
 
โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอ าเภอสบปราบ 

 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
   สุขภาวะของชุมชนเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประเทศ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน การมีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่บูรณาการการท างานของทุก
ฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานร่วมกัน ระบบสุขภาพระดับชุมชน นับเป็นหัวใจส าคัญที่จะ
สามารถท าให้ทุกฝ่ายบูรณาการการท างานดังกล่าวเพ่ือให้ ประชาชนมีการสร้างเสริมสุขภาพและสามารถจัดการ
สุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน โดยจะสามารถช่วยเสริมหนุนการจัดการปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยต่างๆ ในพ้ืนที่ 
รวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อและเป็นฐานที่ส าคัญของการบริหารงานแบบเขตบริการ สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประโยชน์และตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความ
จ าเป็นที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ล าปาง ได้ก าหนดนิเทศ ติดตามงานกิจกรรมรพ.สต.ติดดาว                   
ปี ๒๕๖4 เพ่ือให้ประชาชนในเชตรับผิดชอบของรพ.สต.มีสุขภาพดี โดยมียุทธศาสตร์ ในการพัฒนาความเป็นเลิศ
ใน ๔ ด้านต่อไปนี้ คือ ๑. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) ๒. ระบบบริการ (Service 
Excellence) ๓. การพัฒนาคน (People Excellence) และ ๔. ระบบบริหารจัดการ (Governance 
Excellence) การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ ให้เกิดเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
และพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปี ๒๕๖4 ขึ้น  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว งานมาตรฐานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
๒.๒ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว งานมาตรฐานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 

๒.๓ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและได้รับการรับรอง 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ บุคลากรสาธารณสุขและ อสม.จ านวน ๓๐ คน 
๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/พัฒนางานสุขศึกษาฯ จ านวน ๑๐ คน 
 
 
 
 
 

๔.พ้ืนที่ด าเนินการ/... 
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๔.พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจัวเหนือ  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปงกา 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนายาง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่ 

 

๕. กิจกรรมและกระบวนการด าเนินการ 
๕.๑ กิจกรรมด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวและงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

๕.๒ กิจกรรมด้านการประชุมคณะกรรมการฯบุคลากรสาธารณสุขและ อสม.ไตรมาสละ ๑ ครั้ง  

รวม ๔ ครั้ง/ป ี 

    

๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

๗. งบประมาณ    
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินบ ารุง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
(PP Excellence) ปีงบประมาณ ๒๕๖4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๔๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

๗.๑ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔๐ คนๆละ ๗๐ บาท/แห่ง จ านวน ๕ แห่งๆละ ๔ ครั้ง  
เป็นเงิน ๕๖,๔๐๐๐ บาท 
๗.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔๐ คนๆละ ๒๕ บาท/มื้อ จ านวน ๘ มื้อ/แห่ง
จ านวน ๕ แห่ง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
๗.๓ ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม 

 

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 
 

๙.การก ากับติดตาม/… 
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๙.การก ากับติดตามและประเมินผล 
 บุคลากรสาธารณสุขและอสม.ได้รับความรู้จากการประชุมไตรมาส ละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง/ปี   
 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนอ าเภอสบปราบได้รับบริการที่มีมาตรฐานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอสบ
ปราบ ที่ผ่านมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว และงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
 
 
ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)………………..…… ……………………. 
                    (นายนิเวศน์ สายวงค์ปัญญา) 

     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ    (ลงชื่อ)………………..…… ……………………. 
           (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 

สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
 
ผู้อนุมัติโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวและพัฒนาคุณภาพ 

งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง ปี ๒๕๖4    
 
 

                                                  (ลงชื่อ)  
    (นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ) 

                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขสบปราบ จังหวัดล าปาง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          

อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
วัน/เดือน/ปี  :    8  กุมภาพันธ์  2564  

 
หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดท าแผน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
ปี ๒๕๖4 
รายละเอียดข้อมูล 
          โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดท าแผน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
ปี ๒๕๖4 
Linkภายนอก :  
 เวปไซต์   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ   https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                      
               (นายนิเวศน์ สายวงค์ปัญญา)                                    (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
    วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4                วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4                   
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นายนิเวศน์ สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4                 
 

 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php

