
ล าดับ กิจกรรม งบประมาณทัง้สิ้น งบประมาณรายกิจกรรม เบิกแล้ว เหลือจ่าย สถานะ แหล่งของเงิน ผู้รับผิดชอบ
1 กจิกรรมที ่1  

กจิกรรมที ่1.1 กจิกรรมอบรมเพิม่พฤติกรรมดีลดพฤติกรรมเส่ียง
หลีกเล่ียงโรคอว้นในเด็กนักเรียน 32,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก รพ.สต.หาดเล็ก
กจิกรรมที ่1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาใน
นักเรียน 26,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก รพ.สต.หาดเล็ก
กจิกรรมที ่1.3 กจิกรรมอบรมสร้างทัศนคติ แกเ่ด็กวัยรุ่นเร่ือง
เพศศึกษาทีถู่กต้อง 33,600                 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก รพ.สต.คลองมะขาม
กจิกรรมที ่1.4 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการปูองกนัการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น การคุมก าเนิดและเพศศึกษา "เพือ่นใจวัยรุ่น"

30,000                 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก จฑุามาศ

                   2,400 ยังไม่ได้ด าเนินการ อบต.คญ จนิตนา

                   4,400 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.คญ จนิตนา
                 22,200 ยังไม่ได้ด าเนินการ อบต.คญ จนิตนา
                 69,300 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.คญ จนิตนา

1.5.3 การประเมินผลการด าเนินงาน  ไม่ใช้งบประมาณ ยังไม่ได้ด าเนินการ จนิตนา

1.6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การดูแลผู้ปุวยจติ
เวชทีบ่้าน                    5,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.คญ อรุณี
1.6.2 กจิกรรมบริการตรวจรักษาผู้ปุวยจติเวช โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจติเวช และทีมสุขภาพจติในโรงพยาบาล

                 36,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.คญ อรุณี
1.6.3 กจิกรรมบริการเย่ียมบ้าน และติดตามก ากบัการกนิยาโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขด้านสุขภาพจติ                    9,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.คญ อรุณี

2 กจิกรรมที ่2
กจิกรรมที ่2.1 ให้บริการทาฟลูออไรด์วานิชแกเ่ด็ก WBC                  27,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง สมิตา

ยทุธศาสตร์ที ่1

กจิกรรมที ่1.5 โครงการอาสาสมัครกายภาพบ าบัดดูแลผู้พกิารผู้ปุวยทีต้่องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางกาย

1.5.1 การอบรมความรู้ในการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางกายผู้ปุวยใน
ชุมชน

1.5.2 ลงเย่ียมบ้าน เพือ่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางกายผู้พกิาร

กจิกรรมที ่1.6 โครงการชุมชนเข้าถึงบริการสุขภาพจติในสถานบริการใกล้บ้าน



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณทัง้สิ้น งบประมาณรายกิจกรรม เบิกแล้ว เหลือจ่าย สถานะ แหล่งของเงิน ผู้รับผิดชอบ
กจิกรรมที ่2.2 สนับสนุนอปุกรณ์การแปรงฟนัแกเ่ด็ก WBC                    1,800 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง สมิตา
กจิกรรมที ่2.3 ให้บริการทาฟลูออไรด์วานิชแกเ่ด็กใน ศพด/เด็ก
อนุบาล                  43,200 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง สมิตา
กจิกรรมที ่2.4 สนับสนุนอปุกรณ์ในการจดักจิกรรมการแปรงฟนั
หลังอาหารกลางวันแกเ่ด็กใน ศพด/เด็กอนุบาล                    3,900 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง สมิตา
กจิกรรมที ่2.5 ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟนัเด็กน.ร.ป.1                  46,800 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง เกษร
กจิกรรมที ่2.6 ส่งเสริมกจิกรรมแปรงฟนัหลังอาหารกลางวันทุกวัน

                   4,500 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง เกษร
กจิกรรมที ่2.7 กจิกรรมอบรมส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพในเด็กวัย
เรียน ปีงบประมาณ 2562                  11,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก รพ.สต.หาดเล็ก
กจิกรรมที ่2.8 สนับสนุนอปุกรณ์การท าความสะอาดช่องปากแก่
หญิงต้ังครรภ์                    3,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง สมิตา
กจิกรรมที ่2.9 สนับสนุนอปุกรณ์การท าความสะอาดช่องปากใน
ผู้สูงอายุ                    9,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง ธนาคาร

3 กจิกรรมที ่3

3.1.1 กจิกรรมรณรงค์ท าลายและควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน้ า
ยุงลายพร้อมพน่หมอกควันก าจดัยุง                  10,000 10,000      ด าเนินการแล้ว เงินบ ารุง ณัฐชลียา
3.1.2 กจิกรรมรณรงค์ท าลายและควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน้ า
ยุงลายพร้อมพน่หมอกควันก าจดัยุง                  30,000 10,000      20,000      ด าเนินการแล้ว อบต.คญ ณัฐชลียา
3.1.3 กจิกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การควบคุม ปูองกนัโรค
ไข้เลือดออก การก าจดัลูกน้ ายุงลายปูองกนัโรคไข้เลือดออก

                   4,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ อบต.คญ ณัฐชลียา
3.1.4 กจิกรรมท าลายและควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน้ ายุงลาย
พร้อมพน่หมอกควันก าจดัยุงครอบคลุมทุกโรงเรียนทัง้กอ่นเปิด
เทอมและหลังเปิดเทอม (เขต อบต.)                    2,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ อบต.คญ ณัฐชลียา
3.1.5 กจิกรรมอบรมให้ความรู้การปูองกนั ควบคุม และเฝูาระวัง
โรคไข้เลือดออกให้นักเรียน                  20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ อบต.คญ ณัฐชลียา
3.1.6 กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟืน้ฟวิูชาการและฝึกทักษะ
ความรู้ให้ อสม.                  11,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ อบต.คญ ณัฐชลียา

กจิกรรมที ่3.1 ภาคีเครือข่ายร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา้
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3.1.7 กจิกรรมสุ่มส ารวจและประเมินลูกน้ ายุงลายประจ าหมู่บ้าน

                 20,000 5,000        15,000      ด าเนินการแล้ว อบต.คญ ณัฐชลียา
3.1.8 ทรายอะเบทก าจดัลูกน้ า                  90,000 90,000      ด าเนินการแล้ว อบต.คญ ณัฐชลียา
กจิกรรมที ่3.2 การปูองกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ
 2562                  45,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.เทศบาล รพ.สต.หาดเล็ก
กจิกรรมที ่3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปูองกนัและควบคุม
โรคติดต่อทีเ่ป็นปัญหา (โรคไข้เลือดออก/โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์/โรควัณโรค)                  24,000 10,800      13,200      ด าเนินการแล้ว ทต.เทศบาล รพ.สต.คลองมะขาม
กจิกรรมที ่3.4 ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝูาระวัง 
ปูองกนัควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า  ไม่ใช้งบประมาณ ยังไม่ได้ด าเนินการ ศจติา
กจิกรรมที ่3.5 พฒันาศักยภาพทีม SRRT/CDCU/SAT  บูรณาการร่วมกบัสสจ ยังไม่ได้ด าเนินการ ปริชาติ/นันท์นภัส
กจิกรรมที ่3.6 คัดกรองวัณโรคในพืน้ทีเ่ส่ียงด้วยรถ X-ray เคล่ือนที่

 บูรณาการร่วมกบัสสจ ยังไม่ได้ด าเนินการ ปริชาติ/นันท์นภัส
กจิกรรมที ่3.7 ติดตามผลการด าเนินงานวัณโรค  บูรณาการร่วมกบัสสจ ยังไม่ได้ด าเนินการ ปริชาติ/นันท์นภัส
กจิกรรมที ่3.8 พฒันาศักยภาพทีมในการสอบสวนโรคและเขียน
รายงานวัณโรค  บูรณาการร่วมกบัสสจ ยังไม่ได้ด าเนินการ ปริชาติ/นันท์นภัส
กจิกรรม 3.9 ค้นหา/คัดกรองกลุ่มเส่ียง  ไม่ใช้งบประมาณ ยังไม่ได้ด าเนินการ ปริชาติ/นันท์นภัส
กจิกรรมที ่3.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพทีม DOT 
ในพืน้ที่                    6,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง ปริชาติ/นันท์นภัส

4 กจิกรรมที ่4
กจิกรรมที ่4.1 โครงการลดอว้นลดพงุห่างไกลเร้ือรัง
4.1.1 กจิกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพ                  15,000 15,000      ด าเนินการแล้ว อบต.คญ มีนา
4.1.2 อบรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ                  15,000 15,000      ด าเนินการแล้ว อบต.คญ มีนา
กจิกรรมที ่4.2 สุขภาพสัญจร Health Delivery                  18,600 1,500        17,100      ด าเนินการแล้ว ทต.หาดเล็ก รพ.สต.หาดเล็ก
กจิกรรมที ่4.3 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ.2 ส. 
ในกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง                  47,200 47,200      ด าเนินการแล้ว ทต.หาดเล็ก รพ.สต.คลองมะขาม
กจิกรรมที ่4.4 ชมรมรักษ์สุขภาพ                  57,600 9,600        48,000      ด าเนินการแล้ว ทต.หาดเล็ก รพ.สต.หาดเล็ก
กจิกรรมที ่4.5 อบรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง/กลุ่ม
ปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ปี ๒๕๖2                  21,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก รพ.สต.หาดเล็ก

                 39,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.คญ มีนา
                 30,650 ยังไม่ได้ด าเนินการ อบต.คญ มีนา

กจิกรรมที ่4.6 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมในสตรี



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณทัง้สิ้น งบประมาณรายกิจกรรม เบิกแล้ว เหลือจ่าย สถานะ แหล่งของเงิน ผู้รับผิดชอบ
กจิกรรมที ่4.7 โครงการอบรมและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมประจ าปี ๒๕62                  34,400 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.ไม้รูด รพ.สต.ห้วงโสม
กจิกรรมที ่4.8 ปูองกนัโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

                 24,400 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.ไม้รูด รพ.สต.ไม้รูด
กจิกรรมที ่4.9 โครงการอบรมการเฝูาระวังมะเร็งเต้านม-ปาก
มดลูกในกลุ่มสตรี                  21,600 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก รพ.สต.คลองมะขาม

5 กจิกรรมที ่5
กจิกรรมที ่5.1 ชมรม อย.น้อย                  24,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก รพ.สต.หาดเล็ก
กจิกรรมที ่5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพฒันาร้านอาหาร
และแผงลอยขายอาหาร ปี ๒๕๖๑                    8,930 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.ไม้รูด รพ.สต.ไม้รูด

6 กจิกรรมที ่6
กจิกรมมที ่6.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี
อบุัติภัยสารเคมีในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ                  10,200 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง รุ่งอรุณ
กจิกรรมที ่6.2 การอบรมพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรับการ
ขยายตัวของเขตเศรษฐกจิพเิศษ                  23,200 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง รุ่งอรุณ
กจิกรรมที ่6.3 อบรมฟืน้ฟอูาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข                  34,080 ยังไม่ได้ด าเนินการ เงินบ ารุง รุ่งอรุณ
กจิกรรมที ่6.4 ประสานงานร่วมกบั ENV ในการควบคุมคุณภาพ
น้ าด่ืม,น้ าใช้และน้ าทิง้จากบ่อบ าบัดเพือ่ปูองกนัการแพร่กระจายเชื้อ

 ไม่ใช้งบประมาณ ยังไม่ได้ด าเนินการ รุ่งอรุณ
กจิกรรมที ่6.5 รณรงค์การคัดแยกขยะ  ไม่ใช้งบประมาณ ยังไม่ได้ด าเนินการ เอน็ดู
กจิกรรมที ่6.6 การจดัการขยะในชุมชนและตลาดการค้าชายแดน
บ้านหาดเล็ก                  65,800 ยังไม่ได้ด าเนินการ ทต.หาดเล็ก รพ.สต.หาดเล็ก
รวมทัง้สิ้น 1,175,760     214,100   113,300    -                
ร้อยละการเบิกจ่าย % 18.21%

จ านวนกิจกรรม ด าเนินการแล้ว เหลือ คิดเป็น%



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณทัง้สิ้น งบประมาณรายกิจกรรม เบิกแล้ว เหลือจ่าย สถานะ แหล่งของเงิน ผู้รับผิดชอบ

54              10                    44          19          












