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ค าน า 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติด้านแผน/ยุทธศาสตร์อย่างละ เอียด โดยรวบรวม

ความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ และประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งนอกจากรายละเอียด

ขั้นตอนการดําเนินการแล้ว ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาคู่มือ

เล่มนี้ได้นําไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

ทั้งนี้ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลป่าพะยอม อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ยังเป็นกระบวนการทํางานที่สําคัญ (หรือกระบวนการสร้างคุณค่า) ที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม

ภารกิจและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

(Hospital and Healthcare Standards) ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร และยังมีความเชื่อมโยง

กับตอนที่ 1-2 กลยุทธ์(STG) ซึ่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยการออกแบบ

กระบวนการใช้เครื่องมือกระบวนการดําเนินงานในรูปของแผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model 

และแสดงรายละเอียดการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ

และผู้ปฏิบัติงานสําหรับใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
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บทที ่1 
ข้อมูลส าคัญของกระบวนการจัดท าแผน 

1.1 ความส าคัญของกระบวนการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศโรงพยาบาลป่าพะยอม มีหนา้ที่ในการเสนอแนะและจัดทําโยบาย

และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลป่าพะยอม ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง จัดทํา

แผนแม่บท ประสานแผนการปฏิบัติการ และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปี

รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สนับสนุนการบริหารราชการของกลุ่มงาน /

หน่วยงาน/งาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับพันธกิจหลักที่สําคัญ (Mission) ในการจัดทําแผนนโยบาย เป้าหมายและ

แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสําคัญในแง่ที่เป็นกระบวนการทํางานที่

สําคัญ (หรือกระบวนการสร้างคุณค่า)ทั้งนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศโรงพยาบาลป่าพะยอม ยังทํา

หน้าที่ในการบูรณาการและประสานการดําเนินการของโรงพยาบาล กระบวนการทํางานที่สําคัญดังกล่าวมีผล

ในการส่งเสริมและผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ 

1.2 หน่วยงานด าเนินงานและหน่วยงานสนับสนุน 

การขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมีหน่วยงานในการดําเนินงาน

หลักที่สําคัญ ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัช

กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน กลุ่มงาน

ประกันสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู กลุ่มงานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งาน

ผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานห้องคลอด งานห้องผ่าตัด งานจ่ายกลางและซักฟอก 

งานโภชนาการ งานคลินิกเวชฯ งานให้คําปรึกษา งานสุขภาพจิต งานยาเสพติด และศูนย์สุขภาพชุมชน 

โดยมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทําหน้าที่ในการบูรณาการในภาพรวม รวมทั้งประสานการ

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนกระบวนการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

โรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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1.3 แนวทางในการออกแบบกระบวนการ 

สํานักนโยบายและแผน สป. ได้ดําเนินการออกแบบกระบวนการทําง านที่สําคัญ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นกระบวนการที่สร้างประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุภารกิจและพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้น 

ในการออกแบบกระบวนการได้มีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยสําคัญ ประกอบด้วย 
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ข้อกําหนดที่สําคัญ (ความต้องการของ
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน) และ
ความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังนี้ 

๑. ผลผลิตของกระบวนการ ประกอบด้วย 
แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมี

ตัวชี้วัดผลผลิต คือ ร้อยละของคุณภาพแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๒. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
๒.๑ ผู้รับบริการ ได้แก่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กลุ่มผู้นําท้องถิ่น 
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ (๑) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ชัดเจนและ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (๒) เป็นแกนกลางนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่

อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) ให้บริการตรงตามความต้องการ มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย เต็มใจให้บริการ
ตามมาตรฐานและข้ันตอนที่กําหนด (๔) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๒.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ส่วนราชการอ่ืน ๆ ภาคเอกชน และประชาชนความต้องการ/ความ
คาดหวัง คือ (๑) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (๒) ผลักดันสนับสนุนการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย (๓) เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว 

๓. ความรู้และทักษะที่ส าคัญของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ คือ ความรู้ความเข้าใจ 
ในกระบวนการวางแผนที่สามารถวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงาน และวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การได้เป็นอย่างดี 
๔. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ประกอบด้วย 
๔.๑ ด้านความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ได้แก่ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้อง

กับนโยบายระดับชาติ 
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๔.๒ ด้านความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้อง
กับนโยบายระดับชาติ 

๔.๓ ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอนและตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด 

๔.๔ ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้แก่ กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้ นตอน 
๔.๕ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ได้แก่ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
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การวางแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) 

ก าหนดทิศทางองค์กร 
(Set Direction) 

วิสัยทัศน์  
พันธกิจ 

ค่านิยม 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 
(Develop 
Strategies) 

เป้าประสงค์  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (SWOT+STEEP) 

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ 

(Align Processes) 

ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมาย 

สื่อสารกลุ่มเป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการ 

งบประมาณ  
บริหารความเสี่ยง 

การน าแผน
ยุทธศาสตร์ไป

ปฏิบัต ิ

(Deploy the 
บริหารโครงการ  
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
บริหารการเปลีย่นแปลง 

ประเมินผล และ
ปรับปรุง 

(Evaluation & 
Improve) 

นิเทศ ติดตาม 

การรายงาน 
การประชุม  
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ค่านิยม 

Mastery : ตรงเวลา/รับผิดชอบต่อหน้าที่/ซื่อสัตย์/role model ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
Originality : Best Practice, CQI, R2R, วิจัย, นวัตกรรม  
People Centered Approach : รับรู้/เรียนรู้/ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
Humility : ESB, Humaniz., สัมพันธภาพในองค์กร 
 

วิสัยทัศน์ 

“บริการสุขภาพเป็นเลิศ ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข” 

พันธกิจ 

1. ให้บริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

2. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ในทุกกลุ่มวัย 

3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพ 

เป้าประสงค์( Goal) 

1. ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย 

2. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย 

3. โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ 

4. ชุมชนสุขภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
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กลยุทธ์ 

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 

2.ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  

3.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  

4.ขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ  

5.พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

จุดเน้นของ รพ. ในปีงบประมาณ 2563 
1.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) :ลดภาวะแทรกซ้อนรายใหม่ในผู้ป่วยเรื้อรังDM(ตา ไต เท้า)/
HT(ACS/Stroke/CKD) 
2.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
3.อุบัติเหตุ:trauma  
4.การเงินการคลัง: ประหยัดทรัพยากรสาธารณูปโภค ,เพ่ิมCMI  
5.HDC: QOF,43file 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2562-2565 

กลุ่มงาน/หน่วยงาน รวบรวมแผนงาน/

โครงการ 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน ร่างแผนปฏิบัติการ 2562 

ทีมคกก.บริหารพิจารณา

แผนปฏิบัติการและ

งบประมาณ 

คกก.บริหารอนุมัติในหลักการ 

กลุ่มงานยุทธฯ เสนอ ร่าง แผนปฏิบัติการและ

งบประมาณแก่กลุ่มงานบริหารทั่วไปพร้อมเสนอผอ.

และส่งสสจ.พัทลุงเพ่ืออนุมัติโครงการ 

แผนได้รับการอนุมัติ กลุ่มงานยุทธฯ

ส่งสําเนาการอนุมัติแก่กลุ่มงาน/

หน่วยงาน ต่อไป 
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ตัวช้ีวัดก ากับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม (2561-2565) 
เป้าประสงค์ที่ 1.ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1.อัตราภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่<5.5% 4.80 11.21 8.95 6.0 5.5 5.5 4.5 4 ศศิธร 
2.อัตราภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่<6% 

9.36 7.75 6.30 2.26 2.1 2.1 1.9 1.8 ศศิธร 

3.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี 
>40% (เป้าหมายรพ.>25%) 

27.86 23.10 24.92 28.41 32.5 35 37.5 40.0 ศศิธร 

4.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิต
สูงได้ดี >50% (เป้าหมายรพ.>37.50%) 

29.56 36.15 34.02 41.14 42.5 50 47.5 50.0 ศศิธร 

5.อัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะ shock (เป้าหมายรพ.0)    0 0 0 0 0 กมลวรรณ 
6.จํานวนผู้ป่วยACSเสียชีวิตในโรงพยาบาล (เป้าหมายรพ.0) 1 0 1 0 0 0 0 0 สุวิทย์ 
7.อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง(600 ต่อแสนปชก.) 

  702.16 1119.13 700 700 700 700 กมลวรรณ 
 

8.อัตรามารดาที่มีภาวะ Postpartum Hemorrhage (PPH) 
ไม่เกินร้อยละ(เป้ากระทรวง ร้อยละ 5) (เป้าหมายรพ.2.75) 

2.36 4.3 3.01 2.87 2.5 1.5 1.65  1.25 ณาตยา* 

9.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ(0.4ต่อพัน
วันนอน)0.8 เขต12 

0.64 0.41 0 0.33 0.35 0.35 0.35 0.35 อรวรรณ 

10.ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง ภายใน 3 
เดือนหลังจําหน่ายการบําบัดทุกระบบ 

    82 86 90 94 อารี 
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เป้าประสงค์ที่ 2.ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1.อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก (ตําบลป่าพะยอม) ต่อแสนประชากร    259.32 100 100 100 100 วุฒิชัย 
2.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (ตําบลป่าพะยอม) ต่อแสน
ประชากร 

  243.11 210.70 50 50 50 50 วุฒิชัย 

3.อัตราการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ลดลงร้อยละ2 ต่อป ี
 

56.60 68.70 69.35 64.67 62.47 60.47 58.47 56.47 ทพ.วสัน 

4.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีมีฟันดีไม่มผีุ (cavity free)เพิม่ขึ้นร้อย
ละ2 ต่อป ี

N/A N/A 43.78 62.87 64.87 70 72 74 ทพ.วสัน 

5.จํานวนผู้ป่วยCVA/Stroke เข้าถงึระบบ Fast track(>80)    61.52 62.50 65.0 67.50 70.00 สุวิทย ์

6.ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ด้รบัการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 
12 สัปดาห์ (ร้อยละ 70) 

  65.79 81.12 82.0 82.5 83.00 83.50 สุมาล ี

7.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 
17.5) 

  19.58 15.38 15 13 12 11 สุมาล ี

8.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง<2% 1.36 2.75 1.27 1.42 1.0 0.8 0.6 0.4 ศศิธร 
9.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง<2% 4.37 3.28 2.11 3.42 3 2.2 2 1.8 ศศิธร 
10.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบรกิารแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 

   16.48 16.5 17.5 18.5 19.5 รัชฎาพร 
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เป้าประสงค์ที่ 3.โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1.ผลการประเมินNCD Plus ดีเด่น(เป้าหมาย:ดีมาก)   -  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเด่น ศศิธร 

2.ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน วรรณ์สิริย์ 

3.ผ่านเกณฑ ์easy asthma clinic     ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
easy sthma 
clinic 

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
easy sthma 
clinic 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน easy 
sthma clinic 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน easy 
sthma clinic 

กมลวรรณ 

 

4.ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล(HA) ผ่านการ
รับรอง 

ผ่านการ
รับรอง 

ผ่านการ
รับรอง 

ผ่านการ
รับรอง 

ผ่านการ
รับรอง 

ผ่านการ
รับรอง 

ผ่านการ
รับรอง 

ผ่านการ
รับรอง 

นุสรา 

5.ผลการประเมินคุณภาพการพยาบาล(QA) ผ่านเกณฑ์
ระดับ3 

ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ3 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ3 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ3 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ3 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ มลิวรรณ์ 

6.ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ(LA)    ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ นันท์นภัส 
7.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(ฉบับปี 2560) สําหรับสถาน
บําบัดรักษายาเสพติดที่ให้บริการผู้ใช้ยาและสารเสพติด 

   ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ อารี 

เป้าประสงค์ที่ 4.ชุมชนสุขภาวะ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1.ผ่านเกณฑ์ตําบลสุขภาวะ ระดับดีมาก (ต.ป่าพะยอม) (พื้นฐาน)    ไม่ผ่าน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก วุฒิชัย 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงพยาบาลป่าพะยอม 
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01.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 
 
 

รวม 226,290 บาท 

 

  แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 18,100 บาท  
 

 แผนงานประจ า จ านวน - โครงการ งบประมาณ - บาท 
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ชื่อโครงการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศและการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2563 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการปว่ยตายในโรคสําคญัของแต่กลุม่วัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลเุกณฑค์ุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 
ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวยั                 พัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ                                 
ขบัเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสขุภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 0 1 

ที่ กิจกรรม/วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลติ/ผลลัพธ์และ
ตัวชี้วดัโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน
ต าบล 

อ่ืนๆ 

 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ           
1. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งาน

โปรแกรม Mit-Netและการใช้งาน 
โปรแกรม HDC จังหวัด สําหรับ
บุคลากรใหม่และตัวแทนหน่วยงาน 

 บุคลากรใน
หน่วยบริการที่
ใช้โปรแกรม 
Mit-Net และผู้
จัดจํานวน 40 
คน 

รพ.ป่า
พะยอม 

ธ.ค.62 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จํานวน 40 คน 
x25บาทx2มื้อx1วัน เป็น
เงิน 2,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวนั 
จํานวน 40 คน x80บาท 
x 1 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 
3,200 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก
รายการสามารถถัวเฉลีย่
กันได ้
 
 

5,200     จริยาพร/
วีระพันธ์/
ทิพย์วดี 

หน่วยงาน ก.ยุทธศาสตร ์

 แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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      P Y 6 1 - 1 - 0 1 

ที่ กิจกรรม/วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลติ/ผลลัพธ์และ
ตัวชี้วดัโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน
ต าบล 

อ่ืนๆ 

2. ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้การพัฒนา
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
-ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติและทําความ
เข้าใจในการบันทึกข้อมูล43แฟ้ม 
-ช้ีแจงรายละเอียดของข้อมูล QOF 
 

ตัวแทน
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงาน
ข้อมูลและผู้จดั
จํานวน 30 คน 

รพ.ป่า
พะยอม 

เม.ย.63 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จํานวน 30 คน 
x25บาทx2มื้อx1 วัน 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 30 คน x80 บาท 
x 1 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 
2,400 บาท 
* หมายเหตุ คา่ใช้จ่ายทุก
รายการสามารถถัวเฉลีย่
กันได ้

3,900     จริยาพร/
วีระพันธ์ 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งาน
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Office 2010 
-Microsoft word 
-Microsoft excel 
-Microsoft Powerpoint 

ตัวแทน
หน่วยงานและผู้
จัดจํานวน 30 
คน 

สํานักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
พัทลุง/ม.
ทักษิณ 

พ.ค.63 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จํานวน 30 คน 
x25บาทx2มื้อx1 วัน 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 30คน x80บาท x 

10,50
0 
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      P Y 6 1 - 1 - 0 1 

ที่ กิจกรรม/วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลติ/ผลลัพธ์และ
ตัวชี้วดัโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน
ต าบล 

อ่ืนๆ 

1 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 
2,400 บาท 
-ค่าสมนาคณุวิทยากร 
จํานวน 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาทx 1 วัน เป็นเงิน 
3,600 บาท 
-ค่าเช่าห้องประชุม 
จํานวน 1 วันๆ ละ 3,000 
บาท 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก
รายการสามารถถัวเฉลีย่
กันได ้

4 
 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้และตดิตาม
ข้อมูล 43 แฟ้ม  
 

ตัวแทน
หน่วยงานและผู้
จัดจํานวน 30 
คน 

รพ.ป่า
พะยอม 

 ส.ค.63 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จํานวน 30 คน 
x25บาทx2มื้อx1 วัน 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
จํานวน 30 คน x80 บาท 

3,900     จริยาพร/
วีระพันธ์ 
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      P Y 6 1 - 1 - 0 1 

ที่ กิจกรรม/วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลติ/ผลลัพธ์และ
ตัวชี้วดัโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน
ต าบล 

อ่ืนๆ 

x 1 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 
2,400 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก
รายการสามารถถัวเฉลีย่
กันได ้

5 แลกเปลีย่นเรยีนรู้การดูแลคอมพิวเตอร์
สําหรับบคุลากรโรงพยาบาลป่าพะยอม 

- บุคลากรที่
สนใจ  

รพ.ป่า
พะยอม 

ตลอดปีงบ -ไม่ใช้งบประมาณ  -     วีระพันธ์/
สมชัย 
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 การจัดการความรู้           
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําผลงาน

คุณภาพ 
-ประเภท CQI 
-ประเภทR2R/วิจัย 
-ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบงาน
วิชาการของ
หน่วยงานและผู้
จัด จํานวน 30 
คน 

ห้องประชุม 
รพ.ป่า
พะยอม 

ม.ค.63 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 30 
คน x25บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 1,500 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30คน x80
บาท x 1 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่าสมนาคณุวิทยากร จาํนวน 6 ชม.ๆ ละ 
600 บาทx 1 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได ้

7,500     จริยาพร/
ทีมKM 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่น
เรียนรูผ้ลงานคุณภาพครั้งท่ี 1  

ผู้สนใจและ
ผู้จัดทําผลงาน
คุณภาพ  

ห้องประชุม 
รพ.ป่า
พะยอม 

มี.ค. 63 -ไม่ใช้งบประมาณ      จริยาพร/
ทีมKM 

3  ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ลงานคุณภาพครั้งที่ 2  

ผู้สนใจและ
ผู้จัดทําผลงาน
คุณภาพ  

ห้องประชุม 
รพ.ป่า
พะยอม 

ก.ย. 63 -ไม่ใช้งบประมาณ      จริยาพร/
ทีมKM 

6 สนับสนุนเงินทุนสําหรับการจัดทํา
ผลงานคณุภาพในงานวิชาการต่างๆ 

บุคลากร
โรงพยาบาลป่า
พะยอม 

- ตลอด
ปีงบประม
าณ 

-ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
เป็นเงนิ 10,000 บาท 

10,00
0 

    จริยาพร/
ทีมKM 

 รวม     119,500   
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ชื่อโครงการ กิจกรรม Leadership  Walk Round หน่วยงานใน รพ.  ปีงบประมาณ 2563  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย                 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ                                 ขับเคลื่อน

การดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสูค่วามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

      P Y 6 1 - 1 - 0 1 

ที่ กิจกรรม/วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวชี้วดัโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อ่ืนๆ 

1.  งานพัฒนาคุณภาพ 

กิจกรรม Leadership  Walk round 

วัตถุประสงค ์

- เพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ รพ. 

- เพื่อติดตามระบบงาน 

- เพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของ

หน่วยตา่งๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของ 

รพ. 

 

หน่วยงานใน รพ. หน่วยงานใน 

รพ. 

ธ.ค.62 

มี.ค.63 

มิ.ย.63 

ก.ย.63 

-ไม่ใช้งบประมาณ     -หน่วยงานได้รับ 
Leadership  Walk 

round ร้อยละ 80 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ฯ 

 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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      P Y 6 1 - 1 - 0 1 

ที่ กิจกรรม/วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวชี้วดัโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อ่ืนๆ 

 รวม           
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ชื่อโครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety ปีงบประมาณ 2563  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย                 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ                                 ขับเคลื่อน
การดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

      P Y 6 3 - 1 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน

บ ารุง 
CUP 

กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

2  งานพัฒนาคุณภาพ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety 

 จํานวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน(จาํนวน 60 คน) 

 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่อง 2P Safety 

-จนท.รพ.ป่า

พะยอม  

-ผู้จัด 12 คน 

รพ.ป่าพะยอม ก.ค.2563 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

จํานวน 60 คน x25บาทx2มื้อx3วัน 

เป็นเงิน 9,000 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน จาํนวน 60 คน 

x80บาท x 1 มื้อ x 3 วัน เป็นเงิน 

14,400 บาท 

-ค่าสมนาคุณวิทยากร จาํนวน 6 

ชม.ๆละ 600 บาทx 3 วัน เป็นเงิน 

10,800  บาท 

* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายทกุรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

34,200    -บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจ 2P Safety 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     34,200      

 

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ฯ 

 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการกิจกรรมรับการเย่ียมส ารวจเพ่ือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นที่ 3(re-accreditation survey) ปีงบประมาณ 2563  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย   พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ   ขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - 1 - 0 3 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน

บ ารุง 
CUP 

กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

3 งานพัฒนาคุณภาพ 

กิจกรรมรับการเยีย่มสํารวจเพื่อต่ออายกุาร

รับรองกระบวนการคุณภาพขั้นที ่3(re-

accreditation survey) จํานวน 2 วัน 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อรับการเยีย่มสํารวจเพื่อต่ออายกุารรับรอง

กระบวนการคุณภาพขั้นที่ 3 

(re-accreditation survey) 

-ทีมนําและทีม

คร่อม รพ.ป่า

พะยอม จํานวน 70

คน 

-ผู้เยี่ยมสํารวจ 3 

คน 

รพ.ป่าพะยอม เม.ย.63 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

จํานวน 73 คน x25บาทx2มือ้x2วัน 

เป็นเงิน 7,300 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน จาํนวน 73 คน 

x80บาท x 1 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 

11, 680 บาท 

-ผู้เยี่ยมสํารวจ  3 คนๆละ 18,000x 

2 วัน เป็นเงิน 108,000 บาท 

* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายทกุรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

126,980    รพ.ได้รับการเยี่ยม

สํารวจเพื่อต่ออายุการ

รับรองกระบวนการ

คุณภาพขั้นที่ 3(re-

accreditation survey) 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     126,980      

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ฯ 

 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการกิจกรรมผู้อ านวยการพบปะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ     ขบัเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - 1 - 0 4 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน

บ ารุง 
CUP 

กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

4 งานพัฒนาคุณภาพ 

กิจกรรมผู้อํานวยการพบปะเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล จํานวน 2 รุ่น 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อชี้แจงแผนรับการเยี่ยม  สํารวจเพื่อต่อ

อายกุารรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นที่ 

3(re-accreditation survey) 

จนท.รพ.ป่า

พะยอม จํานวน 

157คน 

รพ.ป่าพะยอม มี.ค.2563 -ค่าอาหารกลางวัน157 คน x60

บาท x 1 มือ้  เป็นเงิน 9,420บาท 

*หมายเหตุ ค่าใช้จา่ยทุกรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้
 

9,420    จนท.รพ.ป่าพะยอมเข้า

ประชุม ร้อยละ 80 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     9,420      

 

 

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ฯ 

 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                  

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G03 S03 -   

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์
และตัวช้ีวัด
โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ และกําหนดจุดเน้น
ป2ี564 

กิจกรรมที่ 1.นําเสนอผลการดําเนินงานกลุ่ม
งาน/หน่วยงานของโรงพยาบาล 

 

กิจกรรมที่ 2.ทบทวนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

กิจกรรมที่1    

คกก.ทีมนํา 30 คน 

ตัวแทนหน่วยงาน 

10 คน รวม 40 คน 

 

กิจกรรมที่2    

คกก.ทีมนํา 30 คน 

รพ.ป่า

พะยอม 

ส.ค.63 กิจกรรมที่ 1 
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จํานวน 
40 คนx25 บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 
2,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน จาํนวน 40 คนx80 
บาทx1มื้อx1วัน เป็นเงิน 3,200 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จํานวน 
30 คนx25 บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 
1,500 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน จาํนวน 30 คนx80 
บาทx1มื้อx1วัน เป็นเงิน 2,400 บาท 
*ค่าใช้จ่ายสามารถถวัเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

 

2000 

 

 

3200 

 

 

1500 

 

2400 

 

 

   -ผู้เข้าร่วม

ประชุมร้อยละ
90 

 

ธีรวัฒน์/

นุสรา 

 รวม     9100      
 

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ฯ 

 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                      
พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 2 - G03 S03 -   

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 
แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน
ต าบล 

อื่นๆ 

 กิจกรรมที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติการ 2564 กิจกรรมที่ 3  
คกก.ทีมนํา 30 คน  

ภายในจังหวัด
พัทลุง 

ส.ค.63 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 
30 คนx50 บาทx2มื้อx1วัน เป็น
เงิน 3,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30 คน
x100 บาทx1มื้อx1วัน เป็นเงิน 
3,000 บาท 
ค่าห้องประชุม เป็นเงิน 3000 บาท 
*ค่าใช้จ่ายสามารถถวัเฉลี่ยได้ทุก
รายการ 

3,000 
 
 
3,000 
 
 
3,000 
 
 
 

   -มีแผนปฏิบัตกิาร 
2564 

ธีรวัฒน์
/นุสรา 

 รวม     9,000      
 

 

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ฯ 

 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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02.งานผู้ป่วยนอก 
 
 
 

รวม 11,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ จ านวน - โครงการ งบประมาณ - บาท 
 แผนงานประจ า จ านวน  โครงการ งบประมาณ 11,000 บาท 
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ชื่อโครงการ :โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัด(SKT)ในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G S - 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบาํบัด 

(SKT ) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์  

-เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน

เลือดและระดับความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

- ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง 

 

 

 

 

ผู้ป่วยเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง

จํานวน 100 คน 

คลินิก

เบาหวาน/

ความดันโลหิต

สูง 

มกราคม 

2562-

กันยายน 

2563 

ไม่ใช้งบประมาณ - - - - - อัตราผู้ปว่ยเบาหวาน

ที่สามารถควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดได้ดี > 

40 % 

-อัตราผู้ป่วยHT ที่

สามารถคุมระดับความ

ดันโลหิตได้ดี > 50 % 

-อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนใน

ผูป้่วยเบาหวานรายใหม ่
< 5.0 % 

 

ศศิธร 

หน่วยงาน ผู้ป่วยนอก 

 แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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      P Y 6 3 - G S - 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

-อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนราย

ใหม่ในผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูง < 2.0 % 

 รวม           
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ชื่อโครงการ: โครงการอาหารเช้าผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลป่าพะยอม  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G S - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

2. โครงการอาหารเช้าผู้ปว่ยเบาหวาน คลนิิก

เบาหวานโรงพยาบาลป่าพะยอม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารเช้าหลัง

เจาะเลือดและเห็นความสําคัญของอาหารมื้อ

เช้า 

-ลดภาวะ Hypoglycemia ระหว่างรอรบั

บริการ 

-เพิ่มระดับความพึงพอใจในผู้รับบริการ 

-ผู้ป่วยที่มารับ

บริการในคลินิก

เบาหวาน จาํนวน 

1,324 ราย 

คลินิก

เบาหวาน 

พ.ย.62-ก.ย.

63 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับทําอาหาร
เช้า จํานวน 11,000 บาท 

11,000

บาท 

   -อัตราความพึง

พอใจ > 85 % 

-อัตราการเกิด

ภาวะ
Hypoglycemia 

ขณะรอรบั

บริการเท่ากับ 0 

 

ศศิธร 

 รวม     11,000      

หน่วยงาน .ผู้ป่วยนอก 

  แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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03.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

รวม 46,679 บาท 

  

  แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ จ านวน - โครงการ งบประมาณ - บาท  
 

 แผนงานประจ า จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 46,679 บาท 
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ชื่อโครงการกิจกรรม Big  Cleaning  Day 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยโรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะพัฒนา

บุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G3 S3 - 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 วัตถุประสงค์ 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานบรกิารด้วย

มาตรฐาน 5 ส  

-เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอ้มในการดูแลผู้ปว่ย 

บุคลากร

โรงพยาบาลป่า

พะยอม  จาํนวน  

160  คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

สิงหาคม 63 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
160คน x 2 มื้อ x25บาทเป็นเงิน 
8,000  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 160 คน x60
บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน 9,600 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน 3,000 
บาท 
*หมายเหตุ ค่าใช้จา่ยทุกรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

20,600 

 

 

   -บุคลากรเข้า

ร่วมกิจกรรม 

>90% 

ปิยมาศ 

      20,600      

 

 

หน่วยงาน บริหารทั่วไป 

แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยโรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะพัฒนา

บุคลากรสู่ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G3 S5 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 วัตถุประสงค์ 

-เพื่อเตรียมความพรอ้มบุคลากร ในการใช้ถัง

ดับเพลิง 

-เพื่อฝึกซ้อมการอพยพเคลื่อนย้าย เมื่อเกิด

อัคคีภัย 

-บุคลากร

โรงพยาบาลป่า

พะยอม  จาํนวน  

160  คน 

-อสม  15  คน 

-เครือข่ายดับเพลิง

และ จนท ตํารวจ 

รวม 14 คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

กรกฎาคม 

63 

-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
189คน x2 มื้อx25บาท        เป็น
เงิน  9,450  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 189 คน x 1 
มื้อ x 60บาทเป็นเงิน 11520บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 ชมx 600 
บาท x 1 คนเป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่าพาหนะอสม.15คน x100บาท 
เป็นเงิน 1,500  บาท 
 
*หมายเหตุ ค่าใชจ้า่ยทุกรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

26,079 

 

 

 

 

 

   -บุคลากรมี

ความรู้ เร่ืองการ

ป้องกันอัคคีภัย

และการอพยพ

เคลื่อนย้าย 

>80% 

-บุคลากรเข้าร่วม

การฝึกซ้อมระงับ

อัคคีภัย 

>80% 

ปิยมาศ 

 รวม     26,079      

 

 

หน่วยงาน บริหารทั่วไป 

แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัตกิารตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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04.งานการพยาบาล 
 
 
 

รวม 24,270 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 18,420 บาท 
 

 แผนงานประจ า จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,850 บาท 
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ชื่อโครงการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าพะยอม 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยโรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะพัฒนา

บุคลากรสูค่วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

                

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 - ให้ความรู้/แลกเปลีย่นประเด็น 

“สมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาล

วิชาชีพ 

- พัฒนาแบบประเมิน“สมรรถนะเชิง

วิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ” 

 

 

หัวหน้างาน และ

หัวหน้าเวรใน

กลุ่มงานการ

พยาบาล 

จํานวน 20 คน 

ห้องประชุม

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

มกราคม 63 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร 
และผูจ้ัดจํานวน 25 คน X 25 
บาท X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 1,250 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าร่วม
ประชุม วิทยากร และผูจ้ัด 
จํานวน 25 คน X 80 บาท X 
1 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จํานวน 3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
1,800 บาท 

5,050    -มีสมรรถนะ

เชิงวิชาชีพ 

มีระบบการ

ประเมิน

สมรรถนะ

เชิงวิชาชีพ  

-มีแผนการ

พัฒนา

สมรรถนะ

เชิงวิชาชีพ 

มลิวรรณ ์

ชูดํา 

 รวม     5,050      

หน่วยงานกลุ่มงานการพยาบาล 
แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการการนิเทศทางการพยาบาล 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยโรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะพัฒนา

บุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

                

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 กิจกรรมให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การนิเทศทางการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ เพิ่มความรู้/ทักษะในการนิเทศ

ทางการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้างาน และ

หัวหน้าเวรในกลุ่ม

งานการพยาบาล 

จํานวน 20 คน 

ห้องประชุม

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

กุมภาพันธ์ 
63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร และผู้จัด 
จํานวน 25 คน X 25 บาท X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 1,250 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
ประชุม วิทยากร และผู้จัด 
จํานวน 25 คน X 80 บาท X 1 มื้อ  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จํานวน 3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
1,800 บาท 

5,050    - อัตราความรู้

ความเข้าใจใน

การนิเทศ

ทางการ

พยาบาล >

ร้อยละ 80 

- ทุก

หน่วยงานมี

แผนการนิเทศ 

มลิวรรณ ์

ชูดํา 

 รวม     5,050      

 

หน่วยงานกลุ่มงานการพยาบาล 

แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูค้วามภาคภูมใิจในการท างาน “เร่ืองเล่า เร้าพลัง” 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยโรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะพัฒนา

บุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

                

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ความภาคภูมใิจใน

การทํางาน“เร่ืองเล่า เร้าพลัง” ของบุคลากร

กลุ่มงานการพยาบาล  

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลีย่นวธิีการทาํงาน

และเสริมสร้างพลังใจในการทํางานให้กบั

บุคลากร 

 

บุคลากรทุกระดับ

ของกลุ่มงานการ

พยาบาล จาํนวน 

64 คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

กุมภาพันธ์ 
63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร และผู้จัด 
จํานวน 64 คน X 25 บาท X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 3,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
ประชุม วิทยากร และผู้จัด 
จํานวน 64คน X 80 บาท X 1 มื้อ  
เป็นเงิน 5,120บาท 
 
 
 

8,320    - ร้อยละ 70 

ของบุคลากร

เขา้ร่วม

กิจกรรม 

- ร้อยละ 50 

ของบุคลากร

ส่งเร่ืองเล่า

ร่วม

แลกเปลี่ยน 

มลวิรรณ ์

ชูดํา 

 รวม     8320      

 

 

 

หน่วยงานกลุ่มงานการพยาบาล 

แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนผลงานการด าเนินงาน 3 ไตรมาส ปี 2563 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยโรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะพัฒนา

บุคลากรสูค่วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

                

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 กิจกรรม: นําเสนอผลการดําเนินงาน3 ไตรมาส 

ป ี2563 

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูผ้ลการ

ดําเนินงานในรอบปี 2563 สู่การวิเคราะห์

ข้อมูลและจัดทําแผนการดาํเนินงานในปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้างาน และ

ตัวแทนบุคลากรทุก

ระดับจากทกุงาน

ในกลุ่มงานการ

พยาบาล จาํนวน45

คน 

 

ห้องประชุม

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

กรกฎาคม 
63 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้จัด 
จํานวน 45 คน X 25 บาท X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 2,250 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
ประชุม และผู้จัด 
จํานวน 45 คน X 80 บาท X 1 มื้อ  
เป็นเงิน 3,600 บาท 
 

5,850    - ทุกหนว่ยงาน

นําเสนอผลการ

ดําเนินงาน 3 

ไตรมาส 

- ทุกหนว่ยงานมี

ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล และมีร่าง

แผนการ

ดําเนินงานปี 
2563 

มลิวรรณ ์

ชูดํา 

 รวม     5,850      

     

หน่วยงานกลุ่มงานการพยาบาล 

แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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05.ทีม PCT 
 
 
 

รวม 13,650 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

  แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 13,650 บาท  
 

 แผนงานประจ า จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ บาท 
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ชื่อโครงการกิจกรรมทบทวนเวชระเบียนเพ่ือค้นหา Adverse Event (AE)   
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั  โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 2 - G S - 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 - กิจกรรมทบทวนเวชระเบียน ค้นหา 

Adverse Event (AE) เดือนละ 1 ครั้ง  

วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหา Adverse 

Event (AE) และนํามาสู่การพัฒนา

ระบบบริการ  

 

 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบการ

ดูแลผูป้่วย 

(PCT) จํานวน 

22 คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

พย.61-กย.
62 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร และผู้จัด 
จํานวน22 คน X 25 บาท X 1มือ้  
เป็นเงิน 1,750 บาท 
 

5500    - มีกิจกรรม

การทบทวน >

ละ 80 

 

ทีม PCT 

 รวม           

 

หน่วยงาน ทีมดูแลผู้ป่วย 
 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้เร่ืองการเขียน Driver diagram 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 2 - G S - 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 - ให้ความรู ้และแลกเปลี่ยนวิธีการเขียน 

Driver diagram 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้/ทักษะใน

การเขียน Driver diagram 

 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบการ

ดูแลผูป้่วย 

(PCT) และ

ตัวแทน

หน่วยงาน

จํานวน 35 คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร และผู้จัด 
จํานวน 35 คน X 25 บาท X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 1,750 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
ประชุม วิทยากร และผู้จัด 
จํานวน 35 คน X 80 บาท X 1 มื้อ  
เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จํานวน 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 

8,150    - ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมกิจกรรม 

- Driver 

diagram 

ครอบคลมุกลุ่ม

โรคสาํคัญ 

PCT 

 รวม     8,150      

หน่วยงาน ทีมดูแลผู้ป่วย 

  แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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06.กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ 
 
 
 

รวม 20,500บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 20,500บาท  
 

 แผนงานประจ า จ านวน - โครงการ งบประมาณ -บาท 
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ชื่อโครงการควบคุมและป้องกันโรค NCDs ปีงบประมาณ 2562 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 2 - G S - 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

1 โครงการตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากร

โรงพยาบาลป่าพะยอม 

บุคลากร

โรงพยาบาล 

 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

ก.พ.62 เบิกตามสิทธิขา้ราชการในการตรวจ
สุขภาพประจําป ี

-    -บุคลากร

ได้รับการ

ตรวจสุขภาพ

ครอบคลุม

มากกว่าร้อย

ละ90 

นส.จิรมิตร 

หมื่นไวย 

 รวม     -      

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน ............................................... 
 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรประจ าปี2563  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสรมิสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 2 - G2 S1 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 โครงการส่งเสริมการดุแลสุขภาพตนเองของ
บุคลากรประจําปี2563 

- กิจกรรมครั้งที่1 รวมพลคนรักษ์
สุขภาพ 

บุคลากร
โรงพยาบาลป่า
พะยอมจํานวน150
คน  

โรงพยาบาล
ป่าพะยอม  

 ธ.ค.62 -ค่าอาหารวา่งและ เครื่องดื่ม มื้อละ
25บาท x150คน x 2มื้อ เป็นเงิน  
7,500 บาท  
- หมายเหตุ  ค่าใช้จ่าย สามารถถวั
เฉลี่ยกันได้ทุก รายการ 

7,500     -ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีการออก
กําลังกายและเล่น
กีฬาที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 
- อัตราบุคลากร
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

นส.จิรมิตร 
หมื่นไวย 

 รวม     7,500      

 

 

  

หน่วยงาน ............................................... 
 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรประจ าปี2563 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G2 S1 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารงุ CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 โครงการส่งเสรมิการดุแลสขุภาพตนเองของ

บุคลากรประจําปี2563 

- กิจกรรมครั้งที่ 2 รวมพลคนไร้โรค  
 

บุคลากรกลุ่มเสี่ยง

ไขมันในเลือดสูง 

รอบเอวเกิน และ

ดัชนีมวลกายเกิน 

จํานวน 60คน   

 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม   

 พ.ค.63 

 

 

 

 

 

-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม มื้อละ
25บาทx60คน x 2 มื้อ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน1มื้อละ80 บาท 
x60คน x 1 มื้อ เป็นเงิน 4,800 
บาท 
 
 
 - หมายเหต ุ ค่าใช้จา่ยสามารถถวั
เฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 

3,000 

 

4,800 

   -บุคลากรกลุ่มเสี่ยง

ได้รับการ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้านการ

ออกกาํลังกาย 

มากกว่าร้อยละ90 

-บุคลากรกลุ่มเสี่ยง

ได้รับการ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้านการ

ออกกาํลังกาย 

มากกว่าร้อยละ90 

นส.จิรมิตร 

หมื่นไวย 

 รวม     7,800      

หน่วยงาน ............................................... 
 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรประจ าปี2563 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G2 S1 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 โครงการบูรณาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

อําเภอปา่พะยอม ประจาํปี2563 

 

 

 

 

 

ทีมสหวิชาชีพ

โรงพยาบาลป่า

พะยอม พยาบาล 

และเจ้าหนา้ที่

สาธารณสุขประ

ประจํารพ.สต. 

จํานวน 40 คน 

อําเภอปา่

พะยอม 

ม.ค.63 

 

 

 

 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จํานวน 40 คน คนละ 2 มื้อๆ ละ 
25บาท 
เป็นเงิน 2,000  บาท 
 
- ค่าอาหารกลางวัน1มื้อละ80 บาท 
x 40คน x 1 มื้อ เป็นเงิน 3,200 
บาท 
 
- หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 

2,000  

 

 

3,200   

    จิรมิตร 

 รวม     5,200      

 

หน่วยงาน ............................................... 
 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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07.งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 
 
 
 

รวม 1,575 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,575 บาท  
 

 แผนงานประจ า จ านวน - โครงการ งบประมาณ - บาท 
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ชื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อส าหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงานสายสนับสนนุ”              
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยโรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G S - 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารงุ CUP 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

 - 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อฟื้นฟูความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

-เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติการ

ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือที่

ถูกต้อง 

-เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้การ

ปฏิบัติงานนําปัญหามาปรับปรุง

แก้ไขร่วมกัน 

 

-ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ER 4 IPD 5 

OPD 3 สขุภาพจิต 1 เวชฯ 1 
PCU 1 

-พนักงานซักฟอก 2 

-งานเทคนิคการแพทย์ 1 

-ช่างเทคนิค 1 

-พนักงานขับรถยนต์ 5 

-พนักงานเกษตรพื้นฐาน 2 

-พนักงานรักษาความปลอดภยั 4 

-พนักงานประกอบอาหาร 4 

-พ.เภสัชฯ 1 

โรงพยาบา

ลป่า

พะยอม 

มีนาคม 63 

2 รุ่น รุ่นละ

ครึ่งวันบ่าย 

-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 35 คน 
x1 มื้อx25 บาท เป็นเงิน 875บาท 
-ค่าวัสดุ /อปุกรณ์  เอกสาร       
เป็นเงิน    700 บาท 
 
 
*หมายเหตุ ค่าใช้จา่ยทุกรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

 

 

  *PP 

1,575 

 

กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ

การประชุม > 90% 

-ปฏิบัติตามแนว

ทางการป้องกันและ

ควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลได้

ถูกต้อง>80 % 

-มีความรู้เพิ่มขึ้น

หลังจากเข้ารับการ

ประชุม >10 % 

 

อรวรรณ 

 รวม        1,575   
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08.ศูนย์สุขภาพชมุชนรพ.ป่าพะยอม 
 
 
 

รวม 96,106 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  งบกองทุนต าบล จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 96,106 บาท  
 

 แผนงานประจ า จ านวน - โครงการ งบประมาณ -บาท 
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ชื่อโครงการ : ผู้นํานักเรียนส่งเสรมิสุขภาพ  ปีการศึกษา 2563  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G S - 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

1. จัดอบรมผู้นํานักเรียน 

 

 

 

 

 

ตัวแทน แกนนํา

นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 

4-5 จํานวน50 

คน 

โรงเรียน
บ้านไสกุน
และ
โรงเรียน
เรวดีศึกษา 
 

พ.ค.-ก.ย.
2563 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
55 คนๆละ 25บาท จํานวน 4 
มื้อ 
-ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ
ละ 50บาท จํานวน 2 มื้อ 
-ค่าสมนาคณุวิทยากร 
-ค่าวัสด ุ
ทุกรายการสามารถถัวเฉลีย่กัน
ได ้
 

  5,500 บาท 
 
 
5,500 บาท 
 
3,300 บาท 
1,000 บาท 
 

 -ร้อยละ
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม
ตลอด
หลักสตูร 

นางจิราพร  
พูลเกือ้ 

 รวม    รวมเงนิ   15,300บาท    

 

 

หน่วยงาน .PCU 

 แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ชื่อโครงการ  :ประเมินภาวะสุขภาพพ้ืนฐานเชิกรุกในกลุ่มประชาชนวัยทํางาน 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G S - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

 -สํารวจกลุ่มเป้าหมายอายตุั้งแต่ 35 ปี
ขึ้นไป 
-ประเมินภาวะเสี่ยงตามแบบฟอรม์ 
-ตรวจวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด
ตรวจหาน้ําตาลในเลือด (DTX) 
-ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง 
-กลุ่มเสี่ยงให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
-กลุ่มสงสยัป่วยส่งต่อเพื่อรับการวนิิจฉัย
และรักษา 
 
 

ประชาชน
อายุ 35 ปี
ขึ้นไปจํานวน 
2,643 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอประชุม
หมู่บ้านทั้ง 7 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.2562-
ก.ย.2563 

-ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง
สุขภาพจํานวน  2,643   ชุดๆ
ละ 2 บาท เป็นเงิน 5,286 
บาท 
-ค่าแถบตรวจเบาหวานจํานวน 
60 กล่อง (50 แถบ) ราคา
กล่องละ 390บาท เป็นเงิน 
23,400 บาท 
-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกเวลา ชม.ละ 
75บาท วันละ 2 ชม. จํานวน 
14 วันๆละ 2 คน เป็นเงิน 
4,200 บาท 

* 
 5,286 

 
 
 

23,400 
 
 
 

4,200 
 
 
 
 
 

 -มีทะเบียน
กลุ่มเป้าหมาย 
-ความ
ครอบคลุมการ
ประเมิน
สุขภาพ 
-ร้อยละของ
กลุ่ม 
เป้าหมายที่
ได้รับการคัด
กรอง 
-จํานวนผู้ที่
ได้รับการ
วินิจฉยัเป็น
ผู้ป่วยรายใหม ่

นางสาลี  

แก้วสม 

หน่วยงาน . PCU 

  แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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      P Y 6 3 - G S - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

-ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมนิ
สุขภาพตามแบบฟอร์ม ฝึกทักษะการ
คัดกรองความดันโลหติ และตรวจ
น้ําตาลในเลือด 

อสม.จํานวน 
116 คน 

ห้องประชุม รพ.
ป่าพะยอม 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

ในการประชุม อสม.เรื่องการ

ใช้แบบประเมินภาวะเสี่ยง ฝึก

ทักษะการคัดกรองความดัน

โลหิต และตรวจน้ําตาลใน

เลือด จํานวน 116 คน x 1 

มื้อ  x 25 บาท เป็นเงิน 

2,900 บาท 

 
   

2,900 
 
 
 
 
 

 
 

     รวมเงิน   35,786     
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ชื่อโครงการ  :การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและตรวจคดักรอง ความผิดปกติ /ความบกพร่องทางการมองเห็นของประชาชนกลุ่มวัยทํางานเชิงรุก 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G S - 0 3 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนทีด่ าเนินการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

 -ประเมินสุขภาพช่องปาก 
-ตรวจสภาวะสขุภาพช่องปากให้กับประชาชน
วัยทํางาน 
-ให้ความรูด้้านทันตสุขศึกษาและโภชนาการ
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
-ฝึกทักษะการแปรงฟันอยา่งถูกวธิ ี
-ทดสอบการมองเห็นโดยใช้ E-Chart 

ประชาชนวยั
ทํางานจํานวน
หมู่ละ 50 คน*
7 หมู่ รวม 
350 คน 

หอประชุมหมู่บา้น 

หมู๋ที่ 1-7 

ก.พ.- ส.ค
63 

- ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ทันตาภิ
บาลปฏิบัติงานเชิงรุก จาํนวนวันละ 
3 ชม.ๆละ 60 บาท* 2 คน ๆ ละ 
180 บาท/ครั้ง จํานวน 7 ครั้ง    
เป็นเงิน  2,520  บาท  
- ค่ายาสีฟันและแปรงสีฟัน 
ประกอบการฝึกปฏิบัติ จํานวน 
350ชุด ๆ ละ 40 บาท   เป็นเงิน 
14,000 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง
สุขภาพชอ่งปาก ,การมองเห็น 
จํานวน  350   ชุดๆละ 1.50   
บาท เป็นเงิน 525 บาท 
-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม

ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้จัด เจา้หน้าที่

*  2,520 
 
 
 
 

14,000 
 
 
 

525 
 
 
 

9,625 
 
 

 -จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ
ประเมิน
สุขภาพชอ่ง
ปาก 
-จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

 

หน่วยงาน ..PCU 

  แผนงานประจ า 

 แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 



62 
 

      P Y 6 3 - G S - 0 3 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนทีด่ าเนินการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

ตรวจตา ตรวจฟัน จํานวน 385 คน 

x 1 มื้อ  x 25 บาท เป็นเงิน 9,625 

บาท 

-ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีพ่ยาบาล
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการตรวจการ
มองเห็น จํานวนวันละ 3 ชม.ๆละ 
75 บาท* 2 คน ๆ ละ 225 บาท/
ครั้ง จํานวน 7 ครั้ง    เป็นเงิน  
3,150  บาท  

 
 
 

3,150 
 

        29,820    
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ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G S - 0 4 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

 1. กําหนดนโยบายและกิจกรรม 

2. จัดทําโครงการและชี้แจงโครงการแกเ่จ้าหน้าที่ศูนย์

สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลป่าพะยอม 

3. จัดทํามุมพัฒนาการเด็ก0 –5 ปีศูนยส์ุขภาพชุมชน

โรงพยาบาลป่าพะยอม 

4. จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี  

5. จัดกิจกรรมอบรบให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ปกครอง

เด็ก0 – 5 ปี  เร่ือง 

1. พัฒนาการตามวัยเด็ก 0 – 5 ป ี

2. การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก       0 – 5 ปี 

3. การประเมินพัฒนาการเด็ก      0 – 5 ปี 

4. ความผิดปกติเกี่ยวกบัพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป ี

6. มีการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี  

ผู้ปกครองเด็ก
แรกเกิดถึง 5 ปี
จํานวน  100 คน  

ห้องประชุม
โรงพยาบาล
ป่าพะยอม 

เม.ย.-ก.ย.
2563 
แบ่งจัด  
2 รุ่น 

-ค่าอาหารวา่งและ

เครื่องดื่ม จํานวน 100 

คน x 1 มื้อ x 25 บาท   

-ค่าสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 6 ชม. x 600 

บาท 

- หมายเหตุ ทกุรายการ 
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

*  2,500  
 
 
 
3,600  
 
 

 กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วม

โครงการ 

มากกว่าร้อย

ละ 80 

-เด็ก 0-3 ปี

ได้รับการคัด

กรอง

พัฒนาการ

ครบทุกคน 

นางศิริ
รัตน์  
คงหวัง 
 

หน่วยงาน ..PCU. 
  แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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      P Y 6 3 - G S - 0 4 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

7. ติดตามประเมินซํ้าในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 

8. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

     รวมเงิน   6,100    
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ชื่อโครงการ  : โครงการอบรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 3 - G S - 0 5 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

 -อบรมจิตอาสาดูแลผู้ปว่ยโรคเรื้อรังและ
ผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ติดตามเยี่ยมบา้นผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะท้าย
ในชุมชน 

จิตอาสาใน
ชุมชน/ผู้ดูแล
หมู่บ้านละ 5 คน 
รวม 35 คน 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยเร้ือรังและ
ผู้ป่วยระยะท้าย
ทุกคน 

ห้องประชุม รพ.
ป่าพะยอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-30 
ก.ย.63 
 

-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

จํานวน 35 คน x 2 มือ้  x 25 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน จาํนวน 35 คน 

x 1 มื้อ  x 60 บาท 

-ค่าสมนาคุณวิทยากรจํานวน 6 ชม. 

x 600 บาท 

-ค่าวัสดุ อปุกรณ์ เอกสาร คนละ 

30 บาท จาํนวน 35 คน เป็นเงิน 

- ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2*2.4 

เมตร จํานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 

*  1,750 

 

2,100 

3,600 

1,050 

600 

 

 -จํานวนจิต
อาสาที่เข้า
ร่วมโครงการ 
-จํานวนผู้ป่วย
เร้ือรังและ
ผู้ป่วยระยะ
ท้ายที่ได้รับ
การเยี่ยมบา้น 

นางสาลี  

แก้วสม 

     รวมเงิน   9,100    
 

หน่วยงาน ....PCU 

  แผนงานประจ า 

 แผนปฏบิัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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09.ภารกิจสร้างความสุขแกบุ่คลากร รพ.ป่าพะยอม 
 
 
 

รวม 25,050 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  งบเงินบ ารง จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 25,050 บาท  
 

 แผนงานประจ า จ านวน - โครงการ งบประมาณ -บาท 
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ชื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรโรงพยาบาลป่าพะยอม 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการปว่ยตายในโรคสําคัญของแตก่ลุ่มวยัลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคสําคัญของแต่กลุ่มวัยโรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะพัฒนา
บุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y - 6 3 - G 3 - 1 

ที ่ กิจกรรม/วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผลผลิต/

ผลลัพธ์และ

ตัวชี้วดั

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP กองทุนต าบล อ่ืนๆ 

 1.เพื่อสร้างความรักความผูกพันระหวา่ง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบรรลุ

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล 

3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดในการ

สร้างองค์กรคุณธรรม 

บุคลากร

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 45 

คน 

นอกจังหวัด

พัทลุง 

พ.ค.63 1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุมและ
วิทยากร จาํนวน 45 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 
บาท เป็นเงิน 2,250บาท 
2.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุมและวิทยากร 
จํานวน 45 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 4,500บาท 
3.ค่าห้องประชุม จํานวน 1 ห้องๆละ4,500 
บาท 1วัน เป็นเงิน 4,500บาท 
4.ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ จาํนวน 1 คันๆ
ละ12,000 บาท 
5.ค่าสมนาคุณวิทยากร จํานวน 1 คน x6 ชม.
x300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายทกุรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได ้

      

 รวม     25,050      

หน่วยงานทีมดูแลผู้ป่วย 
แผนงานประจ า 

แผนปฏิบัติการตอบสนองยุทธศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูล/สถิติ ปี2562 ณ 9 ก.ย.62 แหล่งข้อมูลHDC 

ล าดับ ปัญหา ร้อยละ หมายเหตุ 

  2560 2561 2562  

      

1 โรคเบาหวาน         

  
จํานวนผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบยีนและรักษาในเขต
รับผิดชอบ 

23.45 17.2 
24.6   

   อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 1.36 1.39 1.33   

  อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร 382.82 378.9 374.55   

2 โรคความดันโลหิตสูง         

  อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดนัโลหิตสูงต่อประชากร 958.45 977.91 971.06   

  
 อัตราผู้ป่วยความดันโลหติสูงที่ข้ึนทะเบียน และมารับ
การรักษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 27.07 15.58 

21.62   

  
อัตราความดันโลหิตสูงรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูง 

3.91 3.51 
2.4   

3 โรคหลอดเลือดสมอง         

  อัตราตายของผู้ป่วยใน โรคหลอดเลือดสมอง 0 0 0   

4 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด         

  
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูงที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 

96.17 96.48 

97.59   

5 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD c acute exacerbation         

  อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 83.83 91.94 5.55   

  อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง         

  กลุ่มอายุ <15 ปี 0.03 0.02 0.02   

  กลุ่มอายุ 15-39 ปี 0 0.01 0.01   

  กลุ่มอายุ 40-49 ปี 0.28 0.41 0.37   

  กลุ่มอายุ 50-59 ปี 0.86 0.88 0.88   

  กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 3.88 4.18 3.82   

6 ภาวะโลหิตจางในหญิงก่อนคลอด          

7 ภาวะตกเลือดหลังคลอด 0 0 0   
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ล าดับ 
 

ปัญหา 
 

ร้อยละ 
หมายเหตุ 

2560 2560 2560 

8 โรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี 9439.84 8468.84 3916.62 สสจ.พัทลุง 

  โรคอุจจาระร่วงทุกกลุม่วัย     2405.65   

9 โรคมือเท้าปาก(อัตราป่วยต่อแสน ปชก.) 123 96.4 22.5   

10 โรคฟันผุในเด็ก         

  อัตราการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี 69.35 64.67 53.17   

  ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีมีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 43.78 62.87 77.02   

11 การตั้งครรภ์ซ้ําในมารดาอายุต่ํากว่า20ปี 20 18.75 13.33   

12 อุบัติเหตุจราจร         

13 ยาเสพตดิ         

  
ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่หยดุเสพได้ต่อเนื่อง ภายใน 3 
เดือนหลังจําหนา่ยการบาํบัดทุกระบบ 

    
82   

14 โรคเอดส ์         

15 ไข้เลือดออก(อัตราป่วยต่อแสน ปชก.) 2949.76   112.99   

16 ฆ่าตัวตาย     17.3   

17 โรคปอดบวม(Pneumonia)         

  
อัตราป่วยจากโรคปอดบวมในเด็กต่ํากว่า 5 ปี (ต่อแสน 
ปชก.) 

3566.2 3601.74 
242.8 สสจ.พัทลุง 

18 โรคหืดหอบ (Asthma)         

19 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(ACS)         

20 วัณโรค         

  
อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดรายใหม 

100 100 
100   
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แบบให้คะแนนจัดล าดับความส าคัญปัญหาสาธารณสุข 
รพช.ป่าพะยอม ปี 2562 (ใช้แก้ปัญหา ป2ี563) 

ค าอธิบาย 
1.1    ขนาดของปัญหา (Size of Problem or Prevalence) หมายถึงโรคที่เกิดในชุมชนว่าโรคนั้นๆเมื่อเกิดขึ้นมามีผู้ป่วย

เท่าไรและถ้าเป็นโรคติดต่อสามารถติดต่อหรือแพร่กระจายง่ายหรือไม่มีแนวโน้มของโรคเป็นอย่างไร 

 คะแนน 5=มากที่สุด คะแนน 4=มาก คะแนน 3 = ปานกลาง คะแนน 2=น้อย คะแนน1=น้อยที่สุด 

1.2    ความรุนแรงของปัญหา (Severity of Problem) หมายถึงโรคหรือปญัหานั้นเกดิขึ้นจะมีอันตรายหรือความทุกพลภาพ
มากน้อยเพียงใด 

คะแนน 5=มากที่สุด คะแนน 4=มาก คะแนน 3 = ปานกลาง คะแนน 2=น้อย คะแนน1=น้อยที่สุด 

1.3    ความง่ายในการแก้ปัญหา (Ease of management) หมายถงึการดําเนินงานแก้ปัญหากระทําได้โดยง่าย ปญัหานั้นแก้
ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยหน่วยงานอืน่และต้องพิจารณาปัจจัยสนับสนนุ 

คะแนน 5=ง่ายที่สุด คะแนน 4=ง่าย คะแนน 3 = ปานกลาง คะแนน 2=ยาก คะแนน1=ยากที่สุด 

1.4    ความสนใจหรือความร่วมมอืของชุมชน (Community concern) หมายถึงจํานวนประชาชนท่ีวิตกกังวลและต้องการให้
ช่วยแก้ไข 

คะแนน 5=มากที่สุด คะแนน 4=มาก คะแนน 3 = ปานกลาง คะแนน 2=น้อย คะแนน1=น้อยที่สุด 

 

 https://forms.gle/t6b48ztCFyVFLdz27 
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แบบให้คะแนนจัดล าดับความส าคัญปัญหาสาธารณสุข 

รพช.ป่าพะยอม ปี 2562 (ใช้แก้ปัญหา ปี2563) 

ลําดับ ปัญหา 

ขนาดของปัญหา ความรุนแรง ความง่ายในการ
แก้ปัญหา 

ความร่วมมือของชุมชน 

คะแนน
รวม 

(นน.คะแนน=2) (นน.คะแนน=3) (นน.คะแนน=2) (นน.คะแนน=3) 

คะแนน ถ่วง
น้ําหนัก 

คะแนน ถ่วงน้ําหนัก คะแนน ถ่วง
น้ําหนัก 

คะแนน ถ่วง
น้ําหนัก 

1. โรคเบาหวาน          

2. โรคความดันโลหิตสูง          

3. โรคหลอดเลือดสมอง          

4. โรคหัวใจขาดเลือด          

5. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD c acute 

exacerbation 
         

6. ภาวะโลหิตจางในหญิงก่อนคลอด           

7. ภาวะตกเลือดหลังคลอด          

8. โรคอุจาระร่วงในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี          

9. โรคมือเท้าปาก          

10. โรคฟันผุในเด็ก          

11. การตั้งครรภ์ซ้ําในมารดาอายุต่ํากว่า20
ปี 

         

12. อุบัติเหตุจราจร          

13. ยาเสพตดิ          
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ลําดับ ปัญหา 

ขนาดของปัญหา ความรุนแรง ความง่ายในการ
แก้ปัญหา 

ความร่วมมือของชุมชน 

คะแนน
รวม 

(นน.คะแนน=2) (นน.คะแนน=3) (นน.คะแนน=2) (นน.คะแนน=3) 

คะแนน ถ่วง
น้ําหนัก 

คะแนน ถ่วงน้ําหนัก คะแนน ถ่วง
น้ําหนัก 

คะแนน ถ่วง
น้ําหนัก 

14. โรคเอดส ์          

15. ไข้หวัดใหญ ่          

16. ฆ่าตัวตาย          

17. โรคปอดบวม(Pneumonia)          

18. โรคไขมันในเลือด(Hyperlipidaemia)          

19. โรคหืดหอบ (Asthma)          

20. ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน          

21. วัณโรค          
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ค่านิยม MOPH 

Mastery : ตรงเวลา/รับผิดชอบต่อหน้าที่/ซื่อสัตย์/ตน้แบบดา้น
พฤติกรรมสุขภาพ 

Originality : Best Practice, CQI, R2R, วิจัย, นวัตกรรม  

People Centered Approach : รับรู้/เรียนรู้/ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

Humility : พฤติกรรมบรกิาร,สัมพนัธภาพในองค์กร 

วิสัยทัศน์ 

บริการสุขภาพ (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ) เป็นเลิศ(ระดับเขต F2 ลําดับ 

1-10 จากศูนย์ข้อมูลสุขภาพ(HDC) 

     1.เบาหวาน:ภาวะแทรกซ้อน, ควบคุมน้ําตาล 

     2.ความดันโลหิตสูง:ภาวะแทรกซ้อน, ควบคุมความดัน 

     3.โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง : การเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  

     4.มาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณภาพ (NCD Clinic Plus ) ดีเด่น, 

คลินิกไร้พุงคุณภาพ(DPAC)  ดีเยี่ยม, Easy Asthma Clinic ดี  

      5.อื่นๆ: ทุกระบบ/หน่วยมุ่งเปรียบเทียบระดับเขต  

ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ.คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย(2P1 safety), ความพึงพอใจ 

ผู้ให้บริการมีความสุข คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ให้บริการ(2P2 safety), ดัชนีความสุข, 

ความผูกพัน 

 

ค านิยามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม 2561-2565 
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เอกสารอ้างอิง 

1.การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทาง กพร. 

 

 

 

 
 

 


