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แผนงานโครงการตามแผนยทุธ์ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 7 แผนการพัฒนาระบบบริการ  (Service plan)  โครงการที่ 8 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 

ลำดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 พัฒนา

ระบบ
บริหาร
จัดการ
เครื่องมือ
ให้
ปลอดภัย
แก่
ผู้รับบริกา
รและผู้
ให้บริการ
อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ ปี 
2565 

กิจกรรมที่ ๑  อบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ
พิเศษได้แก่ เครื่อง 
Defebrilator เครื่อง EKG 
และ เครื่อง Infusion 
Pump สำหรับบุคลากร
ทางการพยาบาล 
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
บุคลากรทางการพยาบาล 
เรื่องการใช้เครื่องมือพิเศษ  
2 ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ
พิเศษ แก่บุคลากรทางการ
พยาบาล 
3 ติดตามและประเมินผล
การใช้เครื่องมือพิเศษ ของ
บุคลากรทางการพยาบาล 

 
 

1. เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์
สามารถใช้เครื่องมือ
พิเศษต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

1. บุคลากร
ทางการพยาบาล
จำนวน 80 คน 

๑.ร้อยละบุคลากร
ทางการพยาบาล
ผู้ใช้เครื่องมือพิเศษ
ต่างๆ เข้าร่วม
อบรม ≥ ร้อยละ 
80 
2. ร้อยละบุคลากร
ทางการพยาบาล
สามารถใช้
เครื่องมือพิเศษ
ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 
100 
 

มกราคม 
2564-
กันยายน 
2565 

งบเงินบำรุงโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา จำนวนทั้งสิ้น 43,480 บาท สี่
หมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน มี
รายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือพิเศษได้แก่ เครื่อง Defebrilator 
เครื่อง EKG และ เครื่อง Infusion Pump 
สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล 
- ค่าอาหารกลางวัน 8๐ บาท × 80 คน × 1 
มื้อ เป็นเงิน  6,400  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2๕ บาท × 80 
คน × ๒ มื้อ  เป็นเงิน  4,000  บาท 
รวมเป็นเงิน  6,800 บาท 
  

นินูรีดา  
ตาเห 
พว. 

         
 



ลำดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 พัฒนา

ระบบ
บริหาร
จัดการ
เครื่องมือ
ให้
ปลอดภัย
แก่
ผู้รับบริกา
รและผู้
ให้บริการ
อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ ปี 
2565 

กิจกรรมที่ ๒  ประชุม
ชี้แจงการบำรุงรักษา
และสอบเทียบ
เครื่องมือทาง
การแพทย์ 
1 ประสานผู้เชี่ยวชาญ
จากสำนักงาน
สนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต ๑๒ 
จังหวัดสงขลา  
2 ประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
กับการบำรุงรักษาและ
การสอบเทียบ
เครื่องมือทาง
การแพทย์ 
3 ติดตามประเมินผล
และประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

 

1.เพ่ือให้โรงพยาบาลมี
เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ปลอดภัย
ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. บุคลากรผูเ้ชี่ยวชาญ
จาก สบส.. เขต 12 สงขลา
จำนวน 3 คน 
๒.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
กับการสอบเทียบ
เครื่องมือจำนวน    
47 คน 
3. ผู้รับผิดชอบงาน
เครื่องมือของ รพ.สต.
จำนวน 6 คน 
 

1. ร้อยละ
เครื่องมือแพทย์ที่
จำเป็นสอบเทียบ
ผ่านมาตรฐาน 
ร้อยละ 100              
 

มกราคม 2564-
กันยายน 2565 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการ
บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทาง
การแพทย์ 
 - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท × 53 คน 
× 1 มื้อ × 2 วัน เป็นเงิน  8,480  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2๕ บาท × 
53 คน × ๒ มื้อ × 2 วัน เปน็เงิน    
4,300 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน  2,000   
บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรจาก สบส. เขต ๑๒  
สงขลา  240 บาท  x  3  คน  x  2 วัน  เป็นเงิน   
1,440 บาท 
- ค่าท่ีพักบุคลากรจาก สบส. เขต ๑๒  สงขลา 
800 บาท x 3 คน x 1 วัน เป็นเงิน     
2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน  18,620 บาท 
 

 

   
 
 
 



ลำดับ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 พัฒนา

ระบบ
บริหาร
จัดการ
เครื่องมือให้
ปลอดภัยแก่
ผู้รับบริการ
และผู้
ให้บริการ
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ ปี 
2565 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ตรวจสอบระบบงานด้านวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในรพ. ทั้ง 7 ระบบ ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
ระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล และ ระบบลิฟต์ 
1 ประสานผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒   
2.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบระบบงานด้านวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในรพ.  
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เรื่องระบบงานด้านความปลอดภัย
ในรพ. ทั้ง 7 ระบบ 
4.ระเมินผลระบบงานด้านวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในรพ.โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒  
5 ติดตาม,ประเมินผล และประชุมสรุปผล
การดำเนินงาน 

1.เพ่ือให้
ระบบงานด้าน
วิศวกรรม
ความ
ปลอดภัยใน
โรงพยาบาลมี
ความ
ปลอดภัยตาม
มาตรฐานที่
กำหนด 
 
 

๑ .บุ ค ล า ก ร
ผู้ เชี่ ยวชาญจาก 
สบ ส . เขต  1 2 
สงขลา จำนวน  
3  คน 
๒ .เจ้ า ห น้ า ที่
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
จำนวน 47 คน    
 

1. ร้อยละ
ระบบงาน
ด้าน
วิศวกรรม
ความ
ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล
มีความ
ปลอดภัย
ตาม
มาตรฐานที่
กำหนด ร้อย
ละ   100              
 

มกราคม 
2564-
กันยายน 
2565 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ตรวจสอบระบบงานด้านวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในรพ. ทั้ง 7 ระบบ ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
ระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล และ ระบบลิฟต์ 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท × 47 คน × 1 
มื้อ × 2 วัน เป็นเงิน 7,520 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2๕ บาท × 
47 คน × ๒ มื้อ × 2 วัน เปน็เงิน 4,700 
บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเงิน     2,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรจาก สบส. เขต ๑๒ สงขลา 
240 บาท  x  3  คน  x  2  วันเปน็เงิน 1,440 
บาท 
- ค่าท่ีพักบุคลากรจาก สบส. เขต ๑๒  สงขลา 800 
บาท x 3 คน x 1 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน  18,060  บาท 

 

 ผู้นำเสนอ....................................                                                                                            ผู้อนุมัติ..............................................        
                       (นายอดุลย์   เร็งมา)                                                                                                       
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา    
                   


