
แบบ ผด. 2

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์ควบ 1.เพือ่ลดอัตราป่วย 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ือง พืน้ที่ รพ.สต.

คุมป้องกันโรค และอัตราตายด้วยโรค ด่ืมในการประชุม  2 คร้ังๆ ต าบล บ้านหนอง
ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ละ 60 คนๆละ 25 บาท ชะมาย หว้า

2. ชุมชนสามารถป้อง เปน็เงิน 3 ,000 บาท 8 หมู่บ้าน และชมรม
กันและควบคุมโรคไข้ 2. โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ อสม.
เลือดออกด้วยตนเอง โครงการ จ านวน 32 ชุมชน

3. อาสาสมัครสาธารณ ชุมชนละ1ใบๆละ100 บาท

สุข ส ารวจและท าลาย เปน็เงิน 3 ,200 บาท

แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า 3. ค่าเอกสารรณรงค์

ยุงลายอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2,000ใบๆ ละ

1 บาท เปน็เงิน 2,000 บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหว้า  อ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงาน  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุกในพ้ืนที่

กลุ่มวยัเรียนและประชาชนทั่วไป

     ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ไข้เลือดออก 4. สร้างองค์ความรู้ให้เป็น4.ค่าเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย พืน้ที่ รพ.สต.

เคร่ืองมือในการป้องกัน จ านวน 4 ถังๆละ ต าบล บ้านหนอง
และควบคุมโรคไข้เลือด 4,900  บาท ชะมาย หว้า
ออกแก่ประชาชน เป็นเงิน 19,600 บาท 8 หมู่บ้าน และชมรม

5. ค่าสเปรย์พ่นฆา่ยุงตัวแก่ อสม.
ชนิดกระป๋อง 300ซีซี
จ านวน 100 กระป๋องๆละ
60 บาท เป็นเงิน
6,000 บาท
6. ค่ายาทากันยุง ชนิดขวด
จ านวน 40 ขวด ๆ
ละ 65 บาท
เป็นเงิน 2,600 บาท

รวมเป็นเงิน
 36,400 บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
     ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 คนชะมาย 1.กลุ่มวัยท างาน 1. จัดหาอุปกรณ์ พืน้ที่ รพ.สต.
รู้เท่าทันป้อง อายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับ  -เคร่ืองวัดความดันโลหิต ต าบล บ้านหนอง
กันโรค การตรวจคัดกรองโรค เพือ่การคัดกรองไว้เป็น ชะมาย หว้า
ไม่ติดต่อ เบาหวานและ กองกลาง จ านวน 4 เคร่ือง 8 หมู่บ้าน

โรคความดันโลหิตสูง เคร่ืองละ 4,000 บาท
2. ค้นหากลุ่มสงสัย เป็นเงิน 1,6000  บาท
เป็นโรคได้รับการรักษา  - ค่าเอกสารแบบฟอร์ม
เพือ่ป้องกันภาวะแทรก บันทึกการคัดกรอง
ซ้อน เป็นเงิน 2,000.  บาท
3. ติดตามกลุ่มสงสัย  -จัดอบรมให้ความรู้กลุ่ม จ านวน 
ให้ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต สงสัยจะเป็นโรค ติดตาม 40 คน
และให้รอบรู้เร่ืองสุขภาพ จ านวน 3 คร้ังทุก 4 เดือน

ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆละ
25 บาท

แผนงาน  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุกในพ้ืนที่

กลุ่มวัยท างานและผู้สูงอายุ
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เป็นเงิน 1,000 บาท

2 คนชะมาย และติดตามอีก 3 คร้ัง
รู้เท่าทันป้อง เป็นเงิน 3,000 บาท
กันโรค รวมเป็นเงิน 4,000 บาท
ไม่ติดต่อ  - ค่าวิทยากร  4 วันๆละ

3 ชั่วโมงๆละ 300 บาท
วันละ 900 บาท
จ านวน 4 วันเป็นเงิน
3,600 บาท

รวมเป็นเงิน
25,600 บาท

    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อบรม ให้ความรู้ ฝึกทักษะ  - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ ผู้ป่วย รพ.สต.
การดูแล การดูแลตนเอง 25 บาท เป็นเงิน 50 บาท เบาหวาน บ้านหนอง
สุขภาพตนเอง ของผู้ป่วยเพือ่ลด จ านวน 60 คน 60 คน หว้า
ของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อน เป็นเงิน 3,000  บาท
เบาหวาน  - ไต  - ค่าอาหารกลางวัน
และ  - เท้า 1 มื้อๆ 100 บาท
โรค ความดัน  - ตา เป็นเงิน 6,000  บาท
โลหิตสูง  - หลอดเลือดสมอง  - ค่าวิทยากร จ านวน

2 คนวันละ 3 ชั่วโมงๆละ
300 บาท จ านวน6 ชั่วโมง
คิดเป็นเงิน 3,600 บาท
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
1,000 บาท

กลุ่มวัยท างานและผู้สูงอายุ

แผนงาน  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุกในพ้ืนที่

    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 - ค่าชุดอาหารตัวอย่าง

3 อบรม 2,000 บาท
การดูแล  - จัดท าตัวอย่างเมนู
สุขภาพตนเอง อาหารส าหรับผู้ป่วย
ของผู้ป่วย เบาหวาน 1,000 บาท
เบาหวาน รวมเป็นเงิน 16,600บาท
และ
โรค ความดัน
โลหิตสูง

    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานเชิงรุก
4 ลูกครบ 1. ค้นหาคู่แต่งงาน 1. จัดถุงของขวัญโดยประ คู่สมรส รพ.สต. 

32 สมองดี 2. แจกถุงของขวัญ กอบด้วย 30 คู่ บ้าน
เร่ิมที่ แก่คู่แต่งงงานใหม่  - แผ่นพับให้ความรู้ เขตรับ หนองหว้า
6 สัปดาห์ 3. อบรมให้ความรู้  - ยาFolic ยาธาตุเหล็ก ผิดชอบ
ก่อนต้ังครรภ์ เตรียมพร้อมสุขภาพ  -ชุดทดสอบการต้ังครรภ์ ต าบล

ดีก่อนต้ังครรภ์  - ยาคุมก าเนิด ชะมาย
4. ฝากครรภ์ก่อน ชุดของขวัญทัง้หมด ชุดละ
12 สัปดาห์  100 บาท 
5.. ได้รับการตรวจ จ านวน 30 ชุด
เลือดและคัดกรอง เป็นเงิน 3,000 บาท
หาความผิดปกติ 2. จัดอบรมให้ความรู้กับ
ขณะต้ังครรภ์ได้ทัน การเตรียมตัวก่อนต้ังครรภ์
เวลา ครบทุกคน 30 คู่ 60 คน

แผนงาน  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุกในพ้ืนที่

กลุ่มวัยท างาน

    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ลูกครบ ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ ๆ ละ
32 สมองดี 25 บาท  เป็นเงิน 1,500
เร่ิมที่ บาท
6 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 4,500 บาท
ก่อนต้ังครรภ์
 

 

    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 มารดาหลัง 1.จัดให้บริการมารดา 1.ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ มารดา รพ.สต.

คลอดสุขภาพ หลังคลอด  - *หม้อทะนน  6 ใบๆละ หลังคลอด บ้านหนอง
ดีด้วยวิถี  - นวด หลังคลอด 50 บาท  รวม 300 บาท 7- 14 วัน หว้า
ทางการ  - ทับหม้อเกลือ  - เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เขตรับผิด โดยแพทย์
แพทย์  - อบสมุนไพร เป็นเงิน 1,000 บาท ชอบ แผนไทย
แผนไทย  - จ่ายยาสมุนไพร  - ตู้อบสมุนไพร 1 ตู้ๆละ ต าบล

   เพือ่ขับน้ าคาวปลา 1,5900 บาท ชะมาย
และเพิม่น้ านม  - สมุนไพร 3,000 บาท
 - เพือ่ให้มดลูกเข้าอู่  - เกลือเม็ด 10 กิโลกรัม
เร็วขึ้น ลดอาการตก  500 บาท
เลือดหลังคลอด  - เส้ือผ้าส าหรับเปล่ียน
 - ลดไขมันหน้าท้อง 3 ชุด ๆ ละ 200 บาท
 - ลดอาการปวดเมื่อย เป็นเงิน 600 บาท
 - เพิม่การไหลเวียน รวมเปน็เงิน 21,300 บาท
เลือด

แผนงาน  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุกในพ้ืนที่

กลุ่มวัยท างาน
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ชุมชนร่วมใจ 1.ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 1.ค่าเอกสารแผ่นพับ ร้านอาหาร รพ.สต.

ใส่ใจสุขภาพ และเพิม่ทักษะในการ 750 บาท แผงลอย บ้าน
ผู้บริโภค เลือกสินค้าทีม่ีคุณภาพ 2. คู่มือ 100 เล่มๆละ จ าหน่าย หนองหว้า

2. ผู้บริโภคมีการปรับ 30บาทเป็นเงิน 3,000บาท 12 ร้าน
เปล่ียนพฤติกรรม 3. ค่าวิทยากร 1,800บาท 2. ร้าน  
ใช้สินค้าทีม่ีความ 4. ค่าอาหารว่าจ านวน อาหาร
ปลอดภัยไม่มีสาร 100 คน ๆละ 25 บาท สด 4 ร้าน
อันตราย เป็นเงิน 2,500 บาท 3. ร้าน
3. ให้ผู้บริโภคมีความด 5. ค่าวัสดุน้ ายาเคมี ขายของ
เข้มแข็ง และมีส่วนร่วม *ชุดตรวจสารเคมีตกค้าง ช า 50 ร้าน
ในการเฝ้าระวังป้องกัน ในอาหาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน * ชุดตรวจสารน้ ามันทอดซ้ า
ร้านขายของช าในพืน้ที่ * ชุดตรวจแบคทีเรียใน กลุ่มเส่ียง
4. ตรวจเลือด อาหาร(SI-2) 6,350 บาท จ านวน
หาสารเคมืในเลือด รวมเป็นเงิน 14,400 บาท 100 คน

กลุ่มวัยท างาน

แผนงาน  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุกในพ้ืนที่
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 อย.น้อย 1. จัดต้ังชมรม อย. 1.เอกสารคู่มือ 30 เล่ม โรงเรียน รพ.สต.

"ช่วยให้ เพือ่ให้นักเรียน ครู เล่มละ 50 บาท บ้าน บ้านหนอง
กินเป็น พ่อค้า แม่ค้า เป็นเงิน 1,500 บาท หนองหว้า หว้า
ใช้เป็น ผู้ปกครอง และ 2. ค่าชุดทดสอบสารปน
ปลอดภัย" ชุมชน ได้รับ เปือ้นในอาหาร 1 ชุด
2564 อาหารทีส่ะอาด 2,400 บาท

ปลอดภัย 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน
2. ส่งเสริมการมีส่วน 1,000 บาท
ร่วมของ 4. ค่าอาหารว่างจ านวน
บุคลากรในโรค 2 มื้อ ๆละ 25 บาท
เรียน และชุมชน เป็นเงิน 1,500 บาท

5. ค่าวิทยากรชั่วโมงละ
300 บาท จ านวน 6
ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800บาท

รวมเป็นเงิน
8,200 บาท
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 หนูน้อย 1.ให้ความรู้ เร่ือง 1.จัดหาโมเดลฟัน 3 โมเดล ศ.พ.ด. รพ.สต.

ฟันดี ทันตสุขภาพแก่ โมเดลละ 6,000 บาท หนองหว้า บ้านหนอง
ศูนย์พัฒนา ผู้ปกครองและครู 2. เอกสารประกอบการอบ เขากลาย หว้า
เด็กเล็ก 2.ตรวจสุขภาพช่องปาก รมให้ความรู้ชุดละ 30 บาท วัดวังหีบ
เขตเทศบาล และทาฟลูออไรด์วานิช จ านวน 60 ชุดเป็นเงิน
ต าบลชะมาย 3. ฝึกทักษะผู้ปกครอง 1,800 บาท

ในเร่ือง การท าความ 3.จัดหาชุดแปรงฟันจ านวน
สะอาดช่องปาก 60 ชุด ๆ ละ 50 บาท
4. ประเมินความรู้ เป็นเงิน 3,000 บาท
ก่อนและหลัง
5.ติดตาม
ตรวจช่องปากซ้ า
6. สรุปผลโครงการ

แผนงาน  กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันโรค

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุกในพ้ืนที่

กลุ่มวัยเรียน
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท ) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 หนูน้อย 1.ให้ความรู้ เร่ือง 4. ค่าอาหารว่าง 60 คน ศ.พ.ด. รพ.สต.

ฟันดี ทันตสุขภาพแก่ คนละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท หนองหว้า บ้านหนอง
ศูนย์พัฒนา ผู้ปกครองและครู เป็นเงิน 3,000 บาท เขากลาย หว้า
เด็กเล็ก 2.ตรวจสุขภาพช่องปาก 5. ค่าวิทยาการจ านวน วัดวังหีบ
เขตเทศบาล และทาฟลูออไรด์วานิช 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท
ต าบลชะมาย 3. ฝึกทักษะผู้ปกครอง เป็นเงิน 1,800 บาท

ในเร่ือง การท าความ รวมเป็นเงิน 15,600บาท
สะอาดช่องปาก
4. ประเมินความรู้
ก่อนและหลัง
5.ติดตาม
ตรวจช่องปากซ้ า
6. สรุปผลโครงการ

รวม                   8              โครงการ         จ านวน เงิน         142,600            บาท
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แบบ ผด. 2
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