
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 
โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน 

กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

การประเมินผล ผลการดำเนินงาน 
และจำนวน ระบุเดือน 

1.ดำเนินการอบรมความรู้สำหรับ 
อาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ ด้าน ส่งเสริม  
ป้องกัน  รักษา ฟ้ืนฟู 

อสม. ใหม่ จำนวน  20 คน
วิทยากร 6 คน 

พ.ค.66 อสมใหม่มีความรู้ และ
มทีักษะในการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

2 ประชุมคณะกรรมการอสม.อำเภอควน
เนียง 

คณะกรรมการอสม.อำเภอ
ควนเนียง 

ม.ค. 66 ถึง  
ก.ย. 66 

ประชุม
คณะกรรมการอสม.
อำเภอควนเนียง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   

กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

การประเมินผล ผลการดำเนินงาน 

และจำนวน ระบุเดือน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ
ควนนียงกับหัวหน้าหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง(MOU) 

 
พ.ย. ๖๕  มีคำสั่งแต่งตั้งฯ      

มีบันทึกข้อตกลง 
 มีคำสั่งแต่งตั้งฯ      
ระดับอำเภอแต่ยังไมไ่ด้
ทำบันทึกข้อความกับ
หน่วยงาน 

3.จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 30 คน ธค.65/เม.ย.66 คณะกรรมชมรมTO 
BE NUMBER ONE 

ระดับอำเภอ  

ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

4.อบรมแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ชมรมTO BE NUMBER ONE 

คณะทำงาน 30 คน มค.- กพ. 66 หน่วยงานท่ีเกี่ยว ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

5.สนับสนุนวารสารทูบีนมัเบอร์วนั       ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

6 ลงเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
PCU/รพสต. 

    ทบทวนแนวทาง
การดำเนินงาน 

ยังไม่ได้ดำเนินงาน 

  

 



โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) อำเภอควนเนียง 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

ระยะเวลา 
การประเมินผล 

ผลการ
ดำเนินงาน ระบุเดือน 

1. ประชุมเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานสุขศึกษาฯของ
ทุกสถานบริการ 

เจ้าหน้าท่ี ตค.65-
กย.66 

ผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษาฯ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 ผู้รับผิดชอบ ก.ย.66 มีความรู้ความเข้าใจ   

  
งานสุขศึกษาฯ  

  
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน 

 

  
จำนวน 10 คน 

  
สุขศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ 

 

     ในทิศทางเดียวกัน  

2. เยี่ยมตดิตามการดำเนินงานต้นแบบความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (รพ.สต./ชุมชน/รร.) 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษาฯ/

ตัวแทนชุมชน/
ตัวแทน รร.4 
แห่ง จำนวน 15 
คน 

ตค.65-
กย.66

ก.ย.66 

ผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษาฯตัวแทนชุมชน
ต้นแบบฯ และคุณครู 
รร.สุขบัญญตัิมีความ
เข้าใจและร่วมเสนอ 
ความคิดเห็นการ
พัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
 
  

ยังไม่
ดำเนินการ 

         
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-
กย.66 

 การพัฒนาชุมชน
ต้นแบบด้านสุขภาพ 

และรร.สุขบัญญัติ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/คดัเลือกชุมชนต้นแบบฯ/
รร.สุขบัญญตัิและเตรียมความพรอ้มนำเสนอ 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

ตค.65-
กย.66 

ให้มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในระดับด ี

 

 งานสุขศึกษาฯ 
ทุกแห่ง 

ก.ย.66 
 

  

  จำนวน 10 คน      
 5เวทีเชิดชูเกียรติ/ถอดบทเรยีนความสำเร็จ/มอบ
เกียรติบตัร  

     

 
       

 



โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพระยะยาว LTC.  อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  ปี 2566 

กิจกรรมหลกั กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

ระยะเวลา 
การประเมินผล 

ผลการ
ดำเนินงาน ระบุเดือน 

1.ประชุมเครือข่ายผูร้ับผดิชอบงาน LTCของทุกสถาน
บริการ 

ผู้รับผิดชอบ
งาน LTC รพ.
สต./อปท./
สสอ./รพช. 
จำนวน 22 

คน 

พ.ย.-65 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ
การ ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน LTC 
ทิศทางเดียวกัน 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอาย ุ ผู้รับผิดชอบ
งาน LTC รพ.
สต./อปท./
สสอ./รพช. 
จำนวน 22 
คน 

 ม.ค. 66 ผู้เข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 

ยังไม่
ดำเนินการ 

3.การติดตามประสานทุกหน่วยบริการสำรวจประเมิน
ความเสีย่ง ADL 

 รพ.สต./
อปท./ 

ม.ค. - 
ก.ย. ๖๖ 

 รพ.สต./อปท./ ร้อย
ละ 100 

ยังไม่
ดำเนินการ 

4.ติดตาม ควบคมุ กำกับ Care Plan (ติดเตยีง) ทุก
ราย 

 จำนวน 50 
คน 

ม.ค. - 
ก.ย. ๖๖ 

 ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ
การติดตาม ร้อยละ 
80 

ยังไม่
ดำเนินการ 

5.จัดอบรมการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี  
(Wellness Plan) ในผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ 
ในพื้นที่ PCU  
จำนวน 50 
คน  เจ้าหน้าท่ี 
7 คน 

 ม.ค. 66  ผู้เข้าร่วมการอบรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 6.ติดตามการดูแลตามแผนส่งเสรมิสุขภาพดี  รพ.สต./
อปท./ 

ม.ค. - 
ก.ย. ๖๖ 

 ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ
การติดตาม ร้อยละ 
80 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 7.ลงเยีย่มผูร้ับผดิชอบงานขับเคลือ่นการดำเนินงาน
LTCและงานผู้สูงอายุ ในรพ.สต.และอปท. 

 รพ.สต./
อปท./ 

ม.ค. - 
ก.ย. ๖๖ 

 ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ
การติดตาม ร้อยละ 
80 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 8.สรปุผลการดำเนินงานผูสู้งอายแุละการขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน LTC 

 รพ.สต./
อปท./ 

ม.ค. - 
ก.ย. ๖๖ 

 ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ
การติดตาม ร้อยละ 
80 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 

 

 



โครงการเยี่ยมติดตามคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายอำเภอควนเนียง 

กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

การประเมินผล 
ผลการ

ดำเนินงาน และจำนวน ระบุเดือน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามเยี่ยม รพสต. คณะทำงาน 
12ราย 

พย 65 มีคณะกรรมการเยี่ยม
ติดตาม  ครอบคลมุ
ทุกกลุ่มงาน 12 ราย 

แต่งตั้ง
คณะทำงาน

แล้ว 
2 มีการประชุมวางแผนการตดิตามเยี่ยม ตามเกณฑ์
คุณภาพของหน่วยบริการดา้นสุขภาพ 

2 ครั้ง/ปี ธค  65และ
มิย 66 

ผลงานการดำเนินงาน 
ทุกงานผ่านตามเกณฑ์
ของกระทรวง  หน่วย
บริการมคีุณภาพตา
มาตราคุณภาพหน่วย
บริการปฐมภูม ิ 

 ยังไม่
ดำเนินการ 

3 ลงเยี่ยมตดิตามการดำเนินงาน  ปีละ2 ครั้ง  
จำนวน 7 หน่วยบริการสรุปผลการลงเยี่ยม รพสต 

 2 ครั้ง/ปี       
7 สถาน
บริการ 

มค  66
และกค  66 

เยี่ยมติดตามครบตาม
กำหนด 2 ครั้ง/ปี
สรุปผลการดำเนินงาน 
  

 ยังไม่
ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอำเภอควนเนียง 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

ระยะเวลา 
การประเมินผล 

ผลการ
ดำเนินการ ระบุเดือน 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพทีม SRRT     

1.1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีม SRRT อำเภอ ทีม SRRT 
ระดับอำเภอ 

จำนวน 30 คน  

ธค.65 ทีมงานมีความรู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.2ทีม SRRT อำเภอ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และ
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 

ทีม SRRT 
ระดับอำเภอ 

จำนวน 30 คน  

สค.66 ทีมมีความพร้อมในการ
จัดการตามแผนฯ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.3.ทีม SRRT มีเวชภัณฑ์/อุปกรณ์ป้องกันตนพร้อม ใช้
งาน (กรณีฉุกเฉิน) 

ทีม SRRT 
ระดับอำเภอ 

ตค.65-กย.
66 

ทีมมีความพร้อมในการ
ออกปฏิบัติงาน 

เบิกจากรพ.
ควนเนียงแล้ว 

1.4.เยี่ยมติดตามมาตรฐานทีม SRRT ระดับตำบล/
หมู่บ้าน 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

มค./กค.66 รพ.สต./ศสช.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน SRRT 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.5.จัดทำรายงาน การเขียนรายงานสอบสวนโรคตาม
แนวทางท่ีกระทรวงกำหนด  

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

พ.ค.-66 รพ.สต.มีคุณภาพ 
สามารถเขียนรายงาน
สอบสวนโรคได้ถูกต้อง 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.6ประชุม War Room ระดับอำเภอ ติดตามผลการ
ดำเนินงานหรือกรณีเกิดการระบาดของโรคและภัยพิบัติ
ต่างๆ 

ทีม SRRT 
ระดับอำเภอ 

ตค.65-กย.
66 

ทีมมีความพร้อมในการ
จัดการตามแผนฯ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.7สนับสนุนด้านวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ การ
ส่งสิ่งส่งตรวจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แก่ทีม SRRT ระดับ
อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน 

ทีม SRRT 
ระดับอำเภอ 

ตค.65-กย.
66 

รพ.สต./ศสช.มีความ
พร้อมในการดำเนินงาน
ฯ 

เบิกจากรพ.
ควนเนียงและ
แจกจ่ายแล้ว 

1.8จัดประชุมครูแกนนำอาสาป้อนกันโรคในโรงเรียน ครูอนามัย
โรงเรียน 30 
คน  จนท.

SRRT 10 คน 
 
 
 
 
 
 
  

มีค.66 1.ทีมงานมีความรู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีการ
เฝ้าระวังและควบคุมโรค 

ยังไม่
ดำเนินการ 



กิจกรรมท่ี 2 การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญ และเป็นปัญหาพ้ืนที่   

2.1 การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก  

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

ระยะเวลา การประเมินผล 
ผลการ

ดำเนินการ 

2.1.1  ประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออกสำหรับ จนท.
และผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66 

ทุก รพ.สต./ศสช.มีการ
ดำเนินการตามแนวทาง
ควบคุม ป้องกันโรค 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 2.1.2 ประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออกสำหรับทีม SRRT 
ระดับตำบล/หมู่บ้าน 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66 

ลดอัตราป่วย-ตายด้วย
โรคไข้เลือดออกในพื้นท่ี
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 2.1.3 ประสาน รพ.สต.จัดทำประชาคมหมู่บ้าน ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66   

ยังไม่
ดำเนินการ 

 2.1.4 เยี่ยมติดตามผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และสุ่ม
ตรวจค่า HI/CI 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66 

มีการตัดวงจรของยุง
กำจัดยุงท่ีเป็นพาหะนำ
โรค ไม่เป็นแหล่งเกิด
โรค 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 2.1.5เยี่ยมติดตาม ติดตามการควบคุมโรค สอบสวนโรค ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66   

ยังไม่
ดำเนินการ 

 2.1.6 เยี่ยมติดตาม กำกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดหรือ Secondary Generation)
ให้ได้มาตรฐาน 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66 

  

ยังไม่
ดำเนินการ 

 2.1.7 ประสาน อปท.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค จัด
กิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสในพื้นท่ี/หมู่บ้านป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66 

  

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.1.8 กิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำลาย 
HI/Ciทุกเดือนในโรงพยาบาล 

รพ./บ้านพัก
รพ. 

ตค.65-กย.
66 

มีการตัดวงจรของยุง
กำจัดยุงท่ีเป็นพาหะนำ
โรค ไม่เป็นแหล่งเกิด
โรคต่อเจ้าหน้าและ
ผู้รับบริการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.1.9สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

กย 66 

  

ยังไม่
ดำเนินการ 

   

 

 



กิจกรรมท่ี 2 การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญและเป็นปัญหาพื้นที่  

 2.2 การป้องกัน ควบคุมโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ (โรคอุจจาระร่วง) 

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

ระยะเวลา การประเมินผล 
ผลการ

ดำเนินการ 

 2.2.1 ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่ทีม SRRT ตำบล ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

พย.65 ลดอัตราป่วย-ตายด้วย
โรคระบบทางเดิน
อาหารและน้ำในพื้นท่ี 
ผ่านเกณฑ์ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 2.2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรค
ระบบทางเดินอาหารและน้ำ ,การล้างมือที่ถูกต้อง 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

มค.66 

  

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.2.3รณรงค์การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและ
สิ่งแวดล้อม 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66   

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.2.4 ดำเนินการควบคุมโรคระบบทางเดินอาหารและ
น้ำกรณีมีการระบาดของโรค 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66   

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.2.5สุ่มตรวจการปนเปื้อนใน อาหาร ผู้สัมผัส ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66   

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.2.6 สุ่มตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้ำประปา ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66   

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.2.7สรุปผลการดำเนินงาน ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66   

ยังไม่
ดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 2 การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญ และเป็นปัญหาพ้ืนที่   

 2.3 การป้องกัน ควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  

     2.3.1 การติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็ก 0 - 5 ปี  

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

ระยะเวลา การประเมินผล 
ผลการ

ดำเนินการ 

2.3.1.1 เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน   ตค.65-กย.
66 

ทุก รพ.สต./ศสช.มีการ
บริการวัคซีนครอบคลุม
ในกลุ่มเป้าหมายท่ี
กำหนด 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.3.1.2 รวบรวมผลงานความครอบคลุม   ตค.65-กย.
66 

   ได้รวบรวม
ข้อมูลเป็นราย
เดือน 



2.3.1.3 ตรวจสอบความถูกต้อง   ตค.65-กย.
66 

   ได้รวบรวม
ข้อมูลเป็นราย
เดือน 

2.3.1.4 สรุปผลงาน   ตค.65-กย.
66 

   ได้รวบรวม
ข้อมูลเป็นราย
เดือน 

  2.3.2 ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
   2.3.2.1 จัดทำแผนเยี่ยมติดตามและแผนการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66 

ทุก รพ.สต./ศสช.มีการ
ดำเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกำหนด 

ทำแผนเยี่ยม
แล้ว 

   2.3.2.2 ประเมินมาตรฐานโดยคณะกรรมการระดับ
อำเภอ 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66   

ยังไม่
ดำเนินการ 

   2.3.2.3 ให้คำปรึกษา และสนับสนุนในการปรับปรุง
พัฒนางาน EPI  ให้ได้มาตรฐาน 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66 

ผู้รับผิดชอบงาน EPI ยังไม่
ดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 2 การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญ และเป็นปัญหาพ้ืนที่  

 2.4 การป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
2.4.1รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้สุขศึกษาความรู้และการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

เมย.66 1.ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องการป้องกันและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.4.2จัดทำทะเบียนสำรวจประชากรสุนัขและแมว ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

เมย.66 มีทะเบียนผลประชากร
สัตว์ในภาพอำเภอควน
เนียง 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.4.3โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลผู้สัมผัสและ
รับวัคซีนโรคพิษสนุขบ้า 

ทีม SRRT 
ระดับอำเภอ 

ตค.65-กย.
66 

มีระบบการบันทึกข้อมูล 
รง.36และสรุป
สถานการณ์ผู้สัมผัสปีละ
2ครั้ง 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.4.4ติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสนัขบ้าให้ได้รับวัคซีนครบ
ตามมาตรฐาน 

ศสช./รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ตค.65-กย.
66 

ผู้สัมผัสโรคพิษสนุขบ้า
ได้รับวัคซีนครบตาม
มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

ยังไม่
ดำเนินการ 

 



โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยอำเภอควนเนียง 

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายและ

จำนวน 
ระยะเวลา การประเมินผล ผลการดำเนินการ 

1. สำรวจข้อมูลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
และสถานประกอบการ 

เครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

พย.65 ทะเบียนเครือข่าย ทำทะเบียน
ข้อมูลเครือข่าย

คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

สถาน
ประกอบการ

แล้ว 
2. จัดทำโครงการ 

 
ตค.65   รออนุมัติ

โครงการ 
3.ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย 
ปลอดโฟมลดพลาสติก/มาตรการโควิด19 

ร้านอาหาร/แผงลอย
33 ร้าน 

ธค.65 ผู้ประกอบการ มี
ความรู้ในการเลือกซื้อ 
ผลิต และ 

ยังไม่ดำเนินการ 

4.การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาองค์กร/ 
ชุมชน ร้านอาหาร แผงลอย 

ร้านอาหาร/แผงลอย ตค.65-   
กย.66 

บริโภคผลติภณัฑ์ที่มี
คุณภาพ 

ยังไม่ดำเนินการ 

5.ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
วิธีการต่างๆ 

ร้านอาหาร/แผงลอย ตค.65-กย.
66 

  ยังไม่ดำเนินการ 

6.ตรวจประเมินร้านอาหาร/แผงลอย ชุมชน
ปลอดโฟมลดพลาสติก/มาตรการโควิด19 

 ร้านอาหาร/แผง
ลอย 33 ร้าน 

พค.66 ผู้ประกอบการ มี
ความรู้ในการเลือกซื้อ 
ผลิต และบริโภค
ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 

ยังไม่ดำเนินการ 

7. การสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด   ตค.65-กย.
66 

 
ดำเนินการแล้ว 

1 ครั้ง 
8. การเยี่ยมติดตามงานคุ้มครองฯ จนท 6 คน ตค.65-กย.

66 
  ยังไม่ดำเนินการ 

9. งานสุขาภิบาลอาหารโรงครัวโรงพยาบาล โรงครัวโรงพยาบาล ตค.65-กย.
66 

  ยังไม่ดำเนินการ  

10. สรุปผลการดำเนินโครงการ   กย.66   ยังไม่ดำเนินการ  

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา 

 
ชื่อเว็บไซต์ https://www.knho.go.th/ 
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา    

วัน/เดือน/ปี  20  ธันวาคม   256๕              

หัวข้อ     รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

รายละเอียดข้อมูล        

 --รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 

Link ภายนอก ............................-............................................................................................... ......... 

หมายเหตุ..................................................................................................................... ............................. 

 
                           
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
                      
                                                              
 (นายธีระ  เย่าเฉื้อง)     (นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      สาธารณสุขอำเภอควนเนียง 
 วันที่   20  ธันวาคม   256๕         วันที่   20  ธันวาคม   256๕                            

 
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 
 

(นางสาววรรณวิสา  มาลย์โรจน์) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่   20  ธันวาคม   256๕        
 
 

 

 


