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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม (พ.ศ.2561-2565) จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางของ
โรงพยาบาล ให้มีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายในระดับต่าง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ บริบทของพ้ืนที่ และ
เครือข่ายบริการสุขภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการด า เนินงานและแก้ไข
ปัญหาของโรงพยาบาลและเครือข่ายฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงพยาบาลป่าพะยอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและภาคีเครือข่าย

สุขภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพแบบบูรณาการในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพของ

ประชาชนร่วมกัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป  
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“ถ้าท างานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ  
ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ  

ก็เป็นการท าหน้าที่โดยตรงและได้ท าหน้าที่โดยเต็มที่” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่ว

ประเทศ 13 ธันวาคม 2511 
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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. ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย 

2. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย 

3. โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ 

4. ชุมชนสุขภาวะ 
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กลยุทธ์ 

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 

2.ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  

3.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  

4.ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ  

5.พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

จุดเน้นของ รพ. ในปีงบประมาณ 2561 

 พัฒนาสู่ NCD Clinic Plus ดีเด่น 

 พัฒนาบุคลากร (K.ด้านคุณภาพ, OD/ESB, IT) 

 HDC (ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม, QOF) 

 2P Safety 
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ตัวช้ีวัดก ากับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม (2561-2565) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1.อัตราภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน<8% 4.80 11.21 8.95 8.0 7.5 7 6.5 6.0 ศศิธร 
2.อัตราภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง<6% 9.36 7.75 6.30 6.0 5.5 5 4.5 4 ศศิธร 

3.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
>40% 

27.86 23.10 24.92 25 27.5 30 32.5 35 ศศิธร 

4.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตสูง
ได้ดี >50% 

29.56 36.15 34.02 37.5 40 42.5 45 47.5 ศศิธร 

5.อัตราตายผู้ป่วยไข้เลือดออก    0 0 0 0 0 กมลวรรณ 
6.จ านวนผู้ป่วยACSเสียชีวิตในโรงพยาบาล 1 0 1 0 0 0 0 0 สุวิทย์ 
7.อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   702.16 600 550 500 450 300 กมลวรรณ 

 
10.อัตรามารดาที่มีภาวะ Postpartum Hemorrhage (PPH) ไม่
เกินร้อยละ(เป้ากระทรวง ร้อยละ 5) 

2.36 4.3 3.01 2.75 2.5 2.0 1.65  1.25 ณาตยา 

11.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ(ต่อพันวัน
นอน) 

   0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 อรวรรณ 
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เป้าประสงค์ที่ 2.ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1.อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในเดก็อายุต่ ากว่า 5 ปี    <10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

<10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

<10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

<10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

<10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

วุฒิชัย 

2.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง    <10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

<10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

<10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

<10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

<10%ของ
ค่ามัธยฐาน 
5 ปี
ย้อนหลัง 

วุฒิชัย 

3.อัตราการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี 
 

56.60 68.70 69.35 ลดลง 
ร้อยละ2 

ลดลง 
ร้อยละ2 

ลดลง 
ร้อยละ2 

ลดลง 
ร้อยละ2 

ลดลง 
ร้อยละ2 

ทพ.วสัน 

4.จ านวนผู้ป่วยCVA/Stroke เข้าถึงระบบ Fast track    0 0 0 0 0 สุวิทย ์

5.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีมีฟันดีไม่มผีุ (cavity free) N/A N/A 43.78 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ2 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ2 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ2 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ2 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ2 

ทพ.วสัน 

6.ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ด้รบัการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห ์

  65.79 70 72.5 75 77.5 80 สุมาล ี

7.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี   19.58 17.5 15 12.5 10 7.5 สุมาล ี
8.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง<2% 1.36 2.75 1.27 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 ศศิธร 
9.อัตราผู้ป่วยความดันโลหติสูงรายใหม<่2% 4.37 3.28 2.11 2 1.8 1.6 1.4 1.2 ศศิธร 
10.ร้อยละการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย 
 

   2 2.5 3 3.5 4.0 รัชฎาพร 
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เป้าประสงค์ที่ 3.โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1.ผลการประเมินNCD Plus ดีเด่น   - ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเด่น ดีเด่น ศศิธร 

2.ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ(DPAC) 
ระดับดีเยี่ยม 

  - ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ศศิธร 

3.ผ่านเกณฑ์ easy asthma clinic    ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
easy sthma 
clinic 

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
easy sthma 
clinic 

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
easy sthma 
clinic 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน easy 
sthma clinic 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน easy 
sthma clinic 

กมลวรรณ 

**ตรวจสอบ
ข้อมูลกับเกณฑ ์

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
ระดับ4 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ4 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ5 

วุฒิพร 

6.ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ(LA)    ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ นันท์นภัส 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 4.ชุมชนสุขภาวะ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1.ผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ ระดับดีมาก (ต.ป่าพะยอม)    พ้ืนฐาน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก วุฒิชัย 
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สรุปงบประมาณจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับที่ กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 3  ฿     19,900.00  

2 ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4  ฿     41,500.00  

3 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  20  ฿   156,510.00  

4 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 1  ฿     11,750.00  

5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 8  ฿   520,280.00  

 
(A) 36  ฿   749,940.00  

    หมาย
เหตุ (B)งบส าหรับอบรมทีมน าและทีมคร่อม 10       264,300.00  

 
(C)กองทุนต าบล กลยุทธ์ที่ 2 6       100,850.00  

 
ยอดรวมA+B+C 

 
 ฿ 1,115,090.00  
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กลยุทธ์ที่ 1  

พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 
ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G S - 0 1 

ล า
ดับ
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 

1. -เพื่อลดและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง 
-ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้และ
ตระหนักในการปรับเปลี่ยน   
พฤติกรรม 

ผู้ป่วยเบาหวาน/
ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง และ
ญาต ิจ านวน  
50 คน (ผู้ป่วย 
CKD Stage 3B 
) 
 
 

คลินิก
เบาหวาน 

มี.ค.61 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ านวน  60 คน x2 มื้อ x25  
บาทเป็น จ านวนเงิน 3,000 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 
60 คน x 1มื้อ x 80บาท เป็น
จ านวนเงิน 4,800บาท 
-ค่าสมนาคณุวิทยากร 2 
ช่ัวโมง x 300 บาทเป็นเงิน 
600 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารเป็น
เงิน 1,000 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัว่
เฉลี่ยได้ทุกรายการ 

9,400    -อัตราความ
ครอบคลมุ
ของผู้เข้ารับ
การอยรม 
มากกว่า 
80% 
-อัตราการ
ลดลงของไต 
eGFR < 4 
% มากกว่า 
65% 
 
 

ศศิธร 
 

 รวม     9,400      
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โครงการอาหารเช้าผู้ป่วยเบาหวานคลินกิผู้ป่วยเบาหวานรพ.ป่าพะยอม  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย    ลดการเจ็บป่วยรายใหมใ่นโรคส าคัญของแต่กลุม่วัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G S - 0 2 

ล า

ดับ

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 

2. -เพื่อให้ผู้ประชุมมคีวามรู้ในเกณฑ์
คุณภาพของ NCD CLINIC PLUS 
และDPAC 

ทีมสหวิชาชีพ 
จ านวน 30 คน 

ห้องประชุม
รพ.ป่า
พะยอม 

กพ.61 - ค่าอาหารว่างจ านวน 30 คนx2
มื้อ x25 บาท เป็นจ านวนเงิน 
1,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันจ านวน 30 คน 
x 1มื้อ x 80 บาท เป็นจ านวนเงิน 
2,400บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร2 คน x 3
ชั่วโมงๆละ 300 บาทเป็นเงิน1,800 
บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารเป็นเงิน 
1,300 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
สามารถถั่วเฉลีย่ได้ 

6,000    - ผ่านNCD 
Clinic Plus 
ระดับดีมาก 
- ผ่าน 
DPAC 
ระดับดีมาก 

ศศิธร 

 รวม     6,000      
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคAsthma ในเด็ก 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย    ลดการเจ็บป่วยรายใหมใ่นโรคส าคัญของแต่กลุม่วัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G S - 0 3 

ล า

ดับ

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 

3. -วัตถุประสงค ์
-เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล มีความรูแ้ละ
ตระหนักในการดูแลตนเอง 
-ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
 

ผู้ป่วย Asthma 
ในเด็ก  30 ราย 

คลินิกหอบ
หืด 

 -ค่าอาหารว่างจ านวน30 คนx2
มื้อ x25 บาทเป็นจ านวนเงิน 
1,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 30 
คน x 1มื้อ x 80บาท เป็น
จ านวนเงิน 2,400บาท 
 -ค่าสมนาคุณวิทยากร 2ชั่วโมงๆ
ละ 300 บาทเป็นเงิน600 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารเป็นเงิน 
1,500 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถ
ถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ 

4,500 
 

   -อัตราความ
ครอบคลุม
ของผู้ป่วยที่
เข้าร่วม
โครงการ> 
80% 
-อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อ
น 
Respiratory 
Failure = 0 

 

 รวม     4,500      
รวม 19,900 บาท
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กลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสรมิสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุม่วัย   
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ า ต าบลป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคญัของแต่กลุม่วัย     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S2 - 0 1 

ล า

ดับ

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 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ป้องกันเด็กจมน้ า ต าบลป่าพะยอม 

อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

นักเรียนช้ัน ป.5 

โรงเรียนเรวดี

ศึกษา และทีม

ผู้ก่อการด ี

จ านวน 85 คน 

ห้องประชุม

โรงเรียน 

เรวดีศึกษา

ป่าพะยอม 

มิ.ย.-

ก.ย.

2561 

 

- ค่าสมนาคณุวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 

บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง  เป็นเงิน 3,600 

บ. 

- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท 

จ านวน 85 คน เป็นเงิน6,800 บ. 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื้อละ 25 

บาท 2 เมื้อ จ านวน 85 คน เป็นเงิน

4,000 บ. 

- ค่าเช่าสระว่ายน้ า เป็นเงิน5,000 บ. 

*หมายเหตุ ค่าใช้จา่ยทุกรายการสามารถถั่ว

เฉลี่ยกันได้ 

19,400    -นักเรียนเข้ารับ

การอบรม ตาม

โครงการ > 90% 

-มีด าเนินงานการ

ป้องกันเดก็

เสียชีวิตจากการ

จมน้ าภายใต้

อ าเภอควบคุมโรค

เข้มแข็งแบบ

ย่ังยืน และผ่าน

การรับรองตาม

มาตรฐานจาก

ส านักงานควบคุม

โรคไม่ติดตอ่ 

ปรียา  

หิรัญโย

ดม 

 รวม     19,400      
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัด( SKT )ในผู้ป่วยเบาหวาน ,ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคญัของแต่กลุม่วัย     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 2 

ล า

ดับ

ท่ี 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์และ

ตัวช้ีวัดโครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุนต าบล 

อื่นๆ 

2. วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้ผู้ป่วยควบคุมระดับ

น้ าตาลในเลือด และควบคุม

ระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์

ปกต ิ

-ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน

ผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน

โลหิตสูง 

1.ผู้ป่วยเบาหวาน

ที่ไม่สามารถ

ควบคุมระดับ

น้ าตาลในเลือดได้

จ านวน 100 คน 

2.ผู้ป่วยความดันที่

ไม่สามารถควบคุม

ระดับความดันใน

เลือดได้จ านวน 

100 คน 

คลินิกเบาหวาน 

ความดันโลหิต

สูง 

มค.61 1.ป้ายไวนิลให้ความรู้ 2,000 

บาท 

2.เอกสารสื่อให้ความรู้ 

1,000บาท 

*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก

รายการสามารถถั่วเฉลีย่กัน

ได ้

3,000    -อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่

สามารถควบคุมระดับ

น้ าตาลในเลือด > 25% 

-อัตราผู้ป่วยความดันที่

สามารถควบคุมระดับ

ความดัน> 35%-อัตรา

การเกิดาวะแทรกซ้อน

ในผู้ป่วยเบาหวาน < 8 

%-อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนใน

ผู้ป่วยความดัน < 8 % 

ศศิธร 

 รวม     3,000      
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โครงการอาหารเช้าผู้ป่วยเบาหวานคลินกิผู้ป่วยเบาหวานรพ.ป่าพะยอม 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคญัของแต่กลุม่วัย     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 3 

ล า

ดับ

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 

3. วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้ับประทานอาหารเช้า
หลังเจาะเลือดและเห็นความส าคญั
ของอาหารมื้อเช้า  
-ลดภาวะ Hypoglycemia ระหวา่งรอ
รบับริการ 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
ที่มารับบริการ
ในคลินิกจ านวน 
877ราย 

คลินิก
เบาหวาน 

ธ.ค.60-
ก.ย. 61 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ท าอาหารเช้า 10,000บาท   
2.ค่าเอกสารให้ความรู ้1,000 
บาท 
*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก
รายการสามารถถั่วเฉลีย่กันได ้
 
 
 
 

11,000    - อัตราความพึง
พอใจ > 85% 
-อัตราการเกดิ
ภาวะ
hypoglycemia
ขณะรอรับ
บริการ เท่ากับ 
o 

ศศิธร 

 รวม     11,000      
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพปอดและการปฏิบัติตัวระหว่างผู้ป่วย COPD 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคญัของแต่กลุม่วัย     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 
ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบคุลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 4 

ล า

ดับ

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 

4. วัตถุประสงค์ 
-เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นด้วยกัน 
-เพื่อลดอัตราการเกดิภาวะacute 
Exacerbations  
 

1.กลุ่มผู้ป่วย 
COPDจ านวน 40 
คน 
2.จนท.CUP ป่า
พะยอม 

ห้อง
ประชุม
โรงพยาบา
ลป่า
พะยอม/
คลินิก 

มิ.ย.61 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ านวน  50 คน x2 มื้อ x25  บาท
เป็น จ านวนเงิน 2,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 50 
คน x 1มื้อ x 80บาท เป็นจ านวน
เงิน 4,000บาท 
3.ค่าสมนาคณุวิทยากร 2 ช่ัวโมง x 
300 บาทเป็นเงิน  600 บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารเป็นเงิน 
1,000 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถ่ัว
เฉลี่ยได้ทุกรายการ 

8,100 
 

   -จ านวนผู้ป่วยเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ >90  
% 
-ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร
ดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 
COPD > 80 % 
-อัตราการเกิดการ
ก าเริบเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยโรคปอดอดุกัน้
เรื้อรัง < 600 ต่อแสน
ประชากร 

กมลวรรณ 

 รวม     8,100      

รวม 41,500.00 บาท 
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งบกองทุนต าบล
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพปอดและการปฏิบัติตัวระหว่างผู้ป่วย COPD 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคญัของแต่กลุม่วัย     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบคุลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 5 

ล า

ดับ

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 

1. คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 

ประชาชนอายุ 35 

ปีขึ้นไปจ านวน 

2,521 คน 

หมู่ท่ี 1-7 

ต าบลป่า

พะยอม 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

-ค่าแถบตรวจเบาหวานจ านวน 
30 กล่อง (100 แถบ) ราคา
กล่องละ 960 บาท เป็นเงิน 
28,800 บาท 
 
หมายเหต ุ ใช้เงินบ ารุงหรืองบ
กองทุนต าบล 

28,800   

 

 

* 

 

 

 -กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการตรวจคัด

กรองมากกว่าร้อย

ละ 90 

-กลุ่มเสี่ยงได้รับการ

คัดกรองซ้ า ภายใน 

3-6 เดือนมากกว่า

ร้อยละ 80 

-กลุ่มสงสัยเป็นโรค

ได้รับการส่งต่อเพื่อ

วินิจฉัย ร้อยละ 

100 

นางสาลี 

แก้วสม 

 

 รวม     28,800      
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โครงการอบรมผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ลดการป่วยตายในโรคส าคญัของแต่กลุม่วัย     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 6 

ล า

ดับ

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. โครงการอบรมผู้น านักเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 

1.นักเรียนโรงเรียน

อนุบาลป่าพะยอม 

จ านวน 30 คน  

  

โรงเรียน

อนุบาลป่า

พะยอม 

พ.ค.-

ก.ย.61 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม/ผู้จัด/

วิทยากร จ านวน 35คน x 2 มื้อx 25 บาท x 2 

วัน เป็นเงิน3,500 บาท 

-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม/ผู้จัด/วิทยากร 

จ านวน 35 คน x1 มื้อ x 50 บาท x 2 วัน เป็น

เงิน 3,500 บาท 

-ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 11 ชม. x300 

บาทเป็นเงิน 3,300 บาท 

-ค่าวัสดุ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 11,300 บาท 

หมายเหต ุ

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยการจา่ยได้ งบจากเงิน
บ ารุงหรืองบกองทุนต าบล 

15,300  *  -ผู้น านักเรียนมี

ความรู้ เจตคติ 

และทักษะ

ทางด้านสุขภาพท่ี

ถูกต้องในการ

ดูแลสุขภาพ

ตนเองและ

สามารถเผยแพร่

ความรู้ ช่วยเหลือ

ครอบครัวและ

ชุมชน 

นางจิรา

พร  พูล

เกื้อ 

 รวม     15,300      
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โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  ลดการป่วยตายในโรคส าคญัของแต่กลุม่วัย     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คณุภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอยา่งต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลมุทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 7 

ล า

ดับ

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 

3. -ให้ความรู้แก่ประชาชน แกนน า อสม.

ผู้น าชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

-รณรงค์จัดสภาพแวดล้อม ท าลายแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน วัด 

โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

-ประชาชนหมู่ละ 

50 ครัวเรือน 

จ านวน 7 หมู่ 

รวม 350 คน 

-โรงเรียน 4 โรง 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 2 แห่ง 

-วัด 3 วัด 

ต าบลป่า

พะยอม 

เม.ย.-ก.ย.

60 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 350 คน x 1 มื้อ  x 25 

บาทเป็นเงิน 8,750 บาท 

-ค่าป้ายรณรงค์ จ านวน 7 ป้ายๆ

ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 7,000 

บาท 

-ค่าทรายอะเบท 3 ถังๆละ 

6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 

บาท 

รวมเปน็เงิน 33,750 บาท 

- หมายเหตุ ทุกรายการ 
สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

33,750  *  -กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่าร้อยละ 

80 

-อัตราป่วยด้วย

โรคไข้เลือดออก

ลดลง 

-ค่า HI,CI ลดลง 

 

นาง

ปรียา 

หิรัญโย

ดม 

 รวม     33,750      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)24 

 

    โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการต้ังครรภ์ ปีงบประมาณ 2561 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวยั  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ               

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 8 

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 

4. -ให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ท่ี

อยู่กินกับสามีในการเตรียมความ

พร้อมก่อนการตั้งครรภ์ 

-คัดกรองภาวะซีดในหญิงวัย

เจริญพันธุ์ 

-ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก 

 

 

หญิงวัยเจริญพันธุ์ท่ีอยู่

กินกับสามีจ านวน 100 

คน 

หอประชุม

หมู่บ้าน หมู๋ท่ี 

1-7 

เม.ย.-ก.ย.61 -ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม จ านวน 100 

คน x 1 มื้อ x 25 บาท   

เป็นเงิน 2,500 บาท 

-ค่าสมนาคุณวิทยากร

จ านวน 7 ชม. x 300 

บาท 

เปน็เงิน 2,100 บาท 

- หมายเหตุ ทุกรายการ 
สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

4,600  *  -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการ มากกว่าร้อย

ละ 80 

-หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับ

ยาเสริมธาตุเหล็ก

มากกว่าร้อยละ 80 

 

นางชุติวรรณ 

ดวงขวญั 

 รวม     4,600  *    

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)25 

 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวยั  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 9 

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 

5. ปรับเปลีย่นพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
 

กลุ่มเสี่ยงสูงต่อ

โรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงจาก

การคัดกรองจ านวน 

50 คน 

 หมู่ท่ี 1-7 

ต าบลป่า

พะยอม 

มี.ค-ก.ย.61 -ค่าอาหารวา่งจ านวน 55 
คนx 4 มื้อx 25 บาท เป็น
เงิน 5,500 บาท 
-ค่าวัสดุ อปุกรณ์ เอกสาร
เป็นเงิน 1,500 บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากรครั้ง
ละ 3 ชม.ๆละ 300 บาท
จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 
3,600 บาทรวมเป็นเงิน 
10,600 บาท 
- หมายเหตุ  
ทุกรายการ 
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

10,600  *  -กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วม

โครงการมากกว่าร้อยละ 

80 

-กลุ่มเสี่ยงไม่ป่วยเป็น

โรคเบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูง 

 

 

นางสาลี 

แก้วสม 

 รวม     10,600  *    

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)26 

 

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวยั  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ               

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G02 S02 - 0 10 

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 

6. -ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม

และมะเร็งปากมดลูก แก่หญิง

อายุ 30-60 ปี 

-ฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง 

-ให้บริการตรวจมะเร็งเต้านม

และมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี 

pap smear โดยเจ้าหน้าที 

-หญิงอายุ 30-60 ปี 

จ านวน 220 คน 

หอประชุม

หมู่บ้านท้ัง  

7 หมู่ 

ม.ค-ก.ย.61 -ค่าอาหารวา่งและ

เครื่องดื่ม จ านวน 220 คน 

x 1 มื้อ x 25 บาท   

เป็นเงิน 5,500 บาท 

-ค่าสมนาคุณวิทยากร

จ านวน 3 ชม. x 300 บาท 

x 7 ครั้ง 

เป็นเงิน 6,300 บาท 

รวมเป็นเงิน 11,800 บาท 

- หมายเหตุ ทกุรายการ 
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

11,800  *  -กลุ่มเป้าหมายได้รับการ

ตรวจมะเร็งเต้านมและ

มะเร็งปากมดลูกครบทุก

คน 

-กลุ่มเป้าหมายมีทักษะ

ในการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองและตรวจเต้านม

ทุกเดือน 

 

นางสาลี  

แก้วสม 

 รวม     11,800  *    

*(C)กองทุนต าบล กลยุทธ์ที่ 2 รวม  100,850.00 บาท



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
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กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ   
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 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 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

1. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้แพทย,์พยาบาลมี

การบันทึกเวชระเบยีนผู้ป่วย

อย่างมีคุณภาพ บันทึกได้

อย่าง  ถูกต้อง ครบถ้วนทุก

ประเด็นตามมาตรฐาน 

-คณะกรรมการ

ตรวจสอบเวชระเบยีน

โรงพยาบาล 

ป่าพะยอม 25  คน 

 

ห้องประชุม

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

ก.พ.61 

มิ.ย. 61 

ก.ย.61 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อx25คน
x25บาท X 3 ครั้ง     
เป็นเงิน 3,750  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1 
มื้อx25คนx80บาท X 
3 ครั้ง     เป็นเงิน 
6,000  บาท 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
ทุกรายกายสามารถถัว
เฉลี่ยกันได ้

9,750    - อัตราความสมบูรณ์

ของเวชระเบียนผู้ป่วย

นอกไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 

- อัตราความสมบูรณ์

ของเวชระเบียนผู้ป่วย

ในไม่น้อยกว่าร้อยละ 

95 

นส.พร

ทิพย์  ชู

แป้น 

 รวม     9,750      

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)29 

 

โครงการอบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ               

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 0 2 

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 

2. อบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 

เจ้าหน้าท่ี

ห้องปฏิบัติการ/

พยาบาล จ านวน 30 

คน 

รพ.ป่า

พะยอม 

มี.ค.61 1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 30 
คนx 1 มื้อx25บาท 
เป็นเงิน 750 บาท 

750    ผู้เข้าร่วมฯมีความ

เข้าใจและสามารถเก็บ

สิ่งส่งตรวจได้อยา่ง

ถูกต้อง 

นันท์นภัส 

 รวม     750      

 

 

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)30 

 

โครงการประชมุแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การพัฒนาฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแตก่ลุ่มวยั          ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวยั  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ               

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 0 3 

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 

3.  -ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและท า

ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล43

แฟ้ม 

-ชี้แจงรายละเอยีดของข้อมูล 

QOF 

ตัวแทนหน่วยงานและผู้

จัดจ านวน 30 คน 

รพ.ป่าพะยอม  เม.ย.61 -ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม จ านวน 30 คน 
x25บาทx2มื้อx1 วัน เป็น
เงิน 1,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
30 คน x80 บาท x 1 มื้อ 
x 1 วัน เป็นเงิน 2,400 
บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 
จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 600 
บาทx 1 วัน เป็นเงิน 
3,600 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายทกุ
รายการสามารถถวัเฉลี่ย
กันได้ 

7,500     จริยาพร/

วีระพันธ ์

 รวม     7,500      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)31 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งานโปรแกรม Mit-Net ส าหรับบุคลากรใหม่และตัวแทนหน่วยงาน 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ              

พัฒนาบุคลากรสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 0 4 

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 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน

การใช้งานโปรแกรม Mit-

Net ส าหรับบคุลากรใหม่

และตัวแทนหน่วยงาน  

 บุคลากรในหน่วย

บริการที่ใช้โปรแกรม 

Mit-Netและผู้จดั

จ านวน 30 คน 

รพ.ป่า

พะยอม 

ก.พ.61 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 30 
คน x25บาทx2มื้อx1
วัน เป็นเงิน 1,500 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 30 คน x80
บาท x 1 มื้อ x 1 วัน 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได ้

3,900     จริยาพร/

วีระพันธ ์

 รวม     3,900      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)32 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานจากโปรแกรม Mit-Net 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ               

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 0 5 

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 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า

รายงานจากโปรแกรม Mit-

Net  

ตัวแทนหน่วยงานที่

รับผิดชอบงานข้อมูล

และผูจ้ัด จ านวน 25 

คน  

รพ.ป่า

พะยอม 

มี.ค.61 - ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 25 
คน x25บาทx2มื้อx1
วัน เป็นเงิน 1,250 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 25 คน x80
บาท x 1 มื้อ x 1 วัน 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย
ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได ้

3,250     จริยาพร/

วีระพันธ ์

 รวม     3,250  *    



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)33 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS) 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ               

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 0 6 

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 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน

โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิต ิ

(SPSS)  

 

- บุคลากรที่สนใจ  

และผู้จัดจ านวน 30 คน 

รพ.ป่าพะยอม พ.ค.61 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30 คน x25บาทx2
มื้อx1 วัน เป็นเงิน 1,500 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
30คน x80บาท x 1 มื้อ x 1 
วัน เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 

6 ชม.ๆ ละ 600 บาทx 1 วัน 

เป็นเงิน 3,600 บาท 

* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายทกุ

รายการสามารถถวัเฉลี่ยกันได ้

7,500     จริยาพร/

วีระพันธ ์

 รวม     7,500      

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)34 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 0 7 

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 

7.  ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าผลงานคุณภาพ 
จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 

ตัวแทนหน่วยงานและ
ผู้จัด จ านวน 2 รุ่นๆ 
ละ 30 คน 

ห้องประชุม 
รพ.ป่า
พะยอม 

ก.พ.61 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
จ านวน 30 คน x25บาทx2มื้อ
x2 วัน เป็นเงิน 3,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 
คน x80 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน 
เป็นเงิน 4,800 บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 
6 ชม.ๆ ละ 600 บาทx 2 วัน 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายทกุ
รายการสามารถถวัเฉลี่ยกันได ้

15,000     จริยาพร/
ทีมKM 

 รวม     15,000      

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)35 

 

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร ประจ าปี 2561 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 0 8 

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 

8. กิจกรรมครั้งท่ี1 รวมพลคน
สุขภาพด ี

บุคลากรโรงพยาบาล

ป่าพะยอมจ านวน100

คน  

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม  

 ม.ค.61  -ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม มื้อละ25บาท 
x100คน x 2มื้อ เป็นเงิน  
5,000 บาท  
 

5,000     -ร้อยละ 80 ของบุคลากร

มีการออกก าลังกายและ

เล่นกีฬาที่ถูกต้อง

เหมาะสมกับวัย 

- อัตราบุคลากรได้รับการ

ส่งเสริมสุขภาพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

นส.จิรมิตร 

หมื่นไวย 

      5,000      

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)36 

 

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร ประจ าปี 2561 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 0 9 

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 

9. กิจกรรมครั้งท่ี2 รวมพลคน
ไม่กินมัน 

บุคลากรกลุ่มเสี่ยง

ไขมันในเลือดสูง

จ านวน50คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม  

 เม.ย.61 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ25บาท
x50คน x 2มื้อ เป็นเงิน 
2,500 บาท 

2,500     -บุคลากรกลุ่มเสี่ยง

ได้รับการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมด้านการ

ออกก าลังกาย 

มากกว่าร้อยละ90 

นส.จิร

มิตร หมื่น

ไวย 

 รวม     2,500      

 

 

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)37 

 

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร ประจ าปี 2561 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ               

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 0 

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 

10. กิจกรรมครั้งท่ี3 รวมพลคนมี
เอว 

บุคลากรกลุ่มเสี่ยงรอบ

เอวและดัชนีมวลกาย

เกินจ านวน 50 คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม  

 ก.ค.61 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ25บาท
x50คน x 2มื้อ เป็นเงิน 
2,500 บาท 

2,500     -บุคลากรกลุ่มเสี่ยง

ได้รับการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมด้านการ

ออกก าลังกาย 

มากกว่าร้อยละ90 

นส.จิร

มิตร หมื่น

ไวย 

 รวม     2,500      

 

 

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)38 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาชีวอนามัยในสถานที่ท างานรพช.ป่าพะยอม 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 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 

11. ประชุมเชิงปฏิบัติการอาชีวอ

นามัยในสถานท่ีท างานรพช.

ป่าพะยอม 

ครั้งท่ี1 บุคลากรในส านักงาน 

ครั้งท่ี2 บุคลากรงานบริการ

พยาบาล 

บุคลากรรพ.ป่า

พะยอมแห่ง จ านวน 

60 คน 

รพช.ป่า

พะยอม 

ก.พ.61 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 60 คน คนละ 2 มื้อๆ 
ละ 25บาท 
เป็นเงิน 3,000  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
60 คน คนละ 1 มื้อๆ ละ 80
บาท 
เป็นเงิน 4,800  บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวนx 
6 ช.ม.ๆละ 600บาท x1วัน 
เป็นเงิน 3,600 บาท  
-ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เป็นเงิน 
1,800 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ* 

13,200     จิรมิตร/

นุสรา ทับ

ทวี 

 รวม     13,200      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)39 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอป่าพะยอม 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 2 

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 

12. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่ม

เส่ียงในเครือข่ายบริการสุขภาพ 

อ าเภอปา่พะยอม 

บุคลากรกลุ่มเส่ียงในรพ 

จ านวน 40 คน 

อ าเภอปา่

พะยอม 

มี.ค.61 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 40 คน คนละ 2 มื้อๆ ละ 
25บาทเป็นเงิน 2,000  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 
คน คนละ 1 มื้อๆ ละ 80บาท
เป็นเงิน 3,200  บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวนx 6 
ช.ม.ๆละ 300บาท x1วัน เป็น
เงิน 1,800 บาท  
-ค่าห้องประชุม เป็นเงิน 2,500 
บาท 
-ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เป็นเงิน 
2,000 บาท 
* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายสามารถถวั
เฉลี่ยกันได้ทุกรายการ* 

11,500     จิรมิตร/

นุสรา ทับ

ทวี 

 รวม     11,500      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)40 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล ผู้ป่วยเร้ือรังท่ีบ้าน 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                   

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 3 

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 

13

. 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดูแล ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน 

ครั้งท่ี1ผู้ป่วยติดเตียง 

 

ทีมสหวิชาชีพและ

พยาบาลประจ ารพ.

สต. จ านวน20คน 

อ าเภอป่า

พะยอม 

ม.ค.61 

 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
คนละ 1 มื้อๆ ละ 25บาท 
เป็นเงิน 500  บาท 
 

500 

 

    จิรมิตร/

นุสรา 

ทับทวี 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดูแล  ผู้ป่วยท่ีบ้าน ครั้งท่ี

2 ผู้ป่วยล้างไต   

ทีมสหวิชาชีพและ

พยาบาลประจ ารพ.

สต. จ านวน20คน 

อ าเภอป่า

พะยอม 

มี.ค.61 

 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
คนละ 1 มื้อๆ ละ 25บาท 
เป็นเงิน 500  บาท 

500      

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดูแล  ผู้ป่วยท่ีบ้าน  ครั้ง

ที่3 ผู้ป่วยฉดียาเบาหวาน 

ทีมสหวิชาชีพและ

พยาบาลประจ ารพ.

สต. จ านวน20คน 

อ าเภอป่า

พะยอม 

พ.ค.61 

 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
คนละ 1 มื้อๆ ละ 25บาท 
เป็นเงิน 500  บาท 

500      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)41 

 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 3 

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 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดูแล  ผู้ป่วยท่ีบ้าน  ครั้ง

ที4่ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 

ทีมสหวิชาชีพและ

พยาบาลประจ ารพ.

สต. จ านวน20คน 

อ าเภอป่า

พะยอม 

ก.ค.61 

 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
คนละ 1 มื้อๆ ละ 25บาท 
เป็นเงิน 500  บาท 

500      

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดูแล  ผู้ป่วยท่ีบ้าน  ครั้ง

ที5่ ผู้ป่วยมะเร็ง 

ทีมสหวิชาชีพและ

พยาบาลประจ ารพ.

สต. จ านวน20คน 

อ าเภอป่า

พะยอม 

ก.ค.61 

 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 20 คน 
คนละ 1 มื้อๆ ละ 25บาท 
เป็นเงิน 500  บาท 

500      

 รวม     2,500      

 

 

 

 

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)42 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านระบบงานส าคัญ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 4 

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 

14. กิจกรรม Big  Cleaning  
Day  
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการด้วยมาตรฐาน 5 ส  
-เพือ่พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
การดูแลผู้ป่วย 

บุคลากรโรงพยาบาล

ป่าพะยอม  จ านวน  

161  คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

สิงหาคม 61 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
161คน x 2 มื้อ x25บาท  
เป็นเงิน 8,050  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 161 คน 
x60บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน 
9,660 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน 
3,000 บาท 
*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก
รายการสามารถถัวเฉลีย่กัน
ได ้

20,710 

 

 

 

 

 

   -บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม >90% 

สัญญา 

 รวม     20,710      

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)43 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านระบบงานส าคัญ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 5 

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 

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การซ้อม

แผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อเตรียมความพรอ้มบุคลากร 

ในการใช้ถังดับเพลิง 

-เพื่อฝึกซ้อมการอพยพ

เคลื่อนย้าย เมื่อเกิดอัคคีภัย 

-บุคลากรโรงพยาบาลปา่

พะยอม  จ านวน  161  

คน 

-อสม  15  คน 

-เครือข่ายดับเพลิงและ 

จนท ต ารวจ รวม 14 คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

กรกฎาคม 61 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
190 คน x2 มื้อ x 25บาท        
เป็นเงิน   11,400  บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน 190  คน x 1 
มื้อ x 60 บาท เป็นเงิน 9,500
บาท 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 ชม x 
600 บาท x 1 คน เป็นเงิน 
3,600 บาท 
-ค่าพาหนะ อสม.15 คน x100
บาท เป็นเงิน 1,500  บาท 
*หมายเหตุ ค่าใช้จา่ยทุกรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

26,000 

 

 

 

 

 

 

 

   -บุคลากรมีความรู ้เร่ือง

การป้องกันอัคคีภยัและ

การอพยพเคลื่อนย้าย 

>80% 

-บุคลากรเข้าร่วมการ

ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย 

>80% 

สัญญา 

 รวม     26,000      

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)44 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านระบบงานส าคัญ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                     

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 6 

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 

16. จัดท าคู่มือ การป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อปรับปรุงคู่มือให้เป็น

ปัจจุบัน 

-เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ท้ังใน 

รพ สต และโรงพยาบาล 

 

-รพ  สต 6 แห่ง 

-โรงพยาบาลป่า

พะยอม  

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

กุมภาพันธ์ 

61 

-หนังสือ คู่มือ  จ านวน 20  เล่ม  
เล่มละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 
บาท 
-โปสเตอร์ขั้นตอนการล้างมือ 
ขนาด A4  จ านวน 50 แผ่น แผ่น
ละ 20 บาท  เป็นเงิน  2,000  
บาท 
-โฟมบอร์ดขั้นตอนการสวม ถอด 
PPE  ขนาด A4  10 แผ่น แผ่นละ
40 บาท เป็นเงิน  400  บาท 
*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

3,400  

 

 

   -มีคู่มือ การป้องกัน

และควบคมุการตดิ

เชื้อ 

อรวรรณ 

 รวม     3,400      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)45 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์การแพทย์ที่ปราศจากเชื้อ 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                   

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 7 

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 

17. วัตถุประสงค์ 

- เพื่อฟ้ืนฟูความรู้แก่

ผู้ปฏิบัติงาน  

-เพื่อให้เครื่องมือปราศจาก

เชื้อ ได้รับการขัดสนมิ

ประจ าปี  

 -พนักงานล้าง

เครื่องมือหน่วยจ่าย

กลาง รพ ป่าพะยอม  

3  คน 

-ลูกจ้างผู้ปฏิบตัิงาน

ล้างเครื่องมือ รพ สต 

7 คน 

-พยาบาลวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ ของ รพ 

2 คน 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

สิงหาคม 61 

ครึ่งวันบ่าย 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่       
15 คนx 1 มื้อ x 25 บาท         
เป็นเงิน 375  บาท 
- ค่าน้ ายาขัดสนมิ 1  ขวด        
เป็นเงิน    1,500  บาท 

 

*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

1,875    -ผู้ปฏิบัติงาน ดา้นการท า

ให้ปราศจากเช้ืออุปกรณ์

การแพทย์มีความรู ้

-ความครอบคลุมการ

ตรวจสอบการท าให้

ปราศจากเช้ือดว้ย Spore 

test  ของ รพ สต >90% 

-เครื่องมือ/อุปกรณ์

การแพทย์ที่ปราศจากเช้ือ

ได้ขัดสนิม ยืดอายกุารใช้

งาน 

อรวรรณ 

 รวม     1,875      

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)46 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อส าหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงานสายสนับสนุน” 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย          ลดการเจ็บปว่ยรายใหม่ในโรคส าคญัของแต่กลุ่มวยั โรงพยาบาลบรรลเุกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 8 

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 

18.  วัตถุประสงค์ 

-เพื่อฟื้นฟูความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

-เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติการ

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่

ถูกต้อง 

-เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้การ

ปฏิบัติงานน าปัญหามาปรับปรุง

แก้ไขร่วมกัน 

 

 -ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ER 4 

IPD 5 OPD 3 สุขภาพจิต 

1 เวชฯ 1  PCU 1 

-พนักงานซักฟอก 2 

-งานเทคนิคการแพทย์ 1 

-ช่างเทคนิค 1 

-พนักงานขับรถยนต์ 5 

-พนักงานเกษตรพื้นฐาน 2 

-พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 4 

-พนักงานประกอบอาหาร 

4 

-พ.เภสัชฯ 1 

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

มีนาคม 61 2 

รุ่น รุ่นละคร่ึง

วันบ่าย 

-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 35 คน x1 
มื้อ x25 บาท เป็นเงิน 875บาท 
-ค่าวัสดุ /อปุกรณ์  เอกสาร       เป็น
เงิน    700 บาท 
 
 
*หมายเหตุ ค่าใช้จา่ยทุกรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

1,575 

 

 

   -กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ

ประชุม > 90% 

-ปฏิบัติตามแนวทางการ

ป้องกันและควบคุมการติด

เช้ือในโรงพยาบาลได้

ถูกต้อง >80 % 

-มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจาก

เข้ารับการประชุม >10 % 

 

อรวรรณ 

 รวม     1,575      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)47 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                  

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 1 9 

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 

19 เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ และก าหนดจุดเน้นปี

2562 

กิจกรรมที่ 1.น าเสนอผลการด าเนินงานกลุ่ม

งาน/หน่วยงานของโรงพยาบาล 

กิจกรรมที่ 2.ทบทวนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 

กิจกรรมที่1    

คกก.ทีมน า 30 คน 

ตัวแทนหน่วยงาน 

10 คน รวม 40 คน 

กิจกรรมที่2    

คกก.ทีมน า 30 คน 

รพ.ป่าพะยอม ส.ค.61 กิจกรรมที่ 1 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
40 คนx25 บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 
2,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 40 คนx80 
บาทx1มื้อx1วัน เป็นเงิน 3,200 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
30 คนx25 บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 
1,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนx80 
บาทx1มื้อx1วัน เป็นเงิน 2,400 บาท 
*ค่าใช้จ่ายสามารถถวัเฉลี่ยได้ทุก
รายการ 

9,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -ผู้เข้าร่วม

ประชุมร้อยละ

90 

 

ธีรวัฒน/์

นุสรา 

 รวม     9,100      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)48 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                      
พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 - 2 0 

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 

20 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 2562 คกก.ทีมน า 30 คน  ภายในจังหวัด
พัทลุง 

ส.ค.61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
30 คนx50 บาทx2มื้อx1วัน เป็น
เงิน 3,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน
x100 บาทx1มื้อx1วัน เป็นเงิน 
3,000 บาท 
ค่าห้องประชุม เป็นเงิน 3000 บาท 
*ค่าใช้จ่ายสามารถถวัเฉลี่ยได้ทุก
รายการ 

9,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -มีแผนปฏิบัตกิาร 
2562 

ธีรวัฒน/์

นุสรา 

 รวม     9,000      
รวม 156,510.00 บาท 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)49 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4  
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)50 

 

โครงการประชุมภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบลสุขภาวะ 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ                   
พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G4 S4 - 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 
กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

1. อบรมให้ความรู้แก่แกนน า
หมู่บ้านเกี่ยวกับการด าเนินงานสู่
ชุมชนสุขภาวะ 

-แกนน าหมู่บ้านประกอบดว้ย 

-ผู้ใหญ่บ้าน 

-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 

-สมาชิก อบต. 
-แกนน า อสม. 
-ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขต
จ านวน 3 โรง 
-ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ์

-นายก อบต. 
-ปลัด อบต. 
-นักพัฒนาชุมชน อบต. 
จ านวนทั้งหมด 55 คน 

ห้องประชุม
โรงพยาบาล
ป่าพะยอม 

มี.ค-ก.ย.61 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 55 คน x 2 มื้อ x 25 บาท  
เป็นเงิน 2,750 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 55 คน 
x 1 มื้อ x 80 บาท  เป็นเงิน 4,400 

บาท 

-ค่าสมนาคุณวิทยากรจ านวน 6 ชม. 
x 600 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร 

เป็นเงิน 1,000 บาท 
- หมายเหตุ ทกุรายการ 
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้

11,750  *  -กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80 
-มีการด าเนินงานสู่
ชุมชนสุขภาวะ
อย่างน้อยผ่าน
เกณฑ์ขั้นพืน้ฐาน 
 

นายวุฒิชัย  
แก้วสม 

 รวม     11,750      
รวม 11,750 บาท 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)51 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)52 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลป่าพะยอม(OD) 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G3 S5 - 2 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์
และตัวช้ีวัด
โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 
แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน
ต าบล 

อื่นๆ 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
โรงพยาบาลป่าพะยอม(OD) 3 
รุ่นๆละ 2 วัน/1 คืน  

บุคลากรใน
โรงพยาบาลป่า
พะยอม จ านวน
160 คน 

(ตรัง/สงขลา/
ขนอม/ฯลฯ) 

พ.ค.61 รุ่นที่ 1 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ผูเ้ข้า
อบรมและผู้จดั จ านวน 60 คน x 50 
บาทx 4 มื้อ เป็นเงิน 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารเที่ยงผู้เข้าอบรมและผู้
จัด จ านวน 60 คนx250 บาทx1 มื้อ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
3.ค่าอาหารเย็นผู้เข้าอบรมและผูจ้ดั 
จ านวน 60คนx250 บาทx1 มื้อ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
4.ค่าที่พัก ส าหรับผูเ้ข้าอบรมและผู้
จัด จ านวน 30 ห้องx1,500 บาท x 
1 คืน เป็นเงิน ห้อง 45,000 บาท 
รุ่นที่ 2 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ผูเ้ข้า

399,000    -บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ90 
 

จิรมิตร/
ธีรวัฒน์ 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)53 

 

      P Y 6 1 - G3 S5 - 2 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์
และตัวช้ีวัด
โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 
แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน
ต าบล 

อื่นๆ 

อบรมและผู้จดั จ านวน 60 คน x 50 
บาทx 4 มื้อ เป็นเงิน 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารเที่ยงผู้เข้าอบรมและผู้
จัด จ านวน 60 คนx250 บาทx1 มื้อ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
3.ค่าอาหารเย็นผู้เข้าอบรมและผูจ้ดั 
จ านวน 60คนx250 บาทx1 มื้อ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
4.ค่าที่พัก ส าหรับผูเ้ข้าอบรมและผู้
จัด จ านวน 30 ห้องx1,500 บาท x 
1 คืน เป็นเงิน ห้อง 45,000 บาท 
รุ่นที่ 3 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ผูเ้ข้า
อบรมและผู้จดั จ านวน 60 คน x 50 
บาทx 4 มื้อ เป็นเงนิ 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารเที่ยงผู้เข้าอบรมและผู้
จัด จ านวน 60 คนx250 บาทx1 มื้อ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)54 

 

      P Y 6 1 - G3 S5 - 2 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์
และตัวช้ีวัด
โครงการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 
แหล่งงบประมาณ 

เงินบ ารุง CUP 
กองทุน
ต าบล 

อื่นๆ 

3.ค่าอาหารเย็นผู้เข้าอบรมและผูจ้ดั 
จ านวน 60คนx250 บาทx1 มื้อ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
4.ค่าที่พัก ส าหรับผูเ้ข้าอบรมและผู้
จัด จ านวน 30 ห้องx1,500 บาท x 
1 คืน เป็นเงิน ห้อง 45,000 บาท 
5.ค่ายานพาหนะ(บัส) จ านวน1คัน
x20,000บาทx 2วันx3รุ่นเป็นเงิน 
120,000 บาท 
6.ค่าห้องประชุม 6 วัน  เป็นเงิน
18,000บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้ทุกรายการ* 

 รวม     399,000      
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โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย   พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ   ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - G03 S03 0 1 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน

บ ารุง 
CUP 

กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

2.  งานพัฒนาคุณภาพ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐาน

โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4 

จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน(จ านวน 50 คน) 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนมาตรฐานใหม่ 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ & ผช.เลขา

ฯทีมคร่อม จ านวน 

2 รุ่นๆ ละ 25 คน 

รพ.ป่าพะยอม พ.ค. 2561 -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

จ านวน 25 คน x25บาทx2มื้อx2วัน 

เป็นเงิน 2,500 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน 

x80บาท x 1 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 

4,000 บาท 

* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายทกุรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้
 
 

6,500    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ

มาตรฐาน

โรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพ 

ฉบับที่4 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     6,500      
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แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)56 

 

โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย                     ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง                              ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย                 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ                                 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน

บ ารุง 
CUP 

กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

3.  งานพัฒนาคุณภาพ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2P Safety 

 จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน(จ านวน 60 คน) 

 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่อง 2P Safety 

1.จนท.รพ.ป่า

พะยอม  

2.ผู้จัด 10 คน 

รพ.ป่าพะยอม  -ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

จ านวน 60 คน x25บาทx2มื้อx3วัน 

เป็นเงิน 9,000 บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน 

x80บาท x 1 มื้อ x 3 วัน เป็นเงิน 

14,400 บาท 

-ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 6 

ชม.ๆละ 600 บาทx 3 วัน เป็นเงิน 

10,800  บาท 

* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายทกุรายการ
สามารถถัวเฉลีย่กันได ้
 
 

34,200    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ 2P 

Safety 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     34,200      
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แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)57 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ สื่อสารแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม ปีงบประมาณ 2561 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ      ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

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 

4.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ สื่อสารแผน

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าพะยอม 

ปีงบประมาณ 2561 (2 รุ่นๆละ 1 วัน) 

วัตถุประสงค์  เพื่อสื่อสารแผน

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลป่าพะยอม 

แก่บุคลากร กลุ่มงานการพยาบาลทุก

ระดับ 

 

 

 

 

บุคลากรทุก

ระดับของกลุม่

งานการ

พยาบาล 

จ านวน 64  คน  

 

ห้องประชุม

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

ก.พ 61 -ค่าอาหารกลางวัน 64 คน 
x70 บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 
4,480 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 64 คนx 
25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 3,200 บาท 
-ค่าสมนาคณุวิทยากร จ านวน 
12 ชม.ๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท 
-ค่าเอกสาร 1,500 บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได ้

12780    -อัตราความ

ครอบคลมุของ

บุคลากรในการ

เข้าร่วมประชุม 

≥90% 

-อัตราความรู้ 

ความเข้าใจใน

แผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาล (หลัง

การประชุม) คดิ

เป็นร้อยละ 80 

นางวุฒิพร     

ดวงขวัญ 

 รวม     12,1780      



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)58 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศทางการพยาบาล 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ         ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

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 

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู ้การ

นิเทศทางการพยาบาล จ านวน 2 รุ่นๆ

ละ ½ วัน บ่าย 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

หัวหน้างานและหัวหนา้เวรในด้านการ

นิเทศทางการพยาบาล 

หัวหน้างานและ

หัวหน้าเวรใน

กลุ่มงานการ

พยาบาล 

จ านวน 32 คน 

ห้องประชุม

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

พ.ค 61 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 16 คน x 1 
มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 800 
บาท 

 

800    -อัตราความรู้ 

ความเข้าใจในการ

นิเทศทางการ

พยาบาล มากกว่า

ร้อยละ 80 

 

นางศศิธร  

แก้วเกื้อ 

 รวม     800      
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความภาคภูมิใจในการท างาน “เร่ืองเล่าเร้าพลัง” ของบุคลากร กลุ่มงานการพยาบาล 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ         ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

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 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูค้วาม

ภาคภูมิใจในการท างาน “เรื่องเล่าเร้า

พลัง” ของบุคลากร กลุ่มงานการ

พยาบาล จ านวน 2 รุ่นๆละ ½ วันบ่าย 

วัตถุประสงค์ – เพือ่สร้างแรงจูงใจและ

เสรมิพลังในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

     -เพื่อเสริมสรา้งความสุขในการ

ท างาน 

            

บุคลากรทุก

ระดับของกลุม่

งานการ

พยาบาล 

จ านวน 64  คน  

 

ห้องประชุม

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

มิ.ย  61 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 32 คน x 1 
มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 1,600  
บาท 
 

1600    -อัตราความพึง

พอใจของ

บุคลากร มากกว่า

ร้อยละ 70 

นางมลิวรรณ์  

ชูด า 

 รวม     1600      
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โครงการพัฒนาความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สขุภาพ โรงพยาบาลป่าพะยอม” จังหวัดพัทลุง 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ         ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 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 

7. 1.เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ

โรงพยาบาลป่าพะยอม  

2.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการ

ด าเนินงานด้านความปลอดภัยด้านยา

แก่บุคลากร โรงพยาบาลป่าพะยอม   

เจ้าหน้าท่ีทาง

สาธารณสุขใน

โรงพยาบาลป่า

พะยอม 60 คน   

โรงพยาบาล

ป่าพะยอม 

รุ่นที่1 30 

มกราคม 

2561 

รุ่นที่ 2 31 

มกราคม 

2561 

1.ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารว่ม
ประชุม ผู้จัดและวิทยากร จ านวน 30 
คนx80  บาทx1 มื้อx2รุ่น เป็นเงิน  
4,800  บาท 
2.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้จัดและวิทยากร 
จ านวน 30 คน x25  บาท x2 มื้อ x2
รุ่น เป็นเงิน  3,000  บาท. 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 
3 ชั่วโมงๆ ละ 300  บาท x2รุ่น เป็น
เงิน  3,600  บาท 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได ้

11,400    1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 90.0 

2.จ านวนครั้งของผู้ป่วย

แพ้ยาซ้ าเท่ากับ 0 

3.จ านวนครั้งของความ

คลาดเคลื่อนจากการใช้

ยาความเส่ียงสูงเท่ากับ 

0 

4.จ านวนครั้งของความ

คลาดเคลื่อนจากการ

จ่ายยาผู้ปว่ยนอก

เท่ากับ 0 

ภ.สุนสิา 

 รวม     11,400      
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัตสิื่อสารทิศทางองค์กรโรงพยาบาลป่าพะยอม 2561 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ         ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

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 

8. กิจกรรม สื่อสารแผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลป่าพะยอม 

ปีงบประมาณ 2561 (3 รุ่นๆละ 1 

วัน) 

วัตถุประสงค์  เพื่อสื่อสารแผน

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลป่า

พะยอม แก่บุคลากรทุกระดับ            

บุคลากรรพ.ป่า

พะยอม จ านวน 

160  คน  

 

จังหวัด

พัทลุง 

3,4,5 

เม.ย.  

61 

รุ่นที่ 1 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ผูเ้ข้าอบรม
และผูจ้ัด จ านวน 60 คน x 50 บาทx 2 
มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท 
2.ค่าอาหารเที่ยงผู้เข้าอบรมและผูจ้ัด 
จ านวน 60 คนx100 บาทx1 มื้อ เป็น
เงิน 6,000 บาท 
รุ่นที่ 2 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ผูเ้ข้าอบรม
และผูจ้ัด จ านวน 60 คน x 50 บาทx 2 
มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท 
2.ค่าอาหารเที่ยงผู้เข้าอบรมและผูจ้ัด 
จ านวน 60 คนx100 บาทx1 มื้อ เป็น
เงิน 6,000 บาท 

54,000 - - - -อัตราความ

ครอบคลมุของ

บุคลากรในการ

เข้าร่วมประชุม 

≥90% 

-อัตราความรู้ 

ความเข้าใจใน

แผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาล (หลัง

การประชุม) คดิ

เป็นร้อยละ 80 

นายธีรวัฒน์ 

ฤทธาภิรมย ์
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      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

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 

รุ่นที่ 3 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ผูเ้ข้าอบรม
และผูจ้ัด จ านวน 60 คน x 50 บาทx 2 
มื้อ เป็นเงิน 6,000 บาท 
2.ค่าอาหารเที่ยงผู้เข้าอบรมและผูจ้ัด 
จ านวน 60 คนx100 บาทx1 มื้อ เป็น
เงิน 6,000 บาท 
5.ค่าจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน 3 คัน
x1,000x3วัน เป็นเงิน 9,000 บาท 
6.ค่าห้องประชุม 3 วัน  เป็นเงิน9,000
บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกัน
ได้ทุกรายการ* 

 รวม     54,000      

 

รวม 520,280.00 บาท 
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โครงการกิจกรรมรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในงานวิชาการ 19th HA National Forum ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ   ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 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 

1.  งานพัฒนาคุณภาพ 

กิจกรรมรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลในงานวิชาการ 19th  HA 

National Forum 

ทีมน าจ านวน 30 

คน 

ศูนย์การ

ประชุม 

IMPACT 

FORUM เมือง

ทองธาน ี

12-14 มี.ค. 

2561 

-ค่าที่พัก 10 ห้อง(ห้องคู่)1,700 
บาทx2 คืน  เป็นเงิน 34,000 บาท 
-รถตู้ 2 คันx3 วันx3,000 บาท เป็น
เงิน 18,000  บาท 
-ค่าอาหารเบิกตามระเบยีบ (18 คน
x600บาท เป็นเงิน 10,800 บาท)  
* หมายเหตุ ค่าใชจ้่ายสามารถถวั
เฉลี่ยกันได้ทุกรายการ* 

62,800     นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     62,800      

 

 

 

 

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)65 

 

โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนนิงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน

บ ารุง 
CUP 

กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

2. งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม 

สรพ. 30 พ.ค. -1 

มิ.ย.2561 

2.หลักสูตร HA 203 Quality 
Change Agent  
-ค่าลงทะเบียน 4,500 x 3 คน เป็น
เงิน 13,500 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x3 คืน  เป็นเงิน 4,800 บาท  
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องเดี่ยว)1,400 
บาทx3 คืน  เป็นเงิน 4,200 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx5 วันx 3 
คน เป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx3 
คน เป็นเงิน 10,500 บาท 
 

36,600    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการพัฒนา

คุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     36,600      

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)66 

 

โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย   พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ   ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 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 

3.  งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม 

สรพ. 11 - 13 ก.ค. 

2561 

3.หลักสูตร HA 304 HA กับการ
บริหารการพยาบาล  
-ค่าลงทะเบียน 4,500 x 2 คน เป็น
เงิน 9,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x3 คืน  เป็นเงิน 4,800 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx5 วันx 2 
คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx2 
คน เป็นเงิน 7,000 บาท 
 

23,200    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบั

การพัฒนาคุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     23,200      

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)67 

 

โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ      ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 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 

4.  งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม 

สรพ. 13 - 15 มิ.ย. 

2561 หรือ 

22 - 24 

ส.ค.2561 

4.หลักสูตร HA 305 การพัฒนา
คุณภาพส าหรับงานสนับสนุน
บริการ  
-ค่าลงทะเบียน 3,500 x 2 คน เป็น
เงิน 7,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x3 คืน  เป็นเงิน 4,800 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx5 วันx 2 
คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx2 
คน เป็นเงิน 7,000 บาท 
 

21,200    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบั

การพัฒนาคุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     21,200      

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)68 

 

โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย   พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน

บ ารุง 
CUP 

กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

5.  งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม 

สรพ. 18 - 20 ก.ค. 

2561 

9.หลักสูตร HA 504 ความรู้ด้านโล
จิสติกส์ในโรงพยาบาล  
-ค่าลงทะเบียน 4,500 x 2 คน เป็น
เงิน 9,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x3 คืน  เป็นเงิน 4,800 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx5 วันx 2 
คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx2 
คน เป็นเงิน 7,000 บาท 
 

23,200    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการพัฒนา

คุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     23,200      

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)69 

 

โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย    พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ   ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 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 

6.  งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม 

สรพ. 28 - 30 

มี.ค. 2561 

หรือ 

27 - 29 มิ.ย. 

2561 

10.หลักสูตร HA 601 ระบบบริหาร
ความเส่ียงในโรงพยาบาลคุณภาพ  
-ค่าลงทะเบียน 4,500 x 2 คน เป็น
เงิน 9,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x3 คืน  เป็นเงิน 4,800 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx5 วันx 2 
คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx2 
คน เป็นเงิน 7,000 บาท 
 

23,200    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบั

การพัฒนาคุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     23,200      

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)70 

 

โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ    ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 1 - 0 2 

ท่ี กิจกรรม/วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์

และตัวช้ีวัด

โครงการ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวนเงิน 

แหล่งงบประมาณ 

เงิน

บ ารุง 
CUP 

กองทุน

ต าบล 
อื่นๆ 

7.  งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม 

สรพ. 2 - 4 พ.ค. 

2561 หรือ 

1 - 3 ส.ค. 

2561 

11.หลักสูตร HA 602 คุณภาพและ
ความปลอดภยัทางคลินิก  
-ค่าลงทะเบียน 4,500 x 2 คน เป็น
เงิน 9,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x3 คืน  เป็นเงิน 4,800 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx5 วันx 2 
คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx2 
คน เป็นเงิน 7,000 บาท 
 

23,200    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการพัฒนา

คุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     23,200      

 

 

 



            แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปา่พะยอม ปี 2561-2565 
 

แผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลป่าพะยอม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)71 

 

โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย    พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ   ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 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 

8.  งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม 

สรพ. 8 - 9 พ.ค. 

2561 

12.หลักสูตร HA 603 สารสนเทศ
กับการพัฒนาคุณภาพ  
-ค่าลงทะเบียน 3,000 x 2 คน เป็น
เงิน 6,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x2 คืน  เป็นเงิน 3,200 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx4 วันx 2 
คน เป็นเงิน 1,920บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx2 
คน เป็นเงิน 7,000 บาท 
 

18,120    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบั

การพัฒนาคุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     18,120      
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โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย     พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ    ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 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 

9.  งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม 

สรพ. 5 - 6 ก.ค. 

2561 

13.หลักสูตร HA 604 การพัฒนา
ระบบความมั่นคงปลอดภยั 
สารสนเทศในโรงพยาบาล  
-ค่าลงทะเบียน 4,000 x 2 คน เป็น
เงิน 8,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x2 คืน  เป็นเงิน 3,200 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx4 วันx 2 
คน เป็นเงิน 1,920บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx2 
คน เป็นเงิน 7,000 บาท 
 

20,120    -บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบั

การพัฒนาคุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     20,120      
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โครงการกิจกรรมประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบับท่ี4 ปีงบประมาณ 2561  

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์ลดการป่วยตายในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัยลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคส าคัญของแต่กลุ่มวัย โรงพยาบาลบรรลุเกณฑ์คุณภาพ        ชุมชนสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์       พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย   พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบบูรณาการ    ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ชุมชนสุขภาวะ 

พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

      P Y 6 1 - 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 

10.  งานพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพทีมคร่อม 

วัตถุประสงค ์

-เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพ 

-สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพได้ 

 

ทีมน า, ประธาน & 

เลขาฯ ฯทีมคร่อม  

สรพ. 5 - 6 ก.ค. 

2561 

15.หลักสูตร HA 900 การพัฒนา
คุณภาพส าหรับ ผู้บริหาร
โรงพยาบาล 
-ค่าลงทะเบียน5,000x 1 คน เป็น
เงิน 5,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1ห้อง(ห้องคู่)1,600 บาท
x2 คืน  เป็นเงิน 3,200 บาท  
-ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประชุม
ราชการ 240 บาท/คนx4 วันx 1 
คน เป็นเงิน 960 บาท 
-ค่ายานพาหนะ 3500 บาท/คนx1 
คน เป็นเงิน 3,500 บาท 
 

12,660    -บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพ 

-เข้าใจบทบาทและ

ความรับผิดชอบ 

 

นางนุสรา 

สุคนธ์ 

 รวม     12,660      

 

รวม 264,300.00 บาท *(B)งบส าหรับอบรมทีมน าและทีมคร่อม
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ค านิยามยุทธศาสตร์ 
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 
บริการสุขภาพ(DM/HT/) เป็นเลิศ(ระดับเขต F2 ล าดับ 1-10 จาก HDC) 
     -DM:ภาวะแทรกซ้อน, ควบคุมน้ าตาล 
     -HT:ภาวะแทรกซ้อน, ควบคุมความดัน 
     -COPD: Exaฯ 
     -มาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : NCD Plusดีเด่น, DPACดีเยี่ยม, Easy Asthma Clinicดี  
     -อ่ืนๆ: ทุกระบบ/หน่วยมุ่งBenckระดับเขต  
ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ..2P satety, ความพึงพอใจ 
ผู้ให้บริการมีความสุข..2P satety, 


