุณภาพน าร่อง 25,500.00       ศิริมา&กรวิชญ์ พ.ค.-62

4 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที ่1 ในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2562

 - กิจกรรมที ่1 ตรวจสภาวะสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนชั้น 

ม.1

- ดวงกมล ก.ค.-ก.ย.62 -            -          

 - กิจกรรมที ่2 เด็กนักเรียนชั้น ม.1 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 24,000.00       ดวงกมล ก.ค.-ก.ย.62 23986.19 13.81       

5 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในกลุ่มอายุผู้สูง

อายในเขตอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปี 2562

 - กิจกรรมที ่1 ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมให้ทันตสุขศึกษา ฝึกทักษะการแปรง

ฟัน และทาฟลูออไรด์วานิชในผู้ทีม่ีความจ าเป็น แก่ผู้สูงอายุจ านวน 7,600 คน

12,000.00       บัณฑิต&ศิริมา ธ.ค.61-

ก.ย.62

11,977.58   22.42       

 - กิจกรรมที ่2 อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการแปรงฟันในชมรมผู้สูงอายุ 6 

ชมรม ชมรมละ 50 คน

7,500.00         บัณฑิต&ศิริมา ธ.ค.61-

ก.ย.62

ระหว่างด าเนินการ
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 - กิจกรรมที ่3 ฟันเทียมพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ -                บัณฑิต&ศิริมา

6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน และรักษาในกลุ่มผู้ป่วย

โรคเบาหวานในเขตอ าเภอปากพะยูน จ.พัทลุง ปี 2562

-                บัณฑิต พ.ค.-62

7 โครงการออกให้บริการทันตกรรมครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

และฟืน้ฟู ใน รพ.สต. อย่างมีคุณภาพ ปี 2562

บัณฑิต พ.ค.-62

 - กิจกรรมที ่1 ออกให้บริการทันตกรรมครอบคลุมทัง้ 1 หน่วย - บัณฑิต พ.ค.-62

 - กิจกรรมที ่2 จัดอบรม ทบทวน พัฒนาศักยภาพเพือ่การเข้าถึงบริการสุขภาพ

ช่องปากในพืน้ทีแ่ก่เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ รพ.สต.

8,100.00         บัณฑิต พ.ค.-62

8  โครงการเพิม่คุณภาพบริการในผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2,250.00         นูรีฮัน ไตรมาสละ คร้ัง

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3,000.00         อุบลรัตน์ ไตรมาสละ คร้ัง

10 โครงการแพทย์แผนไทยเฉพาะโรค 10,000.00       อุบลรัตน์ เม.ย.-62

1.4 เพ่ิมคุณภาพบริการ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเครือข่าย อ าเภอปากพะยูน                  -   พิมประไพ ต.ค. ธ.ค. 61 

ก.พ. เม.ย. 

มิ.ย. ส.ค. 62

-            -          

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง      209,920.00 พิมประไพ พ.ย.-61  209,920.00 -          

3 โครงการเพิม่การเข้าถึงการวินิจฉัยเบาหวาน โดยการตรวจ 75 กรัม OGGT 

เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน

       30,000.00 พิมประไพ ส.ค.-62

4 โครงการตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานอ าเภอปากพะยูน 2562                  -   พิมประไพ ธ.ค.-61 -            -          

5 โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิก NCD & CKD เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน          3,750.00 พิมประไพ ก.พ.-62      3,750.00 -          

6 โครงการการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดย HBPM เครือข่ายอ าเภอปากพะยูน        25,000.00 พิมประไพ ก.พ.-62    25,000.00 -          

7 โครงการ SMBG ในผู้ป่วยเบาหวาน        15,000.00 พิมประไพ ม.ีค.-62    15,000.00 -          
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8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายอ าเภอปาพะยูน                  -   พิมประไพ ก.พ.-62

9 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเครือข่ายอ าเภอปาพะยูน                  -   พิมประไพ ก.พ.-62

10 โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่ายอ าเภอปาก

พะยูน

       10,000.00 พิมประไพ ก.พ.-62    10,000.00 -          

11 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีเ่ครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคไตเร้ือรัง                  -   นฤมล พ.ค.-62              -   -          

12 โครงการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเบาหวาน /ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง        26,000.00 พิมประไพ ก.พ.-62    26,000.00

13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

 - กิจกรรมที ่1 ประชุม คณะกรรมการ MCH Board          2,500.00 บุศรอ/รัตนภรณ์ ม.ค.-62

 - กิจกรรมที ่2 ประชุมฟืน้ฟูผู้รับผิดชอบงาน          7,200.00 บุศรอ/รัตนภรณ์ ม.ค.-62

 - กิจกรรมที ่3 จ่ายวิตามินเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน        82,560.00 บุศรอ/รัตนภรณ์ ม.ค.-62

 - กิจกรรมที ่4 ตรวจคัดกรอง 50 gm/100gm OGTT ในหญิงต้ังครรภ์        10,500.00 บุศรอ/รัตนภรณ์ ม.ค.-62

14 โครงการต าบลอนามัยการเจริญพันธุ์                  -   บุศรอ/รัตนภรณ์ ม.ค.-62

15 โครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง

       27,600.00 ละออง ส.ค.-62

16 พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน พิราภรณ์

 - จัดอบรม BCPR        28,000.00 พิราภรณ์ ก.ค.-62

 - ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่        20,200.00 พิราภรณ์ ม.ีค.-62

17 โครงการ“STOP TB”ของอ าเภอปากพะยูน        38,250.00 เสาวนีย์ ม.ิย.-62

18 โครงการค้นหาผู้ป่วยซึมเศร้ารายใหม่ของอ าเภอปากพะยูน        44,400.00 อาภรณ์ ม.ิย.-62

19 โครงการบ าบัดบุหร่ีในผู้ป่วยโรคเร้ือรังของอ าเภอปากพะยูน        30,000.00 อาภรณ์ ก.พ.-62    30,000.00 -          

20 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยทีบ่้าน        38,800.00 ปราณี ก.ค.-62
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21 โครงการ DPAC คุณภาพ          8,250.00 ปราณี ม.ีค.-62 ระหว่างด าเนินการ

1.5 ต าบลควบคุมโรคเขม้แขง็

1 โครงการต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 62

กิจกรรมที ่1 พัฒนาศักยภาพทีมต าบลเข้มแข็ง        20,800.00 นฤพร/อารีย์ ม.ิย.-62

กิจกรรมที ่2 พัฒนาศักยภาพทีมต าบลเข้มแข็ง        16,400.00 นฤพร/อารีย์ ม.ิย.-62

กิจกรรมที ่3 ประกวดโรงเรียน          8,750.00 นฤพร/อารีย์ ม.ิย.-62

กิจกรรมที ่4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ        99,100.00 นฤพร/อารีย์ ม.ิย.-62

กิจกรรมที ่5 อบรมครูศูนย์เด็กเล็ก          7,960.00 นฤพร/อารีย์ ม.ิย.-62

2.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม

อสม      120,000.00 ภชภณ ม.ีค.-60 ยกเลิก

คัดเลือก อสม. พัฒนาทักษะ อสม. เพือ่ประกวด        35,000.00 ภชภณ พ.ย.-61 46,550.00   

2.2 ดแูลสุขภาพประชาชนโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน

พชอ        10,000.00 ภชภณ พ.ค.-62

ผู้สูงอายุ        58,000.00 ปราณี พ.ค.-62

2.3 คุ้มครองผู้บริโภค

1  โครงการอบรมครูอนามัยโรงเรียน อย.น้อย        42,000.00 เภสัชกรรม ก.พ.-62 42,000.00   

2 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาล          2,000.00 เภสัชกรรม พ.ย.-61 2,000.00     

3 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหน่วยบริการปฐมภูมิ        14,200.00 เภสัชกรรม พ.ย.-61 14,200.00   

4 โครงการตรวจมาตราฐานของสถานทีจ่ าหน่ายน้ าบริโภคประชารัฐ          6,250.00 เภสัชกรรม ม.ค.-62 6,250.00     

ยุทธศาสตร์ที ่2



ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา งบทีใ่ชจ้ริง คงเหลือ หมายเหตุ

ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัตกิาร/โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

5 โครงการตรวจมาตราฐานของสถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคและน้ าแข็ง        12,500.00 เภสัชกรรม ม.ค.-62 12,500.00   

6 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยจากสารปนเปือ้น        15,800.00 เภสัชกรรม ม.ค.-62 15,800.00   

7 โครงการเคร่ืองส าอางปลอดภัย        13,000.00 เภสัชกรรม ม.ค.-62 13,000.00   

8 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารทอดปลอดภัย          4,250.00 เภสัชกรรม ม.ค.-62 4,250.00     

9 โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาด้านสุขภาพผิดกฏหมายจากส่ือวิทยุกระจายเสียง

และส่ิงพิมพ์อื่น

 - เภสัชกรรม พ.ค.-62 -            

10 โครงการตรวจประเมินมาตราฐานร้านขายยา   - เภสัชกรรม พ.ค.-62 -            

11

โครงการตรวจประเมินมาตราฐานสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนประเภทไม่รับ

ผู้ป่วยไว้ค้างคืน   - เภสัชกรรม ม.ิย.-62 -            

12  โครงการตรวจสอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของช า          3,900.00 เภสัชกรรม ม.ค.-62 3,900.00     

13 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านยา-วัคซีนและการประเมิน ADR ส าหรับสถาน

บริการระดับรอง

       31,600.00 เภสัชกรรม ก.พ.-62 31,600.00   

14 โครงการตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตรกร        30,000.00 เภสัชกรรม ม.ีค.-62 30,000.00   

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

1 โครงการองค์กรคุณธรรมเพือ่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต        40,000.00 ส าราญ/จินตนา เม.ย.-62

2 โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ                  -   สุจิน ต.ค.61-ก.ย.62

3 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล                  -   สุจิน ต.ค.61-ก.ย.62

4 โครงการพัฒนาระบบงานเวชระเบียน                  -   สุจิน ต.ค.61-ก.ย.62

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 โครงการอบรมฟืน้ฟูผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานโปรแกรม HOSxP/JHCIS                  -   วิเชียร ต.ค.61-ก.ย.62

2 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอ าเภอ                  -   วิเชียร ต.ค.61-ก.ย.62

3 โครงการพัฒนาระบบงานเวชระเบียน                  -   วิเชียร ต.ค.61-ก.ย.62

ยุทธศาสตร์ที ่3
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ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา งบทีใ่ชจ้ริง คงเหลือ หมายเหตุ

ผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัตกิาร/โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

4 โครงการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า                  -   สุจิน/วิเชียร ต.ค.61-ก.ย.62

5.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้

1 โครงการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าทีด้่านงานวิชาการ        40,800.00 ศุภวัลย์ ไตรมาสละคร้ัง 27,600.00   13,200.00 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดท าผลงานวิชาการ R2R/CQI เครือข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน

     136,800.00 ศุภวัลย์ ส.ค.-62

รวมเป็นเงิน 2,251,845.00  
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