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โทรศัพท์/โทรสำร………………………...………………
E-mail…………………………..………………………..

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตุ.ค-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62

งบประมำณรวม
(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
ตุ.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา……………………………………………………………………….ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทีเ่ ป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม(Holistic Health Care)
2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม(People Participation)
โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
งบประมาณรวม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จานวน ตัวชีว้ ัด
(บาท)
ตุ.ค-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
ตุ.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 รับผิดชอบ

ผูจ้ ัดทา……………..………………………………………..
โทรศัพท์/โทรสาร………………………...………………
E-mail…………………………..………………………..

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ……………………………………………………………………….ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างจัดระบบบริการทีม่ คี ุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
2) พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
งบประมาณรวม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จานวน ตัวชีว้ ัด
(บาท)
ตุ.ค-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
ตุ.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 รับผิดชอบ

ผูจ้ ัดทา……………..………………………………………..
โทรศัพท์/โทรสาร………………………...………………
E-mail…………………………..………………………..

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ……………………………………………………………………….ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างจัดระบบบริการทีม่ คี ุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
2) พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
โครงการพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence)
งบประมาณรวม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จานวน ตัวชีว้ ัด
(บาท)
ตุ.ค-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
ตุ.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 รับผิดชอบ

ผูจ้ ัดทา……………..………………………………………..
โทรศัพท์/โทรสาร………………………...………………
E-mail…………………………..………………………..

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา……………………………………………………………………….ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บคุ ลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านบริหาร บริการและการดูแลสุขภาพอย่ามืออาชีพ
2) เสริมสร้างบุคลากรทีใ่ ห้บริการผูป้ ว่ ยดุจเพื่อนมนุษย์(Humanized Health Care)และจิตสานึกต่อการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
3) พัฒนาองค์กรสิง่ แวดล้อมดีและมีบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทางาน
โครงการ สร้างคนของแผ่นดิน
งบประมาณรวม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จานวน ตัวชีว้ ัด
(บาท)
ตุ.ค-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
ตุ.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 รับผิดชอบ

ผูจ้ ัดทา……………..………………………………………..
โทรศัพท์/โทรสาร………………………...………………
E-mail…………………………..………………………..

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา……………………………………………………………………….ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บคุ ลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านบริหาร บริการและการดูแลสุขภาพอย่ามืออาชีพ
2) เสริมสร้างบุคลากรทีใ่ ห้บริการผูป้ ว่ ยดุจเพื่อนมนุษย์(Humanized Health Care)และจิตสานึกต่อการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
3) พัฒนาองค์กรสิง่ แวดล้อมดีและมีบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการทางาน
โครงการ พัฒนาโรงพยาบาลสูอ่ งค์กรแห่งความสุข
งบประมาณรวม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จานวน ตัวชีว้ ัด
(บาท)
ตุ.ค-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
ตุ.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 รับผิดชอบ

ผูจ้ ัดทา……………..………………………………………..
โทรศัพท์/โทรสาร………………………...………………
E-mail…………………………..………………………..

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั กิ ารโโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา……………………………………………………………………….ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสูอ่ งค์กรคุณธรรม
2) พัฒนาการจัดการโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลชุมชน/GREEN and CLEAN Hospital
3) พัฒนาคลังความรู้และสารสนเทศการการบริหาร บริการและวิชาการสาธารณสุขทีม่ ศี ักยภาพ
โครงการ โรงพยาบาลคุณธรรม
งบประมาณรวม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จานวน ตัวชีว้ ัด
(บาท)
ตุ.ค-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
ตุ.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 รับผิดชอบ

ผูจ้ ัดทา……………..………………………………………..
โทรศัพท์/โทรสาร………………………...………………
E-mail…………………………..………………………..

แบบฟอร์มแผนปฏิบตั กิ ารโโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา……………………………………………………………………….ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสูอ่ งค์กรคุณธรรม
2) พัฒนาการจัดการโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลชุมชน/GREEN and CLEAN Hospital
3) พัฒนาคลังความรู้และสารสนเทศการการบริหาร บริการและวิชาการสาธารณสุขทีม่ ศี ักยภาพ
โครงการ สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Building Environment for Health)
งบประมาณรวม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จานวน ตัวชีว้ ัด
(บาท)
ตุ.ค-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62
ตุ.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค-มี.ค. 62 เม.ย.-มิ.ย. 62 ก.ค.-ก.ย. 62 รับผิดชอบ

ผูจ้ ัดทา……………..………………………………………..
โทรศัพท์/โทรสาร………………………...………………
E-mail…………………………..………………………..

