
บ ำรุง กองทุน อ่ืนๆ

1
โครงการซ้อมแผน CPR ในเด็กเครือข่ายบริการสุขภาพบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2,000       
งานอนามัยแม่

และเด็ก
ยังไม่ด าเนินการ

2
โครงการซ้อมแผนการคลอดฉุกเฉินเครือข่ายบริการสุขภาพบ้านตาขุนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 2,000       

งานอนามัยแม่
และเด็ก

ยังไม่ด าเนินการ

3
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก 0- 3 ปีในเขตอ าเภอบ้านตา
ขุน โดย อสม. 15,000     งานทันตกรรม ยังไม่ด าเนินการ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.งานทันตสาธารณสุข 5,000       งานทันตกรรม ยังไม่ด าเนินการ

5

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
เทศบาลบ้านตาขุน
(รพ.บ้านตาขุน)

23,854    งานทันตกรรม ระหว่างส่งโครงการ

6
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบล    เขาวง ปีงบประมาณ 2563 13,919    งานทันตกรรม ระหว่างส่งโครงการ

7
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (รพ.
สต.พรุไทย) 8,264      งานทันตกรรม ระหว่างส่งโครงการ

8 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 4,012      งานทันตกรรม ระหว่างส่งโครงการ

9
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รพ.
สต.บ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร 12,410    งานทันตกรรม ระหว่างส่งโครงการ

ผลกำร
ด ำเนินงำน

สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำร ปีงบประมำณ 2563

ที่ แผนงำน/โครงกำร
แหล่งงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ



บ ำรุง กองทุน อ่ืนๆ
ผลกำร

ด ำเนินงำน
ที่ แผนงำน/โครงกำร

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

10
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมภายใต้นโยบาย “เด็กไทยฟัน
ดีและเด็กใต้ไม่กินหวาน”โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลบ้านตาขุน

22,300    งานทันตกรรม ระหว่างส่งโครงการ

11
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคด้าน
ทันตกรรมในกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา ในเขตรับผิดชอบของอบต.เขาวง 12,550    งานทันตกรรม ระหว่างส่งโครงการ

12 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กประถมในเขตเทศบาลต าบลเชี่ยวหลาน-ไกรสร 17,041    งานทันตกรรม ระหว่างส่งโครงการ

13 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมSRRT เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบ้านตาขุน 20,900     งานควบคุมโรค ยังไม่ด าเนินการ

14
โครงการบ้านตาขุนโมเดลห่างไกลไข้เลือดออก    เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 33,240     งานควบคุมโรค ยังไม่ด าเนินการ

15 โครงการเยี่ยมส ารวจระบบยา 25,000     งานเภสัชกรรม ยังไม่ด าเนินการ

16
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจ าปี 
2563

42,000     
งานนโยบาย

และแผน
ระหว่างส่งโครงการ

17

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลโดยใช้เคร่ืองมือ product tivity 
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจ าปี 2563 25,620     งานคุณภาพ ยังไม่ด าเนินการ

18
โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจ าปี
 2563 25,620     งานคุณภาพ ยังไม่ด าเนินการ

19
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานคุณภาพ service profile และ เร่ืองเล่าเร้าพลัง  
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจ าปี 2563 34,610     งานคุณภาพ ระหว่างด าเนินการ



บ ำรุง กองทุน อ่ืนๆ
ผลกำร

ด ำเนินงำน
ที่ แผนงำน/โครงกำร

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

20
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยใช้เคร่ืองมือ driver diagram 
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจ าปี 2563

10,588     งานคุณภาพ ยังไม่ด าเนินการ

21
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานคุณภาพระดับทีม และ การเขียนแบบประเมินตนเอง 
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจ าปี 2563

25,776     งานคุณภาพ ยังไม่ด าเนินการ

22
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานคุณภาพ ระดับทีมคร่อมสายงาน 
 โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจ าปี 2563 25,776     งานคุณภาพ ยังไม่ด าเนินการ

23 โครงการเยี่ยมส ารวจเพือ่เฝ้าระวังในปีงบประมาณ 2563 21,960     งานคุณภาพ ยังไม่ด าเนินการ

24 โครงการอบรมการบริการทีดี่ (Service Mind) 41,360     งานทรัพยากร
บุคคล

ระหว่างด าเนินการ

25 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ ประจ าปี 2563 76,000     งานสารสนเทศ ระหว่างส่งโครงการ

26
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบประสิทธิถาพการเรียกเก็บและตัวชี้วัด
ทางการเงินโรงพยาบาลบ้านตาขุน ปีงบประมาณ 2563 8,100       งานประกันฯ ด าเนินการแล้ว

27 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ ประจ าปี 2563 ระยะ 3 38,000     งานประกันฯ ยังไม่ด าเนินการ

28 โครงการอบรมการเขียน service profile คร้ังที ่1 11,688     งานคุณภาพ ยังไม่ด าเนินการ

29 โครงการประกันคุณภาพการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล รพ.บ้านตาขุน 2563 95,840     งานคุณภาพ ยังไม่ด าเนินการ

586,078   114,350  -         -              รวม


