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แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2564 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำ
ดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ดัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประ มาณ
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รวม
งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ะ ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครอง ผู้บริโภคค้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (pp&p Excellence)
1 เครงการอบรม 1.นิกอบรมให้ความรู้/ทักษะ กิจกรรมที่ 1 อ.คุยบุรี ต.ค.63-ก.ย.64 -ร้อยละ 50 พัฒนา -ร้อยละของ กิจกรรมที่ 1 นา

CNI
CNJ 14,225 PPB นวพร ศรีขาว

เชิงปฎบัติการ การตรวจประเมนพัฒนาการ -อสม./จนท. รพ. ความรู้ ความ เด็กอายุ 0-5 ปี -คาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เที่อพัฒนา เด็กโดยใข้คู่มอเย้าระวังและ จำนวน 100 คน รพ.สต. เชี่ยวขาญ การเย้า ทั้งหมดตาม -ค่าลาหารกลางวัน
ศักยภาพครู พัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 2 ระวังและการ ข่วงอายุที่ -ค่าวัสดุอุปกรณ์
ผู้ดูแลเด็ก/ (DSPM) ให้กับอาสาสมัคร -ครูผู้ดูแลเด็กใน กระตุ้นพัฒนาการ กำหนดมี รวม 9,500 บาท
อาสาสมัคร สาธารณสุข ศพด.รร.อนุ เด็กแก ่อสม.ในพึ่นท พัฒนาการ กิจกรรมที่ 2
สาธารณสุขใน 2.ประชุมช้ีแจงให้ความรู้ใน บาลและจนท. -ร้อยละ 60 อสม. สมวัย ร้อยละ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เขตอำ๓อคุยบุรี การสงเสริมพัฒนาการเดก จำนวน 45 คน ดำเนินการเย้าระวัง 85 -ค่าอาหารกลางวัน
ปีงบประมาณ .‘พัฒนา IQ EQ ตามหลักสูตร และกระตุ้น -ค่าวัสดุอุปกรณ์

2564 (2ก 2ล) "กิน กอด เลน เล่า" พัฒนาการเด็กในพี่นท่ี รวม 4,725 บาท
และการดูแลข่องปากในเด็ก -เด็กปฐมวัยมี เจนเงินรวม 14,225 บาท
ปฐมวัย พัฒนาการสมวัย

ร้อยละ 85

2 โครงการพัฒนา 1.ประชุมทบทวนวิเคราะห์ จนท,ผู้ป่วย, อ.คุยบุรี กิจกรรมที่ 1 -ผู้ป่วยตาม -ร้อยละ 85 กิจกรรมที ่1 o๐ op ๐p 16.800 เงินบำรุง กิตติมา ชื่นจ่ต
คุณภาพชีวิต ปัญหาในปีท่ีผ่านมาและ ผู้สูงอายุท้ม ธ.ค.63 กลุ่มเป้าหมายได้รับ ของผู้สูงอายุที่ -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม <3

ส่วน 00F
เครีอข่ายคนไทย ปรับปรุงวางแผนแนวทางการ ภาวะพ่ึงพิง กิจกรรมที่ 2 การติดตามดูแลที่ มีภาวะพึ่งพิง -ค่าอาหารกลางวัน
ทุกกลุ่มวัยใน ดำเนินงานการดูแลผู้ป่วย มิ.ค.-ส.ค.64 บ้าน>85% และผู้มีภาวะ รวม 2.400 บาท
เครือข่ายบริการ ต่อเน่ืองที่บ้านพร้อมกำหนด -ผู้ป่วยและญาติมี พึ่งพิงได้รับ กิจกรรมท ี2 (6 ครั้ง)
สุขภาพ อ.กุยบุรี บทบาทหน้าที่ของท้มแต่ละ ความพิงพอใจต่อ การดูแลตาม -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม
ปีงบประมาณ ระดับในการทำหน้าที่ให้การ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน> care plan -ค่าอาหารกลางวัน

2564 ดูแลสุขภาพ 85% รวม 2.400 บาท/ครั้ง = 14,400
2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บาท
case เยี่ยมบ้าน 1ครั้ง/เดีอน เป็นเงินรวม 16.800 บาท
รวม 6 ครั้ง
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ชีอ แผนงาน/ 
โครงการ 

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

โครงการv7ฒนา 
ระบบการตอบ 
ไต้ภาวะฉุกเอิน 
นละภัยสุขภาพ 
เครือข่าย อ.กุย 
บร ีป ิ2564

โครงการความ 
ปลอดภัยอาชีวอ 
นามัยและ 
สภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน ป ี
2564

กืจกรรม

1 .ปรร,ธมทบทวนโค■รงสร้างระบบ 
บัญชาการ1.VIดุการณ่ซุกเฉินทาง 
ลาธารณสุขรองรับคูนย์ปฏิบัติการ 
ภาวะซุกเรบ (EOC) และทิม 
ดระทบักร้สถานการณ ่(SAT) ระดับ 
อ่า๓อ 1 ครั้ง
2.ซ้อมแผนรองรับสถานการณ ์
ซุกเรนบนโติะ (Table top) 1 ครั้ง

อบรมความปลอดภัยอาชีวอ 
นามัยและสภาพแวดล้อมใน 
การทำงานแก่ จนท.รพ.กยบรี

กลุ่มเป๋าหมาย/ 
หน่วยนับ

กิจกรรมที ่1
-จนท. 30 คน 
กิจกรรมท ี2 
-จนท. 30 คน

-จนท.รพ.กุยบุรี

พนที่
ดำเนินการ

รพ.กุยบุรี

รพ.กุยบุรี

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน

ที่จะ

พ.ย.63

๓.ย.-มิ.ย.64

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

-จนท. ผ่านเกณท ํ
การประเมินทักบะ 
การซ้อมแผนรองรับ 
สถานการณ์ฉุกเอิน 
อยู่ในระดับด ี(>80%)

ผุเข้าร่วมอบรมได้รับf

ตัวชวด 
แผนงาน/ 
โครงการ

-ศนย์ปฎิบัดีการ 
ภาวะอุกเอิน 
ทางสาธารณสุข 
ที่สามารถ 
ปฏิบัติงานได ้
อย่างม ิ
ประสิทธิภาพ

-ร้อยละ 80 ของ 
รพ.ที่ทัฌบา 

อนามัย 
สิ่งแวดล้อมได ้
ตามเกณท ํ
Green&Gean 
Hosptial

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

-ฅ่าอาหารว่างและเครองดิม 
-คาอาหารกลางวัน 
-ค่าจ้างเหมาทำแผ่นปัาย 
ประชาสัมพันธ ์
รวม(ปนเงิน 5.QQQ บาท

-ค่ารีทยากร
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
-คาวัสดุอุปกรณ์
เป้:นเงิน!วม_1.7,200 บาท

แผนการใช้งบประมาณ

(ะ
ริ
3

รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 53,225
ยุทธศาสตร์ที ่2 ะ พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ (Service Excellence)

รวม
งบประมาณ

5,000

17,200

แหส่ง
งบประมาณ

เงินบำรุง

เงินบำรุง

ชื่อผู้รับผดชอบ

ดรุณ ์จับใจ

วัชรากรณ์ ทร ี
สินธุ้สนธิ 

ธิติสรณ ์ปานชื่น

โครงการพัฒนา

เครือข่าย

1.จัดประขุม คกก. อสม.และจบท 
ผู้รับผิดชอบงานภาคประจาขน

กิจกรรมท ี1 30 
คน/6 ครั้ง

กิจกรรมที ่1

-สสอ.กุยบุรี

กิจกรรมที ่1

ต.ค.63-ส.ค.64

-อสม.มิความรู้ผ่าน 
เกณฑ์ร้อยละ 80

-จำนวน อสม.
ที่ได้รับการ

กิจกรรมท ี1 (6 ครั้ง)
-คาอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4,

00
0 oo0วฺ

<3-"c\l 8,
00

0 36,800 เงินบำรุง

กำลังคนด้าน 
สุขภาพ ปี 2564

ระดับอำเภอเพ่ือขแจงแนวทางการ 
ดำพบงานและติดตามผลการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสช

-คกก.ชมรม

จำนวน 17 คน

กิจกรรมที ่2 
-อ.กุยบุรี

กิจกรรมที่ 2 
ม.ค.-มี.ค.64

-อสม.สามารถนำ 
ความรู้ไปปฏิบัติใน

พัฒนา

ศักยภาพเป็น

ค่าอาหารกลางวัน 
รวม 12,000 บาท/ครั้ง

2.จัดอบรม อสม. เพื่อพัฒนา -จนท. กิจกรรมที ่3 กิจกรรมที ่3 พึ้นทีร้อยละ 80 อสม.หมอ กิจกรรมที ่2
ศักยภาพในการเป็นพื่เลยงไห้กับ ผู้รับผิดชอบ รพ.กุยุบรี/รพ. ๓.ย.-มิ.ย.64 ประจำบ้าน -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม
อสค.ในการคัดกรองสุขภาพและ 
ให้บริการส่งเสริม/viนฟูสภาพกลุ่ม 
ผ่'ป่วย CKD,ผัป่วย DM/HT และ

จำนวน 13 คน 
กิจกรรมที ่2

สต.ในเครือข่าย -ค่าอาหารกลางวัน

รวม 18,800 บาท

ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง - อสม. จำนวน กิจกรรมท ี3

3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเริยนร้นำเสนอ 94 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผลการตำเนินงานด้านสาธารณสุข กิจกรรมที3 -ค่าอาหารกลางวัน
12 สาขา ของ อสม. -อสม./จนท. รวม 6,000 บาท

ผู้รับผิดชอบงาน

ลัชนา ฉายศรี



ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ 

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเปัาหมาย/ 

หน่วยนับ

พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/

โครงการ
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนา 1.ประชุมชแจงนโยบายแนว กิจกรรมที1 รพ.กุยบุรี กิจกรรมท ี1 •เครือข่ายกุยบุริม กิจกรรมที ่1
ระบบบริการ ทางการดำเน้นงานระบบ -จนท.40 คน ต.ค.63 การจัดทำ -ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม
สุขภาพ (Service บริการสุขภาพ (Service กิจกรรมที ่2 กิจกรรมท ี2 แผนพัฒนาระบบ -ค่าอาหารกลางวัน รวม 4,000 บาท
plan) ระดับ plan) 20 สาขา ระดับ -จนท.40 คน ม.ค.-เม.ย.64 บริการสุขภาพ กิจกรรมที ่2

เครือข่าย อ.กย เครือข่าย อ.กยบุรื กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที3 (Service plan) -ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม
บุร ีขี! 2564 2.ประชุมวชาการงานระบบ -จนท.40 คน ต.ค.63-ก.ย.64 ระดับอำเภอ 1 แผน -ค่าอาหารกลางวัน รวม 4,000 บาท

บริการสุขภาพ (Service กิจกรรมที ่4 กิจกรรมที ่4 ง้อยละของ กิจกรรมท3ี
plan) 20 สาขา ระดับ -จนท.40 คน ต.ค.63-ก.ย.64 บุคลากร -ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม
เครือข่าย อ.กุยบุรี กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที5 กลุ่มเปัาหมาย -ค่าอาหารกลางวัน รวม 4,000 บาท
3.รับการเยี่ยมน้เทศสัญจ -จนท.40 คน ต.ค.63-ก.ย.64 เครือข่ายระบบ กิจกรรมท่ี 4
ระดับจังหวัดประจวบฯจาก กิจกรรมที ่6 กิจกรรมท ี6 บริการสุขภาพ -ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม
ทีมระบบบริการสุขภาพ -จนท.40 คน ส.ค.64 (Service plan) 20 -ค่าอาหารกลางวัน รวม 4,000 บาท
(Service plan) สาขาหัวใจ กิจกรรมท ี7 กิจกรรมที ่7 สาขา ได้รับการ กิจกรรมท5ี
4.รับการเยียมน้เทศสัญจ -จนท.40 คน ก.ย.64 อบรมวิชาการ -ค่าอาหารว่างและเครืองด่ืม
ระดับจังหวัดประจวบๆจาก มากกว่าร้อยละ 80 -ค่าอาหารกลางวัน รวม 4,000 บาท
ทีมระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมที ่6
(Service plan) สาขาไต -ค่าอาหารว่างและเครืองด่ืม
ร-รับการเยยมนิเทศสัญจ -ค่าอาหารกลางวัน รวม 9.000 บาท
ระดับจังหวัดประจวบๆจาก กิจกรรมที ่7
ทีมระบบบริการสุขภาพ -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
(Service plan) สาขาอายรุ -ค่าอาหารกลางวัน รวม 4,000 บาท
รกรรม
6. รับการเยี่ยมนิเทศระบบ 
บริการสุขภาพ (Service 
plan)

7. ประชุมวเคราะห์สรุปผล 
การดำเนินงานระบบบริการ

สุขภาพ (Service plan) 20

แผนการใช้งบประมาณ

(Z
รวม

งบประมาณ

33,000

แหล่ง
งบประมาณ

เงินบำรุง

ชี่อผู้รับผดชอบ

ศิม๊ตรา บุญเกิด



ชี่อ แผนงาน/ 
โครงการ 

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

กืจกรรม
กลุ่มเปัาหมาย/ 

หน่วยนับ
พ้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน

ที่จะ

ผลผสต/ผลลัพธ ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชวัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

ระ
รวม 

งบประมาณ
แหล่ง 

งบประมาณ
ชี่อผู้รับผดชอบ

7 เไครงการ "เต้นสู ้
ขมัน season 

2” โรงพยาบาล 
กุยบุรี
ปีงบประมาณ 
2564

กิจกรรมที 1
ประชุมผู้เกิยวข้องในทีมห้ตกภ 

คุณภาพขององค์กร จัดทำไครงการ 
นละน่าเสนอต่อผู้บริหาร*นหื่อขอ 
อนุมัคัจัดโครงการ 
กิจกรรมทื่ 2

ประชุมเขิงปฎิบ้ติการเพือ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ 
เข้าหน้าท จำนวน 1 ครั้ง 2 รุ่น 
กิจกรรมที 3

- จัดกิจกรรมการเค้นออกกำลังกาย 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 4
- คกก.พ้'ฒนาบุคลากร ประชุม 

สรุปผลงานการจัดทำโครงการ เทือ 
ประ๓บผลนละวางแผนการพัฒนา

กิจกรรมที 1 
จนท. ที่มีค่า 

ดัขนีมวลกายเกิน 
เกณท์ (> 25) 
จำนวน 60 คน 
กิจกรรมที่ 3 
- ผู้เข้าร่วม 

กิจกรรมการเต้น 
ออกกำลังกาย 
ลัปดาห่ละ 1 
ครั้ง เป็น 
เจ้าหนัาที 
โรงพยาบาลกุย 
บุร ีที่มีคาดัชน ี
มวลกายเกิน 
เกณฑ ์(> 25) 
จำนวน 30 คน

ห้องประชุม 
รพ.กุยบุรี

- รัอยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มืการรับรู้ใบการ 
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านอาหาร, การ 
ออกกำลังกาย ได ้
ด้วยดบเอง ใน
ระด้บมาก เพมขน 
จากก่อนเข้าร่วม 
โครงการ
- ร้อยละ 80 ของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีค่าด้ใเบิ!กลกาย 
ลดลงจากก่อนเข้า 
ร่วมโครงการ

- ร้อยละของ
ประชากรวัยทำงาน 
ตอนกลาง อายุ 
30-44 ป ีมค่าดัชน ี
มวลกายปกต้

ทุกกิจกรรม 
ไม่มิค่าใช้จ่าย

ทุกกิจกรรม 
- ไม่มีค่าใช้จ่าย

รัดเกล้า 
เจริญพร

โครงการตรวจ 
คัดกรองภาวะ 
เบาหวาน ความ 
ดันโลหิตสูง ป ี
2564

1. ประชุม NCD Board ปิละ 
3 ครั้ง
2. ตรวจภาวะแทรกช้อนใน 
ผู้ป่วยเบาหวาน ตา ไต เท้า 
ตรวจ Lab ชุดใหม่ ตรวจ 
ภาวะแทรกช้อนในผู้ป่วย 
ความดันโลหิตสูง
3. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Conference case) โนการ 
ดูแลโรคเรื้อรัง 3 ครั้ง/ปี

กิจกรรมที 1 
-คกก.จำนวน 20 
คบ

กิจกรรมที่ 2 
-2,230 คน 
-5.342 คน 
กิจกรรมที ่3 
-คกก. 20 คน

รพ.กุยบุรี กิจกรรมท ี1 
ม.ค.-พ.ค.64 
กิจกรรมที ่2 
ม.ค.-มี.ค.64 
กิจกรรมที ่3 
พ.ย.-มิ.ย.64

-รัอยละ 60 ของผู้ป่วย
เบาหวานและผู้ป่วย 
ความดันโลท้ดสูงที่ใด้รับ 
การตรวจหา 
ภาวะแทรกช้อนด้านจอ 
ประลาทคาและเท้า 
ร้อยละ 95 ของผู้ป่วย 

เบาหวานและผู้ป่วย 
ความดันโลท้ตสูงท้โด้รับ 
การตรวจคันหา 
ภาวะแทรกช้อนได้รับ 
การส่งต่อเทือกาวรักษา 
ตามเกณฑ์

-รัอยละ 60 
ของผู้ป่วย 
เบาหวานและ 
ผู้ป่วยความดัน 
โลหิตสูงที ่
ได้รับการ 
ตรวจหา 
ภาวะแทรกช้อน 
ด้านจอ 
ประสาทตา 
และเท้า

กิจกรรมที ่1
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าอาหารกลางวัน รวม 6,000 บาท 
กิจกรรมที ่2
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน รวม 41,175 

บาท
กิจกรรมที่ 3
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวม 
1,500 บาท

48,675 กองทุน 
DM/HT

นีตยา ขาวเรือง



ไครงการพัฒนา 
ระบบงาน 
เครืลข่าย 
สุขภาพจิต อ.กุย 
บุรี

10

ขอ แผนงาน/ 
โครงการ 

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

โครงการพัฒนา 
ระบบบรีการ 
การแพทย ์
ฉุกเฉนครบวงจร 
และระบบส่งต่อ 
เครีอข่ายสุขภาพ 
อ.กุยบุรี

'ก็จกรรม

1. กิจกรรมในชมรมผู้ป่วยจิต 
เวช

2. พัฒนาระบุบการส่งต่อใน 
เด็กวัยท้มืปัญหาสุขภาพจิต

3. อบรมเซิงปฎน้ติการ 
วิชาการด้านสุขภาพจิตและ 
การจำกัดพฤติกรรมรุนแรง 
ของผป่วยในจนท.สร.

กลุ่มเป๋าหมาย/ 
หน่วยนับ

กิจกรรมท ้1 
-ผู้ป่วยจิตเวช 
และญาติในพึ่นที ่
180 คน 

กิจกรรมที่ 2 
-คร ูรร.ประถม 
สสอ., รพสต. 
100 คน 
กิจกรรมที่ 3 
รพ.สต. สสอ. 
ตำรวจ เทศบาล 
กู้ภัย อบต.

จนท. รวม 100 
คน

1.อบรมให้ความรู้พัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรในระบบ 
บริการการแพทย์ฉุกเรน 
เฅริอข่ายสุขภาพ อ.กุยบุรี 
และซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

•พยาบาล รพ./ 
รพ.สต. 46 คน 
-จนท.รพ.สต. 24 
คน
•จนท.รพ. 60 คน 
•อสม. 120 คน 
•จบท.กุ้ภัย 30 คน 
•หน่วยกู้ชีพ 
พนฐานระดับ 
ตำบล 15 คบ

พื้นที่
ดำเนินการ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะ

อ.กุยบุร ี
รพ.กุยบุรี

กิจกรรมที่ 1
•เม.ย.-มิ.ย.64 
กิจกรรมที่ 2 
•ม.ค.-มี.ค.64

อ.กุยบุรี เม.ย.-ก.ย.64

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

■ความพงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมประชุมไม ่
นัอยกว่าร้อยละ 80 
■อัตราผู้ป่วยจิตเวช 
เด็กและวัยรุ่นเข้ารับ 
บริการเพิ่มมากขึ้น 
•จนท.ในหน่วยงาน 
สาธารณสุขผ่านการ 
อบรมร้อยละ 90 
•จนท.เครือข่ายเข้า 
ร่วมการอบรมร้อยละ 
80

ร้อยละของ 
ประชากรเข้าถึง 
บริการการแพทย ์
ฉุกเฉินไม่ตํ่ากว่าร้อย 
ละ 26

•จำนวนผู้ป่วยที่ไม ่
ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน 
ระดับ 4 และ 5 
(Non trauma) ลดลง

ดิวชวัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

■ร้อยละ 
มากกว่าเท่ากับ 
71 ของ ผู้ป่วย 

โรคซึมเศร้า 
เข้าถึงบริการ 
สุขภาพจิต 
■อัตราข่าตัว 
ตายสำเร็จนัอย 
กว่าเท่ากับ 
6.3/ปชก.แสน 
คน

•ร้อยละ 90 
ของผู้พยายาม 
ข่าตัวตาย ไม ่
กลับมาทำร้าย 
ตัวเองชํ้าใน 
ระยะเวลา 1 ปี

■ร้อยละของ 
ประชากร 
เข้าถึงบริการ 
การแพท์ฉุกเฉิน

รายละเอยดการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที ่1
■ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
•ค่าอาหารกลางวัน 
•คาวิทยากร 
รวม 18,000 บาท 
กิจกรรมท ่2
•คาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
•คาอาหารกลางวัน 
•ค่าวัสดุอุปกรณ ์
รวม 25,000 บาท 
กิจกรรมที ่3
•ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
•ค่าอาหารกลางวัน
•ค่าวัสด ุอุปกรณ์ เอกสาร
•ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
•ค่าวิทยากร
•ค่าท่พ้,กวิทยากร
รวม 46,000 บาท

•คาอาหารว่างและเครีองดืม 
•ค่าอาหารกลางวัน

แผนการใช้งบประมาณ

'O
_ระ
ระ

รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที' 2

รวม 
งบประมาณ

88.000

32,500

238,975

แหส่ิง
งบประมาณ

เงินบำรุง

ชื่อผู้รับผ่ดชอบ

สุอัญญา ไตสกุล

เงินบำรุง ราตร ีคงเจริญ



ซอ แผนงาน/ 
โครงการ 

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

กจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนันการ

ระยะเวลา 
ดำเนันการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ
ลา
VO

ร- ห่วุ่ 'ฮ-
'O

รวม
ระ c ะะ)

1

ะฉํc งบประมาณ
ร่ะ ธ่ะะ* ฐ

แหล่ง
งบประมาณ ชี้อผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่3 ะ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ (People Excellence)

11 โครงการ 
เสริมสร้าง 
ความสุขและ 
วัฒนธรรม 
องค่กรท้ดีแก่ 
บุคลากร 
เคริอ*บ่ายบริการ 
สุขภาพ อ.กุยบุรี

1. ประขุม คทก.บริหารเหือ
แผนพัฒนาคุณรรรม งริยธรรม
2. ประขุมขี้แงงนโยบายด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ 
ข้อกำหนดในการคำเบีนทนรวมถึง 
การมีพฤติกรรมบริการทิดีต่อผู้มา 
รับบริการให้บุคลากรในเครือข่าย 
รับทราบและถึอปฎ๊พ๊แก่บุคลากร 
ในเครือข่าย (จนท.รพ.กุยบุริ สสอ. 
กุยบุรื และรพ สต.ทุกแห่ง)
3. จัดกจกรรมแข่งข้บกทาภายใน รพ. 
เพอส่งเสริมการออกกำลังกายและ 
เชื่อมความสัมพันธ์ไนองค์กร

กิจกรรมท ี1 
-คกก.บริหาร 
จำนวน 20 คน 
กิจกรรมที ่2 
จนท.รพ.กุยบุร ี
จำนวน 193 คน 
กิจกรรมที ่3 
จนท.รพ.กุยบุร ี
จำนวน 193 คน

-รพ.กุยบุร ี
-อ.กุยบุรี

กิจกรรมท ี1 
ธ.ค.63 
กิจกรรมท ี2 
ก.พ.64 
กิจกรรมท ี3 
ธ.ค.63-ม.ค.64

บุคลากรของ รพ.กุยบุร่ 
เข้าร่วมประขุมขึ้นจง 
นโยบายต้านคุณธรรม 
จริยธรรม กฎระเบียบ 
ข้อกำหนดโนการ 
ดำเป็นงาน รวมถึงการมี 
พฤติกรรมบริการท้คีต่อผู้ 
มฺารับบริการทุกกลุ่มงาน 
บุคลากรใน รพ.กุยบุริ ม ี

ค่าเฉลี่ยมิติแห่งความสุข 
สุขภาพกายติ 
ร้อยละ 90 ของ 

บุคลากรพ็งพอใจต่อ 
นโยบายและกิจกรรม 
คำเป็นงานค้านคุณธรรม 
จริยธรรมของ รพ.

-จำนวนองค์กร 
แห่งความสุขที่ 
มีคุณภาพ 
มาตรชิาน

กิจกรรมท ี1

-ค่าอาหารว่างและเครีองดีม 
-ค่าอาหารกลางวัน รวม 1,900 บาท 
กิจกรรมท ี2
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าอาหารกลางวัน รวม 19.300 
บาท

กิจกรรมท ี3

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวม 
19,300 บาท

รวมงบประมาณที่ใข้ในยุทธศาสตร์ที ่3 40,500

40,500 เงนบำรุง ลัชบา ฉายศรี

ยุทธศาสตร์ที ่4 ะ พ้'ฌนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

12 โครงการอบรม 1.อบรมและให้ความรู้ -หน.กลุ่มงาน รพ.กุยบุรี ต.ค.63-ก.ย.64 -รัอยละหน่วยงานใน -รัอยละของ กิจกรรมท ี1 ๐เท
และให้ความร้ เกี่ยวกับการประเมน และจนท. สังกัด สป.ผ่าน หน่วยงานใน - ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม VO

เกยวกับการ คุณธรรมและความโปร่งใสใน จำนวน 30 คน เกณฑ์การประเมิน สังกัด สป.ผ่าน -ค่าอาหารกลางวัน
ประเมัน การดำเน่นงานของหน่วยงาน ITA 92% ตามแบบ เกณฑ์การ - ค่าริทยากร
คุณธรรมและ ประเมนหลักฐาน ประเมิน ITA - ค่าวัสดุอปกรณ์
ความโปร่งใสใน เซิงประจักษ ์(EBIT) 92% รวม 6,150 บาท

การดำเน่นงาน
ของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
2564

6,150 เงินบำรุง วรรณด ีคงมา



ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเปัาหมาย/ 

หน่วยนับ

พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
(ระบุเดอน 

ที่จะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/

โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนา 1.การชอรับรองมาตรฐาน HA กิจกรรมที ่1 รพ.กุยบุรี กิจกรรมที ่1 รพ.ผ่านการรับรอง -ร้อยละของ ■กิจกรรมท ี1

คุณภาพ ขั้น 3 จากสถานบันรับรอง -จนท.รพ.กุยบุรี ม.ค.64 คุณภาพมาตรฐาน รพ.สังกัด สธ. -ค่าตรวจประเมิน

โรงพยาบาลสู่ คุณภาพสถานพยาบาล 1 50 คน กิจกรรมท ี2 HA ขั้นที ่3 มิคุณภาพ -คาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โรงพยาบาล ครั๋งๆละ 2 วัน กิจกรรมท ี2 5.ค.63 มาตรฐานผ่าน -คาอาหารกลางวัน

คุณภาพ ป ิ2564 2.ประชุมเชิงปฎบัต็การการ -จนท.รพ.กุยบุรี กิจกรรมที ่3 การรับรอง HA -ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย

สร้างกระบวนการเรียนรู้และ 50 คน มิ.ค.64 ขั้น ที ่3 -ค่าที่พักวิทยากร

การตรวจเยยมประเมิน กิจกรรมที ่3 กิจกรรมที่ 4 -ค่าเดํนทางวิทยากร
โรงพยาบาลเพื่อเตรียมความ -จนท.รพ.กุยบุรี มิ.ค.64 กิจกรรมที ่2

พร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน 50 คน กิจกรรมที 5 . -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม

HA 1 ครั้งๆละ 1 วัน กิจกรรมที ่4 ค.63 -ค่าอาหารกลางวัน

3.กาวิตรวจปะเมินมาตรฐาน -จนท.รพ.กุยบุรี กิจกรรมท ี6 กิจกรรมท ี3

ระบบบริการสุชภาพโดย 184 คน ม.ค.64 -ค่าอาหารว่างและเครื่องตึม

สำนักงานสนับสนนบริการ -คณะทำงาน 5 กิจกรรมที ่7 -ค่าอาหารกลางวัน

สุขภาพเขต 5 ราชบุร ี1 คน ม.ค.64

ครั้งๆละ 1 วัน กิจกรรมที ่5 กิจกรรมท ี8 กิจกรรมท ี4
4.ประ'ฒุเชิงปฎบํตการการ 
จัดการเพื่อความปลอดภัยใน

-จนท.รพ.กุยบุรี

10 คน

ต.ค.63-ก.ย.64 -ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โรงพยาบาล (IC/RM/ENV) 2 กิจกรรมที ่6 (คณะทำงาน)
วุ่นๆละ 1 วัน -ผู้รบับิริการ รพ. -ค่าอาหารกลางวัน (คณะทำงาน)

5.การตรวจประเมินเวช กิจกรรมที่ 7 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดิม (ผู้เข้า
ระเบียนผูป่วยแบบ Internal -จนท.รพ.กุยบุรี ประชุม)
audit 3 ครั้งๆละ 2 วัน

6.การสำรวจความพิงพอใจ

191 คน

กิจกรรมที ่8
-ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เช้าประชุม) 
รวม 25,000 บาท

ผู้รับบริการ 2 ครั้ง -หน่วยงานทุก กิจกรรมที ่5
7,การตรวจสุขภาพประจำปี หน่วย -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จนท.รพ. -ค่าอาหารกลางวัน รวม 6,000 บาท
ร-การสำรวจเชิงรุก IC/ENV กิจกรรมที ่7
ROUND 4 ครั้ง -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,200 บาท

แผนการใช้งบประมาณ

_<ะ
รวม

งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ ช่ีอผู้รับผิดชอบ

13 169,850 เงนบำรุง รัดเกล้า 
เจริญพร



ลำ

ดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ 

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเปัาหมาย/ 

หน่วยนับ

พี้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/

โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบน

14 โครงการพัฒนา 1.การตรวจประเมน กิจกรรมที ่1 รพ.กุยบุรี ต.ค.-ก.ย.64 ห้องปฎ๊ปีติการทาง -ร้อยละของ กิจกรรมที ่1
และยกระดับ มาตรฐานห้องปฎ๊นตัการรังสี -จนท.รพ.กุยบุรี การแพทย์และ รพ.ส้งกัดั -ค่าขอรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ วินิจฉัยและห้องปฎปิีติการ 50 คน ห้องปฎ๊นํติการรังสี กระทรวง -ค่าตรวจประเมิน

ห้องปฎ๊บ้ตการ ทางการแพทย์มาตรฐาน กิจกรรมที ่2 วินิจฉัยผ่านกา สาธารณสุขมี -คาท้พักวิทยากร

รพ.กุยบุร ีป ี2564 กระทรวงสาธารณสุช 1 -จนท.ที่เกยวช้อง รับรองมาตรฐาน คุณภาพ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดม

ครั้งๆละ 1 วัน 30 คน จากกระทรวง มาตรฐานผาน -ค่าอาหารกลางวัน

2.การตรวจประเมินคุณภาพ สาธารณสุข การรับรอง HA รวม 21,800 บาท
ตามมาตรฐานห้องปฎปีติการ ขน 3 กิจกรรมท 2
รังสีวินิจฉัยและ -ค่าอาหารว่างและเครื่องตม

ห้องปฎปีติการทางการแพทย์ -ค่าอาหารกลางวัน

โดยเครือข่ายระดับจังหวัด 2 รวม 4,500 บาท
ครั้งๆละครึ่งวัน

15 โครงการพัฒนา 1.การตรวจประเมินคุณภาพ กิจกรรมที ่1 รพ.กุยบุรี กิจกรรมที ่1 -รัอยละหน่วย -ร้อยละของ กิจกรรมท 1

คุณภาพงาน ระบบบริการพยาบาลตาม -จนท.ที่เกยวข้อง มิ.ย.64 บริการพยาบาลผ่าน รพ.สังกัด -คาอาหารว่างและเครื่องดม

บริการพยาบาล มาตรฐาน OA โดยเครือข่าย 30 กิจกรรมที ่2 เกณท์ประกับ กระทรวง -ค่าอาหารกลางวัน
ป ี2564 ระดับจังหวัด 2 ครั้งๆละครึ่ง กิจกรรมที ่2 ม.ค.-เม'.ย.64 คุณภาพบริการ สาธารณสุขมี รวม 4.500 บาท

วัน -พยาบาล รพ. พยาบาลระดับ 3 คุณภาพ กิจกรรมท ี2
2,ประชุมวิชาการเพพัฒนา กุยบุร ี35 คน ร้อยละ 100 มาตรฐานผาน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดีม

ศักยภาพบุคลากรทางการ การรับรอง HA -ค่าอาหารกลางวัน
พยาบาล 2 ครั้งๆละ 2 วัน ขั้น 3 -ค่าวัสดุอุปกรณ์

รวม 4.500 บาท/ครั้ง

16 โครงการ 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการ กิจกรรมที่ 1 รพ.กุยบุรี เม.ย.-มิ.ย.64 -รัอยละของ -จำนวน กิจกรรมที ่2
สนับสนุน ดำเนินงาน 1 ครั้ง -จนท.รพ.กุยบุรี หน่วยงานที่มีผลงาน นวัตกรรมหรือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดม

นวัตกรรมระดับ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู,่ผลงาน 30 คน วิชาการ/นวัตกรรม เทคโนโลยี -ฅ่าอาหารกลางวับ

เครือข่าย อ.กุย วิชาการและนวัตกรรมสุขภาพ กิจกรรมท่ี 2 นำเสนอมากกว่า สุขภาพที่คิดค้น -ค่าวัสดุอุปกรณ์

บุร ีป ี2564 1 ครั้ง -จนท.รพ.กุยบุรี/ ร้อยละ 80 ใหม่หรือที่ -ค่าจ้างเหมาทำแผ่นป้าย
รพ.สต. รวม พัฒนาต่อยอด ประขาสัมพันธ์
220 คน

แผนการใช้งบประมาณ
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รวม
งบประมาณ

26,300

13,500

24,500

แหลง
งบประมาณ

เงินบำรุง

เงินบำรุง

เงินบำรุง

ชี่อผู้รับผดชอบ

รัดเกล้า 
เจรัญพร

รัดเกล้า 
เจรัญพร

รัดเกล้า 
เจรัญพร



สำ
ดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ 

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดีอบ 

ที่จะ

ผลผลต/ผลลัพธ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาเ

17 .ครงการการ 1 .การอบรมให้ความรู้และ จนท.รพ.และ รพ.กุยบุรี ก.พ. ก.ย.64 -จนท.ผ่านการ ร้อยละของ -ค่าตอบแทนวทยากรบรรยาย
ป้องกันและ ซ้อมแผนการป้องกันและ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ประเมินทักษะการ รพ.สังกัด •ค่าตอบแทนวิทยากรประจำกลุ่ม
ระงับอัคคภัย ระงับอัคคีภัย 1 ครั้งๆละ 2 วัน วันที ่1 50 คน ซ้อมแผนระงับ กระทรวง •ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันที่
รพ.กุยบุร ีป ี2564 วันที ่2 70 คน อัคคิภัยในรพ.ร้อยละ สาธารณสุขมี 1)

80 คุณภาพ •ค่าอาหารกลางวัน (วันที ่1)
มาตรฐานผ่าน •ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันที่
การรับรอง HA 2)
ขั้น 3 •คาอาหารกลางวัน (วันที ่2)

•ค่าวัสดุอปกรณ์

18 โครงการพัฒนา 1 .ประชุมชี้แจงเกณฑ์การ กิจกรรมที ่1 รพ.กุยบุรี กิจกรรมที ่1 -ร้อยละ 100 ของ •ร้อยละ 85 กิจกรรมที่ 1
รพ.สต.ตาม พัฒนาและแนวหางการ -ผูร้ับผิดชอบ พ.ย.63 ตัวแทน รพ.สต.เข้า ของ รพ.สต.ที่ •คาอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เกณฑ์การพัฒนา ประเมิน รพ.สต.ติดคาว ตัวช้ีวัด 22 คน กิจกรรมที่ 2 ร่วมประชุมอบรม ผ่านเกณฑ์การ •ค่าอาหารกลางวัน
คุณภาพ รพ.สต. 2.จัดประชุมแผนปฎิปีตการ กิจกรรมที่ 2 ธ.ค.63 -ร้อยละ 80 ของผู้ พัฒนาคุณภาพ รวม 2,200 บาท
ติดดาว ป ี2564 ความรู้เรื่องงานชันสูตร การ -จนท. กิจกรรมที ่3 เข้าอบรมมีความรู้ รพ.สต.ติดดาว กิจกรรมท ี2

ควบคุมการติดเช้ีอ การโชัยา ผู้รับผิดชอบ 20 ก.พ.-มี.ค.64 ความเข้าใจในการ •ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
อย่างสมเหตุสมผล คน กิจกรรมที ่4 ประเมิน •ค่าอาหารกลางวัน
3.จัดประชุมแลกเปลี่ยน กิจกรรมที 3 มี.ค.64 -มีการติดตาม รวม 2,000 บาท
เรียนรู้เรื่องการรงัฒนา ■ทีมพิเลี่ยง รพ. ประเมินผลการ กิจกรรมที 3
คุณภาพการบริการ รพ.สต. สต.ดีดดาว 14 ดำเนินงาน •ค่าอาหารว่างและเครื่องดีม
ติดดาว คน •คาอาหารกลางวัน
4.ประชุมว๊เคราะห์ติดตาม กิจกรรมที ่4 รวม 7,000 บาท
ประเมินผลการดำเนินงาน -คกก.ประเมิน กิจกรรมที่ 4
ตามเกณฑ์ 30 คน •ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

•ค่าอาหารกลางวัน
รวม 3,000 บาท

แผนการใช้งบประมาณ
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รวม
งบประมาณ

29,400

แหสิ่ง
งบประมาณ

เงินบำรุง

ขอผ้รับผิดชอบ

เมธื สืตาลรัศมี

14.200 เงินบำรุง ลัชนา ธายศรี
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ลำ
คับ

ชื่อ แผนงาน/
โครงการ 

สถานการณ์, 
สภาพปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเปัาหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดีอน 

ที่จะ

ผลผลีต/ผลลัพธ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

คัวช้ีวัด
แผนงาน/
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ
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รวม
งบประมาณ

19 โครงการอบรม
การใช้งาน
สารสนเทคของ
บุคลากร รพ.
กุยยบุรี ป ี2564

1 .อบรมการใช้งานสารสนเทศ -จนท.รพ.กุยบุรี
150 คน

รพ.กุยบุรี ต.ค.63 ก.ย.64 หน่วยบรีการผ่าน
เกณท์ Smart
Hospital

รอยละของ
หน่วยบริการที่ 
เป็น Smart
Hospital

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าอาหารกลางวัน 5.
25

0 5,250 เงินบำรุง พขขาพร
สุวรรณสนขัย

รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที ่4 289,150
รวมทั้งหมด 621,850

ลงขือ...........................................ผู้ขออนุมตแผนงาน/โครงการ
(นายวิยา โปธาสินธุ้)

ทันตแพทย์เชียวชาญ ด้านท้นตสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ความเห็นของกลุ่มงานยุทธศาสตร ์สสจ ความเห็นของกลุ่มงานประกันสุขภาพ สถึจ ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .............................................. ลงชื่อ .............................................. ลงชื่อ ...
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์) (หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ) (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)


