
 

 
 

 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 รหัสโครงการ 6 6 0 3 0 0 0 1 
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566  เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖7  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง  

ตอบสนองกลยุทธ ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ People Excellence 

วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเครือข่าย 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) มีผลสรุปการปฏิบัติงานราชการปี ๒๕๖6 และมีแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖7 

การสนองตอบของแผนปฏบิัติการ    Agenda               Function                Area 

กิจกรรม เป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงนิ แหล่งงบ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ
อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง ประจำปี  
๒๕๖7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จนท.ใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอ
ป่าบอน จำนวน 

๖๖ คน 
 
 
 
 
 
 

 

คปสอ.ป่าบอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กันยายน 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ม ีผลการสรุป
การดำเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา 
2.  ม ีแนวทางใน
การปฏิบัต ิงานปี 
2567 
3. คปสอ.ป่าบอน
มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖7 

 
 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน ๖๖ คนๆ
ละ ๖ มื้อๆละ 50 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  
๖๖ คน x 300 บาท x 3
มื้อ 
- ค่าอาหารเย็นจำนวน ๖๖ 
คน x 300 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าท่ีพัก จำนวน ๖๖ คน 
x 750 บาท x 2 คืน 
- ค่าพาหนะเดินทาง 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ค่าวัสดุในการจัดประชุม 
- ค่าจัดทำเอกสาร 
 

1๙,๘00 
 
 
 

๕๙,000 
 
 

3๙,๖00 
 

๙๙,000 
 

๑๓,๐00 
๗,๒00 

๒๑,๐๐๐ 
๖,๕๐๐ 

OP นราวุฒิ แก้วหนูนวล 
นายชำนาญ แสงเพ็ชร 
 

รวมเงิน ๒๖๕,๑00   



 

 
 

 
 รหัสโครงการ 6 6 0 3 0 0 0 2 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566  เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ตอบสนองกลยุทธ ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ People Excellence 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเงินและพัสดุ 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ จัดทำระบบบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี รพ.และ รพ.สต.เข้าร่วมประชุม 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) รพ.สต.มีการจัดทำระบบบัญชีการเงินและระบบงานพัสดุถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ 

การสนองตอบของแผนปฏบิัติการ    Agenda               Function                Area 

กิจกรรม เป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงนิ แหล่งงบ 

ประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและ
พัสดุของหน่วยบริการฯ 

เจ้าหน้าที่
การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ของ รพช.และ 
รพ.สต.ทุกแห่ง 
ในเครือข่าย
สุขภาพจำนวน 
๔๒ คน 

ทุกหน่วยบริการ มีนาคม 2566 
(๒ วัน) 

 
 

จำนวนบุคลากรที่
เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
 

- ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่มจำนวน  ๔๒ คน x 
25 บาท x 4 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน  
๔๒ คน x 70 บาท x 2มื้อ 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 

4,200 
 
 

5,880 
 

7,200 
 
 

OP นายภูวนาท ณรงค์รัตน ์
 

รวมเงิน 17,280   

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 รหัสโครงการ 6 6 0 3 0 0 0 3 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566  เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ตอบสนองกลยุทธ ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ People Excellence 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการทำงาน 
2. เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร  

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี รพ.และ รพ.สต.เข้าร่วมประชุม 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) รพ.สต.และ รพช.ไม่มีความขัดแย้งและข้อร้องเรียน 

การสนองตอบของแผนปฏบิัติการ    Agenda               Function                Area 

กิจกรรม เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงนิ แหล่งงบ 

อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข เครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

1. สสอ./ผอ.รพ.ป่า
บอน/ผอ.รพ.สต./
ผอ.สอน. 13 คน 
2. หัวหน้าฝ่ายใน 
รพ.ป่าบอน 20 คน 
3. บุคลากรสังกัด 
สสอ.ป่าบอน 8 คน  
4.จนท.รพ.สต./ รพ.
ป่าบอน  59 คน 
 

หน่วยบริการ 
อำเภอป่าบอน 

ม.ค. - พ.ค.  
๖6 

- จำนวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ 
 

- ค่าอาหารว่างและ 
เคร ื ่องด ื ่ม  จำนวน 100 
คนๆ ละ 4 ม ื ้อๆ ละ ๒๕ 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  
100 คนๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ 
70 บาท 
- ค่าวัสดุอบรม จำนวน 
100 ชุด x 1๕0 บาท  
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 

๑๐,000 
 
 
 

๑๔,000 
 

 
15,000 

 
7,200 

 
 

OP ภูวนาท ณรงค์รัตน์ 
 

รวมเงิน 46,200   

 


