
โรงพยาบาลกุยบุรี

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์
วนั/เดือน/ปี  : ๑4 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
หัวข้อ   : ขออนุญาตน าข้อมูลแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ขึ้นเวบ็ไซต์หน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือแนบเอกสาร)
-ข้อมูลแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

Link  ภายนอก :
หมายเหตุ :

ต าแหน่ง

( )

วนัที ่ ๑4 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

                             (นายวทิยา  โปธาสินธุ)์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวลัชนา  ฉายศรี)

ผู้อนุมัติรับรอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข

ต าแหน่ง   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
ส านักงานปลัดสาธารณสุข

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564

ส าหรับงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลัชนา  ฉายศรี วทิยา  โปธาสินธุ์

วนัที ่ ๑4 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

ต าแหน่ง  นักวชิาการคอมพิวเตอร์
วนัที ่ ๑4 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

นางสาวพัณณิตา  เชื้อชาติ

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พัณณิตา  เชื้อชาติ



ที ปข ๐๐๓๒/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ถนนก้องเกียรต ิอำ๓อเมืองๆ ปข ๗๗๐๐๐

ง'; พฤศจิกายน ๒££๖๔
เรื่อง แจ้งการอนุมืติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕โรงพยาบาลกุยบุรี
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลกุยบุร ีที่ ปข ๐๐๓๒.๓๐๔/๒๓๙๓ ลงวันที ่๒๗ ตุลาคม ๒๔๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงาน/เครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลกุยบุร ี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลกุยบุร ีได้ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลกุยบุรี รวมจำนวน ๓๔ แผนงาน/โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๙๐,๐๑๘ บาท 
(แปดแสนเก้าหม่ืนสิบแปดบาทถ้วน) นั้น

ในการนี ้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โรงพยาบาลกุยบุรี ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

^ ^A/V

(นายวรา เศลวัตนะกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๐๔๓ ต่อ ๔๐๑ - ๔๐๓ 
โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๐๒ ต่อ ๒๐๒



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการใช้งบประมาณ

''ะf นา นา นา รวม
น่วุ่ นวุ่ vq งบประมาณสะI/p รว่

C
Itระ<ร่ะ ปีะ* a

C5 โ1 3 C

ลำดับ

ชี่อ แผนทน/ 
โครงการ

สถานการณ์,สภาพ 
ปีญพา

กจกรรม กลุ่มฟ้าหมาย/ 
หน่วยนับ

พนที่
คำเนินการ

ระยะเวลา 
คำเป็นการ 
(ระบุเดีอน 

ที่ขิะดำเนินการ)

ผลผลึต/ผลลัพธ์ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

ดัวฃ้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ส่งเสริม ไ)องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างมประสิทธิภาพ (pp&p Excellence)
ะ? 'โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูผู้ดูแล 
เดกเที่อซับเคลื่อน 
มาตรฐานสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
แห่งชาดี ในเขต 
อำเภอกุยบุร ี
ป็งบประมาณ 2565

1. ประชุมชีแจงแนวทางการ
ด่าเชนงานขับเคล่ือนงานตาม 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยแห่งชาติ 
ในเขตอำเภอกุยบุรี
2. ตคตามผลการตำเนินงาน 
ขับเคลื่อนงานตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเดกปฐมวัยแห่งชาต ิ
ในเขตอำเภอกุยบุรี

กิจกรรมที ่1
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.
- ครูอบุบาล
- เจ้าหน้าที ่
จำนวน 45 คน 
กิจกรรมที ่2
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพต.

ครูอบุบาล
- เจ้าหน้าที ่
จำนวน 45 คน

อ.กุยบุรี
รพ.

-รพ.สต.

ต.ค.64-ก.ย.65 - เด็กปฐมวัย 0-5 ปีมี
พัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85
- ตรูผู้ดูแลเด็กสามารถ 
จัดการศึกษาและการ 
ตำเนินงานสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัยได ้
อย่างมีไเระสิทธิภาพ

ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ป ี
ทั้งหมดตาบช่วง 
อายุที่กำหนดมี 
พัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85

กิจกรรมที ่1
-ค่าอาหารว่างแคะเครีองตม 
2,250 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 2,250 บาท 
■ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,125บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 900 บาท 

ค่าวิทยากร 3,000 บาท
รวมเป็นเงน 9,525 บาท

9,525.00 เงินบำรุง นวพร ศรีขาว

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เครือข่ายคนไทย 
ทุกกลุ่มวัยใน 
เครือข่ายบริการ 
สุขภาพ อ.กุยบุรี 
ปืงบประมาณ 2565

1. ประชุมทบทวนวิเคราะห์
ปัญหาในปีที่ผ่านมาและ 
ปรับปรุงวางแผนแนวทางการ 
ดำเนินงานการดูแลผู้ปวย 
ต่อเนื่องที่บ้านพร้อมกำหนด 
บทบาทหน้าที่ชองทีมแต่ละ 
ระดับไนการทำหน้าที่โห้การ 
ดูแลสุขภาพ
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
case เยี่ยมบ้าน 1ครั้ง/เดิอน 
รวม 6 ครั้ง

- เจ่าหนาท
- ผู้ป่วย
- ผู้สูงอายุที่มี 

ภาวะพึ่งพิง

อ.กุยบุร กิจกรรมที่ 1 -ผู้ป่วยตาม •ร้อยละ 85
ธ.ค.64 กลุ่มฟ้าหมายได้รับ ของผู้สูงอายุที่มี
กิจกรรมที่ 2 การดิดตามดูแลที่ ภาวะพึ่งิพิงและ
มี.ค.-ส.ค.65 บ้าน>90 % ผู้มีภาวะพึ่งพิง

-ผู้ป่วยและญาต๊มี ได้รับการดูแล
ความพ่ึงพอใจต่อ ตาม care plan
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน>
90%

กิจกรรมที ่1 (6 ครั้ง)
ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม 
1,200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 1,200 บาท 

รวม 2,400 บาท 
กิจกรรมที่ 2 (6 ครั้ง)
ค่าอาหารว่างและเครืองด่ืม 
6,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 6,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์400 บาท 
รวม 12,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 14,800 บาท

14,800.00 เงินบำรุง ส่วน 
QOF

กิตติมา ข็นจ่ต

&/



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาบ/ 
โครงการ

สถานการณ์,สภาพ 
ปัญหา

1. ประจุมฃ้แจง และทบทวน
โครงสร้างระบบบัญชาการ 
เหตุการณ์อุกเธบทาง 
สาธารณสุขรองรับศูนย ์
ปฏ๊บ้ต๊การภาวะอุกเอน 1 ครั้ง
2, ฃ้อมแผนรองรับสถานการณ์ 
อุกเรนบนไตํะ (Table top) 1 
ครั้ง

กิจกรรม
กลุ่มเบัาหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเคิอน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผล๊ต/ผลลัพธ ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวปีว้ด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายถะเอียคการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ

ผ้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา 
เบบการตอบโต้ 

ภาวะอุกเฉินและ 
ภัยสุขภาพ 
เครือข่าย อ.กุยบุรี 
ป ี2565

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

รพ.กุยบุรี ธ.ค.-64 -ศูนย์ปฎ๊บัดีการภาวะ 
อุกเอนทาง 
สาธารณตุขที่สามารถ 
ปฏืบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

มีการจ่ด 
ประชุมและซ้อม 
แผน จำนวน 1 
ครั้ง

-จนท. ผ่าน 
เกณท่การ 
ประเมินทักษะ 
การซ้อมแผน 
รองรับ 
สถานการณ ์
จุกเอนอยู่ไน 
ระตับด ี(>80%)

กิจกรรมที ่1
■ค่าอาหารว่างและเครื่องดม 1,500 
-ฅ่าอาหารกลางวัน 1,500 บาท 
-ค่าจ้างเหมาทำแผ่นบ่เายประขาสัมพันธ ์
400 บาท

'ค่าวัสดุอุปกรณ ์1,600 บาท
รวมเป็นนน 5,000 บาท

5,000.00 เงินบำชุง รัตเกล้า 
เจริญพร

โครงการความ 
ปลอดภัยอาขิวอ 
นามัยและ 
สภาพแวดล้อมใน 
การทำงาน ป ี2565

- อบรมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที ่รพ. 
กุยบุรี

- จนท.รพ.กุยบุร ่
จำนวน 80 คน

รพ.กุยบุริ เม.ย.-มิ.ย.65 -ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ 
ความร้ร้อยละ 80

■ร้อยละ 80 ของ 
รพ.ที่พัฒนา 

อนามัย 
สั่งแวดล้อมได ้
ตามเกณท์ 
Green&Clean 
Hosptial

-ค่าวิทยากร 7,200บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 4,000 บาท 

■ค่าอาหารว่างและเครื่องดีม 4,000 บาท 
-ฅ่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 17,200 บาท

17,200.00 เงินบ'าชุง วัชรากรณ์ 
ทวีสินชุ้สนธิ

0V



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี ลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

แผนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ',สภาห 
ปัญหา

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

พบที่
คำเนนการ

ระยะเวลา 
ดำเน๊นการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพร 
ของ

แผนงาบ/โครงการ

ต้วซ้วัด 
แผนงาบ/ 
โครงการ

รายถะเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ
รวม 

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ ผู้รับผิดขอบ

โครงการคันหา
ผู้ป่วยวัณโรคราย 
ใหม่และพัฒนา 
ระบบการควบทุม 
วัณโรคในอำเภอ 
กุยบุรั
ปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมเพื่อร้บ v! งนโยบายโรคา[นโรค

โนการดำเนินงานเทกระตับจังหวัค
2. ทบทวนคำตังแค่งด้ังคณะจ่างาน . 
ระตับอำเภอให้เป็นปังชุนัน
3. ทบทวนเฒานการณ ์แสะวิเคราะห ์
แนวโบ่มโรควัณโรคในพ้นพ่ื
ง. จัดประชุม Wat loom ทีม SRRT / 
DOT MEETING เพื่อคิดดาม 
เแทนการณ์โรคแทะวางแผนกาว 
ดำเนินงาน
5. จัดทำโครงการรองรับในระดับอำเภอ

6. ดำเนินการคัดกรองแสะค้นหาผู้ป่วย 
วัณโรคในชุมรน
7. ทีมอำ๓อแสะเง้าหน้าทีคลินิกวัณโรค 
ดีดตามเยยมบ้านผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

โนหนที
8. นิเททดีดดามการดำเนินงาบวัณโรคใน 
โรงหยาบาลส่งเสริมแรภาหระตับต้านส

9. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้บริการ 
ดามโปรแกรมบันทึกข้อมูล ง3 แทีม 
(บันทึกในโปรแกรม HOSPITAL OS 
แสะโปรแกรม NT1B THAILAND

10. ประเมินผถ/ ส')ปผลงานการดำเนิน 
โครงการ แสะจัดจ่าฑยงานผลการ
ดำเนิบงาน

กิจกรรมที ่6
- ส์าหรับกลุ่ม 

เสี่ยงเป้าหมายใน 
พื้นที ่(เอพาะใน 
รพ.สต.)
จำนวน 1,500 ตน

อำเภอกุยบุรี
- รพ.
- รพ.สต.

ต.ค.60-ก.ย.65 1. มีตรวจคัดกรองโดย
การเอกชเรย'ปอดใน 
ประชาขนกลุ่มเส่ียง 
ร้อยละ 90
2. มีการดูแลผู้ป่วยวัณ 
โรคไนอำเภอกุยบุร ี
ด้วยระบบ DOT

1. ประชาชนกลุ่ม 
เสี่ยงวัณโรค
โด่'รับการตรวจ 
คัดกรองโดยการ 
เอกซเรย์ปอด 
ไม่น้อยกว่าร้อย 
ละ 90
2. อัตรา 
ความสำเรีจการ 
รักษาวัณโรค 
ปอดรายใหม ่
มากกว่าหรือ 
เท่ากับร้อยละ 90
3. ผู้ป่วยวัณโรค 
ชาดยาน้อยทว่า 
ร้อยละ 0 จาก 
รายงาน TB 03

รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทรศาสตร์ที่ 1

กิจกรรมท ี6
- ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ 

ทรวงอกเคสี่อนที ่(รถโมบาย) สำหรับ 
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายในพื้นที ่(เอพาะใน 
รพ.สต.)
รวมเป็นเงินม 91,000 บาท

91,000.00 PPB อภิรดา 
ถาวรบันท'

J
137,525.00



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดีอบ 

ที่จะดำเนินการ)

แผนการใช้งบประมาณ

กิจกรรม กลุ่มเป็าหมาย/ 
หน่วยนับ

หี้นที่
ดำเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพร
ของ

แผนงาน/โครงการ

ด้วัชึ้วีด
แผนงาน/
โครงการ

รายละเอียดการใช้จำยงขฝระมาณ C-'งฺร:'
19
ร่ะร

นา 
ข๐่;ร:'

ะเ

นา
ะอํ

171
โ6
3

นา
ะวํ
C

iCZ

รวม
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและส่«เสรมการจัดระบบบริการสุขภาหทุกระดับให้มีคุณภาห (Service Excellence)
^ T   ...^ ร % เดึ! I} ท 'T M เาแเ!  ๆI'lVl'Lim*: 1 รึ

ลำดับ

ชึอ แผนงาน/ 
โครงการ

สทานการณ์,สภาพ 
ปี{นหา

โครงการพัฒนา 
ระบบบริการ 
สุขภาพ (Service 
plan) ระดับ 
เครือข่าย อ,กุยบุรี 
จ2565

1. ประขฺมขแจงนโยบายแบาทางการ 
ดำเนินงานระบบบริการสุขภาพ 
(Service plan) 20 สาขา ระดับ 
เครือข่าย อ.กุยบุรี
2. ประขุนวขาการงาบระบบบริการ 
สุขภาพ (Service plan) 20 สาขา 
ระดับเครือข่าย อ-กุยบุรี
3. ร้บการเยื่ยมนิเทศสัญจระด้บ 
จังหวัดประจาบาจากทีมระบบ 
บริการสุขภาพ (Service plan) 
สาขาหํว่ใจ
4. ร้บการเยยมนิเทศสัญจระดับ 
จังหวัดประจาบาจากทีมระบบ 
บริการสุขภาพ (Service plan) 
สาขาได
ร-รับการเยื่ยมนิเทศสัญจระด้บ 
จังหวัดประจาบาจากทีมระบบ 
บริการสุขภาพ (Service plan) 
สาขาอายรุรกรรม
6- รับการเยื่ยมนิเทศระบบบริการ 
สุขภาพ (Service plan)
7- ประขุมวิเคราะห์สรุปพลการ 
ดำเนินงานระบบบริการสุขภาห 
(Service plan) 20 สาขา

กิจกรรมที ่1
-จนท.40 คบ 
กิจกรรมที่ 2 
-จนท.40 คน 
กิจกรรมที่ 3 
-จนท.40 คบ 
กิจกรรมที ่4 
-จนท.40 คบ 
กิจกรรมที่ 5 
-จนท.40 คน 
กิจกรรมที ่6 
จบท.40 คน 

กิจกรรมที ่7 
จนท.40 คบ

(.กุยบุรี กิจกรรมท ี1 
ต.ค.64 
กิจกรรมที ่2 
ม.ค.-เม.ย.65 
กิจกรรมที ่3 
ต.ค.64-ก.ย.65 
กิจกรรมที ่4 
ต.ค.64-ก.ย.65 
กิจกรรมที ่5 
ต.ค.64-ก.ย.65 
กิจกรรมที่ 6 
ส.ค.65 
กิจกรรมที ่7 
ก.ย.65

-เครือข่ายกุยบุรีมีการ 
ชัดทำแผนพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service plan) ระดับ 
อำเภอ 1 แผน 
-ร้อยละของบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 
เครือข่ายระบบบริการ 
สุขภาพ (Service 
plan) 20 ลาขา ได้รับ 
การอบรมริขาการ 
มากกว่าร้อยละ 80

27 ย้ตราคาtmารก 
แรกเกิดอาบุ £28 วับ 
28.วัอยละการไท้การ 
คูนลดาฆแยบการดูแล 
ล่วงหบา (Advance 
Caie PLanninjJUj 
พู้งวชประดับประคอง 
อย่างบึคณภาพ 
29 ร้อยละรองพูป็วอ 
นอกพั้หฆดพึ๋โด้รบ 
บวิการ ดรวขี วันัจฉัย 
รักบาไรคนละ^บฟ ู
ลภาพด้วยกาลควิ 
การแพทย์นยนไทย 
และการแพทย์ 
หางเลือก
30.ร้อยละชองยป่วย 
ไรครีบเศร้าเขัาถึง 
บริการสุรภาพชิด
31 อดราการพำตัว 
ตายลำเรึชิ
32 อํพรวคายยูป้วยดค 
เชึ้อใบกระแสเลือด 
แบบ^นแรงรบิต 
community acquaed
33 Refracture Rate 
3fi.อัดราคายร!อง

พับวยโรคกล้าบฟ้อ 
ท้วใจคายเฉียบ หลับ 
ขบิค STEMI และการ 
ใท้การรักษาคาย 
มาตรVTบหามเวลาห 
กำหบด

กิขิ)กรรมท ้1

-คำอาหารว่างแระเครื่องดื่ม 2.000 
•ค่าอาหารกลางวับ 2,000 
รวม 4,000 ปาท 
กิจกรรมที ่2
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000 

-ค่าอาหารกลางวับ 2.000 
รวม 4,000 บาท 
กิจกรรมที ่3
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,000 

-ค่าอาหารกลางวับ 2,000

รวม 4,000 บาท 
กิจกรรมที ่4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.000 

-ค่าอาหารกลางวับ 2,000 
รวม 4,000 บาท 
กิจกรรมที ่5
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2,000 
-ค่าอาหารกลางวับ 2,000 
รวม 4,000 บาท 
กิจกรรมที ่6
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4300 
-คำอาหารกลางวัน 4300 
รวม 9,000 บาท 
กิจกรรมที่ 7
'ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.000 
-ค่าอาหารกลางวัน 2,000 
รวม 4,000 บาท 
รวมฟันเงิน 33,000 บาท

33,000.00 พนบำรุง คิมิตรา บุญเกิด

0
/



ลำดับ

ข๊อ แผนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ์,สภาห 
บีญทา

กิจกรรม

แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานลาธารณสุขจังหวัดประจวบ■น^

กลุ่มเปัาหมาย/ 
หน่วยนับ

พื้นที่
ดัาณินการ

ระยะเวลา 
ลำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะลำเนินการ)

ผลผลิด/ผลดัพร 
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

35. รัรยละพู้น์')ย
มะเร็ง 5 ฒัด้มแรก 
ร็ต้ร้มภารร้ทษาภาย 
1น งะยะเวส-ท่รํ่กำหนส
36. ง้8ยละพู้งวย 
CKOilSHn eGFR 
รดผ< 5
mt/mir/l. 73m2/yr
37. ริอยฐะผู้ปายคัร 
กระจกชบดบอด 
(Blinding Cataract) 
ได้รับการผำด้ค 

ภายใบ 30 วน
39.รัอยละชองผูป่าย 
ยาแพดีดI■ชาส ่
กระบานการ 
บำบัดรักษา ได้รับ 
การดูแลอย่างมี 
คุณภาพต่อเนื่อง 
จนถึงการดีดดาม 
(Retention Rate)
ป็0.รัอยละชอง ผู้ป่าย 
Intermediate 

care • ได้รับการ
บริบาลyเบสภาพ 
และดีดตามจบครบ 6 
เดึอบ หรึอจบ 

Barthel index ะะ 
20 ก,อบครบ 6 เดึอน

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมๆณ

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ ผ้รับผิดชอบ

0



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ซ็ร น*บทน/ 
โครงการ

สอานการทร,สภาห 
ปัญหา

กืจกรร!! กลุ่มเป็าหมาย/ 
หน่วยนับ

หึ้บที่
ลำเนินการ

ระยรเวลา 
ลำเป็นการ 
(ระบุเดือน 

ทื่ชะลำเนินการ)

ผลผลิด/ผลลัพธ์ 
ชอง

แผนงาน/โครงการ

ดัวซ็วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาท!

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ ผ้รับผิดชอบ

โครงการตรวจ
คัดกรองภาวะ 
แทรกช้อนในผู้ป้วย 
เบาหวาน่และ 
ความดับโลหิตสูง 
เครือจ่ายบริการ 
สุขภาพ อ.กุยบุร ี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

บประ'!รุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการดำเนินงาบปัธงกัน 
ควบคุมโรคเรึ้อรัง แลแจ้าหน้าหึ 
ผู้เทรวข้อง (NCD Bord)
ปีละ 2 ครั้ง
2. ค้นหา/คำเนิบการตรวจคัดกรรง 
จอประลาทตาและเท้าผู้ปีวย 
เบาหวาน โดยกล้อง Camera 
Fundus พร้อมทั้งคัดลาม/ส่งต่อ ผู้ 
ทื่พบรดปกติเพื่อรับการรักษาและ 
รดดามดูแลอย่างต่อเน้อง โดย
เจ้าหน้าพื่จ่วยโบโครงการ
3. ประรทสัมพันธ์โห้ความรู้เรีอง 
แบวพางปฎิน้คีโบการดูแลและแจ้ง 
สัญญาณอับดรายต่อโรคหัวใจและ 
หลอดเลือดสมองให้กับผู้ป่วย 
รายบุคคลและรายกลุ่ม
ง.ติคคามตรวจเยยมการจัดบริการ 
โรคเรั้อรังโบ รพ.สต.คามมาดรฐาน 
NCD คุณภาพ

ร-ประชฺมแลกเปลั๋อบเรียนรู้ ( 
Conference case ) สำหรับ 
เจ้าหน้าพื่โบการดูแลโรคเรั้อรัง (3 
ครั้ง/ปี)
6,รวบรวม/ครวจสรบข้อมูล 
รายงานผลการดำเนินงาน 
/.ติดตาม สรฺปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1

เป๋าหมาย 20 
คน
กิจกรรมที2่ 
-กลุ่มเป๋าหมาย 

1,605 คบ 
- เช้าหน้าที ่8 คบ

อำเภอกุยบุรี กิจกรรมท ิ1

ต.ค.6ง,มี.ค.65 
กิจกรรมที ่2 
ต.ค.64-มี.ค.65 
กิจกรรมที ่3 
ต.ค.64-ก.ย.65 
กิจกรรมที่ 4 
เม.ย.-ห.ค..65

1.ผู้ป็วยเบาหวาน

ไดัวิการตรวจหา 
ภาวะแทรกซ้อนด้าน 
จอประสาทตาแระเท้า 
2..ผู้ป่วยเบาหวาน 
โต้รการตรวจหา 
ภาวะแทรกช้อนและ 
พบภาวะแทรกซ้อน 
โต้รับการส่งต่อ เพื่อ 
รับการรักษาตาม 
เกณท้การรักษา

1. ร้อยละ 60 
ของผู้ป่วย 
เบาหวานและ 
ผู้ป่วยความดัน 
โลหิตสูงที่โด้รับ 
การตรวจหา 
ภาวะแทรกช้อน 
ด้านจอประสาท 
ตาและเท้า
2. ร้อธละ 95 
ชองผู้ป่วย 
เบาหวานและ 
ผู้ป่วยความดัน 
โลหิตสูงที่โด้รับ 
การตรวจด้นหา 
ภาวะแทรกช้อน 
และพบ
ภาวะแทรกช้อน 
โต้รับการส่งต่อ 
เพื่อรับการ 
รักษาตามเกณท้ 
การรักษา

กิจกรรมที่ 1

- ค่าอาหารว่างและเครืองดีม 1,000 
บาท

คำอาหารกลางวัน 1,000 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม 2,000 บาท 
รวม 4,000 บาท

กิจกรรมที่ 4
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับ 

ผู้ป่วย 40,125 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเช้าหน้าที่ 
2,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 2,000 บาท

รวม 44,125 บาท 
รวมเป็นเงิน 48,125 บาท

48,125.00 เงินบำรุง บิตยา ชาวเรือง

(/



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำด้บ

ซีอ แผนงาน/ 
โครงทาร

สถานการณ์,สภาห 
ปัฌูหา

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ
หึ้นที่

ลำเนินการ

ระยะเวลา 
ลำเนินการ 
(ระบุเดีอน 

ทื่จะลำเนินการ)

ผลผลค/ผลลัพธ์ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ ผู้รํฃผิดชอบ

โครงการพัฒนา 
ระบบงาน 
เครือข่าย 
สุขภาพจิตและยา 
เสพติด ร.กุยบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ปีงบประมาณ 2565

1. วัคหำโครงการเสนอผู้บริหาร
2. ประ'ธุมหน่วยงานภายไน
โรงพยาบาลท่ืเกื่ยวซ้องเ'ทอเดริยม ่
ความพร้อมในการวัดอบรม
3. วัดเดรียมสทานทั๋ วัสด ุอุปกรณ ์
และเอกสารทื่โช้โบการดำเนิน 

กิจกรรม
ง. ประขุมขึ้แจงคณะหำงานท่ี 
เที่ยวข้อง
5. ชัดกิจกรรมอบรมความรู้เร์องการ 
ส่งต่อเค็กวัยเรียนใบระบบจิตเวช 
เด็กและวัยฐ่บระดับอำเภอ
6. ชัดกิจกรรมอบรมพ้พนาบุคลากร 
สารารณสุขด้านจิดเวชและยาเสพติด
7. ประบุมนิเทศงาน และติดตามผล 
การดำเนินงาน
8. สรุปผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ 5
- ครู,เจ้าหน้าที ่
รพ.และ รพ.สด. 
จำนวน 110 คน 
กิจกรรมที่ 6
- เจ้าหน้าท่ี รพ. 
และ รพ.สด. 
(แพทย์,พยาบาล 
และ จนท.อื่นๆ) 
จำนวน 100 คน

อ.กุยบุรี 
รพ.กุยบุรี

กิจกรรมท ี5 
เม.ย.-มิ.ย.65 
กิจกรรมที ่6 
ม.ค.-มิ.ค.65

-ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมประชุมไม ่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
-อัตราผู้น้วยจิตเวช 
เด็กและวัย'รุ่นเข้ารับ 
บริการเพั๋มมากขึ้น 
จบท.ใบหน่วยงาน 

สาธารณสุขผ่านการ 
อบรมร้อยละ 90 
-จบท.เครือข่ายเข้า 
ร่วมการอบรมร้อยละ 
80

ร้อยละมากกว่า 
เท่ากับ 71 ชอง 
ผู้น้วยโรค 
ชิมเศร้าเข้าถึง 
บริการสุขภาพจิต 
อัตราร่าตัวตาย 

สำเร็จน้อยกว่า 
เท่ากับ 6.3/
ปชก.แสนคน 
ร้อยละ 90 
ของผู้พยายาม 
ร่าตัวดาย ไม ่
กลับมาท่าร้าย 
ตัวเองข้ึาใน 
ระยะเวลา 1 ปี

กิจกรรมท ี5 
ค่าอาหารว่างและเครีองด่ืม 4,500 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน 4,500 บาท 
-ค่าวิทยากร 4,200บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์3,000 บาท 
•ค่าเอกสาร 5,400 บาท 
รวม 21,600 บาท 
กิจกรรมที่ 6 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 5,500 บาท 
ค่าวิทยากร 8,400 บาท 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท 
-ค่าเอกสาร 5,500 บาท 
รวม 27,900 บาท 
รวมเป็นเงิน 49,500 บาท

49,500.00 เงินบำรุง สุอัญญา โตสกุล

โครงการพัฒนา 
ระบบบริการ 
การแพทย์ฉฺกเฉิน 
ครบวงจรแสะ 
ระบบส่งต่อ 
เครือข่ายสุขภาพ 
อ.กุยบุรี

- อบรมให้ความรู้ท้ฒบา 
ศักยภาพบุคลากรใบระบบ 
บริการการแพทย์ฉกเฉิน 
เครือข่ายสุขภาพ อ.กุยบุรี และ 
ซ้อมแผนอุบ้ติเหตุหม่

ทยาบาล รพ/รห. 
สต. ง6 คบ 

จบท.รพ.สต. 24 
คน

จบท.รพ. 60 คบ 
อสน. 120 คน 
จบท.กุ้ภัย 30 คบ 

- หน่วยคู้ชีหพึ้นฐาน 
ระดับดำบล 15 คบ

อ.กุยบุริ เม.ย.-ก.ย.65 - ร้อยละของประชากร 
เข้าถึงบริการ 
การแพทย์อุกเฉิบไมดา 
กว่าร้อยละ 26 

จำนวนผู้ป็วยสํม่ 
อุกเฉินใบห้องอุกเฉิน 
ระดับ 4 และ 5 (Non 
trauma) ลดลง

•ร่อยละของ 
ประชากรเข้าถึง 
บริการการแพท ์
อุกเฉิน

ค่าอาหารว่างและเครืองดิม 
16,250 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 16,250 บาท

เป็นเงินรวม 32,500 บาท

๐
32,500.00 พบบำรุง ราตรี คงเจรีญ

0/
รวมงบประมาณที่ใข้โบยุทธศาสตร์ที ่2 163,125.00



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ยุทธศาสตร์ที ่3 ะ พ้ฒบาบุคลากรให้มีปรรสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellence)

10 ใคร!การเสริมสร้าร 1.ประชุม คกก.บริหารเพ่ือ กิจกรรมที ่1 -รห.กุยบุร ี กิจก'

ชื่อ นผนงาน/ 
โคร'!การ

สยานการณ์,สภาพ 
ปัยุทฺท

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

พ้ึนท่ี
ดำเนินการ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดีอบ 

ที่จะดำเนิบการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
'ยอ!

แผน!าน/โครงการ

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ 
โคร!การ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

'ว,ิ
ริ

รวม
งบประมาณ แหลิง

งบประมาณ ผ้ร้บผิดชอบ

โครงการเสริมสร้าง 
ความสุขและ 
วัฒนธรรมองค์กรที ่
ดิแก่บุคลากร 
เครีอข่ายบริการ 
สุชภาพ อ.กุยบุรี

1. ประชุม คกก.บริหารเพื่อ 
แผนพ้๒นาคุณธรรม จริยธรรม
2. ประธุมชี้แจงนโยบายด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ 
ช้อกำหนดในการดำเนินงาบ 

รวมถึงการมีพฤติกรรมบริการที่ 
ดีต่อฒู้ารับบริการให้บุคลากรใน 
เครือข่ายรับทราบและถึอปฎิบ้ติ 
แก่บุคลากรในเครือข่าย (จบท. 
รพ.กุยบุร ีสสอ.กุยบุรี และรพ. 
สต.ทุกแห่ง)
3. จัคกิจกรรมแข่งขันทีหาภายใน 
รพ.เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง 

กายและเช้ีอมความสัมพันธ์โบ 
องค์กร

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

รพ.กุยบุร ี
■อ.กุยบุรี

กิจกรรมที่ 1 
ธ.ค.64 
กิจกรรมที ่2 
ก.พ.65 
กิจกรรมที่ 3 
ธ,ค.64-ม.ค.65

บุคลากรชอง รพ.กุยบุรี 
เข้าร่วมประชุมชี้แจง 
นโยบายด้านคุณรรรli 
จรียธรรม กฎระเบียบ 
ข้อกำหนดโบการ 
ดำเนินงาน รวมถึงการมี 
พฤติกรรมบริการทด็ด่อผู ้
มารับบริการทุกกลุ่มงาบ 
บุคลากรโน รพ.กุยบุร ี5 

ค่าเฉลื่ยมีรแห่งความสุช 
สุขภาพกายดี 
ร้อยละ 90 ของ 

บุคลากรพึงพอใจต่อ 
นโยบายและกิจกรรม 
ดำเนิบงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของ รพ.

-จำนวนองค์กร 
แห่งความสุขที่ม ี
คุณภาพ 
มาตรจาน

กิจกรรมที 1
-ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม 950 บาท 
•ค่าอาหารกลางวัน 950 บาท 
รวม 1,900 บาท 
กิจกรรมที่ 2
-ค่าอาหารว่างและเครืองด่ืม 9,550 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 9,550 บาท 
รวม 19,100 บาท 
กิจกรรมที ่3 
-ค่าอาหารว่างและเครืองด่ืม 19,000 
บาท
รวม 19,000 บาท 
เป็นเงินรวม 40,000 บาท

40,000.00 เงินบำรฺง ลัชนา อายศรี

รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 40,000.00

ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาส (Governance Excellence)

โครงการอบรมและ 1 .อบรมและให้ความรู้เทียวกับ - หัวหน้ากลุ้ม รพ.กยบุรี ต.ค.64-ก.ย.65 ร้อยละหน่วยงานใน ร้อยละของ กิจกรรมที ่1 ๐๐ 6,150.00 เงินบำรุง
โห้ความรู้เทียวกับ การประเมินคุณธรรมและความ งาบและเจ้าหน้าที่ สังกัด สป.ผ่านเกณท์ หน่วยงานใน - ค่าอาหารวำงและเครื่องดื่ม นา

'O
การประเมิน โปร่งใสในการดำเนินงาบของ จำนวน 30 คน การประเมิน ITA 92% สังกัด สป.ผ่าน 1,500 บาท
คุณธรรมและความ หน่วยงาบ ตามแบบประเมิน เกณฑ์การ - ค่าอาหารกลางวัน 1,500 บาท
โปร่งใสโบการ หลักฐานเชึงประจักษ์ ประเมิน ITA - ค่าวิทยากร 3,000 บาท
ดำเนินงานของ (EBIT) 92% - คำวัสดุอุปกรณ์ 150 บาท
หน่วยงาน
ปึงบประมาณ 2565

รวมเป็นเงิน 6,150 บาท

วรรณด ิคงมา

(/



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สทาบการณ์,สกาพ 
ปึผูรท

กิจกรรม
กลุ่มIปัาหมาย/ 

หน่วยนับ
mm

ลำเนินการ

ระยะเวลา 
ลำเนิบการ 
(ระบุเดีอน 

ที่จะลำเนินการ)

ผลผลิค/ผลลัพธ ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ดัวขี้วัด 
แผนงา'น/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

นานงุ่

a
3

รวม
งบประมาณ แหลิง

งบประมาณ
ผ้ร้บผิดขอบ

โครงการพันนา 
คุณภาพ 
โรงพยาบาลลู่ 
โรงพยาบาล 
คุณภาพ อ.กุยบุร ี
ป2ี565

1. การขอรับรองมาตรฐาน HA 
ชั้นทื ่3 จากลถาบันรับรอง 
คุณภาพสถานพยาบาล ใครงๆ 
ละ2วับ
2. ปวิะชุมเชิงปฎิบ้ติการการ 
สร้างกระบวบการเรียนรู้และ 
การตรวจเยี่ยมประเมิน
โรงพยาบาลเพื่อเตรียมความ 
พร้อมลู่การรับรองมาตรฐาน HA 

1 ครั้งๆละ 1 วับ
3. การตรวจประเมินเวชระ:เบียน 
ผู้ป่วยแบบ Internal audit 3 
ครั้งๆละ 2 วัน

กิจกรรมที ่1
-จนท.รพ.กุยบุร ี
50 คน 
กิจกรรมที ่2 
•จนท.รพ.กุยบุร ี
50 คน 
กิจกรรมที ่3 
■จนท.รพ.กุยบุรี 
10 คบ

รพ.กุยบุรี กิจกรรมที ่1
พ.ย.65 
กิจกรรมที่ 2 
ม.ค.65 
กิจกรรมที ่3 
ธ.ค.64,มี,ค.65, 
ก.ค.65

•รพ.ผ่านการร้บรอง 
คุณภาพมาตรฐาน HA 
ขนที ่3

•รอยละของ 
รพ.สังกัด 
กระทรวง 
สาธารณสุขมี 
คุณภาพ 
มาตรฐานผ่าน 
การรับรอง HA 
ขั้น 3

กิจกรรมที ่1
•ค่าธรรมเนียมผู้เย่ียมสำรวจ (สรพ.) 
108,000 บาท

•ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,000 บาท 
•ค่าอาหารกลางวับ 5,000 บาท 
รวม 118,000 บาท 
กิจกรรมที ่2
•ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 4,200 บาท 
ค่าที่หักวิทยากร 1,450 บาท 

•ค่าเดินทางวิทยากร 4,000 บาท 
•ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 2,500 บาท 

รวม 14,650 บาท 
กิจกรรมที ่3
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 3,000 บาท 

รวม 6,000 บาท 
รวมเปีนเงิน 138,650 บาท

๐ ๐
138,650.00 1งินบ0ารุง รดเกลา 

เจริญพร



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สลานการณ์,สภาพ 
ปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ

พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ชอง

แผนงาน/โครงการ

ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/

โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

ผ้รับผิดขอบ'๐๔
1๐
ร:ร

เท'ทุ่
ร:

ร่ะ

นา
VO

1
เท
'O
รอ์
C!_
ร:
C

รวม
งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ

โครงการพัฒนา 1.การตรวจประเมินมาตรฐาน กิจกรรมที ่1 รพ.กุยบุรี กิจกรรมที่ 1 -ห้องปฏิบัติการทาง -รัอยละของ กิจกรรมที่ 1 oP ๐๐ 14,800.00 เงินบำรุง รัดเกล้า
และยทระดับ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ -จนท.รพ.กุยบุรี ธ.ค.64 การแพทย์และ รพ.ลังกัด -ค่าที่พักวิทยากร 5,800 บาท ๐

00
๐P เจริญพร

คุณภาพ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 30 คน กิจกรรมที ่2 ห้องปฏิบัติการรังสี กระทรวง -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 1,500 บาท

ห้องปฏิบ้ติการ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมที ่2 ธ.ค.64,มิ.ย.65 ริบจฉัยผ่านการับรอง สาธารณสุขมึ -ค่าอาหารกลางวัน 1,500 บาท

โรงพยาบาลกุยบุรี 1 ครั้งๆละ 1 วับ -จนท.ที่เกี่ยิวิขอิงิ มาตรฐานจาก คุณภาพ รวม 8,800 บาท

ป2ี565 2.การตรวจประเมินคุณภาพ 30 คบ กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานผ่าน กิจกรรมที่ 2
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การรับรอง HA -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 บาท
ทางการแพทย์และ ชั้น 3 -ค่าอาหารกลางวัน 3,000 บาท
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โดย รวม 6,000 บาท

เครือข่ายระดับจังหวัด 2 ครั้งๆ รวมเป็นเงิน 14,800 บาท

ละ 1 วัน

โครงการพัฒนา 1.การตรวจประเมินคุณภาพ กิจกรรมที ่1 รพ.กุยบุรี กิจกรรมที ่1 -รัอยละหน่วยบริการ -รัอยละของ กิจกรรมที่ 1 o๐ o๐ 14,000.00 เงินบำรุง รัดเกล้า
คุณภาพงาน ระบบบริการพยาบาลตาม -จนท.ทิ่นิายิวิขิ'อง มิ.ย.65 พยาบาลผ่านเกณฑ์ รพ.ลัมิาด -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 บาท ๐๐ o๐ เจริญพร
บร๊การพยาบาล มาตรฐาน QA โดยเครือข่าย 30 คน กิจกรรมที ่2 ประกันคุณภาพ กระทรวง -ค่าอาหารกลางวัน 3,000 บาท T—•

โรงพยาบาลกุยบุรี ระดับจังหวัด 2 ครั้งๅละ 1 วัน กิจกรรมที ่2 ม.ค.65,เม.ย.65 บริการพยาบาลระดับ3 สาธารณสุขมี รวม 6,000 บาท

ป2ี565 2.ประ,ธุมวิชาการเพื่พัฒนา -พยาบาล รพ.กุย ร้อยละ 100 คุณภาพ กิจกรรมที่ 2
ศักยภาพบุคลากรทางการ บุรี 35 คบ มาตรฐานผ่าน -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 3,500 บาท

พยาบาล 2 ครั้งๆละ 2 วัน การรับรอง HA -ค่าอาหารกลางวัน 3,500 บาท

ชั้น 3 -ค่าวัสดุอุปกรณ์1,000บาท 1
รวม 8,000 บาท V
รวมเป็นเงิน 14,000 บาท (7

13
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ลำดับ

โครงการสนับสบุน 
นวัตกรรมสุขภาพ 
ระดับ[ครือข่าย 
อำเภอกุยบุร ีปี 
2565

16

ชี่อ แผนงาน/ 
โตรงการ

สถานการณ์,ตภาพ 
ปัญหา

โครงการการ
ปีองกันและระงับ 
อัคคีภัย รพ.กุยบุร ี
ป ี2565

กิจกรรม

1. ประชุมชแจงแนวทางการ 
ดำเนินงาน 1 ครั้ง
2, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน 
วิชาการและนวัตกรรมสุขภาพ 
ครั้ง

1.อบรมให้ความรู ้และซ้อม
แผนการปีองกันและระงับ 
อัคคีภัย 1 ครั้งๆละ 2 วับ

แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันฐ์

กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

กิจกรรมที ่1 
•จนท.รพ.กุยบุรี/ 
รพ.สต. รวม 190 
คน

จนท.รพ.และ 
จนท.ทีเกี่ยวข้อง 
วันที ่1 : 50 คน 
วันที ่2 : 70 คน

พื้นที่
ดำเนินการ

รพ.กุยบุรี

รพ.กุยบุรี

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

พ.ค. 65

ก.พ.-ก.ย.65

ผลผลิด/ผลลัพธ์ 
ของ

แผนงาบ/โครงการ

-ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมนำเสนอ 
มากกว่าร้อยละ 80

■จำนวน 
บวัตกรรมหรือ 
เทคโนโลย ี
สุขภาพที่คิดค้น 
ใหม่หรือที ่
พัฒนาต่อยอด

จนท.ผ่านการ
ประเมินทัก'ษะการ 
ซ้อมแผนระงับอัคคิภัย 
ในรพ.ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

■ร้อยละของ
รพ.สังกัด 
กระทรวง 
สาธารณสุขม ี
คุณภาพ 
มาตรฐานผ่าน 
การรับรอง HA 
ขั้น 3

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,500 บาท
■ค่าอาหารกลางวัน 9,500 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมาทำแผ่นป้าย 
ประชาสัมพันธ ์500 
รวมเป็นเงิน 21,500 บาท

กิจกรรมที ่1
■ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
3,000 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรประจำกลุ่ม 
8,400 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันที ่1) 
3,500 บาท
-ค่าอาหารกลางวับ (วันที ่1)
3.500 บาท
•ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วับที ่2)
4.500 บาท
■ค่าอาหารกลางวับ (วันที ่2)
4,500 บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท
รวม 29,400 บาท

แผนการใช้งบประมาณ

รวม 
งบประมาณ

21,500.00

29,400.00

แหล่ง
งบประมาณ

เงินบำรุง

เงินบำรุง

ผ้รับผิดชอบ

รัดเกล้า 
เจริญพร

วิชรากรณ ่
ทวีสินรุ้สนธิ

1/



ลำดับ

โครงการพัฒนา 
รพ.สต.ตามเกณฑ์ 
การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 

112565

ชี่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ์,สภาพ 
บีญหา

แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กจกรรม

J. ทบทวนและวิเคราะห์ผลทา-) 
ดำเนินวานการพัฒนา รพ.ลต.ในปึ 
2564
2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ รพ.สต,

2.1 จัดประชุมช้ึแจงเกฌท่การ 
พัฒนาและแนวทางการประเม่น 
รพ.สต.ติดดาว

2.2 จัดประชุมแผนปฎิบํติการ 
ความรู้เรื่องงาบชันสูตร การควบคุม 
การติดเร์อ การใช้ยาอย่างสมเหตุ 
สมผล การใช้ยาสมุนไพร 
สาธารณสุขมูลฐาน
2.3 ทบทวน/จัดทำ CPG ให้เป็น 
ปัจจุบันและครอบคลุมบริการใน 
รพ.สต.
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการบริทาร รพ. 
สต. ติดดาว ใคยทีมพื่เลํ่ยง รพ.สต. 
ระดับอ่า๓อ จำนวน 5 ครั้ง
4. ประชุมวิเคราะห์ติดตาม 
ประเม่นผลการดำเนินงาบตาม 
เกณฑ์ โดยคณะกรรมการประเม่น 
ระดับ อำเภอ และเจ้าหน้าที่รพ.สต.
5. รายงานผลการประเม่นต่อ
ผู้บริหารและอ่านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเข้าหมาย/ 
หน่วยนับ

กิจกรรมที 1 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 22 คน 
กิจกรรมที ่2 
■จนท.ผู้รับผิดชอบ 
20 คน 

กิจกรรมที่ 3 
•ทีมที่เลี้ยง รพ. 
สต.ติดดาว 14 คน 
กิจกรรมที่ 4 
คกก.ประเมิน 30 
คน

พื้นที่
ดำเนินการ

รพ.กุยบุรี

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

กิจกรรมท ี1 
พ.ย.64 
กิจกรรมที ่2 
ธ.ค.64 
กิจกรรมที่ 3 
ก.พ.-มี.ค.65 
กิจกรรมที ่4 
มี.ค.65

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

-รัอยละ 100 ชอง 
ตัวแทน รพ.สต.เช้า 
ร่วมประชุมอบรม 
■ร้อยละ 80 ของผู้เข้า 
อบรมมีความรู้ความ 
เข้าใจในการประเมิน 
-มีการติดตาม 
ประเมินผลการ 
ดำเนินงาน

ดัวชี้วัด 
แผนงาบ/ 
โครงการ

•ร้อยละ 85 ของ 
รพ.สต.ที่ผ่าน 

เกณฑ์การ 
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที ่1 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,100 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน 1,100 บาท 
รวม 2,200 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 1,000 บาท 

รวม 2,000 บาท 
กิจกรรมที ่3 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 3,500 บาท 

รวม 7,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 1,500 บาท 

รวม 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 14,200 บาท

แผนการใช้งบประมาณ

๐

รวม
งบประมาณ

14,200.00

แหล่ง
งบประมาณ

เงินบำรุง

ผู้รับผิดชอบ

ลัชนา ฉายศรี

0
/



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ
ชื่อ แผนงาน/ 

โตรงกา'ร
สกานการณ์,สภาพ 

ปัญหา

1.การประชุมเซิงปฏ๊บ้ต๊การการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
ในโรงพยาบาล 2 ชุ่นาละ 1 วัน 

.การตรวจสุขภาพประจำป ิ
3.การสำรวจเซิงรุก (IC/ENV 
ROUND)

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

พื้นที่
ลำเนิบการ

ระยะเวลา 
ลำเนิบการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะลำเนิบการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

ด้วชื้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ ผ้รับผิดชอบ

18 โครงการการ
ป้องกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือ 
โนโรงพยาบาล 
ป2ี565

19 โครงการอบรมการ 
ใช้งานสารสนเทศ 
ของบุคลากร 
โรงพยาบาลกุยบุร ี
ป2ี565

- อบรมการใช้งานสารสนเทศ

- จนท.รพ.กุยบุรี
จำนวน 180 คน

- คณะทำงาน 
จำนวน 5 คน

- จนท.รพ.กุยบุร ี
จำนวน 191 คน

- หน่วยงานทุก 
หน่วยงาน

|.กุยบุร กิจกรรมที่ 1
มี.ค.65 
กิจกรรมที่ 2 
ม.ค.65 
กิจกรรมที ่3 
ต.ค.64-ก.ย.65

เจ้าหน่าทิมืความรู่ 
ความเข้าใจในการ 
ป้องกันและควบคุม 
การติดเชื้อใน 
โรงพยาบาล ไม่พบ 
จนท.ติดเช้ือจากการ 
ปฏิบัติงาบ 
- เจ้าหน้าทึ๋โด้รับการ 
ตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ประจำปีและการแก้ไข 
ปัญหาสุขภาพตาม 
ความเหมาะสม 

หน่วยงานปฏิบัติตาม 
แนวทางการป้องกัน 
และควบคุมการติดเชื้อ 
น รพ.

- ไม่พบอัตรา
การติดเชื้อใน 
รพ. ไม่พบ 
จนท.ติดเชื้อจาก 
การทำงาน
- จนท.ได้รับ 

การตรวจ 
สุขภาพประจำป ี
100%

- หน่วยงาน 
ปฏิบัติตามแนว 
ทางการป้องกัน 
และควบคุมการ 
ติดเช้ือในรพ.

กิจกรรมที่ 1
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

คณะทำงาบ จำนวน 500 บาท

- ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาบ 
จำนวน 500 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้า 
อบรม จำนวน 9,000 บาท

ค่าอาหารกลางวันผู้อบรม 
จำนวน 9,000บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2,000บาท 
เป็นเงิน 21,000 บาท

กิจกรรมที ่2
ค่าวัสดุอปกรณ์ 1,200 บาท

เป็นเงิน 1,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 22,200 บาท

จนท.รพ.กุยบุร ี
150 คน

รพ.กุยบุรี ท.ค.64-ก.ย.65 ■หน่วยบรีการผ่าน 
เกณฑ ์Smart 
Hospital

■ร้อยละของ 
หน่วยบรีการที ่
เป็น Smart 
Hospital

■ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3,750 บาท

-ค่าวัสดุอุปกรณ ์1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 5,250 บาท

๐
22,200.00 เงินบา^ง ริชนกร 

เครือวัลย์

5,250.00 เงินบำรุง พัณณิตา 
เชึ๋อชาดิ

0/
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตรืที่ 4 266,150.00



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงา'น/ 
โครงการ

สทาบการณ์,สภาพ 
ปิญหา

กิจกรรม
กลุ่มเข้าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ดัวพื้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ

ผ้รับผิดชอบ

20 โครงการส่งเสริม 
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
เพื่อพัฒนาการ 
สมวัย สูง่ด ีสมส่วน 
ในเขตเทศบาล 
ตำบลกุยบุร ี
ปีงบประมาณ 2565

1. จัดกิจกรรมตรวจพัฒนาการ 
และประเมินภาวะโภชนาการ 
เด็กปฐมวัย 2-6 ปีเชิงรุกใน 
โรงเรียนกลุ่มเข้าหมายโดย 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. ติดตาม/ประเมินผลเด็กที่มิ 
ปัญหาดัาบพัฒนาการล่าช้า โดย 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กิจกรรมที่ 1 
-เด็กปฐมวัยอาก ุ
2-6ปี
จำนวน 70 คน

อ.กุยบุรี 
-รร.ในเขต 

เทศบาล 
ตำบลกุยบุรี

ต.ค.64-ก.ย.65 -เด็กปฐมวัยม ี
พัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85
- เด็กอากุ 0-5 ป ีสูงด ี
สมส่วน ร้อยละ 64

-ร้อยละของเด็ก 
อากุ 0-5 ป ี
ทั้งหมดตามช่วง 
อากุที่กำหนดมี 
พัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85 
■ร้อยละของ 

เด็กอากุ 0-5 ป ี
สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 64

กิจกรรมที ่1
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1,750 บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์2,100 บาท 
รวม 3,850 บาท 
กิจกรรมที ่2
-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 
1,750 บาท 
รวม 1,750 บาท 
รวมเป็นเงิน 5,600 บาท

5,600.00 กองทุบ 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุรี 
ป ี2565

นวพร ศรีขาว

โครงการส่งเสริม 
ข้องกันทับต 
สุขภาพเด็กเลก 
สังกัดเทศบาล ต.
กุยบุรี
ปีงบประมาณ 2565

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้
และชกปฎิบ้ติการแปรงพันให้ 
ถูกวิธ ีแก่ผู้ปกครองเด็กเด็ก ใน 
เขตเทศบาลตำบลกุยบุรี
2. จ้ดกิจกรรมดำเนินงานตรวจ 
สุขภาพช่องปากและเคลีอบ 
ฟลูออไรด์

กลุ่มเด็กปฐมวัย 
0-3ปี
- ศนย์พัฒนาเด็ก 
เด็กบ้านปลายนํ้า
- ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เด็กวัดกุยบุรี

1. ศูนย์ 
พัฒนาเด็ก 
เด็กบ้าน 
ปลายนํ้า

2. ศูนย ์
พัฒนาเด็ก 
เด็กวัดกุยบุรี

ต.ค.63-ก.ย.64 1. ผู้ดูแลเด็กมีความรู ้
ความเข้าใจในการดูแล 
สุขภาพช่องปากชอง 
เด็กเด็กอย่างถูกต้อง
2. เด็กเด็กได้รับการ 
ตรวจสุขภาพช่องปาก 
และเคลือบฟลูออไรด ์
ข้องกันฟินผฺ

1. ผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการอบรม
2. เด็กเด็กได้รับ 
การเคลือบ 
ฟลูออไรด์

กิจกรรมที่ 1
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2,475 บาท
ค่าแปรงลีพันและยาสีพัน 

3,465 บาท 
รวม 5,940 บาท 
กิจกกรมที่ 2 
- ค่าฟลูออไรด์วาบิช 2,320 บาท 

รวม 2,320 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,260 บาท

8,260.00 กองทุน 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุรี 
ป ี2565

สุภจิรา
วิสิทธผ่องพิบุล

0
/



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาบ/ 
โครงกา,ร

สทานการณ์,สภาพ 
ปัญหา

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

พื้นที่
ดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ชอง

แผนงาบ/'โครงการ

ดัวช้ีวัด 
แผนงาน/
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนา - อบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียน 1.นักเรียนชั้น โรงเรียนใน ธ.ค.64-ก.ย.65 1.ร้อยละชองนักเรียน ร้อยละของเด็ก รบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียน
และสร้างศักยภาพ กลุ่มที่ต้องดูแลสุขภาพด้วย ประถมศึกษาปีที่ เขต ชั้น ป.ร และม.1 อาย ุ6-14 ป ีสูง - คำอาหารว่างและเครื่องดื่มลำหรับ
กลุ่มวัยเรียน ตนเอง ระดับ ป.รและ ม.1 ทุก รและนักเรียนช้ัน เทศบาล ได้รับความรู้และใช้ ดีสมส่วน นักเรียน ป.ร และ ม.1 11,200 บาท

คน ตามเ'ป้าหมายของ กรม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตำบลกุยบุรี แบบบันทึกสุขภาพ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 8,960 บาท
อนามัย ให้สามารถดูแลสุขภาพ 
ตบเองได้เหมาะสม

จำนวน 448 คน พื้นที่ ด้วยตนเอง เฝืาระวัง/ติดตามประเมินภาวะ
2.นักเรียนชั้น รับผิดชอบ และใช้เป็นเครื่องมือ โภชนาการนักเรียน

- เฝืาระวัง/ติดตามประเมิน ประถมศึกษาที่มิ ของ ในการเผืาระวังสุขภาพ อบรม ::
ภาวะโภชนาการนักเรียนพิ่มี ภาวะทุพ โรงพยาบาล ในฟ้องต้นด้วยตนเอง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
ปัญหาด้านโภชนาการและจัด โภชบาการ กุยบุรี ได ้มากกว่าร้อยละ 90 นักเรียนที่มืปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
กิจกรรมเพื่อแก้ไชปัญหา ใน จำนวน 123 คน 1.โรงเรียน 2.ร้อยละของนักเรียน 3,075 บาท
กลุ่มนักเรียบที่มีปัญหาด้าน 3.นักเรียนแกนนำ อนบาลกุยบุรี ที่มีส่วนสูงระดับดีและ - ค่าวัสดุอุปกรณ ์3,000 บาท
ภาวะทุพโภชนาการและเด็กที่ Nurse Kid 2.โรงเรียบ รูปร่างสมส่วน ไม่น้อย - ค่าไวนิล 1,440 บาท
พบปัญหา Obesity sing จำนวน 50 คน วัดกุยบุรี กว่าร้อยละ 66 - ค่าถ่ายเอกสาร 1,230 บาท
- ประเมิน/ติดตาม ภาวะ 3.โรงเรียน 3.ห้องพยาบาลใบ ประเมิน ::

โภชบาการโดยชั่งนํ้าหนัก/วัด เกี้ยวกวง โรงเรียบเขตเทศบาล - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส่วนสูง/หาค่าBMI และวัดรอบ 4. โรงเรียน ตำบลกุยบุรีทุกโรง 9,225 บาท
เอวนักเรียนกลุ่มเป้าหมายใน กุยบุรีวิทยา ได้รับการปรับปรุงและ - ค่าวัสดุอุปกรณ ์3,690 บาท
โรงเรียน 5. โรงเรียน มการจดบริการตาม ประเมิน/ติดตาม ภาวะโภชบาการ
- พัฒนา/ปรับปรุงAห้ความร้ พุทธศาสน์ เกณฑ์มาตรฐาน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ

Nurse Kid การจัดบริการห้อง โกศล โรงเรียนส่งเสริม นักเรียนแกนนำ Nurse Kid
พยาบาลในโรงเรียน ตามเกณห์ สุขภาพ 3,750 บาท
มาตรฐานของโรงเรียนส่งเสริม - ค่าวัสด ุ(สนับสบุนอุปกรณ์จำเป็นใน
สุขภาพ เพ้อรองรับนกเรียนที่มี ห้องพยาบาล) 3,500 บาท
ปัญหาสุขภาพและรักษาโรคที่ - ค่าไวนิล (ขนาด 1ม.\1 ม.)
พบบ่อยใบฟ้องต้น จำนวน 3 ป้าย 2,400 บาท 

รวมเป็นเงิน 51,470 บาท

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

22 51,470.00 กองทุน 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุรี 
ป2ี565

พรนภา 
นกัวขาว

&
/



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชึ่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สตาบการณ์,สภาพ 
ปึญหา

กจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะ;เวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิด/ผลลัพธ ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ดัวขี้วัค 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

รวม 
งบประมาณ แหลิง

งบประมาณ
ผ้รับผิดขอบ

โครงการวัยรุ่น ยุค
ใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย 
เข้าใจเรื่องเพศ 

เขตเทศบาลตำบล 
กุยบุร ีป ี2565

1. รวบรวมข้อมูลและ
สถานการณ์ป้ญหาวัยรุ่น 
ตั้งครรภ์ก่อนวัยชันควร
2. จัดอบรม “เพธนช่วยเพื่อน” 
ใบกลุ่มแกนนำนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาป ี1-6โรงเรียนกุย 
บุรีวิทยา โรงเรียนอบุบาลกุยบุรี
และโรงเรียนพุทธศาสน์โกศล 

ในเขตเทศบาลตำบลกุยบุร ี
จำนวน 30 คบ
3. สอนให้ความรู้เรื่อง ทักษะ 
ชีวิตและเพศศึกษา ในกลุ่ม 
นักเรียนที่มีภาวะเส่ียง ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนกุย 
บุรีวิทยา โรงเรียบอบุบาลกุยบุร ี
และโรงเรียนพุทธศาสน์โกศล

ในเขตเทศบาลตำบล 
กุยบุร ีจำนวน 150 คน
4. จัดคลินิกวัยรุ่นเคลื่อนที่ใน 
โรงเรียนระดับมัธยม ในเขต 
เทศบาลตำบลกุยบุร ี2 เดือน/ 
ครั้ง
5. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
เสนอผ้บรีหาร

กิจกรรมที ่2
-แกนนำมักเรียน 
จำนวน 30 คน 
กิจกรรมที ่3 
-บักเรียบที่มีภาวะ 
เสี่ยง ระดับชั้น ม. 
1-6 รร.ในเขต 
เทศบาลตำบลกุย 
บุร ีแห่งละ 50 คน 
รวมทั้งหมด 150 
คน

รร.มัธยมใน
เขต
เทศบาล 
ตำบลกุยบุร ี
รร.กุยบุร ี

วิทยา
-รร.อบุบาล 
กุยบุร ี
■รร.พุทธ 
ศาสน์โกศล

ต.ค.64-ก.ย.65 1. วัยรุ่นที่ผ่านการ
อบรมสามารถ 
ถ่ายทอดความรู ้ให ้
คำปรึกษาแก่เยาวชน 
ในชุมชนตนเองได้
2. มีการขับเคลื่อน 
เพื่อป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น 
ในระดับอำ๓อแบบม ี
ส่วนร่วมและมูรณา 
การอย่างต่อเน่ือง
3. ชัดราการคลอดใน 
มารดาอายุ 10-19 ป ี
ลดลงจากป ี2564

1.อัตราการ
คลอดมีชีพใน 
หญิงอาย ุ15-19 
ป ีป้ม่เก่น 27 

ต่อจำนวน 
ประชากรหญิง 
อาย ุ15-19 พัน 
คน)

กิจกรรมที ่2
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดม 1,650 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1,650บาท 
ค่าวัสดุอุปกรฌ ่2,000 บาท 

-ค่าเอกสาร 900บาท 
รวม 6,200 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องลิ่ม 8,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 8,250 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,600 บาท 
•ค่าเอกสาร 3,900 บาท 
รวม 23,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000บาท 
-ค่าเอกสาร/แผ่นหับ 2,500 บาท 
รวม 5,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 34,700 บาท

34,700.๓ กองทุบ 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุร ี
ป2ี565

อ่จอรา
พิทักษ์ชลทรัพย์

ป
/



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

24 โครงการคัดกรอง
สภาวะสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ
เขตเทศบาลตำบล 
กุยบุร ีป ี2565

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ',สภาพ 
{Iญหา

กจกรรม

1. จัดอบรมฟบฟูความรู้แก, อส

ม.เรื่องการคัดกรองศักยภาพ 
การปฎิบ้ติกิจวัตรประจำวับ ■ 
(ADL) และสุขภาพอนามัยที่พึง 
ประสงค ์และการดูแลการ 
ส่งเสริมสุขภาพ
2. จัดกิจกรรมการตรวจประเมิน 
การปฏิบ้ติกิจวัตรประจำวัน 
(ADD ให้บริการตรวจคัดกรอง 
ผู้สูงอายุ
(Geriatric Screening) ให ้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ญาต ิผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุ ทั้งเชิงรุกในชุมชนและ 
ในสถานบริการ และให้ความรู ้
ผู้สูงอายุในเรื่องการป็องกันโรค 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ 
ดูแลสุขภาพของตนเองและการ 
แก้ไขปีญหาสุขภาพด้วยตนเอง
3. สรุปผลการดรวจคัดกรองใน 
ผู้สูงอายุ และส่งต่อผู้สูงอายุที่มี 
ปัญหาสุขภาพเพื่อการรักษาต่อไป
4. ประสานโรงพยาบาล ส่งต่อ

5. ประเมิน/สรุปผลการ 
ดำเนินงานและรายงานผลการ 
ดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

กิจกรรมที่ 1

- อสม. 59 คน 
กิจกรรมที่ 3
- ผู้สูงอาย ุญาต ิ

ผู้ดูแล 1,020 คบ

พื้นที่
ดำเนินการ

ม.1.,7 และ 
ม.ร ต.กุย

เขต
เทศบาล 
ตำบลกุยบุรี

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

พ.ย.64-ก.ย.65

ผลผลิต/ผลลัพร่ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

1. อสม.และแกนนำ

ผู้สูงอาย ุในการดูแล 
ผู้สูงอายุที่มีปัญหา 
สุขภาพในเขต 
รับผิดขอบของตัวเอง 
ได้
2. ผู้สูงอายุที่มีปัญหา 
สุขภาพใบเขต
รับผิดชอบได้รับการ 
ดแลอย่างต่อเนื่อง

ตัวช์วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

1. ผู้สูงอายุได้รับ
การประเมิน 
ADL ร้อยละ 90 
และคัดกรอง 

โรค
ร้อยละ 90

2. ประชากร 
สูงอายุที่ม ื
พฤติกรรม 
สุขภาพที่พิง 
ประสงค ์ร้อยละ 
50

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมท 1

■ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
2,950 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน 2,950 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์1,020 บาท 
รวม 6,920 บาท 
กิจกรรมที ่2
•ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
25,500 บาท 
รวม 25,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 32,420 บาท

แผนการใช้งบประมาณ
รวม 

งบประมาณ

32,420.00

แหล่ง
งบประมาณ

กองทุน 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุร ี
ป ี2565

ผู้รับผิดชอบ

นางกิตติมา 
ชื่นจิต

IV



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ์,สภาห 
ปัญหา

โครงการตรวจ 
สุขภาพเคล่ือนที่ 
แบบ!1]รณาการเชิง 
รุก คัคกรีอง และ 
ค้นหาภาวะเสี่ยง 
ด้านสุขภาพใน 
ประชากรอาย ุ30 
ปืขึ้นไป 
เขตเทศบาล 
โรงพยาบาลกุยบุรี

กิจกรรม

1 .สำรวจประชากรจัดทำทะณียน
กลุ่มเป๋าหมาย เพี่อพัดกรองภาวะสุขภาหด้าน
สุขภาพ
2. จัดอนรมเพี่มพัฒนาทักษะความรู้ของอสม. 
และแกนนำสุขภาหครอบครัวเรื่องการพัด 
กรองภาวะเส่ยงต้านสุขภาพของประขาชน 
กลุ่มเป๋าหมายเขตเทศบาล รพ.กุยบุรึ'
3. ประขาสัมพันธ์ให้ความเของโรคพ่านส่อ 
ต่างๆ เช่นวืทยุชุมขน หอกระจายข่าว 
เอกสารแผ่นพับ และอสม.สอน
4. จัดบริการตรวจสุขภาพประนานสภาวะ 
สุขภาพและหฤดีกรรมเส์ยงต่อสุขภาพ
รวมทั้งกาวคัดกรองกลุ่มเส์ยงต่อโรคอ้วนลงพุง 
ร่วมกับ อสม.และแกนนำสุขภาพครอบครัว 

ร-ตัวแทน อสม.ออกคดตามลัดกรองความ 
เส่ยงโรคเบาหวานความคันโลหิตสูงในวายพี ่
โม่มารับบริการ
6. จัดบริการคสิบกเคส่อนที่รณรงค์ความเ 
เรื่องโรคมะเรึงปากมดลูก มะเรึงเต้านม 
มะเรึงสำโล ้และบริการตรวจ pap smear 
กลุ่มเป๋าหมาย
7. โพ้ความแกียวกับการปรับเปลี่ยน
พฤดีกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. และสนับสบุนให้ 
เกิดความตระหนักถึงหฤดีกรรมสุขภาพ 
ดีดดามการปรับเปลี่ยนทฤดีกรรมด้พ่ีมืภาวะ 
เส์ยงด้านสุขภาพ
8. ดีดตามการปรับเปลี่ยนพฤดีกรรมด้ที่มีภาวะ 
เลี่ยงด้านสุขภาพ
9. ดีดตาม / ส่งต่อ ผูพี่มึภาวะเลี่ยงสูง และพบ 
ความพคปกดีเข้ารับกาวิวนิจนัข ให้ใต้รับการ 
รักษาตามมาตรฐานและดูแลอย่างต่อเนือง
10. ประเนิบผลการพัดกรองภาวะสุขภาพของ 
ประชาชน และรับนิเทศดีดตามจาก
หน่วยงานอื่น

กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

กิจกรรมที 2 
-เป้าหมาย 53 คน 
กิจกรรมที่ 4 
-ปรสชาขนอาย ุ
35 ชิขึ้นไป 
-จนท.ร คน 
-อสม.20 คบ 
กิจกรรมที ่6 
กลุ่มเป้าหมาย 
628 คน 
- จนท.ร คน 
-อสม!0 คน 
กิจกรรมที ่8 
กลุ่มเป้าหมาย 
130 คบ 
-จนท 3 คน 
-อสม3 คน

พื้นที่

ดำเนินการ

หมู ่1,7,8 
รพ.กุยบุรี 
เขต

เทศบาลกุย

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

กิจกรรมที ่1
1.64

กิจกรรมที ่2 
ต.ค.64 
กิจกรรมที่ 3 
ต.ค.64-ก.ย.65 
กิจกรรมที ่4 
|.ค.64-มี.ค..65 

กิจกรรมที ่5 
ต.ค.64-มี.ค.65 
กิจกรรมที่ 6 
ต.ค.64-มี.ค.65 
กิจกรรมที ่7 
ฌ.ย.-มิ.ย.65 
กิจกรรมที่ 8 
|.ค.64-ก.ย.65 

กิจกรรมที ่9 
ฌ.ย.-ก.ย.65

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

- ประชาการอายุ 30 
ชิข้ึนไป ได้รับการ 
ตรวจคัดกรองเบหวาน 
ความดันโลหิสูง ร้อย 

ละ90

- ประชากรอายุ 30-60 
ป ีได้รับการคัดกรอง 

มะเร้งปากมดลูก 
ร้อยละ 90 (5 ช ิสะสม) 
ประชากรอาย ุ30-70 

ช ิได้รับการคัดกรอง 
มะเร็งเด้านม 
ร้อยละ 90

•ประชาชนอาย ุ50-70 
ช ิได้รับการคัดกรอง 

มะเร็งลำไส้ร้อยละ 50

ดัวชี้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

1. ประชาชน 
กลุ่มเป๋าหมาย เข้า 
รับการตรวจคัด 
กรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
โม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
2. ประชาชน 
กลุ่มเป๋าหมาย เข้า 
รับการตรวจคัด 
กรองมะเร็งลำไล้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50

3. ประชาขน 
กลุ่มเป๋าหมาย เข้า 
รับการตรวจคัด 
กรองมะเร็งเด้านม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90

4. ประชาชน 
กลุ่มเป๋าหมาย เข้า 
รับการตรวจคัด 
กรองมะเร็งปาก 
มดลูกไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที ่2
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ีม 

2,650 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน 2,650 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม 1,020 บาท 
รวม 6,320 บาท 
กิจกรรมที่ 4
■ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
3,750 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน 3,750 บาท 
รวม 7,500 บาท 
กิจกรรมที ่6

ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 
10,100 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 

10,100 บาท 
รวม 20,200 บาท 
กิจกรรมที่ 8
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2,525 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 2,525 บาท 
-ถ่ายเอกสารติดตาม 520 บาท 
รวม 5,570 บาท 
รวมเป็นเงิน 39,590 บาท

แผนการใช้งบประมาณ

รวม 
งบประมาณ

39,590.00

แหล่ง

งบประมาณ

กองทุน 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุร ีป ี
2565

ผ้รับผิดชอบ

เสาวรา 
เปรมปรื่ดี้

[/



ลำดับ
ชื่อ แผนงาน/ 

โครงกาง
สถานการณ์,สภาพ 

ปัญหา
กิจกรรม

แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

พึ้บที่
ดำเนินการ

ระ:ยรเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพร 
รเอง

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหลิง
งบประมาณ ผ้ร้บผิดชอบ

26 เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจ
ป้องกันภัย
ใช้เลือดออก
ป็งบประมาณ 2565

1. ชแจงครูอนามัยใรงเรียนใน

การดำเนินโครงการ
2. อบรมแกนนำนักเรียบในการ 
เฝืาระวังป้องกันและควบคุมใรค 
ไข้เลือดออก โรงเรียนอบุบาล 
คุยบุร ีจำนวน 140 คน

3. สำรวจและทำลายแหล่ง 
เพาะพ้นธ์บุงลาย โดยแกนนำ 
นักเรียน

4. ประชาสัมพันธ ์เช่น การให ้
ความรู้หน้าเสาธง 1 สอบเสริมใน 
ชั่วโมงเรียน
5. รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัด 
บุงลายใบโรงเรียน

กิจกรรมทั 2
- อบรมแกนนำ 
นักเรียน จำนวน 
140 คน

รร.อบุบาล
คุยบุรี

ต.ค.64-ก.ย.65 1. แกนนำนักเรียน

สามารถเป็นผู้นำในการ 
เสาระวังป้องกันและ 
ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออกใน 
โรงเรียนและที่บ้าน 
ตนเองได้
2. แกนนำนักเรียน 
สามารถถ่ายทอด 
ความรู้และแนวทางใน 
การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
ไข้เลือดออกแก ่
นักเรียนด้วยกันเอง 
และผู้ปกครองด้วย
3. นักเรียนและ 
ประชาชน เจ็บป่วย 
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
ลดลงและถ้าเจ็บป่วยก ็
สามารถร้กชทได้ทับ 
กับระยะดำเนินการ 
ชองโรค

1. แกบนาสุชภาพ
นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง 
โรคไข้เลือดออก/ 
การป้องกันและ 
ควบคุม 
ใช้เลือดออก 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 85
2. โรงเรียนใบ 
อำ๓อกยบุรีมีค่า 
ดัชนีความชุกชอง 
ลูกนํ้า!(งลาย 
เท่ากับ0 (CU0 ) 
ร้อยละ 90
3. อัตราป่วยด้วย 
โรคไข้เลือดออก 
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 ชอง 
ค่ามัธยฐาน 
ย้อนทลัง 5 ป ี
'น. แกนนำ
สุชภาพนักเรียนม ี
ความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องโรค
ไข้เลือดออ๙การ 
ป้องกันและ 
ควบคุม 
ไข้เลือดออก 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 85

กิจกรรมที ่2
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
7,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 7,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์1,000 บาท 
ค่าป้ายไวบิล 500 บาท 

รวมเป็นเงิน 15,500 บาท

15,500.00 กองทุน 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลคุยบุรี ป ี
2565

สายทอง 
เดชอุดมวัฒนา



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาบ/ 
โครงการ

สทานการณ์,สภาห 
ปัญหา

กิจกรรม กลุ่มเปัาหมาย/ 
หน่วยนับ

พ้ืนท่ี
ดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ ผู้ร้บผิดชอบ

^rน่วุ่
C
IP
ร่ะร:

เก'กุ๔ ช;รุ
(ร่:

เก'กุรวํ

3

เก'กรุ
C์

c
C

รวม
งบประมาณ

27 โครงการเฝืาระวัง - จัดอบรมพัฒนาแกนนำ - อสม.และแกน ม.! , ม.7 , ต.ค.64-ก.ย.65 - เกษตรกร ลดภาวะ ร้อยละของ อบรมทัฌนาแกนบำสฺชภาพ ๐๐ 7,125.00 กองทุน วัชรากรณ์
การใช้ลารเคมีของ สุขภาพ (อสม.) เรื่องความเสี่ยง จำนวน 53 คน ม.ร ต.กุยบุรี เสี่ยงจากการทำงาน จังหวัดจัดการ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (N หลักประกัน ทวิส๊บธุสนธิ
ประชาชนอาชีพ จากการทำงาน และการลื่อสาร - ผู้ประกอบ เขตเทศบาล และรู้จักวิธี•ป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงด้าน 1,325 บาท สุขภาพ
เกษตรกรรม ในเขต ความเสี่ยงในชุมชนจากการ อาชีพเกษตรกรรม ต.กุยบุรี ตนเองจากการทำงาน สิ่งแวดล้อมที่ -ค่าวิทยากร 600 บาท เทศบาล
เทศบาลตำบลกุยบุรี ทำงานภาคเกษตรกรรม ■หมู่ที ่1,หมู่ที่ 7 1 - เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ส่งผลต่อการ รบรมให้ความรู้ในการเป้าระวัง ควบคุม ตำบลกุยบุรี ปี

- จัดอบรมให้ความรู้ในการเฝืา หมู ่8 มีระดับสารเคมีตกค้าง ลดลงของอัตรา โรค และภัยสุขภาพ 2565

ระวัง ควบคุมโรค และภัย จำนวน 40 คบ ในเลือดในระดับที่ ป่วยด้วยโรคที่ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สุขภาพ พร้อมตรวจคัดกรอง ปลอดภัย เกยวข่องกิบ 2,000 บาท

ความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมี สุขอนามัยและ - ค่าอาหารกลางวัน 2,000 บาท

กำจัดศัตรูพืชจากการทำงานภาค มลพิษ - ค่าวิทยากร 1,200 บาท

เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมร้อย รวมเป็นเงิน 7,125 บาท

ละ 60



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565

ลำดับ

28

ชี่อ แผนงาบ/ 
โครงการ

สถานการณ',สภาพ 
ปีญหา

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

โครงการพัฒนา 1,ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กำบัน 1 คน
เครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด - ผู้ใหญ่บ้าน 8 คบ
สุขภาพจิตและยา โครงการ - เทศบาล 3 คน
เสพติดภายในเขต 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรีองการ - อสม.ในเขต
เทศบาล อ.กุยบุรี ดูแลผู้มีบีญทาสุขภาพจิตและยา เทศบาล 50 คบ

เสพติด - ตำรวจ 6 คน
3,สรุปผลการดำเนินงาน และ - อส. 10 คน
รายงานผลการดำเนึนต่อ - จนท.สธ. 11 คน
คณะกรรมการกองทุน - จบท.มูลนืธิ
หลักประก้นสุขภาพตำบลกุยบุรี 10 คน

- ประธานชุมชน
9 คน

- จนท.รพ.สต.
11 คน
- สสอ.กุยบุร ี1คน
-รพ.กุยบุรี 10 คน

พื้นที่
ดำเนินการ

ระยะเวลา 
ดิาเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ขอร

แผนงาน/โครงการ

ตัวซ็วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที่ 2
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม 

วิทยากรและเจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ 
6,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้เข้าร่วม 

อบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ช่วย 
โครงการ 6,500 บาท
- ค่าวิทยากร 4,200 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรถ! 3,000 บาท
- ค่าเอกสาร 6,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 26,200 บาท

แผนการใช้งบประมาณ
รวม 

งบประมาณ

26,200.00

แหล่ง
งบประมาณ

กองทุน 
หลักประก้น 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุรี 
ป2ี565

ผู้รับผิดชอบ

สุอ้ญญา 
โตสกุล

(P/



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สถานทารถง่,สภาพ 
ปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนิบการ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ของ

แผนงาบ/โครงการ

ดัวชี้วัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาท4

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ

ผ้รับผิดชอบ

29 โครงการชุมชนร่วม 
1จต้านภัยวัณโรค

1. จัคห่าโครงการเพอหิงารณาเหึหอบ
แลรอบุม้ติโห้ค่าพินการ
2. จัดอบรมแกนนำหบทวบความรู้ , 
อาสาสมัครสางารณสฺขประจำหมู่บ้าน 
เพออบรมให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัด 
กรองผู้ป่วยวัณโรคกลุ่มเป๋าหมายและทึ่ 
เป็นกลุ่มเส์ยง ขี้แวงการดำเนิบการ 
เพือคัดกรองกลุ่มเป๋าหมาย แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
เขหเพทบาลกฺยบุรึ หมู่ทึ ่1,7,8 ค.กุยบุรี
3. ออกค่าเนินการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
รายโหมในกลุ่มประขากรกลุ่มเป๋าหมาย 
ด้วยวาจาและแอกแผ่นพับให้ความรู ้
เรื่องรณโรค โดยเจ้าหน้าทีและแกนนำ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(ประมาณ 80% = 920 ราย )
ง. ประขาสัมพันธ์ โดยทำป๋ายโวนิลให้ 
ความรู้เรื่องวัณโรค เอกสาร๗นพับ 
ป้ายรณรงค์ประชาส้มพันธ ์
ร. ติดตาม / ส่งต่อ ผู้ทีมีภาวะเสื่ยงสูง 
และพบความผิดปกติเข้ารับการวินิจมัย 
โฟัโค้รับการรักษาดามมาดรขาบและ 
ดูแลอย่างด่อเนอง
6. การดำเนินงานการดูแลรักษาอย่าง 
ต่อเช่ืองและการกำกับก็นยาโดยระบบ 
DOT
7. ส!(ปแลการดำเนินงาน ปัญหาลึ่พบ 
ในการดำเนินงาน ติดดามกำกับกินยา 
โดย DOT

กิจกรรมที 2 
อสม.เขตเ'ทศบาล 
กุยบุร ีหมู่ที ่1,7,8 
จำนวน 51 คบ 
กิจกรรมที่ 3 

ประชากรอายุ 
60 ป็ขึ้นไป 
จำนวน 920 คน

เขต
เทศบาล 
ตำบลกุยบุรี

ต.ค.64-ก.ย.65 1. แกนนาอาสาสม้คร 
สาธารณสุขมีความรู ้
และทักษะในการดูแล 
ผ้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 
80
2. มีการคัดกรองกลุ่ม 
เสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุ 
อาย ุ60 ปีขึ้นไปร้อยละ 
80

3. คุณภาพการ 
ดำเนินงานการดูแล
ผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน 
โดยใช้ระบบDOTโดย 
แกนนำ

1. แกนนา 
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขมี 
ความรู้และ 
ทักษะในการ 
ดูแลผู้ป่วยวัณ 
โรค ร้อยละ 80
2. มีการคัด 
กรองกลุ่มเสี่ยง 
ผู้สูงอายุที่มีโรค 
ประจำคัว
ผู้ป่วยติดเดียง 
ผู้สัมผัสวัณโรค 
ร่วมบ้านร้อยละ 
80
3. อัตราสำเร็จ 
ชองการรักษา 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่และกลับ 
เป็นชํ้า 2 ร้อย 
ละ 90

4. ผู้ป่วยวัณโรค 
ชาดยาน้อยกว่า 
ร้อยละ 0 จาก 
รายงาน TB 03

กิจกรรมที 2
-ค่าอาหารกลางวัน 2,550 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2,550 บาท 
-ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1,020 
บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม 1,626 บาท 

เป็นเงิน 7,746 บาท 
กิจกรรมที ่3
ค่าแบบคัดกรองวัณโรค 1,000บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
กิจกรรมที ่4

ค่าป้ายไวบิลประชาสัมพันธ์ 1,500 
บาท

ค่าแผ่นพับความรู้เร่ืองวัณโรค 1,000 
บาท

เป็นเงิน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 11,246 บาท

11,246.00 กองทุน 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุรี 
ป2ี565

อภิรดา 
ถาวรนันท์



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565

ลำดับ

30

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ์,สภาพ 
บีญหา

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดีอน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ดัวชี้วัด 
แผนงาน/
โครงการ

โครงการวัยเรียน 1. จัดทำโครงการเพื่อพิจารณา กิจกรรมที ่3 โรงเรียน ต.ค.64-ก.ย.65 1.นักเรียนที่เข้าร่วม บแภนนำนักเรียน
วัยใส ใส่ใจ เห็นชอนและอบุม้ตัให้ดำเนินการ นักเรียน 150 คน มัธยมเขต กิจกรรมมีความรู้ความ มีความรู้ความเข้าใจ
ป้องกันเอดส์ 2. ประสานงานกับผู้บรีหาร เทศบาล เข้าใจเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง

ปีงบประมา๓ โรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ตำบลกุยบุรี และเพศสัมพันธ์ไม่ เพศสมพันธ์และโรค
< * * Vเอดสเพบขนรอยละ

2565 และรายละเอียดการอบรม น้อยกว่าร้อยละ 80 80
3. คำเนิบการจัดการอบรม 2.บักเรียบท่ีเข้าร่วม 2.จำมวนประชาชน
โรงเรียนละ 1 วัน เนื้อหาการ กิจกรรมสามารถเป็น ทื่น้วยด้วย
อบรมประกอบด้วยการบรรยาย แกนนำให้ความเข้าใจ โรคติดต่อทาง
สถานการณ์โรคเอดส์และ เรื่องโรคเอดส์และ เพศสัมพันธ์ลดลง
เพศสัมพันธ์ของเยาวชน เพศสัมพันธ์แก่ จากรายงานระบาด

พฤตกรรมเส์ยงตอการม่ นักเรียบใบโรงเรียน
506

3.จำบวนผ้ป่วยโรค
เพศสัมพันธ์ชองเยาวชน ความรู้ 3.ทำให้ลดพฤติกรรม เอดส์ลดลง จาก
เรื่องโรคเอดส์ การป้องกันโรค เสี่ยงและสถานการณ์ รายงานการข้ึน
เอดส ์และกิจกรรมกลุ่มการ การมีเพศสัมพันธ์ใน ทะเบือนผู้ป้วยติด
ดำเนินการป้องกันโรคเอดส์และ กลุ่มเยาวชน เชื่อใบโปรแกรม
การมีเพศสัมพันธ์โนโรงเรียน 4.ทำให้กล่มผ้ติดเชื้อ โครงการบุรฌาการ
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม โรคเอดส์โนกลุ่ม ระบบสารสนเทศ

การให้บริการผ้ป่วยประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ เยาวชนลดลง รดเช่ือ /ผ้ป่วย
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ใน เอดส์ ของ
สถานศึกษา สำนักงาน
5. ประเมีนผลการอบรม หลักประกันสุชภาพ

แห่งชาดี

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมท ี3
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,500 
บาท

ค่าอาหารกลางวัน 7,500 บาท 
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคโรค 

เอดส์ 1,500 บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,650 บาท

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 
100 บาท
รวมเป็นเงิน 21,250บาท

แผนการใช้งบประมาณ
รวม 

งบประมาณ

21,250.00

แหลง
งบประมาณ

กองทุน 
หลักประกัน 

สุชภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุร ี
ป ี2565

ผ้รับผิดชอบ

อภิรดา 
ถาวรนันทิ

*/



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

ลถานการณ์,สภาพ 
ปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเป๋าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของ

แผนงาน/โครงการ

โครงการชุมขนร่วม 1 .จัดทำโครงการเพื่อพิจารณา กิจกรรมที่ 2 เขต ต.ค.64-ก.ย.65 1. แกนนำอาสาสมัคร

ใจ ใสใจป้องกับ เห็นชอบและอบุม้ติให้ดำเนินการ อสม.เขตเทศบาล เทศบาล สาธารณสุขประจำ

เอดส์ปีงบประมาณ 2,จัดการอบรมแกนน่า อสม.เขต กุยบุรี ตำบลกุยบุรี หมู่บ้านมีความรู้ความ

2565 เทศบาลกุยบุร ีหมู่ที ่1,7,8 หมู่ที ่1,7, 8 เข้าใจเรื่องโรคเอดส์
ฟ้อหาการอบรมประกอบด้วย จำนวน 51 คน และเพศสัมพันธ ์ไม่

การบรรยายสถานการณ์โรค น้อยกว่าร้อยละ 80

เอดส์และเพศสัมพันธ์ 2. แกนน่าอาสาสมัคร
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี สารารณสุขประจำ
เพศสัมพันธ ์ความรู้เรื่องโรค หมู่บ้านสามารถเป็น

เอดส ์การป้องกันโรคเอดส์ แกนป่าให้ความเข้าใจ

3.ดำเนินการจัดกิจกรรม เรื่องโรคเอดส์และ

ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ เพศสัมพันธ์แก่คนใน
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ ชุมชน

ชุมชน 3.ทำให้กลุ่มผู้ติดเชื้อ

4.ประเมินผลการอบรม โรคเอดส์โนชุมชนลดลง

ตัวซ้วัด 
แผนงาบ/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

’'ะ?

รวม
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ ผ้รับผิดชอบ

31 1 .นกนฃำ อฒ.ร
ค-ภมเค•ทบเช้าโร}

โรคติคต่อทาง 
เพคสัมหันธ่และโรค 
เอดส์เพั๋มขึ้บร้อบละ 
80

2. จำบวนประรท'แบ 
ที่ป้วขด้วยโรคติดต่อ 
ทางเพศลับพ่บธํ
ลดลงรทก รง.ระบาด 
506

3. อำบวบบู้ป่วยโรค 
เอดส์ลดลง รทก 
รายงาบการขึ้บ 
ทะเบียนบู้ป่วยรดเช้ึอ 
โบโปรนกรบ 
โครงการ\jรณาการ 
ระบบลารสนเทศการ 
โหับริการบู้ป่วยติด 
เชึ้อ/บู้ป่วยเอดส ์ร}อง 
สบง.หลักประกัน 

สุขภาพแห่งรทร

กิจกรรมที่ 2
-ค่าอาหารกลางวัน 2,550 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,550 

บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร 
ประกอบการอบรม 2,646 บาท 
เป็นเงิน 7,746 บาท 
กิจกรรมที ่3
- ค่าแผ่นพับความรู้เรื่องวัณเอดส ์
1,000 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,746 บาท

8,746.00 กองทุน 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
เทศบาล 

ตำบลกุยบุร ี
ป2ี565

อภรดา 
ถาวรนับท์

£/



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุร ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงา'น/ 
โครงการ

สถานการณ์,สภาพ 
ปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเปัาหมาย/ 

หน่วยนับ

หื้นที่
ดำเนินการ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

แผนงาบ/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ

''รฺ

รวม
งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ
ผ้ร้บผิคชอบ

โครงการตรวจ 
สุขภาพเคลื่อนท่ี 
แบบบุรณาการเชิง 
รุก คัดกร่อง และ 
คันหาภาวะเสี่ยง 
ด้านสุขภาพ ใน 
ประชากรอาย ุ30 
ปีชี้นไป เขต 
องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลกุยบุรี

..สำรวจประชากรจัดทำทะณึยน
กลุ่มเป้าหมาย เหื่อคัดกรองภาวะสุขภาหด้าน
สุขภาพ
2. จัคอบรมเพื่มพัดเนาทํก'พะควานiของ อส 
ม.และแกนนำสุขภาพครอบครัว เรัองการคัด 
กรองภาวะเส่ยงด้านสุขภาพของประขาขน 
กลุ่มเป้าหมายเขดเทศบาล รพ.กุยบุรี"
3. ประชาสัมพันธ์โหความรู้ของโรคพำนสีอ 
ด่างๆ เช่นวิทบุบุมชน หอกระจายข่าว 
เอกสาวแผ่นพับ และ อสม. สอบ
4. จัดบรีกาวครวจสุขภาพประเมินสภาวะ 
สุขภาพและพฤตกรรมเส่ยงต่อสุขภาพ
รวมทั้งการคัดกรองกลุ่มเส่ยงต่อโรคอ้วนลงหุง 
ร่วมกับ อสม.และแกนนำสุขภาพครอบครัว 

ร-ตัวแทน อสม.ออกรดตามคัดกรองความ 
เสํยงโรคเบาหวานความคันโลหิตสูงในรายที ่
โม่มารับบริการ
6. จัดบริการคลบิกเกลื่อนที่รณรงค์ความรู้ 
เรื่องโรคมะเริงปากมดลูก มะเริงเด้านม 
มะเริงสำไส และบริการตรวจ pap smear 
กลุ่มเป้าหมาย
7. ใหความรู้เก่ียวกับกาวปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส และสนับสบุนใพ้ 
เกิดความตระหนักถึงพฤติกรรมสุขภาพ 
รดคามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกู้ที่มืภาวะ 
เลี่ยงด้านสุขภาพ
8. ดีดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพุ้ที่มีลาว- 
เลี่ยงด้านสุขภาพ
9. รดคาม/ส่งต่อผู้ท่ีมีภาวะเลี่ยงสูงและพบ 
ความผิดปกติเข้ารับการวินิจนัย ใหัโคัรับการ 
รักษาคามมาตรฐานและดุแลอย่างต่อเนื่อง
10. ประเมนผลการคัดกรองภาวะสุขภาทชอง 
ประขาชน และรับนิเทศติดตามจาก
หน่วยงาบอี่น

กิจกรรมท ี2 
-ฟ้าหมาย 8 คบ 
กิจกรรมที ่4 
ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
จนท.3 คน 
อลม.ร คน 

กิจกรรมที ่6 
- กลุ่มเป๋าหมาย 
141 คน 
จนท. 3 คน 
อสม3 คน 

กิจกรรมที ่8 
กลุ่มเป๋าหมาย 

50 คน 
-จนท. 3 คน 
อสม. 3 คน

หมู ่1,7,8 
รพ.กุยบุรี 
เขต

องค์การ 
บริหารส่วน 
ตำบลกุยบุรี

กิจกรรมที่ 1

ต.ค.64 
กิจกรรมที ่2 
ต.ค.64 
กิจกรรมที ่3 
ต.ค.64-ก.ย..65 
กิจกรรมที ่4 
ต.ค.64-มี.ค.65 
กิจกรรมที่ 5 
1.ค.64-ม๊.ค..65 

กิจกรรมที่ 6 
ต.ค.64-มี.ค.64 
กิจกรรมที่ 7 
พ.ย.-มิ.ย.65 
กิจกรรมที่ 8 
ต.ค.64-ก.ย,65 

กิจกรรมที่ 9 
พ.ย.-ก.ย.65

- ประชาการอาย ุ30 
ปีขึ้นไป ได้รับการ 
ตรวจคัดกรองเบหวาน 
ความดันโลหิสูง ร้อย 
ละ 90

ประชากรอาย ุ
30-60 ป ีได้รับการคัด 
กรองมะเร็งปากมดลูก 
ร้อยละ 90 (รจสะสม)

ประชากรอายุ 30 70 
ป ีได้รับการคัดกรอง 
มะเร็งเด้านม ร้อยละ 
90

- ประชาชนอายุ 
50-70 ป ีได้รับการคัด 
กรองมะเร็งลำไส้ร้อย 
ละ 50

1. ประชาชน 
กลุ่มเป๋าหมาย 
เช้ารับการตรวจ 
คัดกรอง

เบาหวานความ 
ดันโลหิตสูงไม ่
น้อยกว่าร้อยละ 
90

2. ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
เข้ารับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็ง 
ลำไส้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50

3. ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
เข้ารับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็ง 
เด้านมไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 90

4. ประชาชน 
กลุ่มเป๋าหมาย 
เข้ารับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูกไม ่
น้อยกว่าร้อยละ 
90

กิจกรรมทิ 2
-คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 400 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม 136 บาท 
รวม 936 บาท

กิจกรรมที่ 4
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,200 
บาท

ค่าอาหารกลางวัน 1,200บาท 
รวม 2,400 บาท 
กิจกรรมที่ 6
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ผู้รับบริการ 3,525 บาท

- เจ้าหน้าที ่อสม.และ แกนน้า 
1,200 บาท

- คำอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ อสม. 
และแกนนำ 1,200 บาท

รวม 5,925 บาท 
กิจกรรมที ่8
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,525 
บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 1,525 บาท

- ถ่ายเอกสารติดตาม 200 บาท 
รวม 3,250 บาท

รวมเป็นเงิน 12,511 บาท

12,511.00 กองทุน 
หลักประกับ 

สุขภาพ อบต. 
กุยบุร ี
ป2ี565

เสาวรส 
เปรมปรีดึ๋

a/



%

แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565

ลำดับ

ชื่อ แยนงาน/ 
โครงการ

สถานการณ์,สภาพ 
ปัญหา

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ
พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพร์
ของ

แผนงาน/โครงการ

ตัวข๋ึ[วัด

แผนงาบ/
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการเราระวัง 1. จัดอบรมพัฒนาแกนนำ - อสม. พึ๋บที่ ต.ค.64-ภ.ย.65 - เกษตรกร ลดภาวะ ร้อยละของ กิจกรรมที ่1
การใช้สารเคมีของ สุขภาพ (อสม.) เรื่องความเสี่ยง - ผู้ประกอบ รับผิดชอบ เลี่ยงจากการทำงาน จังหวัดจัดการ - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 200 บาท
ประชาชนอาชีพ จากการทำงานและการสื่อสาร อาชีพเกษตรกรรม เขต อบต. และรู้จักวิธีป้องกัน ปัจจัยเส่ียงค้าน - ค่าอาหารกลางวัน 600 บาท
เกษตรก.รรมในเขต ความเสี่ยงใบชุมชน จากการ กุยบุรี ตนเองจากการทำงาบ สิ่งแวดล้อมที่ รวม 800 บาท
พ้นที ่อบต.กยบุรี ทำงานภาคเกษตร ม.1,ม.1 - เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ส่งผลต่อการ กิจกรรมที ่2

2. จัดอบรมให้ความรู้ในการเรา และ ม.8 ต. มีระดับสารเคมีตกคัาง ลดลงของอัตรา - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ระวัง ควบคุมโรคและภัย กุยบุรี ในเลือดในระดับที่ ป่วยด้วยโรคที 1,000 บาท
สุขภาพพรัอมตรวจคัดกรอง ปลอดภัย เกี่ยวของกบ - ค่าอาหารกลางวัน 1,000 บาท
ความเสื่ยงการสมผิสสารเคมี สุขอนามัยและ - ค่าวิทยากร 1,200 บาท
กำจัดศัตรูพืชจากการทำงานภาค มลพิษ รวม 3,200 บาท
เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

ร้อยละ 60

แผนการใช้งบประมาณ

๔
5^

รวม
งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

33 4,000.๓ กองทุน 
หลักประกัน 

สุขภาพ อบต. 
กุยบุร ี

โ5 2565

วัชรากรณ์ 
ทวีสินสุ้สนธิ

£ 1/



แผนงาน โครงการ ประจำป ีงบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ

ชื่อ แผนงาน/ 
โครงการ

สทานการทง์,สภาพ 
ปัญหา

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
หน่วยนับ

พื้นที่
ดำเนินการ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 
(ระบุเดือน 

ที่จะดำเนินการ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของ

แผนงาน/โครงการ

ดัวช้ีวัด 
แผนงาน/ 
โครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้งบประมาณ
รวม

งบประมาณ แหลง
งบประมาณ ผ้รับผิดชอบ

34 โครงการคัดกรอง 
สภาวะสุขภาพ 
ผู้สูงอาส ุ
อบต.กุยบุรี

1. จัดอบรมพื้นฟูความรู้แก่ อส
ม.เรื่องการคัดกรองคักยภาพ 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ( 
ADD และสุขภาพอนามัยที่พึง 
ประสงค ์และการดูแลการ 
ส่งเสริมสุขภาพ
2. ขัดกิจกรรมการตรวจ 
ประเมินการปฏิบ้ตืกิจวัตร 
ประจำวัน (ADD ให้บริการ 
ตรวจคัดกรองผู้สูงอาย ุ
(Geriatric Screening) ให ้
ความรู้แก่ผู้ลูงอาย ุญาต ิผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุ ทั้งเชิงรุกในชุมชนและ 
ใบสถานบริการ และให้ความรู ้
ผู้สูงอายุในเรื่องการป้องกันโรค 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ 
ดูแลสุขภาพของตนเองและการ 
แก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 1
อสม. 8 คน 

กิจกรรมที่ 3 
ผู้สูงอาย ุญาติ 

ผู้ดูแล 100 คน

ม.!.,ม.?1 
ม.8
ด.กุยบุร ี
เขต อบต. 
กุยบุรี

ต.ค.64-ก.ย.65 1. อสม.และแกนบา 
ผู้สูงอายุในการดูแล 
ผู้สูงอายุที่มีปัญหา 
สุขภาพในเขต
รับผิดชอบของตัวเอง 
ได้
2. ผู้สูงอายุที่มีปัญหา 
สุขภาพในเขต
รับผิดชอบได้รับการ 
ดูแลอย่างต่อเนื่อง

1. ผู้สูงอายุได้รับ 
การประเมิน 
ADL ร้อยละ 90
และคัดกรอง 

โรค ร้อยละ 90
2. ประชากร 
สูงอายุที่มี 
พฤติกรรม 
สุขภาพที่พิง 
ประสงค ์
ร้อยละ50

กิจกรรมหิ 1
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 400 บาท 
-ค่าอาทารกลางวัน 400 บาท 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท 
รวม 1,800 บาท 
กิจกรรมที ่2
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,500 บาท
-ค่าเอกสาร 300 บาท
รวม 2,800 บาท
รวมเป็นเงิน 4,600 บาท

4,600.00 เงินบำรุง รพ. 
กุยบุรีส่วน 

กองทุบ 
หลักประกัน 

สุขภาพ 
องค์การ 

บริหารส่วน 
ตำบลกุยบุร ี

ป ี2565

กิตติมา ขืนจิต

£/



แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2565 

หน่วยบริการ โรงพยาบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผบการใช้งบประมาณ

รายละเอยดการใช้จ่ายงบประมาณ

3. สรุปผลการตรวจคัดกรองไน
ผู้สูงอายุ และส่งต่อผู้สูงอายุที่มี 
ปัญหาสุขภาพเพอการรักษาต่อไป!
4. ประสานโรงพยาบาล ส่งต่อ
5. ประเมิน/สรุปผลการ
คำเมินงานและรายงานผลการ 
คำเมินงาน

รวมงบประมาณส่วนท้องลบ 283,218.00

งบประมาณรวมท้ังสน 890,018.00

.ผู้ขออนุ31ต๊แผนงาน/โครงการ

ความเห็นของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
|0น«พนฟ้5นเภงาน!runflUfii mh)ทบนัรพน!กัน
™เ1'^รธ*์1 ใรเร
ลงชื่อ..........................1...................................

(นา;สาว!.รก.' ^’')
------- นักวั‘.าไ.rrt กา:----------------^---------

หัวหน้าทสุน;1นบ.--.<  ..... น1ุ
1« 'น u. WM

(นายวิทยา โปธาสินธุ)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี

ความเห็นชองกลุ่มงานประกันสุขภาพ _
-■5V<.ก'กำ!)แนภม)กรรณร ?ฯOOli นาาก'!กาๆcciljjpi 

นผ)น %p\00[$ TITO iSilJmxliltxi pj&tน่โ;รๅ IS 

ลงชืa่....... .^^....เ??
น. น.อ. 251.A

(แ^อนุม้ต ()ไม่อนุน้พิ

/โนายวรา เศลว้ัตน^กุล)
ลพแพทยสาธารณ.สูขจังฺห.วัดประจวบุณ!',
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