
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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แผนปฏบิตักิาร 

โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน)   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

วิสัยทัศน ์:   
      เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ 

“INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL” 

 

พันธกจิ    
         1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  2. ให้การรักษาพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ ครอบคลุมมติิสุขภาพแบบองค์รวม  

  3. ฟื้ นฟูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 

  4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถาบันต่าง ๆ        

       

เป้าประสงค ์(Goal) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
1. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ ส่งผลให้มคีวามมัน่คงด้านการเงิน 

2. โรงพยาบาลขยายศักยภาพในการให้บริการ และสร้างความมั่นคงด้านชือ่เสียงและบริการ 

3. โรงพยาบาลมีระบบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ีสร้างให้บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขนั  

4. บุคลากรของโรงพยาบาลมีขวัญก าลังใจ มแีรงจูงใจ มคีวามสุขในการท างาน และมคีวามผูกพันต่อองค์กร 

5. ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์  

   สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกนัได้และมีสุขภาวะที่ดี 

6. โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารและรองรับการใหบ้ริการสุขภาพ 

7. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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ยทุธศาสตร ์  
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แผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 : ความมัน่คงดา้นการเงนิ 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : โรงพยาบาลมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพ ส่งผลใหม้คีวามมัน่คงดา้นการเงนิ 

 

 

 

ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับ

ผู้บรหิาร 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. การเพ่ิม

ศักยภาพในการ

สร้างรายได้ 

- หน่วยงานที่ก าหนด     

ได้รับการพัฒนาและ

ขยายบริการตาม

แผนงาน ร้อยละ 80 

- หน่วยงานที่ก าหนด     

สามารถสร้างรายได้

เพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกว่า  

ร้อยละ 5 ต่อปี        

ร้อยละ 80 

- ร้อยละหน่วยงาน   

ที่ก าหนดได้รับการ

พัฒนาและขยาย

บริการตามแผนงาน

ที่ก าหนด  

- ร้อยละของ

หน่วยงานที่ก าหนด

สามารถสร้างรายได้

เพ่ิมข้ึน ไมน่้อยกว่า

ร้อยละ 5 ต่อปี  

 

1.1 การพัฒนา

และขยายบริการ

หน่วยงานทีม่ี

ศักยภาพ        

ในการแข่งขัน 

1.1.1 โครงการปรับปรุงสถานที่และ

ขยายการให้บริการ ส าหรับหน่วยงาน

ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 

   1) โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 

      - ปรับปรุงห้องผ่าตดัและ     

หอผู้ป่วยพิเศษ 

      - จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์      

ที่จ าเป็น 

   2) ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up) 

      - ย้ายศูนยต์รวจสุขภาพ 

(Check up) ไปที่ชัน้ 3 

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 

   3) หัวใจ 

      - ย้าย Premium Cardio 

Clinic ไปแทนที่ศูนยต์รวจ

สุขภาพ 

   4) เปิดให้บริการหอผู้ป่วยพิเศษ 

ชั้น 7 จ านวน 10 หอ้ง 

√ √ √ √ งบลงทุน+ 

เงินบริจาค 

 

 

249,601,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านบริหาร 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับ

ผู้บรหิาร 
Q1 Q2 Q3 Q4 

2. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการเพ่ือการ

ลดต้นทุน 

- จ้างเหมาบริการ

หน่วยงานภายนอก 

ตามแผนงานที่ก าหนด 

ร้อยละ 100         

- งานที่จ้างเหมา

บริการได้รับการก ากับ

ติดตามและประเมนิผล 

ร้อยละ 100             

- ร้อยละของการ   

จ้างเหมาบริการ

หน่วยงานภายนอก

ตามแผนงาน            

ที่ก าหนด 

- ร้อยละงานที่       

จ้างเหมาบริการ

ได้รับการก ากับ

ติดตามและ

ประเมินผล            

2.1 การจ้างเหมา

บริการหน่วยงาน

ภายนอก 

2.1.1 โครงการจ้างเหมาบริการ

หน่วยงานภายนอก 

   1) งานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) 

ระยะที ่2 เพ่ิมพ้ืนที่จ้างเหมา  

- อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 ชั้น 

- อาคารละมูลฯ      

   2) งานซักรีด 

   3) งานรักษาความปลอดภัย 

√ √ √ √ งบด าเนินงาน ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านบริหาร 

- พัฒนาระบบ       

การบริหารคลัง        

ได้ตามแผนงาน        

ที่ก าหนด   

ร้อยละ 80 

- ร้อยละการ

ด าเนินการพัฒนา

ระบบการบริหารคลัง

ได้ตามแผนงาน       

ที่ก าหนด   

 

2.2 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการให้

สามารถควบคมุ

ต้นทนุได้อย่าง       

มีประสิทธิภาพ 

2.2.1 การพัฒนาระบบบริหารคลัง 

(คลังยา คลังเวชภัณฑ์ที่มใิชย่า        

คลังพัสดุ)  

   1) การทบทวนระบบการท างาน 

   2) วางแผนและปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพ 

√ √ √ √ - รอง

ผู้อ านวยการ 

ด้านบริหาร 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

 - เตรียมความพร้อม

ส าหรับการก่อสร้าง

อาคารสนับสนนุ

บริการ ได้ตาม

แผนงานที่ก าหนด  

- ความส าเร็จในการ

ด าเนินการตาม

แผนงานที่ก าหนด 

 

2.3 พัฒนาด้าน

อาคารสถานที่     

ให้เหมาะสมและ

เพียงพอในการ

จัดเก็บ 

2.3.1 โครงการเตรียมความ

พร้อมส าหรับการกอ่สร้าง

อาคารสนับสนนุบริการ  

(คลังยา คลังเวชภัณฑ์         

ที่มิใช่ยา คลังพัสดุ และ

ส านักงานของหนว่ยงาน

สนับสนุน) 

   - หาสถานที่ใหม่ส าหรับ

หน่วยงานภายในอาคาร    

คลังยา งานจ่ายกลาง (เดิม)  

และงานโภชนาการ (เดิม) 

- เตรียมความพร้อม

สถานที่ส าหรับการย้าย       

ที่ท างานชั่วคราว 

   - ด าเนินการย้ายที่ท างาน

ของหน่วยงานในอาคารเดิม 

   - ออกแบบให้เหมาะสมกับ

การใช้งาน 

   - ประเมนิราคากอ่สร้าง 

 

√ √ √ √ 1,500,000 รองผู้อ านวยการ 

ด้านบริหาร 

และ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ด้านบริหาร 
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 : สรา้งความมัน่คงดา้นชือ่เสียงและบรกิาร 

เปา้ประสงคท์ี ่2 : โรงพยาบาลขยายศักยภาพในการใหบ้รกิาร และสรา้งความมัน่คงดา้นชือ่เสียงและบรกิาร 

 
 

ประเดน็ 

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบระดบั

ผู้บรหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

3. การขยายบริการ

โรงพยาบาลจักษุ   

บ้านแพ้ว เฟส 2 

- เตรียมความ

พร้อมของ        

หอผู้ป่วย         

ห้องผ่าตัด 

เครื่องมืออุปกรณ์

ทางการแพทยแ์ละ

บุคลากร ได้ตาม

แผนงานที่ก าหนด 

 

 

- ความส าเร็จในการเตรียม

ความพรอ้มส าหรับการเปิด

ให้บริการโรงพยาบาลจักษุ 

บ้านแพ้ว เฟส 2 

 

3.1 การขยายพ้ืนที่ 

โรงพยาบาลจักษุ

บ้านแพ้ว เฟส 2 

 

 

 

3.1.1 โครงการขยาย

พ้ืนที่ โรงพยาบาลจักษุ

บ้านแพ้ว เฟส 2 

- ก่อสร้างหอผู้ป่วย

และหอ้งผ่าตัด 

- จัดเตรียมเครื่องมอื

และอุปกรณ์        

ทางการแพทย ์

- จัดเตรียมบุคลากร 

√ √ √ √ งบลงทุน +  

เงินบริจาค 

ผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาล    

จักษุบ้านแพ้ว 

3.2 การเปิดบริการ

ศูนย์ Lasik 

3.2.1 เตรียมความ

พร้อมและศึกษาขอ้มูล

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

 

√ √ √ √ - 
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ประเดน็ 

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับ

ผู้บรหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

 - เตรียมสถานทีแ่ละ

บุคลากร ได้ตามแผนงาน    

ที่ก าหนด 

 

 

- ความส าเร็จในการ

เตรียมสถานทีแ่ละ

บุคลากร  

 

3.3 Training 

Center ทางจักษุ 

 

3.3.1 โครงการ

Training Center 

ทางจักษุ 

- เตรียมสถานทีแ่ละ

บุคลากร 

√ √ √ √ - ผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาล

จักษุ 

บ้านแพ้ว 

- ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด    

ต้อกระจก จากหน่วย

เคลื่อนที่  

ไม่น้อยกว่า 500 รายต่อปี 

- ผู้ได้รับการวัดแว่นสายตา

จากหน่วยเคลือ่นที่  

ไม่น้อยกว่า 200 รายตอ่ปี 

- จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับ

การผ่าตดัตอ้กระจก

จากหน่วยเคลือ่นที ่

 

- จ านวนผู้ที่ได้รับการ

วัดแว่นสายตา 

จากหน่วยเคลือ่นที ่

3.4 การออกหน่วย

เคลื่อนที ่

3.4.1 โครงการ      

ออกหน่วยเคลือ่นที ่

- ออกหน่วยผา่ตัด    

ต้อกระจกเคลื่อนที ่

- ออกหน่วยวัดแว่น

สายตาในเด็ก 

√ √ √ √ งบลงทุน +  

เงินบริจาค 

5,000,000 

 

200,000 

4. การสร้างศักยภาพ   

ในการปลูกถ่ายไต 

- การเตรียมความพร้อม     

ในการปลูกถ่ายไต ได้ตาม

แผนงานที่ก าหนด 

 

- ความส าเร็จในการ

เต รียมความพ ร้ อม

ปลูกถ่ายไต 

 

4.1 การพัฒนาและ

เตรียมความพร้อม

เพ่ือปลูกถ่ายไต 

4.1.1 โครงการพัฒนา

และเตรียมความพร้อม

เพ่ือปลูกถ่ายไต 

- เตรียมบุคลากร 

- สมัครเข้าโครงการ

สภากาชาดไทย 

- เตรียมแผนทีม 

harvest และ  

ทีมปลูกถ่ายไต 

- เตรียมรายการยา

และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

√ √ √ √ - รอง

ผู้อ านวยการ

ด้าน

การแพทย์

และพยาบาล 
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ประเดน็ 

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับ

ผู้บรหิาร 
Q1 Q2 Q3 Q4 

5. การขยายบริการ  

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

สาขาสาทร เพ่ือรองรับ

บริการระดับ Premium 

และตา่งประเทศ 

- เตรียมความพร้อม

ในการขยายห้อง

สังเกตอาการ     

หลังการผ่าตดั       

เพ่ือรองรับ        

one day surgery  

ได้ตามแผนงาน       

ที่ก าหนด 

 

- ความส าเร็จในการ

เตรียมความพร้อม

ขยายห้องสังเกต

อาการหลังการ

ผ่าตดั เพ่ือรองรับ 

one day surgery  

 

 5.1 การขยาย    

ห้องสังเกตอาการ

หลังการผ่าตดั 

รองรับ  

one day surgery 

5.1.1 โครงการขยาย      

ห้องสังเกตอาการ        

หลังการผ่าตดั รองรับ 

one day surgery 

- เตรียมพ้ืนที่ส าหรับ 

ก่อสร้างห้องสังเกตอาการ

หลังการผ่าตดั  

- เตรียมบุคลากร 

√ √ √ √ ค่าออกแบบ 

150,000  

ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ

ด้านการแพทย์

และพยาบาล 

รพ. บ้านแพ้ว 

สาขาสาทร 

- เตรียมความพร้อม

บุคลากรสถานที่และ

ประสานหน่วยงาน    

ที่เก่ียวข้อง ไดต้าม

แผนงานที่ก าหนด 

 

- ความส าเร็จในการ

เตรียมความพร้อม

บุคลากร สถานที่ 

และประสานงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 

5.2 การสรา้ง

เครือข่ายเพ่ือรองรับ

บริการชาวต่างชาต ิ

5.2.1 โครงการสร้าง

เครือข่ายเพ่ือรองรับบริการ

ชาวต่างชาต ิ

 - เตรียมความพรอ้ม

บุคลากรและสถานที ่

 - ประสานหนว่ยงาน          

ที่เก่ียวข้อง 

√ √ √ √ - ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ

ด้านการแพทย์

และพยาบาล 

รพ. บ้านแพ้ว 

สาขาสาทร 
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ประเดน็ 

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

6. การพัฒนา       

การดูแลและรักษา

มะเร็ง (ปอด, ล าไส้, 

เต้านม,มดลูก, รังไข่) 

- ประชาชนไม่นอ้ยกว่า 

200 คน ได้รับการ 

คัดกรองมะเร็งปอด 

- ผู้ป่วยไม่นอ้ยกว่า 

200 คนไดรั้บการ     

ส่องกล้องเพ่ือคน้หา

มะเร็งล าไส้ 

- จ านวนผู้ที่ได้รับการ

ตรวจคดักรอง 

มะเร็งปอด 

- จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับ

การส่องกล้อง  

เพ่ือค้นหามะเร็งล าไส้ 

 

6.1 การเพ่ิม

ศักยภาพ  

การคัดกรอง 

6.1.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพ

ในการคัดกรองมะเร็ง 

  - ขยายบริการ x-ray

ปอด ด้วย AI ตามสาขา 

และ รพ.สต. 

   - ขยายการบริการ  

ในการส่องกล้อง  

เพ่ือค้นหามะเร็งล าไส้ 

 

√ √ √ √  รองผู้อ านวยการ

ด้านการแพทย์/ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์/ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล 

- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง       

ที่ก าหนดได้รับการผ่าตัด 

ภายใน 6 สัปดาห์  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

- ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

ที่ต้องส่งต่อเพ่ือไป

ผ่าตดัที่โรงพยาบาลอื่น 

น้อยกว่าร้อยละ 30 

- ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 

ที่ได้รับการผ่าตัด

ภายใน 6 สัปดาห ์

 

- ร้อยละการส่งตอ่

มะเร็งเพ่ือไปผ่าตัด 

ที่โรงพยาบาลอืน่  

6.2. ขยายบริการ

ด้านการรักษา

มะเร็ง 

6.2.1 โครงการขยายบริการ

ด้านการรักษามะเร็ง 

- เตรียมบุคลากร 

- เตรียมเครื่องมือและ

อุปกรณ์ 

- เตรียมหอ้งผ่าตดั 

- เพ่ิมการให้เคมีบ าบัด  

เพ่ือรักษามะเร็ง 

√ √ √ √  รองผู้อ านวยการ

ด้านการแพทย์/ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์/ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล 
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ประเดน็ 

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

7. การขยายบริการ  

การดูแลผู้ป่วยหัวใจ 

 

- ผู้ป่วยโรคหัวใจ     

ตามข้อบ่งชี ้ได้รับ   

การผ่าตดั ไมน่้อยกว่า 

250 รายตอ่ปี 

- ผู้ป่วยโรคหัวใจ    

ตามข้อบ่งชี ้ได้รับ    

การสวนหัวใจ (cath 

lab) ไม่นอ้ยกว่า                 

900 รายตอ่ปี 

- จ านวนผู้ป่วยโรคหัวใจ     

ตามข้อบ่งชี ้ได้รับการ

ผ่าตดั    

 

- จ านวนผู้ป่วยโรคหัวใจ       

ตามข้อบ่งชี ้ได้รับการ       

สวนหัวใจ (cath lab) 

7 .1 ก ารขยาย

บริการโรคหัวใจ 

 

7.1.1 โครงการขยายบริการ

โรคหัวใจ 

- ขยายการผ่าตดัให้ได้

มากกว่า 5 รายตอ่สัปดาห์  

- เพ่ิมเตียง CCU จาก   

18 เตียง เป็น 23 เตียง 

- ขยายศักยภาพการ

ดูแลหัวใจดว้ย Cardiac 

MRI 

- ออกแบบอาคาร The 

Heart รองรับการขยาย

บริการ  

√ √ √ √ งบลงทุน +  

งบด าเนินงาน 

 

 

1,200,000 

 

 

 

 

2,000,000 

ผู้อ านวยการ / 

รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหาร / 

รองผู้อ านวยการ

ด้านการแพทย์ / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ 

8. การเป็น       

โรงเรียนแพทย ์และ 

training center 

- พัฒนาศักยภาพ

โรงพยาบาลให้เป็น

โรงเรียนแพทย ์     

ได้ตามแผนงาน       

ที่ก าหนด 

 

 

- ความส าเร็จในการ

พัฒนาศักยภาพ

โรงพยาบาลให้เป็น

โรงเรียนแพทย ์

 

8.1 การพัฒนา

ศักยภาพ

โรงพยาบาล    

ให้เป็น       

โรงเรียนแพทย ์

 

8.1.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพโรงพยาบาล     

ให้เป็นโรงเรียนแพทย ์

- ประสานกับมหา 

วิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

- พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและเครื่องมอื    

เพ่ือรองรับการเป็น

โรงเรียนแพทย ์

 

 

√ √ √ √  ผู้อ านวยการ / 

รองผู้อ านวยการ

ด้านการแพทย์ / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

 - พัฒนาศักยภาพเป็น 

Training  Center 

ได้ตามแผนงาน       

ที่ก าหนด 

 

- ความส าเร็จในการ

พัฒนาศักยภาพเป็น 

Training Center 

 

8.2 การพัฒนา

ศักยภาพเป็น 

Training Center 

 

8.2.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการเป็น  Training 

Center 

- พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ

การเป็น Training  Center 

- เตรียมความพร้อมด้าน

อาคารสถานท่ี 

- จัดท าและพัฒนาหลกัสูตร 

√ √ √ √ งบด าเนินงาน 

 

 

 

 

50,000 

รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ / 

ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลจักษุ    

บ้านแพ้ว / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ /  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

9. ความร่วมมือ         

ด้านวิชาการ    

และการบริการ                

กับต่างประเทศ 

- เตรียมความพร้อม

ในการสร้างความ

ร่วมมือด้านวชิาการ

และการบริการ       

กับต่างประเทศ          

ได้ตามแผนงาน        

ที่ก าหนด         

 

 

- ความส าเร็จในการ

เตรียมความพร้อม    

ในการสร้างความ

ร่วมมือด้านวชิาการ 

และ การบริการ     

กับต่างประเทศ 

 

9.1 การสร้างความ

ร่วมมือด้านวชิาการ 

และ การบริการกับ

ต่างประเทศ 

9.1.1 โครงการสร้างความ

ร่วมมือด้านวชิาการ และ     

การบริการกับต่างประเทศ 

- วางแผนก าหนด

รายละเอียดในการมีความ

ร่วมมือด้านวิชาการและ       

การบริการกับต่างประเทศ 

(เน้นในสาขาท่ี รพ. มีช่ือเสียง 

เช่น ตา หัวใจ เข่า หรือ

วิทยาการใหม่ๆ ท่ีประเทศ

ต้องการ) 

-.สร้างความร่วมมือ        

ผ่านระบบโรงพยาบาลหรือ

สถานทูต 

√ √ √ √ งบด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000 

รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ / 

ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลจักษุ    

บ้านแพ้ว / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ /  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
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ประเดน็ 

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

10. การพัฒนา 

ER คุณภาพ 

- การเตรียมความพรอ้ม

รับรอง ER คุณภาพ     

ได้ตามแผนงาน 

ที่ก าหนด 

- ความส าเร็จในการเตรียม

ความพรอ้มในการรับรอง

เป็น ER คุณภาพ 

 

10.1 การพัฒนา 

ER คุณภาพ 

10.1.1 โครงการเตรียม

ความพรอ้มในการรับรอง

เป็น ER คุณภาพ 

  - ปรับปรุงสถานท่ี    

และระบบ Flow             

ในห้องฉุกเฉิน 

   - พัฒนาระบบ EMS 

   - ทบทวนระบบงาน

ส าคัญ 

   -  เตรียมความพร้อม

ด้านเครื่องมือ 

   - บุคลากรมีความพร้อม

และเป็นไปตามท่ีก าหนด  

√ √ √ √  รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ /  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านบริหาร 

11. การดูแล

ผู้ป่วย NCDs     

- เปิดบริการคลินิก      

ชะลอโรค NCDs        

อย่างน้อย 1 แห่ง 

 

- จ านวนคลินิกชะลอโรค 

NCDs ที่เปิดบริการ  

 

 

11.1 การชะลอ

กลุ่มเส่ียง            

ไม่ให้เป็นโรค 

 

 

 

11.1.1 โครงการจัดตั้ง

คลินิกชะลอโรค NCDs 

- จัดต้ังคลินิกชะลอโรค 

NCDs ใน รพ.สต. 

- ค้นหากลุ่มเส่ียง       

ในชุมชน 

- อบรมให้ความรู้แก่ 

 อสม. 

√ √ √ √  รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ /  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ /  

นพ.อานนท์ แป้นกลัด 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

 - พัฒนาทีมงานที่

เกี่ยวข้องกับ NCDs 

ได้ตามแผนงาน        

ที่ก าหนด 

 

- ความส าเร็จในการพัฒนา

ทีมงานที่เกี่ยวขอ้งกับ NCDs 

 

11.2. การรักษา    

โรค NCDs 

อย่างมีคุณภาพ 

 

11.2.1 โครงการพัฒนาระบบ

การดูแลผู้ป่วย NCDs 

   -จัดต้ัง NCDs team 

และ NCDs ward nurse 

   - ขยาย Green NCDs 

ไปยัง รพ.สต. 10 แห่ง 

   - อบรม อสม., รพ.สต. 

และ home health care    

ในการติดตามตรวจเยี่ยม 

   - จัดต้ังทีมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม เพ่ือช่วยผู้ปว่ย   

ในรายท่ีซับซ้อน 

   - สร้างระบบ Work 

Flow ในการติดตามผู้ปว่ย 

NCDs ใหม่ เพ่ือครอบคลุม

ถึงภาวะแทรกซ้อน        

จาก Clinic ต่างๆ 

√ √ √ √ งบด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

100,000 

รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ /  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ /  

นพ.อานนท์ แป้นกลัด 

- สร้างระบบ

ฐานข้อมูล NCDs       

ได้ตามแผนงาน        

ที่ก าหนด 

 

- ความส าเร็จในการสร้าง

ระบบฐานข้อมูล NCDs 

 

 

11.3 การสร้างระบบ

ฐานข้อมูล NCDs 

11.3.1 พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลให้เชือ่มต่อ     

ตั้งแต่การคัดกรอง         

จนถึงการรักษา           

และการติดตาม

ภาวะแทรกซ้อน 

√ √ √ √ 200,000 รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ /  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ /  

นพ.อานนท์ แป้นกลัด 
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ประเดน็ 

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

12. การดูแล

ผู้สูงอาย ุ

- จัดตั้งคลนิิกผู้สูงอาย ุ      

ได้ตามแผนงานที่ก าหนด 

- ความส าเร็จในการ

จัดตั้งคลนิิกผู้สูงอาย ุ

 

12.1 คลินิกผู้สูงอาย ุ 12.1.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพคลนิิกผู้สูงอาย ุ

 - เตรียมสถานที ่

 - เตรียมบุคลากร 

 - เตรียมแผนการคัดกรอง 

√ √ √ √ งบลงทุน 

5,000,000 

ผู้อ านวยการ / 

รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ / 

รองผู้อ านวยการ 

ด้านบริหาร / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ /  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการพยาบาล / 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ /  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านบริหาร 

- ผู้สูงอายุทีม่ารับ

บริการจากศูนย์

เชี่ยวชาญดแูลผู้สูงอาย ุ 

ได้รับการคัดกรองและ        

มีฐานข้อมลูผลการ

ประเมิน

Comprehensive 

geriatric 

assessment)  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- ร้อยละผู้สูงอายุ      

ที่ได้รับการคัดกรอง    

และมีฐานข้อมูล        

ผลการประเมิน

(Comprehensive 

geriatric 

assessment)  

12.2 ศูนย์เชี่ยวชาญ

ดูแลผู้สูงอายุ  

(สาขาเกษตร

พัฒนา/ 

สาขาหลักห้า) 

12.2.1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญ

ดูแลผู้สูงอายุ  

(สาขาเกษตรพัฒนา/ 

สาขาหลักห้า) 

- เตรียมบุคลากร 

- ดูแลผู้สูงอายุทีผ่่าน   

การคัดกรองจากชุมชน 

(Geriatric Clinic 

Syndrome) 

- ประเมินผู้สูงอาย ุ

(Comprehensive 

geriatric assessment)  

- กิจกรรมบ าบัดในการ

ป้องกันและฟื้นฟู 

√ √ √ √ งบด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000 
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ยทุธศาสตรท์ี ่3 : ความมัน่คงดา้นบคุลากร  

เปา้ประสงคท์ี ่  : 3. โรงพยาบาลมรีะบบรหิารทรพัยากรบคุคลที่สรา้งใหบ้คุลากรมศัีกยภาพในการแขง่ขนั  

  4. บคุลากรของโรงพยาบาลมขีวญัก าลงัใจ มแีรงจงูใจ มคีวามสุขในการท างาน และมคีวามผกูพันตอ่องคก์ร 

 

 

 

 

ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

13. เพ่ือพัฒนา

บุคลากรใหม้ี

ศักยภาพ 

ในการแข่งขัน 

- บุคลากรสาขาวิชาชีพ

เฉพาะทางที่ซับซ้อน     

ได้รับการพัฒนาและ     

ประเมินสมรรถนะ         

ผ่านเกณฑ์ 

มากกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

- ร้อยละบุคลากรสาขาวิชาชพี

เฉพาะทางที่ซับซ้อนได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะ 

- ร้อยละบุคลากรสาขาวิชาชพี

เฉพาะทางที่ซับซ้อนได้รับ      

การประเมินสมรรถนะและ        

ผ่านเกณฑ์  

13.1 พัฒนา

สมรรถนะ

บุคลากรใหม้ี

ศักยภาพในการ

แข่งขัน 

 

13.1.1 โครงการพัฒนา

บุคลากรสาขาวิชาชีพ    

เฉพาะทางที่ซับซ้อน 

สอดคลอ้งยุทธศาสตร์       

ให้มีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานอย่างมอือาชีพ 

 13.1.2 การประเมนิ

สมรรถนะบุคลากรสาขา

วิชาชีพเฉพาะทางที่ซับซ้อน

ที่ได้รับการพัฒนา 

√ √ √ √ 1,400,000 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากร

มนุษย์ 

 √ √ √  ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากร

มนุษย์ 

- บุคลากรระดับบริหาร 

ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะ  

มากกว่าร้อยละ 80 

-ร้อยละบุคลากรระดับบริหาร

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  

13.1.3 โครงการพัฒนา

บุคลากรระดับบริหารให้มี

สมรรถนะในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร ์

- หัวหน้างาน 

- ผู้บริหารระดับสูง  

 √ √ √ 1,000,000 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากร

มนุษย์ 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

 - หน่วยงานมีอัตราก าลัง

เหมาะสมสอดคลอ้งกับ    

ภาระงาน  

มากกว่าร้อยละ 70 

 

- ร้อยละหน่วยงานที่มี

อัตราก าลังเพียงพอ

และสอดคลอ้งกับ        

ภาระงาน  

13.2 สรรหาบุคลากร

สาขาขาดแคลน      

ให้เพียงพอและ

สอดคลอ้งกบั   

ภาระงาน   

13.2.1 โครงการสนับสนุนทนุ

ในสาขาขาดแคลนแก่เด็ก

นักเรียนในพ้ืนทีห่รือ

ใกล้เคียง 

 

√ √ √ √ 2,300,000 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากร

มนุษย์ 

14. Happy 

work place 

- บุคลากรสาขาวิชาชีพ     

ขาดแคลนลาออก 

ไม่เกินร้อยละ 20 

- อัตราการลาออก     

ในสาขาวชิาชีพ         

ขาดแคลน  

14.1 เสริมสร้าง

แรงจูงใจในการ

ท างาน 

14.1.1 โครงการเสริมสร้าง

แรงจูงใจในการท างาน 

  - จัดท าเส้นทางความ 

ก้าวหน้าในอาชีพ 

   - ปรับปรุงโครงสร้าง

ค่าตอบแทนให้สามารถ

แข่งขันได้   

   - ทบทวนปรับปรุงระบบ

สวัสดิการที่ทันสมัย

สอดคลอ้งกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน 

   - Fitness for medical 

personnel 

√ √ √ √ งบลงทุน 

800,000 

ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากร

มนุษย์ 

14.1.2 โครงการคนด ี     

ขององค์กร 

√ √   100,000 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากร

มนุษย์ 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

 - บุคลากรมีความรักและ

ผูกพันต่อองค์กร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 

- อัตราความผูกพัน   

ต่อองค์กร 

 

14.2 สร้างเสริม

สัมพันธภาพ และ

การมีส่วนร่วมของ 

สหสาขาวิชาชีพ 

 

14.2.1 โครงการสร้างเสริม

สัมพันธภาพและการมี    

ส่วนร่วมของสหสาขา

วิชาชีพ 

    - ออกก าลังกายและ

ดนตรใีนสวน 

    - ส่งเสริมสนับสนุน

การร่วมกิจกรรมตาม

ประเพณีวัฒนธรรม 

 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

100,000 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากร

มนุษย์ 

14.2.2 โครงการเสริมสร้าง

สัมพันธภาพและความรัก

สามัคคใีนองค์กร (OD) 

 

 √ √ √ 3,500,000 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากร

มนุษย์ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่4 : ส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรค 

เปา้ประสงคท์ี ่  : 5. ประชาชนในพ้ืนทีร่บัผดิชอบไดร้บัการสรา้งเสรมิสุขภาพ และมพีฤตกิรรมสุขภาพที่พึงประสงค ์ 

                    สามารถปอ้งกนัและลดโรคทีส่ามารถป้องกนัไดแ้ละมสุีขภาวะทีด่ี 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

15. การคดักรอง

ป้องกนั และดแูล

ผู้ป่วย NCDs 

- ประชาชนอาย ุ> 35 ปี 

ได้รับการคัดกรอง NCDs 

ร้อยละ 90 

- กลุ่มเส่ียงได้รับการ

ติดตามเข้าสู่คลินิกชะลอโรค      

ร้อยละ 60 

 - ผู้ป่วย NCDs ที่รับบริการ

ผู้ป่วยนอกได้รับการคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 60 

 

- ผู้ป่วย NCDs ที ่Admit     

ในโรงพยาบาล ได้รับการ

จัดการรายกรณีและส่งต่อ

เหมาะสม รอ้ยละ 30 

- ร้อยละของประชาชน 

อายุ > 35 ปี ได้รับการ

คัดกรอง NCDs  

- ร้อยละกลุ่มเส่ียงได้รับ

การติดตามเข้าสู่คลินิก

ชะลอโรค  

- ร้อยละของผู้ป่วย 

NCDs ที่รับบริการผู้ป่วย

นอกได้รับการคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน  

- ร้อยละผู้ป่วย NCDs       

ที่ Admit ในโรงพยาบาล

ได้รับการจัดการรายกรณี

และส่งต่อเหมาะสม  

 15.1 การคดักรอง

เพ่ือค้นหากลุ่มเส่ียง 

15.1.1 โครงการเสริมสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ประชาชนวัยท างาน  

อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

√ √ √  3,073,400 

 

 

 

 

ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 

15.1.2 โครงการพัฒนา

คุณภาพกลุ่มโรคไม่ตดิตอ่

เรื้อรัง (NCDs)  

อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

 

√ √ √  2,416,100 



 
 
 
 

22 

 

 

 

 

 
 

ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

 - พ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน        

ที่ รพ.บ้านแพ้ว ดูแล        

ใช้ V-well ในการ      

คัดกรอง 

- จ านวนพ้ืนที่  

ที่ใช ้V-well            

ในการคัดกรอง 

 

15.2 น าเทคโนโลยีมา

ใชใ้นการคัดกรอง 

15.2.1 โครงการเสริมสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ประชาชนวัยท างาน  

อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

  - พัฒนาระบบเทคโนโลยี    

v-well เพ่ือใชค้ัดกรองใน     

11 หมู่บ้าน ทีโ่รงพยาบาล

บ้านแพ้วดแูล 

√ √ √ √ ใช้งบ

เดียวกับ

โครงการ 

15.1.1 

ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ  

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 

16. อาหาร

ปลอดภัย       

ต่อสุขภาพ 

- แกนน าได้รับการ

อบรมในการสร้าง      

แกนน า 118 คน 

- มีแกนน า Food 

choice checked  

ระดับอ าเภอ 1 ทีม 

- จ านวนแกนน า       

ที่ได้รับการอบรม      

ในการสร้างแกนน า 

- จ านวนแกนน า 

Food choice 

checked ระดับอ าเภอ  

16.1 Food choice 

checked ก่อนซ้ือ 

16.1.1 โครงการ Food 

Choice Check ก่อนซ้ือ 

เพราะเร่ืองกินเรื่องใหญ ่

อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

  - อบรมสร้างแกนน า      

ในชมุชน 

  - น ารอ่งกิจกรรม Food 

Choice Checked ในตลาด 

√ √ √ √ 1,036,200 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ  

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 

- ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารได้รับการ

ประเมินตามเกณฑ์ 

Food safety  

(ตลาด/ต าบล) 1 แห่ง 

- จ านวน

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารได้รับการ

ประเมินตามเกณฑ์ 

Food safety   

16.2 First Food 

choices มองหา 

Healthier choices 

logo (BGH Green 

Market) 

16.2.1 .โครงการปฏิรูป

ส่ิงแวดล้อมสู่การมีสุขภาพดี

อย่างย่ังยืน ภายใต้พหุภาคี 

วิถีบ้านแพ้ว ปี 2566 

√ √ √ √ 1,231,300 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ  

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

17. การคดักรอง

สุขภาวะและ          

การดูแล

ผู้สูงอาย ุ

- ด าเนินการ      

คัดกรองและดูแล

ผู้สูงอายุ ไดต้าม

แผนงานที่ก าหนด  

- ความส าเร็จ

ในการคัดกรอง

และดแูล

ผู้สูงอาย ุ

    

 

17.1 ผู้สูงอายุไม่เดียวดาย 

(ผู้สูงอายุได้รับการ      

คัดกรองตามชุดสิทธิ

ประโยชน์) 

(ตา ห ูสมอง หัวใจ ฟนั) 

 

 

17.2 การดแูล 

ผู้ป่วยติดเตยีง  

ด้วย care giver 

17.1.1 โครงการผู้สูงอายุ       

ไม่เดียวดาย อ าเภอบ้านแพ้ว  

ปี 2566 

  - พัฒนาเครือข่าย

ผู้จัดการรายกรณี  

  - คดักรองตามชดุสิทธิ

ประโยชน์ และได้รับการดแูล 

  - จัดท าหลักสูตร และ 

ประสานหน่วยงาน           

ที่เก่ียวข้องในการอบรม   

care giver 

√ √ √ √ 2,339,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 

   17.3 การประสานทมี

เครือข่าย รพ.สต. และ 

Home Health care         

ในการดแูลผู้ป่วยติดเตียง 

17.3.1 อบรมเครอืข่าย       

รพ.สต. และ Home Health 

care ในการดแูลผู้ป่วย     

ติดเตียง 

√ √ √ √  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 

   17.4 การสร้างระบบ

ฐานข้อมูลในการเชือ่มต่อ

การดูแล 

17.4.1 พัฒนาโปรแกรม 

ฐานข้อมูล เพ่ือเชือ่มตอ่ 

ในการดแูลผู้ป่วย 

√ √ √ √  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 

   17.5 การสร้างองค์ความรู้

ในการดแูลตัวเอง        

ของผู้สูงวัย 

17.5.1 โครงการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายใุนชมรม

ผู้สูงอายุ อ าเภอบ้านแพ้ว     

ปี 2566 

  - อบรม อสม. 

  - ขยายการอบรม 

    สู่ชมรมผู้สูงวัย 

√ √ √ √ 854,000 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

18. การคัดกรอง

ป้องกันและดูแล

ผู้ป่วยมะเร็ง 

- คัดกรองมะเร็งปอด   

อายุ 50-80 ปี  

ร้อยละ 20 

- คัดกรองมะเร็งเต้านม

อายุ 30-70 ปี  

ร้อยละ 90 

- คัดกรองมะเร็ง       

ปากมดลูก  

อายุ 30-60 ปี  

สะสม ร้อยละ 40 

- คัดกรองมะเร็งตับ        

ในชายอายุ 40-69 ปี 

ร้อยละ 20 

- คัดกรองมะเร็ง        

ล าไส้ใหญ ่อาย ุ50-70 ปี    

ร้อยละ 20 

 

- ร้อยละการคัดกรอง

มะเร็งปอด 

อายุ 50-80 ปี  

- ร้อยละการคัดกรอง

มะเร็งเต้านม 

อายุ 30-70 ปี 

- ร้อยละการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก  

อายุ 30-60 ปี สะสม 

- ร้อยละการคัดกรอง

มะเร็งตับในชาย 

อายุ 40-69 ปี  

- ร้อยละการคัดกรอง

มะเร็งล าไส้ใหญ่  

อายุ 50-70 ปี  

18.1 Checked ให้รู ้

พบให้เร็ว รักษาได ้

18.1.1 โครงการ Check ให้รู้ 

พบให้เร็ว รักษาได ้

ไม่เป็นมะเร็ง  

อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

- สร้างแกนน า อสม. 

- ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

ด้วย CXR (AI) 

- ตรวจคัดกรองมะเร็ง    

ปากมดลกู 

- ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ 

ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบบี 

- ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ 

ด้วย Fit test 

√ √ √ √ 5,171,215 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ  

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ 
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ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบระดบั

ผู้บรหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

19. การจัดการ

ขยะมูลฝอย 

- สถานศึกษาผ่าน

มาตรฐาน 5 แห่ง 

- จ านวนสถานศึกษา

ที่ผ่านมาตรฐาน  

19.1 School of 

Sanitization 

19.1.1 โครงการปฏิรูป

ส่ิงแวดล้อม สู่การมีสุขภาพดี

อย่างย่ังยืน ภายใต้พหุภาคี     

วิถีบ้านแพ้ว ปี 2566 

  - ประสานร่วมกับอ าเภอ

ท้องถ่ิน และ โรงเรียน          

โดยให้เป็นโครงการของ     

อ าเภอบ้านแพ้ว 

  - อบรมใหค้วามรูต้ามเกณฑ์

มาตรฐานแต่ละประเภท      

จ านวน 3 กลุม่เป้าหมาย 

  - ประเมินสถานศึกษา         

ที่เข้าร่วมโครงการ 

√ √ √ √ ใช้งบ

เดียวกับ

โครงการ 

16.2.1 

ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์ 

สุขภาพ 

- หน่วยงานผ่าน

มาตรฐาน 5 แห่ง 

- จ านวนหน่วยงาน    

ที่ผ่านมาตรฐาน       

19.2 Green and 

clean organization 

19.2.1 ประเมินหน่วยงาน        

ที่เข้าร่วมโครงการ 

  - ประเมินต าบลที่เข้าร่วม

โครงการ 

√ √ √ √ ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์ 

สุขภาพ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เปา้ประสงค ์     : 6. โรงพยาบาลมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัสามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการตดัสินใจบรหิารและรองรับการใหบ้รกิารสุขภาพ 

 

 

 

 

ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

20. การพัฒนา   

การใช้ Cloud       

แทน Server 

- พัฒนา application     

ที่ใชอ้ยู่ให้สามารถรองรับ 

Cloud ไดต้ามแผนงาน      

ที่ก าหนด 

- ความส าเร็จในการ

พัฒนา application 

ที่ใชอ้ยู่ให้สามารถ

รองรับ Cloud 

20.1 พัฒนาการใช้ 

Cloud แทน Server 

20.1.1 พัฒนา application 

ที่ใชอ้ยู่ให้สามารถรองรับ 

Cloud 

√ √ √ √ 1,000,000 รอง

ผู้อ านวยการ

ด้านบริหาร 

21.การพัฒนา

โปรแกรม IPD 

ระยะที ่2 

- หอผู้ป่วยที่สามารถใช้ 

Program IPD ได้ทุกระบบ 

อยา่งน้อย 1 หอผู้ป่วย 

 

- จ านวนหอผู้ป่วย     

ที่สามารถใช้ 

Program IPD         

ได้ทุกระบบ 

 

21.1 พัฒนาโปรแกรม 

IPD ระยะที่ 2 

21.1.1 ร่วมกับบริษัท EMR 

Soft ในการพัฒนาโปรแกรม

ผู้ป่วยในระยะที่ 2 

√ √ √ √ 500,000 รอง.ผู้อ านวย    

การด้าน

การแพทย์

และพยาบาล 

22. การพัฒนา

ระบบการเก็บ      

และจ่ายยา 

- การประดิษฐ์ล้ินชักเก็บยา

อัตโนมตัิ (Smart drug 

drawer) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย ได้ตาม

แผนงานที่ก าหนด 

 

- ความส าเร็จในการ

ร่วมพัฒนากับ

มหาวิทยาลัยในการ

ประดิษฐ์ล้ินชักเก็บ

ยาอัตโนมตั ิ(Smart 

drug drawer) 

 

22.1 Smart drug 

drawer  

ล้ินชักเก็บยาอัตโนมัต ิ

22.1.1 ร่วมกับมหาวิทยาลัย    

ในการประดิษฐ์ล้ินชักเก็บยา

อัตโนมตัิ (Smart drug 

drawer) 

√ √ √ √ - รอง

ผู้อ านวยการ

ด้านบริหาร 
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ยทุธศาสตรท์ี ่6 :  พัฒนาสู่การเปน็โรงพยาบาลคณุภาพมาตรฐานสากล 

เปา้ประสงค ์ที ่ :  7. โรงพยาบาลผา่นการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบระดบั

ผู้บรหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

23. การพัฒนา

ด้านการวิจัย 

- จัดตั้งศูนย์ 

Research center ได้

ตามแผนงานที่ก าหนด 
 

- งานวิจัยของ

โรงพยาบาลได้รับ     

การสนับสนุน  

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- บุคลากรได้รับการ

อบรมความรู้ด้านวิจัย 

ไม่น้อยกว่า 10 คน 

 

- ความส าเร็จในการ

จัดตั้งศูนย์ Research 

center 
 

- จ านวนงานวจิัยของ

โรงพยาบาลที่ได้รับ

การสนับสนุน 

 

- จ านวนบุคลากร

ได้รับการอบรมความรู้

ด้านวิจัย 

 

23.1 พัฒนาศูนย์ 

Research Center 

 

23.1.1 โครงการพัฒนาศูนย์ 

Research Center 

- จัดตั้งศูนย์ Research 

Center  

- สนับสนุนการวิจัย     

และตพิีมพ์การวจิัย       

ของบุคลากร 

- อบรมบุคลากรให้มี

ความรูด้้านการวิจัย 

- พัฒนาทีมงานและ

เครื่องมือที่พร้อมสนับสนุน

ให้เกิดการวิจัย 

√ √ √ √ 1,500,000 รองผู้อ านวยการ

ด้านการแพทย์ 

และ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ด้านการแพทย์ 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนนิการ งบประมาณ 

(บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ

ระดับผูบ้รหิาร Q1 Q2 Q3 Q4 

24. พัฒนาสู่การเป็น

โรงพยาบาลคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

- ทีมน าทางคลินิกมี

การประชุม ไม่น้อย

กว่า 4 คร้ังตอ่ปี 

(อย่างน้อย 

ไตรมาสละ 1 คร้ัง) 

- จ านวนการประชุม     

ทีมน าทางคลินิก  

 

 

24.1 จัดตั้งและ

ด าเนินงานของ    

ทีมน าด้านคลินิก 

 

24.1.1 โครงการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาลสู่

มาตรฐาน Advanced HA 

. - จัดต้ังทีมน า เช่น 

1) ทีม PCT 

2) ทีม Risk 

     3) ทีม PTC ยา 

  - การประชุมทีมน าสม า่เสมอ 

  - สร้างการรับรู้ อบรม

บุคลากร 

  - ประเมินตนเองตาม

มาตรฐาน 

  - ขอรับการตรวจเยี่ยม 

Pre-survey 

√ √ √ √ 500,000 ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ 

- ความเส่ียงได้รับ

การวิเคราะหแ์ละ     

หาแนวทางแก้ไข  

ร้อยละ 80 

 

- ร้อยละความเส่ียง

ที่ได้รับการวิเคราะห์

และหาแนวทางแก้ไข 

 

 

24.2 การคน้หาและ

วิเคราะหค์วามเส่ียง 

 

24.2.1 กิจกรรมทบทวน     

การค้นหาและวิเคราะห์    

ความเส่ียง 

  - รายงานความเส่ียง 

  - วิเคราะห์ความเส่ียง    

และหาแนวทางแก้ไข 

√ √ √ √ - ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์ 
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แผนงาน-โครงการงานประจ า (Function base)   

โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) ผูร้ับผดิชอบ 

แผนงานดา้นการใหบ้รกิารและ

ชือ่เสียงภาพลกัษณอ์งคก์ร 

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจ โดยหน่วยงานภายนอก 300,000 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย ์

และ 

หัวหน้าศูนย์คุณภาพ 

2. โครงการมหกรรมคุณภาพ 200,000 

3. โครงการเทียบเคียงผลลัพธ์ THIP 15,000 

4. โครงการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน-นอกองค์กร 200,000 

5. โครงการลูกคา้สัมพันธ์และส่ือสารองค์กร  1,800,000 งานส่ือสารองค์กร 

6. โครงการเปิดโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 1,000,000 ผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 

                                        รวมแผนงานดา้นการใหบ้รกิาร  6  โครงการ  3,515,000  

แผนงาน กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) ผูร้ับผดิชอบระดบับรหิาร 

แผนงานดา้นทรพัยากรมนษุย ์ 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 4,000,000 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากรมนุษย ์2. โครงการให้ทนุหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 450,000 

3. โครงการสัมมนา ศึกษาดูงานทีมน าด้านบริหาร 2,500,000 

รวมแผนงานดา้นทรพัยากรมนษุย ์3 โครงการ 6,950,000  
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แผนงาน กจิกรรม/โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 

ผูร้ับผดิชอบ 

ระดบับรหิาร 

แผนงาน

โครงการดา้น

ส่งเสรมิสุขภาพ

และปอ้งกนัโรค 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบการบริการหญิงตั้งครรภ์ที่มภีาวะโภชนาการและสุขภาพดี    

  อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

4,027,800  ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ  

 

2. โครงการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี โภชนาการดี วคัซีนครอบคลมุ  

   อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

4,027,719 

3. โครงการสร้างเสริมความรอบรู้และการบริการเด็กวัยเรยีน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 8,027,800 

4. โครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นสดใส เข้าใจเรื่องเพศ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 499,400 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและดแูลผูพิ้การ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 2,725,200 

6. โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมแิละติดตามประเมนิผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 

   และป้องกันโรค อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
1,317,080 

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 351,000 

8. โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 222,000 

9. โครงการคน้หาและควบคุมโรควัณโรค อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 1,322,400 

10. โครงการรณรงค์หยุดย้ังโรคไข้เลือดออก โรคชคิุนกุนยา โรคซิกา อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 3,593,000 
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แผนงาน กจิกรรม/โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 

ผูร้ับผดิชอบ 

ระดบับรหิาร 

แผนงาน

โครงการดา้น

ส่งเสรมิสุขภาพ

และปอ้งกนัโรค 

11. โครงการป้องกัน และควบคุมโรคระบบทางเดนิทางเดนิหายใจ และการสัมผัส  

    อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
609,400 

 ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์

สุขภาพ  

 

12. โครงการ รณรงค์ ลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางทอ้งถนน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 123,600 

13. โครงการชาวบ้านแพ้วร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน า้ ปี 2566 224,560 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 797,400 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดา้วในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

     อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
171,250 

16. โครงการจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและภัยสุขภาพ สู่มาตรฐานงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 

    ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดแีบบองค์รวม อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
2,104,845 

17. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบการบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด  

    อ าเภอบ้านแพ้ว  ปี 2566 
20,000 

18. โครงการคัดกรองและส่งเสริมการได้ยินภายในโรงเรียน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 1,491,000 

19. โครงการส่งเสริมป้องกันหญิงตั้งครรภ์สุขภาพฟนัดี อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 105,400 

20. โครงการหนูน้อยวัยใส สู่เด็กปฐมวัยสุขภาพฟนัดี อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 162,900 

21. โครงการเด็กบ้านแพ้วย้ิมสดใสห่างไกลโรคฟนัผุ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 52,500 

22. โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 152,000 

23. โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพจิตภายในโรงเรียน (School Mental Health) อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 58,100 

24. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล รพ.สต. ในการดูแลแผลสายสวนปัสสาวะและการดูแลผู้ป่วย 

    ทีค่วบคมุการขับถ่ายไม่ได ้อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
272,000 

รวมแผนงานดา้นส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรค 24 โครงการ 32,458,354  
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แผนงานดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรค 
 

กจิกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

งบด าเนนิงาน (บาท) 

งบลงทนุ 

(บาท) 

รวมทัง้ส้ิน 

(บาท) 

ค่าตอบแทน (บาท) ค่าใชส้อย (บาท) ค่าวสัด ุ(บาท) 

 (ค่าพาหนะเหมาจ่าย/ค่า

วิทยากร/ 

เวรนอกเวลา  

(จ้างเหมาบริการ/ชุดสิทธิ

ประโยชน์ฝากครรภ/์ 

คัดกรอง/LAB/ติดตาม/ตรวจ

วินิจฉัย/ค่าฉดีวัคซีน/ค่าเช่า

สถานท่ี/พ่นยุง) 

(ส้ินเปลืองหมดไป/ยา/

วัคซีน) 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบการบริการหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการ 

  และสุขภาพดี อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
           133,900  2,936,000 957,900       4,027,800  

2. โครงการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี โภชนาการดี วัคซีนครอบคลุม  

   อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
          209,400    3,818,319       4,027,719  

3. โครงการสร้างเสริมความรอบรู้และการบริการเด็กวัยเรียน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566           226,800  843,500 6,957,500      8,027,800  

4. โครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นสดใส เข้าใจเรื่องเพศ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566            124,700    374,700         499,400  

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและดูแลผู้พิการ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566         1,602,000    1,123,200       2,725,200  

6. โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

   ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
           128,800  162,000 790,400 235,880     1,317,080  

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566             75,600    275,400         351,000  

8. โครงการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566     222,000         222,000  

9. โครงการค้นหาและควบคุมโรควัณโรค อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566                   

73,200  
780,000 469,200       1,322,400  

10. โครงการรณรงค์หยุดยั้งโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิกา  

    อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
          690,400  341,000 2,443,600 118,000     3,593,000  

11. โครงการป้องกัน และควบคุมโรคระบบทางเดินทางเดินหายใจ และการสัมผัส   

    อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
             3,600  7,000 598,800         609,400  

12. โครงการ รณรงค์ ลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางท้องถนน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566            45,600    78,000         123,600  
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กจิกรรม/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

งบด าเนนิงาน (บาท) 

งบลงทนุ 

(บาท) 

รวมทัง้ส้ิน 

(บาท) 

ค่าตอบแทน (บาท) ค่าใชส้อย (บาท) ค่าวสัด ุ(บาท) 

 (ค่าพาหนะเหมาจ่าย/ค่า

วิทยากร/ 

เวรนอกเวลา  

(จ้างเหมาบริการ/ชุดสิทธิ

ประโยชน์ฝากครรภ/์ 

คัดกรอง/LAB/ติดตาม/ตรวจ

วินิจฉัย/ค่าฉดีวัคซีน/ค่าเช่า

สถานท่ี/พ่นยุง) 

(ส้ินเปลืองหมดไป/ยา/

วัคซีน) 

13. โครงการชาวบ้านแพ้วร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน า้ ปี 2566             141,560    83,000         224,560  

14. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566            196,200  83,500 517,700         797,400  

15. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในการส่งเสริมสุขภาพ      

    และป้องกันโรค อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
            36,000    135,250         171,250  

16. โครงการจัดการปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและภัยสุขภาพ สู่มาตรฐานงานอนามัย  

    ส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
          259,200  489,000 1,356,645       2,104,845  

17. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบการบริการตรวจคัดกรองการได้ยิน 

     ในทารกแรกเกิด อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 
    20,000           20,000  

18. โครงการคัดกรองและส่งเสริมการได้ยินภายในโรงเรียน อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566            29,000  384,000 19,000 1,059,000     1,491,000  

19. โครงการส่งเสริมป้องกันหญิงต้ังครรภ์สุขภาพฟนัดี อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566     105,400         105,400  

20. โครงการหนูน้อยวัยใส สู่เด็กปฐมวัยสุขภาพฟนัดี อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566     162,900         162,900  

21. โครงการเด็กบ้านแพ้วยิ้มสดใสห่างไกลโรคฟนัผุ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566     52,500           52,500  

22. โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566     152,000         152,000  

23. โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพจิตภายในโรงเรียน (School Mental Health)  

    อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

                    

21,600  
  36,500           58,100  

24. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล รพ.สต.ในการดูแลแผลสายสวนปัสสาวะ 

    และการดูแลผู้ป่วยที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 

                    

78,800  
57,500 135,700         272,000  

รวมทัง้ส้ิน  4,076,360   6,083,500   20,885,614   1,412,880  32,458,354 
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