
เงินบํารุง กองทุน

สุขภาพ

ตําบลยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

1 โครงการ: บาย...บาย ขวดนม ปลอดลูกอม น้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบ ในเด็กปฐมวัย ทันตกรรม     30,000 

2 โครงการ: ดําเนินงานสงเสริมเฝาระวังทันตสุขภาพในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก ทันตกรรม     20,000 

3 โครงการ: ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง ทันตกรรม 48,000

4 โครงการ: "ยิ้มสดใส ผูสูงวัยฟนด"ี ทันตกรรม     40,000 

5 โครงการ: พัฒนาศักยภาพกลุม "ใจสูใจ" ดานทันตสุขภาพ ทันตกรรม 40,000

6 โครงการ: สงเสริมและปองกันการติดเช้ือเอชไอวีเพ่ือยุติปญหาเอดส โรงพยาบาลชะ

อวด ปงบประมาณ  2566

งานจิตเวชและยาเสพติด   116,000 

7 โครงการ: พัฒนาระบบบริการ MCH Board เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด 

ปงบประมาณ 2566
การพยาบาลผูคลอด กลุมงานการพยาบาล18,500

8 โครงการ: ซอมแผนอัคคีภยัของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด ประจําป 2566 คณะกรรมการ ENV   โรงพยาบาลชะอวด68,000

9 โครงการ: สงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขและงานบริหารคลัง

เวชภัณฑ ของรพ.สต.เครือขายสุขภาพ  อําเภอชะอวด

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค22,200

10 โครงการ: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและปองกันการเกิดผูปวยรายใหม

โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจําป 2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

69,175     

11 โครงการ: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและปองกันการเกิดผูปวยรายใหม

โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจําป 2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

45,690     

12 โครงการ : พัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ สุขกาย สบายใจ ประจําป 2566 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม24,050

13 โครงการ : อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรใน

โรงพยาบาล ประจําป 2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม28,400

14 โครงการ : ปองกันควบคุมโรคประจําถิ่นและโรคอุบัติซ้ําในตําบลชะอวด ประจําป 

2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม49,210

15 โครงการ:ฟนฟูศักยภาพอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม9,320

16 โครงการ : ชะอวดรวมใจ ปองกันเด็กไทยตั้งครรภกอนวัยอันควร ประจําป 2566 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม22,200

17 โครงการ :อาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค ประจําป 2566 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 24,990     

18 โครงการ : สงเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กไทยสุขภาพดี ประจําป 2566 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 18,675     

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ กลุมงาน/ผูรับผิดชอบ วงเงิน (บาท) /แหลงงบประมาณ

ต.ค.65-ธ.ค.65ต.ค.65-ม.ีค.66ต.ค.65-ม.ิย.66ต.ค.65-ก.ย.66หมายเหตุ

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการ โรงพยาบาลชะอวด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



19 โครงการ: เด็กเทศบาลตําบลชะอวดปลอดภัยไมจมนํ้า ป 2566 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 47,300     

20 โครงการ: เด็กชะอวดปลอดภัยไมจมน้ํา ป 2566 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 46,550     

21 โครงการ: พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเดก็ตามมาตรฐานศูนยเด็กแหงชาติ ป 2566 กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม28,800

22 โครงการ: เพ่ือลูกนอยสุขภาพดี ฝากครรภทันทีครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ” ประจําป 

2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 25,700     

23 โครงการ เพ่ือลูกนอยสุขภาพดี ฝากครรภทันทีครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ” ประจําป 

2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 44,600     

24 โครงการ : ปองกันและแกไขโรคโลหิตจางท่ีเกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน  

ประจําป 2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 33,940     

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

25 โครงการ:พัฒนาศักยภาพเครือขายในการดูแลผูปวยโรคจิตและจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง 

 อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2566

งานจิตเวชและยาเสพติด 27,000

26 โครงการ:เพ่ิมการเขาถึงบริการของผูทํารายตนเองและเฝาระวังปองกันการกลับมาทํา

รายตนเองซ้ํา อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2566

งานจิตเวชและยาเสพติด 13,100

27 โครงการ : การดูแล รักษาบาดแผลแนวใหม  ( Wound Care ) เพ่ือคุณภาพการดูแล

ผูปวย

กลุมงานการพยาบาล 27,200

28 โครงการ: พัฒนาระบบการบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย เครือขายบริการ

สุขภาพอําเภอ     ชะอวด ป 2566

การแพทยแผนไทย 12,740

29 โครงการ: พัฒนาระบบ  Medication Safety ( Medication Reconciliation, RDU) 

 โรงพยาบาล  ชะอวด

 กลุมงานเภสัชกรรมและ

คุมครองผูบริโภค

13,400

30 โครงการพัฒนาระบบการดูแลตอเน่ือง (continuity of care) ของเครือขายบริการ

สุขภาพอําเภอ ชะอวด ปงบประมาณ 2566

กลุมงานบริการดานปฐม

ภูมิและองครวม

21,200

31 โครงการ: พัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด กลุมงานบริการดานปฐม

ภูมิและองครวม

42,100

32 โครงการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุกในชุมชน ประจําป 

2566

กลุมงานบริการดานปฐม

ภูมิและองครวม

21,800

33 โครงการ :พัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพตอการดูแลผูปวยระยะทาย กลุมงานบริการดานปฐม

ภูมิและองครวม

9,800

34 โครงการ :พัฒนาศักยภาพ Case Management Team การดูแลผูปวยวัณโรค

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด ประจําป 2566

กลุมงานบริการดานปฐม

ภูมิและองครวม

20,050

35 โครงการ : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) สูหมอครอบครัว ประจําป 

2566

กลุมงานบริการดานปฐม

ภูมิและองครวม

25,140

36 โครงการ: การพัฒนาระบบบริการผูปวยโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCD) เครือขายสุขภาพ

อําเภอชะอวด

 งานการพยาบาลผูปวยนอก 168,550

ยุทธศาสตรที่ 3  ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

37 โครงการ: พัฒนาบุคลิกภาพ จิตบริการ ใจสําราญ งานสัมฤทธิ์ ในบุคลากรโรงพยาบาล

ชะอวด

งานพัฒนาบุคลากร (HRD)     61,400 

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมภิบาล (Governance Excellence)

38 โครงการ : พัฒนาระบบคุณภาพการเก็บสิ่งสงตรวจ  ประจําปงบประมาณ 2566 กลุมงานเทคนิคการแพทย     12,100 



39 โครงการพัฒนาศักยภาพ Green & Clean Hospital การใชงานระบบควบคุมกํากับ

การขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) ในเครือขายอําเภอชะอวดประจําป 

2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 11,100

40 โครงการ: เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตและสงเสริมจริยธรรมในการ

บริหารจัดการภาครัฐ โรงพยาบาลชะอวด ป 2566

ฝายบริหารงานทั่วไป 57,975

41 โครงการ: พัฒนาระบบควบคุมภายใน  เครือขายชะอวด ป 2566 ฝายบริหารงานทั่วไป 16,925

42 โครงการ:ทบทวนแผนยุทธศาสตร เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชะอวด ปงบประมาณ

 2566

12,600

1,138,860 356,620

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งลานสี่แสนเกาหมี่นหาพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) 1,495,480


