
                   



ทีมคร่อมสายงาน
1 กลุ่มการพยาบาล 1-38
2 ทีม PCT 39-41
3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 42-50
4 ทีมบริหารความเส่ียง (RM) 51-54
5 ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (IC) 55-63
6 ทีมเคร่ืองมือแพทย์ 64-65
7 ทีมพัฒนาบุคลากร (HRM) 66

หน่วยงาน
1 งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER) 67-73
2 งานผู้ป่วยนอก (OPD) 74-85
3 งานห้องคลอด (LR) 86-91
4 งานผู้ป่วยใน (WARD) 92-126
5 งานนโยบายและแผนงาน 127-128
6 งานเภสัชกรรมชุมชน 129-130
7 งานทันตกรรม 131-139
8 งานจ่ายกลาง 140-142
9 งานซักฟอก 143-145

10 งานประกันสุขภาพ 146-154
11 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 155-156
12 ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 157-202
13 งานกายภาพบ าบัด 203-205
14 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 206-216
15 งานแพทย์แผนไทย 217-219
16 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (LAB) 220-224
17 กลุ่มงานรังสีวิทยา 225-229
18 งานคลีนิค NCD 230-233
19 ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง (PCU) 234-243

สารบัญแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566



จ านวนเงิน
ทีมคร่อมสายงาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 37,000.00

ทีมเคร่ืองมือแพทย์ 152,700.00

ทีมพัฒนาบุคลากร 500,000.00

หน่วยงาน
งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER) 20,375.00
งานนโยบายและแผน 6,000.00
งานเภสัชกรรมชุมชน 9,000.00
งานทันตกรรม 41,068.00
งานจ่ายกลาง 27,000.00
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 21,755.00
อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 334,360.00
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 26,000.00
งานกายภาพบ าบัด 53,500.00
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 703,940.00
งานแพทย์แผนไทย 14,900.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (LAB) 152,400.00
กลุ่มงานรังสีวิทยา 635,195.00
ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง (PCU) 50,880.00

งบประมาณท้ังส้ิน 2,786,073.00

สรุปงบประมาณตามรายหน่วยงานในโรงพยาบาลเนินมะปราง

อนุมัติแผนงานประจ า ปี 2566 โรงพยาบาลเนินมะปรางเบิกจ่าย
จากเงินบ ารุง จ านวนเงิน 2,786,073.00 บาท

(สองล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนหกพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ผู้เห็นชอบแผน............................................
(นายสมพงษ์  จารุอภินันท์)

เภสัชกรช านาญการ

ผู้อนุมัติแผน............................................
(นายจตุพล ขุนมธุรส)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง





ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
ช่ือโครงการ/แผนงาน ควบคุม ป้องกันโรคระบาด ให้มีประสิทธิภาพ  
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ทบทวนแนวทางการรายงานทีม SRRTปรับ
ระบบการรายงานให้มีประสิทธิภาพเน้นการคืน
ข้อมูลกรณีพบปัญหาความล่าช้าเพ่ือแก้ไขปัญหา 
อย่างทันท่วงทีและใช้ระบบการส่ือสารในระบบ 
Line และ โปรแกรม RM 4.0เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้เกิดความรวดเร็วในการรายงาน

บุคลากรกลุ่มการฯ
ได้รับการทบทวน
เกณฑ์การรายงานของ
 SRRT และมีการ
สร้างกลุ่มไลน์ในการ
รายงาน/ การลงความ
เส่ียงในโปรแกรม RM
 4.0

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
รายงานโรคติดต่อ
โรคระบาดท่ีส าคัญ
และโรคอุบัติใหม่-
อุบัติซ  า

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

ใกล้รุ่ง เกตุ
พิจิตร

3. ติดตาม / ประเมินผลเร่ืองปัญหาดารปฏฺบัติ
ตามแนวทางต่าง ๆ  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ใกล้รุ่ง เกตุ
พิจิตร

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ใกล้รุ่ง เกตุ
พิจิตร

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ประสานงานปฐมภูมิ ฯ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ
โรคระบาดส าคัญให้เป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์

บุคลากรกลุ่มการฯ
ได้รับการทบทวนทาง
ปฏิบัติโรคระบาดท่ี
ส าคัญ

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ดูแลโรคติดต่อโรค
ระบาดท่ีส าคัญ โรค
อุบัติใหม่-อุบัติซ  า

พยาบาลวิชาชีพ
แผนก IPD OPD 
และ ER

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

1



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 16 โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   ผู้ป่วยได้รับการเย่ียมบ้านตามเกณฑ์ PCT,Paliative care

ช่ือโครงการ/แผนงาน การดูแลต่อเน่ือง รหัสโครงการ
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ปรับปรุงและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการติดตามเย่ียมบ้าน

ผู้ป่วยได้รับการเย่ียม
บ้านตามเกณฑ์ PCT,
Paliative care

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

5. น าปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการเย่ียมบ้าน
กลับมาปรับปรุง แก้ไข

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 6. ประสานเช่ือมโยงเครือข่ายชุมชน / รพ.สต. ใน
การติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยในชุมชน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 
7. ส ารวจข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ให้กับชุมชน
เพ่ือน าไปวางแผน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 
รวมท้ังส้ิน

 

P

 

กลุ่มผู้ป่วยเย่ียม
บ้าน ตามเกณฑ์
ของ ทีม PCT  

P

 

 

P

 

4. ติดตามประเมินผล ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่ีได้รับการเย่ียม
บ้าน (ประเมินตามคะแนน Bathel Index , การ
ได้รับ Strong Opioil)

มีการติดตาม
ประเมินผล

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การเย่ียมบ้าน 

HHC,Paliative care

 

P

 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ประสานทีม PCT/งาน Paliative care ในการ
ปรับเกณฑ์การเย่ียมบ้าน

มีการปรับปรุง เกณฑ์
การติดตามเย่ียมบ้าน

ไม่ใช้งบประมาณ

3. ติดตามเย่ียมบ้านตามแผนประเมินผล ความ
ครอบคลุมในการเย่ียมบ้านของทีม HHC, 
Paliative care ทุกรายไตรมาส

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

 

P

 

2



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   เพ่ิมอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน

ช่ือโครงการ/แผนงาน ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. จัดบริการคลินิกนมแม่ในโรงพยาบาลตั งแต่
ขณะคลอด หลังคลอด จนกลับสู่ชุมชน

มีการจัดบริการนมแม่
ในรพ.

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

5. ติดตามประเมินผลโดยจัดประชุมกลุ่ม MCH 
broad ทุกรายไตรมาสแก้ไขปัญหาอุปสรรค

มีการติดตาม
ประเมินผลเร่ืองนมแม่  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. ส่งข้อมูลให้รพ.สต.ในเครือข่ายติดตามการ
เย่ียมหลังคลอดและการเลี ยงลูกด้วยนมแม่

หญิงตั งครรภ์ได้รับ
การติดตามเย่ียมและ
ประเมินนมแม่

 

P

 

 

P

 

 

P

 

3.จัดตั งธนาคารนมแม่ โดยจัดหาตู้และถุงเก็บ
น  านมบริการส าหรับมารดาหลังคลอดท่ีไม่
สามารถให้นมบุตรได้ครบ 6เดือน

มีธนาคารนมแม่ 1 
แห่ง ท่ีห้องคลอด รพ.

เนินมะปราง

มารดาท่ีไม่สามารถ
ให้นมบุตรได้ครบ 6 

เดือน

งบประมาณค่าตู้เก็บ
น  านมและค่าถุงเก็บน  านม
 (แผนครุภัณฑ์ส านักงาน)

กลุ่มหญิง
ตั งครรภ์และ

หญิงคลอดท่ีมา
ฝากครรภ์และ
คลอดท่ีรพ.เนิน

มะปราง

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดให้มีกิจกรรมการให้ค าแนะน าเร่ืองเลี ยงลูก
ด้วยนมแม่ ในคลินิก ANC ของ รพ.สต. /
โรงพยาบาลและกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่

หญิงตั งครรภ์ได้รับ
ค าแนะน าเร่ืองนมแม่
ในรร.พ่อ-แม่

เพ่ือเพ่ิมอัตราการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่
ตั งแต่แรกเกิดจนถึง 
6 เดือน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล 3



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)  ลดอัตราการต้ังครรภ์ในหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่น

ช่ือโครงการ/แผนงาน ป้องกันการต้ังครรภ์และต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น   รหัสโครงการ
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

P P

5. ติดตาม ประเมินผลเป็นรายไตรมาส

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

P P

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. กรณีสมัครใจคุมก าเนิดด้วยวิธีฝังยาคุมก าเนิด 
ด าเนินการฝังยาคุมก าเนิดโดยแพทย์ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ : ยาคุมชนิด
ฝังจากฝ่ายเภสัชฯ  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

เยาวชนใน
โรงเรียนมัธยม   
อ.เนินมะปราง

จ านวน 5 
โรงเรียน           

          -หญิง
ตั งครรภ์วัยรุ่นอายุ

 15-19 ปีท่ีมา
ฝากครรภ์และ
ฝากครรภ์ท่ีรพ.
เนินมะปราง

2. ให้ความรู้และข้อมูลการป้องกันการตั งครรภ์ซ  า
ในคลินิก ANC และกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่

หญิงตั งครรภ์วัยรุ่นท่ี
ตั งครรภ์ซ  าได้รับ

ความรู้การป้องกัน
การตั งครรภ์ซ  า

ลดอัตราการ
ตั งครรภ์ซ  าในหญิง

ตั งครรภ์วัยรุ่น

ไม่ใช้งบประมาณ

3. Motivation การฝังยาคุมก าเนิดในระยะหลัง
คลอดเพ่ือป้องกันการตั งครรภ์ซ  า

หญิงตั งครรภ์วัยรุ่นท่ี
ตั งครรภ์ซ  าได้รับการ

 Motivationการฝังยา

ลดอัตราการ
ตั งครรภ์ซ  าในหญิง

ตั งครรภ์วัยรุ่น
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ประสานข้อมูลกลุ่มหญิงตั งครรภ์วัยรุ่น (15-19
 ปี) กับกลุ่มงานเวช ฯ ด าเนินการ Motivation 
เชิงรุก การคุมก าเนิดในโรงเรียน

เยาวชนในระบบ
การศึกษาได้รับความรู้
เร่ืองการคุมก าเนิด

ลดอัตราการ
ตั งครรภ์ในหญิง
ตั งครรภ์วัยรุ่น

ไม่ใช้งบประมาณ

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล 4



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาความปลอดภัยในการให้บริการทางการพยาบาล ( 2 P Safety )  
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายกลุ่มการฯ
พยาบาล ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้
ให้บริการ (นโยบาย 2 P Safety)

มีนโยบายองค์กร
พยาบาลด้านความ
ปลอดภัย 2 P Safety

    ทุกหน่วยงาน
ของกลุ่มการพยาบาล

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

2. ร่วมวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ นทั งในด้าน 
Frequency Severity Priority ท่ีสัมพันธ์กับ 
simple น ามาวางมาตรการในการป้องกันตาม
แนวคิดของ Gap analysis

มีการประชุม
วิเคราะห์ความเส่ียง
ในกลุ่มการพยาบาล

อย่างน้อย 1 ครั ง

คณะกรรมการ
กลุ่มการพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

3. น าแนวทางในการวิเคราะห์ถ่ายทอดสู่
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเส่ียง โดย
ใช้กระบวนการ PDSA และ DALI

เกิดการถ่ายทอด 
นโยบายกับหน่วยงาน
ในกลุ่มการพยาบาล

จ านวน 1 ครั ง

คณะกรรมการ
กลุ่มการพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

4. ติดตามก ากับตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ทุก
ไตรมาส

มีการติดตามก ากับ
นโยบาย

4 ครั ง /ปี
ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

5



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการ Intermediate care
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ร่วมกับงานกายภาพบ าบัดในการจัดบริการ
ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate care

มีเตียงบริการผู้ป่วย
ในแบบ 
Intermediate care

2 เตียง ผู้ป่วยกลุ่ม 
Intermediate 

care

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

2. พัฒนาระบบการให้บริการในผู้ป่วยกลุ่ม 
Intermediate care

มีแนวทางการ
ให้บริการพยาบาล
ผู้ป่วยกลุ่ม 
Intermediate care

1 เร่ือง งานผู้ป่วยใน ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

3. ประเมินติดตามระบบบริการ Intermediate 
care ร่วมกับทีม สสจ.

   รพ.เนินมะปราง
ได้รับการนิเทศ
ติดตามงาน 
Intermediate care

      1 ครั ง / ปี งานผู้ป่วยใน & 
งานกายภาพบ าบัด

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

6



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 
ช่ือโครงการ/แผนงาน เสริมสร้างพลังการดูแลเชิงรุกในโรคส าคัญตามเข็มมุ่ง 
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประสาน PTC ทบทวนแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง
  Sepsis DM HT และ CKD ในระยะต่าง ๆ

มีการทบทวนแนว
ทางการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มโรคหลอดเลือด
หัวใจ หลอดเลือด
สมอง  Sepsis DM 
HT และ CKD

หน่วยงาน OPD ER 
IPD NCD

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

2. ด าเนินการให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกับโรค
เพ่ือเสริมสร้างพลังในการดูแลตนเองในโรค หลอด
เลือดสมอง  Sepsis DM HT และ CKD ในระยะ
ต่าง ๆ

หน่วยงาน OPD ER 
IPD NCD

ไม่ใช้งบประมาณ

3. ประสานทีม PCT ในการทบทวนแนวทางการ
ให้ค าแนะน าในการวางแผนจ าหน่ายของโรคเข็ม
มุ่ง (DM, HT,Stroke,STEMI,SEPSIS  ) เพ่ือน าสู่
การปฏิบัติ

  มีการทบทวนแนว
ทางการวางแผน
จ าหน่ายโรคข็มมุ่ง

   IPD ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

4. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(Paliative care) โดยการท า Family Meeting 
และ Advance care
plan

มีการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายตามแนวทาง
ท่ีก าหนด

   IPD ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

พยาบาลตึก OPD
 IPD NCD และ 

ER

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

7



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 
ช่ือโครงการ/แผนงาน การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า  
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์
การเกิดโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ  า ก าหนดระบบเพ่ือ
ควบคุมป้องกัน

เกณฑ์การให้บริการ
แบบ New Normal
ในการป้องกัน/ 
วินิจฉัย การดูแล
รักษา-การส่งต่อ

เพ่ิมประสิทธฺภาพ
การควบคุมป้องกัน 

โรคระบาด อุบัติ
ใหม่-อุบัติซ  า

บุคลากรทางการ
พยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

2. หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทาง New Normal 
ได้แก่ 
- การคัดกรอง
-การวินิจฉัย
-การดูแล-รักษา
-การส่งต่อ
-ระเบียบการเย่ียม

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
มีแนวทางการปฏิบัติ
แบบ New Normal

เพ่ิมประสิทธฺภาพ
การควบคุมป้องกัน 

โรคระบาด อุบัติ
ใหม่-อุบัติซ  า

บุคลากรทางการ
พยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

3. ประเมินผล และติดตามการด าเนินงานเพ่ือ
ค้นหาปัญหาและปรับปรุง แก้ไข

มีการประเมินผลทุก 3
 เดือน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. เสนอแผนจัดท าอาคารแยกโรคระบบทางเดิน
หายใจผู้ป่วยนอก

มีอาคารในการคัด
กรองและแยกโรค
ระบบ URI จ านวน 1
 แห่ง

เพ่ือเกิดความ
ปลอดภัยส าหรับ
ผู้ให้+ผู้รับบริการ

ผู้รับบริการท่ีมี
อาการ URI

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาบริการพยาบาลเชิงรุกเพ่ือลดอัตราการ Re-visit Re-admit  และการ Loss F/U
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วิเคราะห์สาเหตุการ Re-visit, Re-admit  
และด าเนินการ;วางแผนเชิงรุกเพ่ือป้องกันการ 
Re-visit & Re-admit

มีแผนเชิงรุกในการลด
 อัตราการ Re-visit, 
Re-admit หน่วยงาน
 OPD ER NCD LR

เพ่ือลดอัตราการ 
Re- visit & Re-

admit

ไม่ใช้งบประมาณ

2. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้และค าแนะน า
เก่ียวกับโรคเพ่ือเสริมสร้างพลังในการดูแลตนเอง
และการรติดตามเชิงรุกเพ่ือลดการขาดนัด

มีแผนเชิงรุกเพ่ือลด
การขาดนัด

งาน IPD มีการ
ติดตามแบบเชิงรุก

ไม่ใช้งบประมาณ

3. ประสานทีม PCT ในการทบทวนแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยจากการท า case conference
ในระดับ E-up

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

4. ทบทวนเกณฑ์การคัดกรอง (TRI-AGE)  ใน
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

รวมท้ังส้ิน

พยาบาลตึก OPD
 IPD NCD LR 

และ ER

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการค้นหาผู้ป่วยกลุ่ม NCD ในโรงพยาบาล  
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ทบทวนเกณฑ์ในการค้นหา/ วินิจฉัย ผู้ป่วย
กลุ่ม NCD ในรพ.และเครือข่าย รพ.สต.

เกณฑ์ในการค้นหา/ 
วินิจฉัย ได้รับการ
ปรับปรุง ทบทวน

เพ่ิมประสิทธฺภาพ
การค้นหาเชิงรุก

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

2.ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ OPD ER 
NCD ER ในการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือให้ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการรักษา ในคลีนิคได้
อย่างครบถ้วน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
มีการประชุมและ
ก าหนดแนวทางการ
ประสานส่งต่อข้อมูล
กลุ่ม NCD

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในรพ.มี

การส่งต่อข้อมูลเข้า
คลีนิค NCD อย่าง

เป็นระบบ

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

3. ประเมินผล และติดตามการด าเนินงาน          
 ทุกไตรมาส

มีการประเมินผลทุก 3
 เดือน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาบุคลากรกลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดท าแผนอัตราก าลังระยะสั น, ระยะยาวใน
แต่ละหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล

มีแผนอัตราก าลัง
ระยะยาวขององค์กร
พยาบาล

เพ่ือให้บุคลกร
ทางการพยาบาล
เพียงพอ

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

2. วิเคราะห์ภาระงานตาม productivity ทุก
เดือนเพ่ือปรับอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ

มีการวิเคราะห์ภาระ
งานทุกเดือน

ไม่ใช้งบประมาณ

3. แนวทางปฏิบัติในการจัดอัตราก าลังในแต่ละ
เวรของแต่ละงานเพ่ือสามารถให้บริการได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง รวมทั งแนวทางในการเรียกอัตราก าลัง
เสริม กรณีมีผู้รับบริการมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

4. วิเคราะห์ความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรน าข้อท่ีมีคะแนนต่ า (1-3 ประเด็น) มา
วางแผนตอบสนองความต้องการของบุคลากร

มีการวิเคราะห์ความ
ผาสุกและความ
ผูกพันธ์ของบุคลากร
พยาบาล

เพ่ือให้บุคลากร
ทางการพยาบาลมี
ความผาสุกและ
ได้รับการดูแล
ทางด้านสุขภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน
แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 30 โครงการบริหารก าลังคนด้านสุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรองค์กร
พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาบุคลากรกลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. มีนโยบายให้บุคลากรในกลุ่มการพยาบาล
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน

บุคลากรทางการ
พยาบาลได้รับการ
ตรวจสุขภาพ

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

6. น าผลการตรวจสุขภาพมาด าเนินการแก้ไข
ภาวะสุขภาพ ตามปัญหาท่ีพบในแต่ละกลุ่ม

บุคลากรทางการ
พยาบาลได้รับการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ

 

P

 

หน.พยาบาล

7. บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการฉีด Vac
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการ ปีละ 1 ครั ง

บุคลากรทางการ
พยาบาลได้รับการฉี
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

8. บุคลากรใหม่ได้รับการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับ
อักเสบ B และให้ได้รับภูมิคุ้มกันกรณียังไม่มี
ภูมิคุ้มกัน

บุคลากรทางการ
พยาบาลได้รับการฉี
วัคซีนป้องกันไวรัสตับ
อักเสบ B

หน.พยาบาล

9. ติดตามประเมินผล ทุกรายไตรมาส  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

10. ส ารวจความต้องการ การฝึกอบรม (Need 
Assessment) ของบุคลากรทางการพยาบาล

มีการส ารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของ
องค์กรพยาบาล

เพ่ือให้บุคลากร
ทางการพยาบาล
ได้รับการพัฒนา

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

บุคลากรองค์กร
พยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 30 โครงการบริหารก าลังคนด้านสุขภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาบุคลากรกลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11.ประเมิน Core Competency และ 
Functional Competency เพ่ือท า GAP 
Analysis

มีการประเมิน Core 
Competency และ 
Functional

หน.พยาบาล

   11.1 จัดท าแผน IDP ตามส่วนขาดของ Need 
Assessment  และจากการประเมิน 
Competency ของบุคลากร

มีแผน IDP ของ
องค์กรพยาบาล  

P

 

 

P

 

   11.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผน IDP พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
การพยาบาล

 

P

 
   11.3 Monitor และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรตามแผน IDPทุกรายไตมาส

12. ทบทวน / ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน 1 ครั ง/ปี
 

P

 

หน.พยาบาล

13.ประเมินสมรรถนะของบุคลากร Core 
Competency /  Functional competency / 
PM รายโรคของผู้ปฏิบัติงาน

2 ครั ง/ปี
 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

บุคลากรองค์กร
พยาบาล

ตามแผน IDP

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 30 โครงการบริหารก าลังคนด้านสุขภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

13



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาบุคลากรกลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14.ก าหนด Minimum Requimentของแต่ละ
หน่วยงาน ส าหรับใช้ในการปฐมนิเทศและสอน
งานกรณีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ ทั งกรณี
จบใหม่และย้ายสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยเนื อหาใน 
Requiment ประกอบไปด้วย4 ด้านคือ คุณภาพ
งาน ปริมาณงาน ความทันเวลาตามเวลาท่ี
ก าหนดและการใช้ทรัพยากร

มีการจัดท า
Minimum 
Requimentของแต่
ละหน่วยงาน

  OPD  ER   LR   
IPD มีคู่มือและ
requirement  ใน
การประเมินและ
สอนงาน

4 หน่วยงาน

 

P

 

หน.พยาบาล

15.ก าหนดให้มีระบบพ่ีเลี ยง (Mentoring) ให้ 
Coaching อย่างใกล้ชิด หลังจาก Train ครบ
แล้วต้องมีการให้ข้อเสนอแนะ (comment) ใน 4
 ด้าน

เกิดระบบการสอน
งานแบบ Coaching

ทุกหน่วยงานมีการ
สอนงานแบบ 
Coaching  

P

 

หน.พยาบาล

16.จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่
ความเป็นเลิศปีละ 1 ครั ง

พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
การพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 30 โครงการบริหารก าลังคนด้านสุขภาพ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาบุคลากรกลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17. จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลของ
บุคลากรในกลุ่มการพยาบาล                      
หลักเกณฑ์ในการยกย่องชมเชย
- รางวัลขวัญใจผู้ใช้บริการ มอบให้ปีละ 1ครั ง 
งานละ 1 คน 500 บาท / รางวัลพร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณ
-รางวัลขวัญใจบุคลากร 1 รางวัล 500 บาท 
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

มีการโหวตและมอบ
รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น

เกิดแบบอย่าง
และวัฒธรรมท่ีดีต่อ
การให้บริการ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

18. ทบทวน Job มอบหมายงาน 
Empowerment ในการบริหารจัดการในแต่ละ
ระดับ 
หัวหน้าพยาบาล → หัวหน้างาน →หัวหน้าเวร

ทุกหน่วยงานของ
กลุ่มการพยาบาลมี 
JD และการ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน

ผู้ปฏิบัติทุกคน
ทราบบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยบริการของ
กลุ่มการพยาบาล

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 30 โครงการบริหารก าลังคนด้านสุขภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

1. ทบทวนการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน QA 7 หมวด เพ่ือหา
โอกาสพัฒนาในทุกหน่วยงาน
ของกลุ่มการพยาบาล

องค์กรพยาบาลมีการ
ทบทวนมาตรฐานตาม
เกณฑ์ QA 7 หมวด

 

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

2. น า GAP จากการทบทวนมา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลดังนี 
 2.1. จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม ทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับโรงพยาบาลผล
การด าเนินงานท่ีคาดหวังและ
ส่ือสารให้บุคลากรทางการ
พยาบาลรับทราบและปฏิบัติ

องค์กรพยาบาลมีการ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ QA  และ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนครอบคลุม 7 
หมวดมาตรฐาน QA

เพ่ือผ่านการการ
รับรองมาตรฐาน QA

หน.งานทุกงาน

หน.งานทุกงาน

 

P

 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

2.2. หน่วยงานวิเคราะห์ตัวเองก่อน
โดยใช้ข้อมูล 
- ผลงานการด าเนินงาน 3 ปี 
ย้อนหลัง ทบทวนตัวชี วัดท่ีมีปัญหา 
- Risk management ของ
หน่วยงาน 
- ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงาน 
- นโยบายท่ีต้องปฏิบัติท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
- ข้อมูลจากการทบทวนความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียบ (MRA)

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

3. จัดท าแผนระยะยาว 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแผนของโรงพยาบาล

หน.งานทุกงาน

หน.พยาบาล
P
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 
ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA
กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

4. จัดท าแผนกลยุทธ์ของการพยาบาล
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในกลุ่มการ
พยาบาลให้สอดคล้องกับโรงพยาบาล โดยใช้ 
SWOT Analysis Model

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

5. ก าหนด ทบทวน KPI  รวบรวมและก าหนด
ตัวชี วัดท่ีจะใช้วัดผลงานในปี 2565 ของกลุ่ม
การพยาบาล  

P

 

6. จัดประชุมกลุ่มการพยาบาลเพ่ือทบทวน
ระเบียบ  กฎกติกา  อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
(ระเบียบการแต่งกาย / ระเบียบการแลกเวร /
 ระเบียบการขึ นปฏิบัติงาน (การเซ็นต์ช่ือขึ น
ปฏิบัติงาน, มาสาย, ครบ / ไม่ครบ) / 
ระเบียบการลา / ระเบียบการเบิกเงิน OT)

P
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ผู้รับผิดชอบ

7. ปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศปีละ 
1 ครั ง

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

8. ทบทวนความเส่ียงทางการ
พยาบาลและหาโอกาสพัฒนาปี
ละ 1 ครั ง

หน.พยาบาล

 

P

 

หน.งานทุกงาน

9. ให้แต่ละหน่วยงานก าหนด 
Minimum data set, KPI ท่ี
ส าคัญทั งจากงานนโยบายและ
งานประจ า ตัวท่ีไม่ผ่านมีแผนใน
การพัฒนาอย่างไร พร้อม
น าเสนอในเวทีประชุมของกลุ่ม
การพยาบาล

P

หน.งานทุกงาน
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

10. ติดตาม KPI รายเดือนของ
ทุกงาน ทั ง KPI

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

11. ให้แต่ละงานทบทวนข้อมูล 
KPI ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและปัญหาใน
ปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล
 

P

 

หน.ทุกงาน

 

P

 

12. ประเมินแผนและกิจกรรม
ตามกรอบเวลา (ความครบถ้วน,
 ทันเวลาและการใช้งบประมาณ
ตามท่ีตั งไว้หรือไม่)

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

13. ก าหนดระยะเวลาติดตาม
ข้อมูลในการประชุมกลุ่มการ
พยาบาลทุกเดือน

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

14. มีการน าเสนอข้อมูลในรูป
ของกลุ่มการพยาบาล เป็น
ข้อมูลจากตารางและ Link เป็น
กราฟบน Web page

หน.พยาบาล

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

15. ประเมินแผนและกิจกรรม
ตามกรอบเวลา (ความครบถ้วน,
 ทันเวลาและการใช้งบประมาณ
ตามท่ีตั งไว้หรือไม่)

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

16. การทบทวนแนวทางปฏิบัติ
เร่ืองการให้บริการโดยเคารพ
สิทธิของผู้ป่วยการรักษา
ความลับของผู้ป่วย, การแยก
ขยะติดเชื อให้ถูกต้องการจัดหา
น  าสะอาด อาหารสะอาดในการ
ให้บริการผู้ป่วย การติดตามผล
ของระบบบ าบัดน  าเสีย

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

17. ทบทวนทีมน  าเย็นแต่งตั ง
ผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีMonitor 
ข้อมูลทาง Web site ของ
โรงพยาบาลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้แจ้งและตอบกลับข้อ
ร้องเรียนโดยตรง (นางสาวมติกา
 พวงแก้ว)

กรรมการกลุ่ม
การฯ

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20. Monitor แผนปฏิบัติการ
และปรับเปล่ียนทุก 3 เดือน (ข้อ
 3 ของแนวทางปฏิบัติ)

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

18. จัดท าแนวทางปฏิบัติด้าน
กฎหมายหรือจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทบทวน
สร้างแนวทางแล้วให้ระดับ
ปฏิบัติการเซ็นต์รับทราบและ
ปฏิบัติ  หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้า
งาน ประเมินผลติดตามผลลัพธ์
ของการปฏิบัติ

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล

19. ประสานกับกลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและองค์รวม ทีม 
HHC ทีม Palliative care เร่ือง
การปฏิบัติงานในชุมชน

 

P

 

หน.พยาบาล

23



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23. ท าแบบประเมินความพึง
พอใจของ กพร. สภาการ
พยาบาลในผู้ป่วยและญาติ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

คุณสุกัญญา
จารุอภินันท์

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

21. มีการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเป้าหมายและ 
Benchmarking กับโรงพยาบาล
ในขนาดใกล้เคียงกันพร้อมทั ง
แนวโน้ม 3 ปีย้อนหลัง

22. จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร 
Lab ปีละ1ครั ง

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

 

P

 

 

P

 

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26. ติดตามตัวชี วัดท่ีเป็นผลจาก
การให้ข้อมูลผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการOPD, ER : Exit 
nurse KPI Re-visit ภายใน 48
 ชม.  IPD, LR  : -  การให้
ความรู้และข้อมูลกับผู้ป่วยและ
ญาติขณะ Admit KPI D/C 
planning, Re-admitภายใน 28
 วัน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

24. เพ่ิมช่องทางหลากหลายใน
การรับฟังความคิดเห็นเช่น 
Website, ตู้รับข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ การสอบถาม
ความพึงพอใจผู้รับบริการ
โดยตรงและน าข้อมูลมาพัฒนา

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

 

P

 

คุณเบญจวรรณ
อินวิเชียร

25. มีการ Monitor และ
ติดตามข้อมูลเพ่ือน ามาหา
โอกาสพัฒนา อย่างต่อเน่ือง

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29. ปรับปรุงขั นตอนการประสานงานต่างๆ เป็นแบบ 
One page ทั งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ระบบภายในประกอบด้วย: กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
และองค์รวมเร่ืองกรณี Case จิตเวช เลิกบุหร่ี / สุรา 
OSCC ทารุณกรรมเด็ก โรคระบาด ทีมสหวิชาชีพอ่ืน
 เช่น Lab กลุ่มงานเภสัชกร แผนไทยงาน
กายภาพบ าบัด งาน X-rayกลุ่มงานทันตกรรม

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

27. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ท่ีส่งข้อมูลให้ทีม HHC

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

คุณเบญจวรรณ
อินวิเชียร

28. จัดท าแผนการนิเทศเพ่ือก ากับติดตามมาตรฐาน
การพยาบาลและปฏิบัติงานระหว่างวิชาชีพ

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32. ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job 
specification) ของบุคลากรแต่ละงาน 
หัวหน้างานโดยทบทวนของเดิมและปรับปรุง
แก้ไขใหม่

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

30. ก าหนดการสรรหา ทักษะ ความรู้ของผู้
ช่วยเหลือคนไข้ กรณีมีการเปิดรับสมัครใหม่

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล

31. จัดเก็บบันทึกประวัติและข้อมูลส่วนบุคคล
 ของบุคลากรทางการพยาบาลให้สมบูรณ์เป็น
ปัจจุบันและเป็นความลับ (เป็นข้อมูลชุด
เดียวกับท่ีเก็บไว้ของงานการเจ้าหน้าท่ีไม้ต้อง
ท าเพ่ิมลดการซ  าซ้อน)

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35. เตรียมความพร้อมบุคลากรส าหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีและเล่ือนต าแหน่งใน
อนาคต (มีแผนจัดส่งอบรมพัฒนาผู้น า
ทางการพยาบาล)

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

33. จัดท า Road map เป็นผังในการ
ก ากับให้สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล

34. ก าหนดหลักเกณฑ์ ความรู้
ความสามารถ อาวุโสหรือหลักเกณฑ์
อ่ืนๆตามความจ าเป็นของหน่วยงาน ใช้
ส าหรับสรรหา คัดเลือกผู้ท่ีขึ นมาด ารง
ต าแหน่ง หัวหน้างานหรือ รองหัวหน้า
งาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีชัดเจน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

38. ก าหนดคู่มือการปฐมนิเทศของ
กลุ่มการพยาบาล  

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

36. ค้นหาความต้องการการพัฒนา
จาก Need Assessment น ามา
วางแผนและออกแบบการพัฒนา
บุคลากร (แผน IPD)ทั งนี ต้องบูรณา
การกับนโยบายและปัญหาตามบริบท
ขององค์กร

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล

37. ประเมิน Competency โดยเน้น
เร่ืองทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
ทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
(AEC

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

39. ก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีขอไปอบรม
1. หลังอบรมจะน าเร่ืองท่ีได้มาด าเนินการต่อ 
เช่น อบรมต่อ / ถ่ายทอดให้ เจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนได้
รับทราบ
2. น ามาสร้างหรือปรับเปล่ียนระบบงาน
3. สรุปส่ิงท่ีได้จากการอบรมออกมาให้ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

หน.พยาบาล

40. สรุปผลการประเมินการพัฒนารายบุคคล
ตามแผน IDP ให้ชัดเจนโดยมีประเด็นท่ีส าคัญ
ดังนี 
1. สามารถปฏิบัติตามแผนได้คิดเป็นร้อยละ
2. ส่ิงท่ีได้จากการอบรมน ามาพัฒนาระบบ / 
ท าต่อในงานอะไรบ้าง
3. ผลลัพธ์ของการไปอบรมทั งหมด

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

41.ก าหนดนโยบายการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และการตรวจทาง
อาชีวอนามัย ของบุคลากรทุกคน

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

หน.พยาบาล

42. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภาวะ
สุขภาพของบุคลากรทางการ
พยาบาลเป็นรายบุคคล ได้แก่ 
ข้อมูลการตรวจสุขภาพท่ัวไป การ
ได้รับภูมิคุ้มกัน การเจ็บป่วยท่ัวไป 
การได้รับอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยด้วย
เชื อโรคในอดีตหรือปัจจุบัน ซ่ึง
อาจจะท าให้เส่ียงต่อการรับหรือ
แพร่กระจายโรคติดต่อ (เก็บข้อมูล
เป็นไฟล์ Excel)

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

45. ประสานงาน IC ประเมินและดูแล
บุคลากรทางการพยาบาลท่ีเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บจากการท างานอย่างเหมาะสม  

P

 

หน.พยาบาล

46. ประสานกับผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร
ทางการพยาบาลโดยมีการประเมินและปรับแก้
ไขอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

43. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพของบุคลากร
โดยแยกเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย 
และน ามาส่งเสริมป้องกันสุขภาพตามแต่ละ
กลุ่มให้เหมาะสม

44. ประเมินการเจ็บป่วยจากการท างานตาม
แบบ RH01 ของงานอาชีวอนามัย อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั ง  

P

 

หน.พยาบาล

 

P

 

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

47. จัดสวัสดิการให้บุคลากรของกลุ่ม
การพยาบาลกรณีเจ็บป่วย มอบกระเช้า
ให้เวลาเจ็บป่วย (Admit โรงพยาบาลทั ง
โรงพยาบาลเนินมะปรางและโรงพยาบาล
อ่ืน) และติดตามให้ได้สวัสดิการส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีในกรณีต่างๆ ท่ีจะเบิกจาก
สวัสดิการของโรงพยาบาล

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

หน.พยาบาล

48. สวัสดิการพิเศษแก่บุคลากรทางการ
พยาบาลในกลุ่มท่ีติดโรคติดต่อหรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดย
พิจารณา ให้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติงาน ให้
เหมาะสมกับสภาพของบุคลากรและไม่
เป็นการแพร่กระจายเชื อ

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50. จัดท า Flow Chart เร่ืองการ
จัดการเม่ือเกิดความผิดพลาด
ขณะปฏิบัติงานและให้มีการ
รายงานอุบัติการณ์ ตามระเบียบ
ของทีม RM (การจัดการของ
หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาลตามล าดับ)

 

P

 

หน.งานทุกงาน

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

49. ทบทวนค าส่ังมอบหมายงาน
และขอบเขตการปฏิบัติงานปีละ 1
 ครั งล

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล

51. ทบทวนสิทธิผู้ให้บริการ/แนว
ทางการการจัดการ

 

P

 

หน.งานทุกงาน
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

53. จัดท าฐานข้อมูล อัตราการลา 
อัตราการโอนย้าย / ลาออก  อัตราการ
หยุดงานย้อนหลัง 5 ปี  

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

52. ก าหนดตัวชี วัดด้านความผาสุก 
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรทางการพยาบาล ท าการ
ประเมินอย่างน้อยปีละ1ครั งรวมทั งน า
ผลการประเมิน ข้อท่ีได้น้อยมาหา
โอกาสในการพัฒนา

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล

54. ทบทวนกระบวนการงานหลักของ
แต่ละงานตาม Service profile

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56. ออกแบบการบริการท่ีแสดงให้เห็นความ
มีประสิทธิภาพลดต้นทุนการให้บริการ ลด
ระยะเวลาในการให้บริการและลด
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดกับผู้รับบริการเช่น
 NCD ใช้วิธีการ เจาะ DTX แทนการตรวจ 
FBS ท าให้รู้ผลเลือดผู้ป่วยได้เร็ว สามารถ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเร่ือง
Hypoglycemia, Hyperglycemia ได้เร็ว 
รวมทั งวางแผนในการให้การดูแลรักษาใน
กลุ่มโรคติดต่อส าคัญ ให้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

55. พัฒนาระบบการนิเทศงานของกลุ่มการ
พยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม (วางแผนการ
นิเทศงานของกลุ่มการพยาบาล → นิเทศ
 → สรุปผลการนิเทศ → หน่วยงานน าไป
หาโอกาสพัฒนา → ติดตามประเมินผล
หลังพัฒนา)

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

หน.พยาบาล

 

P
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

58. ทบทวนจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการพยาบาลและส่ือสาร
แนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรของ
องค์กรพยาบาลได้รับทราบและน าสู่
การปฏิบัติ

บุคลากรทางการ
พยาบาลรับทราบถึง
หลักปฏิบัติด้านธรรม
มาภิบาล  

P

 

หน.พยาบาล

59. ติดตามประเมินผลด้านข้อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรมทุกไตรมาส  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

60. ติดตามประเมินผลด้านหลักธรร
มาภิบาลทุกไตรมาส  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

57. ทบทวนหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรพยาบาลและส่ือสารแนวทาง
ปฏิบัติให้กับบุคลากรขององค์กร
พยาบาลได้รับทราบและน าสู่การ
ปฏิบัติ

บุคลากรทางการ
พยาบาลรับทราบถึง
หลักปฏิบัติด้านธรรม
มาภิบาล

หน.พยาบาล

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการคุณภาพการพยาบาลเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 2.) จัดท าแบบบันทึกผลการนิเทศงาน จาก
โปรแกรม RM และการบันทึกหน้างานตาม
รูปแบบท่ีก าหนด

 -มีแบบนิเทศทางการ
พยาบาลท่ีเป็นรูปแบบ
เดียวกัน

เพ่ือมีแบบนิเทศท่ี
เป็นแนวทางเดียวกัน  

P

 

หน.พยาบาล

 3.) หัวหน้างานหรือรองหัวหน้างาน ท า 
Quick round ตามแบบประเมินทุกวัน
 - จัดท าตารางให้ค าปรึกษาด้านบริการ
พยาบาลแก่ RN ผู้ปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน

 มีตารางการท า Quick 
round และตารางการ
ให้ค าปรึกษา

เพ่ือให้มีการติดตาม
ก ากับภายใน
หน่วยงาน

หน.พยาบาล

4.) จัดให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานผ่านการฝึก
ทักษะการนิเทศงาน ด้านการสอนงาน ให้
ค าแนะน า ปรึกษา การเป็นพ่ีเลี ยง

หัวหน้างานได้รับการ
ฝึกทักษะทางการนิเทศ
งาน

เพ่ือให้หัวหน้างาน
ทุกงานมีทักษะใน
การนิเทศงาน

 

P

 

หน.พยาบาล

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 33 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

61. แผนการนิเทศกลุ่มการพยาบาล
 1.) จัดท าแผนนิเทศงาน ประกอบด้วย 
แผนการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ ตัวชี วัด
ส าหรับหัวหน้างานครบทุกแผนก อย่างน้อย 1
 ครั ง/สัปดาห์

 - มีแผนการนิเทศกลุ่ม
การฯ ท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร 3 ครั ง/ปี

เพ่ิอมีการนิเทศ
ติดตาม หน่วยงาน
ในกลุ่มการพยาบาล

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

หน.พยาบาล

 

P

 

 

P
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ รพ.เนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  PP&P Excellence Strategies  2.  Service Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI ของ รพ.เนินมะปราง  ตัวท่ี 7. อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง)  >ร้อยละ 50  ตัวท่ี 8 อัตราผู้ป่วย Septic shock จากผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด <ร้อยละ 30

                                               ตัวท่ี 10.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 9  ตัวท่ี 11 .อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7

                                              ตัวท่ี 16. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 26

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

กลุ่มงาน/งาน   ทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือการดูแลผู้ป่วย ( PCT )  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน
 (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย
1.1 พัฒนาระบบการทบทวนกระบวนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยตาม  Process  of care

ไม่ใช้
งบประมาณ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นพ.สยมภู พรม
พิทักษ์

1) คัดเลือกผู้ป่วยรายท่ีมีการรายงานใน
โปรแกรม RM Online ระดับตั งแต่  E ขึ นไป

นายสมหวัง ซ้อน
งาม

2) ด าเนินการเขียน Timeline และทบทวน
การดูแลรักษาผู้ป่วยตาม  Process  of care

3)  สรุปการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย
 น าเสนอในคณะกรรมการ PCT  เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย

 4) น ากระบวนการดูแลผู้ป่วยท่ีปรับปรุง
แจ้งกลับให้หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตามท่ีปรับปรุง

5) ติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วยตาม
แนวทางท่ีปรับปรุง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

จ านวนเวชระเบียน
ของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม
โรคท่ีได้รับการ
ทบทวนการดูแลรักษา
ผู้ป่วย

มีการปรับปรุง
ระบบการดูแล
ผู้ป่วยของ รพ.
เนินมะปราง

แพทย์  พยาบาล 
เภสัชกร และ 
นวก.สาธารณสุข 
ในหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ของ รพ.
เนินมะปราง
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ รพ.เนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  PP&P Excellence Strategies  2.  Service Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI ของ รพ.เนินมะปราง  ตัวท่ี 7. อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง)  >ร้อยละ 50  ตัวท่ี 8 อัตราผู้ป่วย Septic shock จากผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด <ร้อยละ 30

                                               ตัวท่ี 10.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 9  ตัวท่ี 11 .อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7

                                              ตัวท่ี 16. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 26

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

กลุ่มงาน/งาน   ทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือการดูแลผู้ป่วย ( PCT )  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน
 (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.2 จัดท าแนวทางการดูแลรักษาโรคท่ีพบใน
โรงพยาบาลและปรับปรุง CPG หลังจาก
การทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วย

มีการจัดท าแนวทาง 
การดูแลรักษาโรคท่ีพบ
ในโรงพยาบาล และ
ปรับปรุง CPG ทุกโรค
ท่ีพบข้อบกพร่อง
หลังจากการทบทวน
ระบบการดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแล รักษา 
พยาบาลอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
และปลอดภัย

องค์กรแพทย์ ,
พยาบาล,
นักวิชาการและ
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ของโรงพยาบาล
และเครือข่าย คป
สอ.เนินมะปราง

ไม่ใช้
งบประมาณ

  

✓   ✓   ✓   ✓ นพ.สยมภู พรม
พิทักษ์ , นาย
สมหวัง ซ้อนงาม

2. พัฒนาทีม PCT 
2.1 จัดประชุมทีม PCT ทุก 3 เดือน         
 - ตัวแทนแต่ละหน่วยงานร่วมวางแผนและ
ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

มีการปรับปรุงระบบ
การดูแลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลอย่าง
สม่ าเสมอ

ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล
ได้รับการดูแล 
รักษาพยาบาล
ท่ีถูกต้อง 
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

แพทย์  พยาบาล 
เภสัชกร และ 
นวก.สาธารณสุข 
ในหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ของ รพ.
เนินมะปราง

  

✓   ✓   ✓   ✓ นพ.สยมภู พรม
พิทักษ์ , นาย
สมหวัง ซ้อนงาม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ รพ.เนินมะปราง ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  PP&P Excellence Strategies  2.  Service Excellence Strategies

ตอบสนอง KPI ของ รพ.เนินมะปราง  ตัวท่ี 7. อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง)  >ร้อยละ 50  ตัวท่ี 8 อัตราผู้ป่วย Septic shock จากผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด <ร้อยละ 30

                                               ตัวท่ี 10.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 9  ตัวท่ี 11 .อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7

                                              ตัวท่ี 16. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 26

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

กลุ่มงาน/งาน   ทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือการดูแลผู้ป่วย ( PCT )  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด
จ านวน
 (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 ติดตามผลงานและตัวชี วัดทุกไตรมาส   
      - สะท้อนข้อมูลจากตัวชี วัดไปยัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้หน่วยงาน
ด าเนินการผลการประเมินอย่างต่อเน่ือง      
   - กระตุ้นหน่วยงานท่ีผลงานและตัวชี วัด 
ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ปรับปรุงการท างานให้ได้ตาม
เกณฑ์และมีคุณภาพ

มีการด าเนินงาน
ติดตามผลงานและ
ตัวชี วัดอย่างสม่ าเสมอ

หน่วยงานใน
โรงพยาบาลมี
ผลการ
ด าเนินงานผ่าน
เกณฑ์ตัวชี วัด
ทุกหน่วยงาน

ทีม PCT และ
หน่วยบริการท่ี
เก่ียวข้องกับตัวชี วัด

✓ ✓ ✓ ✓ นพ.สยมภู พรม
พิทักษ์ , นาย
สมหวัง ซ้อนงาม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :  52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ใช้งบประมาณของงานห้องประชุม  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ทีมน าฯ

รวม 0
ใช้งบประมาณของงานห้องประชุม  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P 

 

P

 ทีมน าฯ

รวม 0

รวม 0

P

ทีมน าฯ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ใช้งบประมาณของงานห้องประชุม

P P P P

1.1.2  - ติดตามการประชุม
ของทีม RM ทุก 2 เดือน  
(พุธสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนท่ี
ประชุม)

มีการประชุมของทีม
 RM

เพ่ือติดตาม
กระบวนการบริหาร
จัดการความเส่ียง
และความปลอดภัย

จ านวน 5 ครั ง

1.1.1  - ติดตามการประชุม
ของทีม PCT ทุก 2 เดือน  
(พุธสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนท่ี
ประชุม)

มีการประชุมของทีม 
PCT

เพ่ือติดตามการการ
พัฒนาคุณภาพทาง
คลินิก

จ านวน 5 ครั ง

ผู้รับผิดชอบ

1. การพัฒนาคุณภาพบริการ
อย่างต่อเน่ือง
1.1 ประชุมทีมน าพัฒนา
คุณภาพเพ่ือติดตามความ
ต่อเน่ืองของการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน HA 
และมาตรฐานของงานต่างๆ
ทุก 3 เดือน

มีการประชุมทีมน า
พัฒนาคุณภาพได้
ตามเกณฑ์
(บูรณาการกับ
การประชุม กกบ.)

เพ่ือติดตามการการ
พัฒนาคุณภาพใน รพ.

จ านวน 4 ครั ง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :  52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวม 0  - 

รวม 0
1.3 ติดตามการประเมินตนเอง
1.3.1 ประเมินตนเองระดับ
โรงพยาบาลและทีมคร่อมสาย
งาน (SAR 2020 , SPA 2020
 , HA Scoring)

มีการประเมินตนเอง
ในระดับ รพ. และ
ทีมคร่อมสายงาน

เพ่ือทราบระดับการ
พัฒนาขององค์กร 
ทีมคร่อมสายงานต่างๆ

ทีมน า , ทีมคร่อมสาย
งาน ฝ่าย / งานต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง
1 ครั ง /ปี  -

 

P

 

ทีมน าฯ
ทีมคร่อม
สายงาน

รวม

ทีมน าฯ
หน่วยงาน
สนับสนุน

 -

P P

1.2.2 หน่วยงานสนับสนุน
ทบทวนทุก 6 เดือน

หน่วยงานด้าน
สนับสนุนทบทวน 12
 กิจกรรมทบทวน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งานด้านการ
สนับสนุนบริการ

หน่วยงานสนับสนุนทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

ทีมน าฯ
หน่วยงาน

คลินิก 

P

 

 

P

 

1.2.1 หน่วยงานบริการทาง
คลินิกทบทวนทุก 3 เดือน

หน่วยงานทางคลินิก
ทบทวน 12 
กิจกรรมทบทวน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บริการทางคลินิก
อย่างต่อเน่ือง

หน่วยงานทางคลินิก 10
 หน่วยงาน ( ER , OPD ,
 LAB , ระบบยา , 
ทันตกรรม , LR , 
IPD,NCD , ฝ่ายเวชฯ , 
x-ray)

ไม่ใช้งบประมาณ  -

1.2 ติดตามการทบทวน 12 
กิจกรรมทบทวน

ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :  52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 -  

P

 

 

P

 

ทุกหน่วยงาน

รวม 0
ไม่ใช้งบประมาณ  -  

P

 

 

P

 

ทีมน าฯ

รวม 0
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
(งบงาน HR)

10,000

งบพัฒนา
บุคลากร

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

รวม 10,000
รวมท้ังส้ิน

หมายเหตุ งานท่ีต้องเขียน Service Profile ER , OPD+บัตร+เปล(2คน),NCD งานประกันสุขภาพ,งาน x-ray , ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานกายภาพบ าบัด,ฝ่ายทันตกรรมชุมชน,กลุ่มงานบริการปฐมภูมและองค์รวม(2 คน),ฝ่ายบริหารและหน่วยงานย่อยภายใน
ฝ่ายบริหารทุกงาน (3 คน) งานโภชนาการ,จ่ายกลาง-ซักฟอก,งานแผนไทย,งานห้องคลอด,งานผู้ป่วยใน = จ านวน 20 คน

1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA

บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้เข้า
ร่วมประชุม / อบรม
(แบบ onsite และ 
online)

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ / ความเข้าใจ
เก่ียวกับมาตรฐาน HA
 และน าสู่การปฎิบัติได้

ประธานทีม PCT , 
ประธานทีม RM , เลขา
ทีม PCT , กม PCT 1 
คน , เลขาทีม RM 1 คน
 , กม ทีม RM 1 คน , 
เลขาทีม IC
บุคลากรอ่ืนอีก 3 คน
(รวม 10 คน)

ผู้รับผิดชอบ

1.3.2 หน่วยงานประเมิน
ตนเองตาม Service profile

หน่วยงานมีการ
ประเมินตนเอง

เพ่ือทราบระดับการ
พัฒนาของแต่ละงาน

ทุกหน่วยงานประเมิน
ตนเอง ปีละ 2 ครั ง

1.4 จัดกิจกรรม Quality 
Round โดยทีมน าพัฒนา
คุณภาพ

เกิดกิจกรรม 
Quality Round 
โดยทีมน าฯ

เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาท่ัวท่ังองค์กร +
 ให้ก าลังใจระดับ
ปฎิบัติ

ปีละ 2 ครั ง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองแผนงานท่ี :   14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ      ตอบสนองโครงการท่ี :  37 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :  52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าอาหารกลางวัน 190 คน คนละ 
1 มื อ มื อละ 50 บาท 9,500

ค่าอาหารว่างและคร่ืองด่ืม 190 คน
 คนละ 2 มื อ มื อละ 25 บาท 9,500

ค่าโล่รางวัลในการประกวด
ด้านคลินิก ค่าของรางวัล
5 รางวัล (3,000 , 2,000 และ 
1,000 บาท)
รางวัลชมเชย
500 x 2 = 1,000 บาท

7,000

ด้านสนับสนุน
5 รางวัล (3,000 , 2,000 และ 
1,000 บาท)
รางวัลชมเชย
500 x 2 = 1,000 บาท

7,000

ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบรรยากาศ
งานการจัดกิจกรรมประกวดผลงาน
 CQI ปีงบประมาณ 2566

4,000

รวม 37,000

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

2. บูรณาการ การจัดกิจกรรม
ประกวดผลงาน CQI ปีงบ
ประ+A71มาณ 2565 และ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับท่ี 5 
ให้กับบุคลากร โรงพยาบาล
เนินมะปราง (บูรณาการจัด
กิจกรรมกับงานวิชาการของ
โรงพยาบาลและ คปสอ.)

1. มีการประกวด
ผลงาน CQI 

ปีงบประมาณ 2566
2. จัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายทอด
ความรู้มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพฉบับท่ี
 5

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดวง
ล้อการพัฒนาคุณภาพ
ในโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ืองและถ่ายทอด
มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับท่ี
 4 ให้บุคลากรทราบ
และน าสู่การปฏิบัติ

บุคลากรทุกคนภายใน 
โรงพยาบาล จ านวน 
190 คน

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

เงินบ ารุง
รพ.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

45



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนองแผนงานท่ี :   14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ      ตอบสนองโครงการท่ี :  37 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :  52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3
ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมย่อย
1. ให้ทุกงานส่งช่ือเร่ืองและ
วงล้อ PDSA ของ CQI ท่ีจะ
ท าในปีงบประมาณ 2566
2. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามวงล้อ PDSA ครั งท่ี 1
3. ติดตามให้ส่งผลงานเข้า
ประกวด
4. จัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน
 CQI ปี 2566

1. มีการประกวด
ผลงาน CQI 
ปีงบประมาณ 2566
2. จัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายทอด
ความรู้มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับท่ี
 5

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดวง
ล้อการพัฒนาคุณภาพ
ในโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ืองและถ่ายทอด
มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับท่ี
 4 ให้บุคลากรทราบ
และน าสู่การปฏิบัติ

บุคลากรทุกคนภายใน 
โรงพยาบาล จ านวน 
190 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

เงินบ ารุง
รพ.

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

รวม 0

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

 (ตามแผนของงานวิชาการ)
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :  52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณส าหรับการเย่ียมแบบ 
SV 1 ครั ง (Zoom meething)

6,000  

P

 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

ค่าอาหารกลางวัน 30 คน คนละ 1
 มื อ มื อละ 50 บาท

1,500

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน
 คนละ 2 มื อ มื อละ 25 บาท

1,500

รวม 9,000

ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมรับการเย่ียมส ารวจ
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
การพัฒนาคุณภาพ 
Svrveillance Survery 1 ปี
คร่ึง ปี 2566 ในเดือน ก.พ. 6

ได้รับการเย่ียม 
Svrveillance 
Survery จาก สรพ. 
ในเดือน ก.พ. 2566

เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
 HA จาก สรพ.

แบบของ กพร. (ER , 
OPD , เวชฯ , LR , 
WARD)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี : 53) ร้อยละสถานบริการระดับ รพช.ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment Modernization And Smart Service) ข้ันพ้ืนฐาน (The must)

ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment Modernization And Smart Service)
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -  -

 

P

 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

รวม
รวมท้ังส้ิน

4.การพัฒนาเพ่ือตามเกณฑ์
การประเมินตนเองนโยบาย 
EMS (Environment 
Modernization And Smart
 Service)
 -ประเมินสถานบริการตาม
เกณฑ์การประเมินตาม
นโยบาย EMS ในระดับของ 
รพ.ชุมชน

เร่ืองร้องเรียนรุนแรง
ได้รับการแก้ไข

 - พัฒนาสถานบริการ
ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การประเมิน 
EMS

ทุกเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :  52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
5.1 ติดตามประเมินผลระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5.1.1 แบบประเมินความพึง
พอใจของ กพร. (เก็บข้อมูล
ทุกเดือน)

มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
และหาโอกาสพัฒนา
ระบบบริการ

แบบของ กพร. (ER , 
OPD , เวชฯ , LR , 
WARD)

ค่ากระดาษในการท าแบบสอบถาม
ของ กพร. จ านวน 6 รีม (เบิกจ่าย
ฝ่ายบริหาร)

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

5.1.2 แบบประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงานท่ีไม่ได้ใช้
แบบของ กพร

มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

 เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและหา
โอกาสพัฒนาระบบ
บริการ

แบบของหน่วยงาน
ตนเอง ( LAB , X-RAY ,
 ทันตกรรม , เภสัชกรรม
 )

หน่วยงาน
อ่ืนๆ

ท่ีไม่ใช้แบบ
ของ กพร.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excellence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  33  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :  52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง 
กลุ่มงาน/งาน     งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5.2 ติดตามข้อร้องเรียน / 
ข้อเสนอแนะ
    การรับเร่ืองร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ (เชิงรับ) ประสาน
ทีมน  าเย็นแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
(ระยะวิกฤต) ทันทีหลังรับแจ้ง
ว่ามีข้อร้องเรียนรุนแรงและ
ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน

เร่ืองร้องเรียนรุนแรง
ได้รับการแก้ไข

เร่ืองร้องเรียนรุนแรง
ได้รับการแก้ไขภายใน
 7 วัน

ทุกเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน ทีมน  าเย็น

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  ตอบสนองโครงการท่ี 2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 4

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียง                        

กลุ่มงาน/งาน  ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวม 0

P P P P P P P P P P P P
ประธาน

เลขาทีม RM

รวม 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ประธาน
เลขาทีม RM

 

P

 

หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

1.1.3 ทีม RM รายงานผลการรายงาน
อุบัติการณ์ความเส่ียงของแต่ละฝ่ายงานในวาระ
การประชุม กกบ. ทุกเดือน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

1.1.2 ประธานทีม RM แจ้งข้อมูลกลับ
หน่วยงานกรณีท่ีไม่มีการลงรายงานอุบัติการณ์
และไม่มีการทบทวนโดยหัวหน้างฝ่าย/งาน ทุก
สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ

1. กิจกรรมบริหารจัดการความเส่ียง
1.1 กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานค้นหาและรายงาน
อุบัติการณ์ความเส่ียงผ่านช่องทางหลากหลาย 
เน้น โปรแกรม RM 4.0 โดย
1.1.1 หัวหน้าฝ่าย/งาน ทบทวนจ านวน
อุบัติการณ์ความเส่ียงทุกสัปดาห์

มีการรายงานอุบัติการณ์
ความเส่ียงมากขึ นกว่าปี 
2565 ร้อยละ 30

เพ่ือให้มีการรายงาน
อุบัติการณ์ความเส่ียงมากขึ น

ทุกหน่วยงานมีการ
รายงานอุบัติการณ์
ความเส่ียง 1 คน / 
อุบัติการณ์ / วัน  

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  ตอบสนองโครงการท่ี 2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 4

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียง                        

กลุ่มงาน/งาน  ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P P P P P P P P P ทีม RM

รวม 0

P
ประธาน / 
เลขาทีม RM

รวม 0

P P P P P P P P P
ประธาน

เลขาทีม RM

รวม 0

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.2 จัดท า Risk Register มอบหมาย Risk 
owner เพ่ือประสานทบทวน RCA และ ออก
แนวทางปฏิบัติในความเส่ียงส าคัญท่ีก าลังก ากับ
ติดตามในภาพขององค์กร

มีการติดตามความเส่ียง
ส าคัญผ่าน Risk Register

เพ่ือติดตามความเส่ียงส าคัญ
และมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือลด
อุบัติการณ์

 -

1.3 น าแนวทางท่ีก าหนดใน 2P Satety Goals 
มาส่ือสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากร
พร้อมทั งติดตามการปฏิบัติเพ่ือหาโอกาสพัฒนา

1.4 ติดตามจ านวนแนวทางปฏิบัติท่ีเกิดขึ นใหม่
หลังจากทบทวน RCA และการปฏิบัติตาม
แนวทางของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ความเส่ียงส าคัญลดลง เพ่ือติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางในการแก้ไข
อุบัติการณ์ท่ีต้องท า RCA

เจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาล ทุกคน

น าแนวทางของ 2P 
Satety Goals ส่ือสารสู่
การปฏิบัติ

เพ่ือให้บุคลากรปลอดภัย
ผู้รับบริการปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลทุกคน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  ตอบสนองโครงการท่ี 2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 4

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียง                        

กลุ่มงาน/งาน  ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P P P P P
ประธาน

เลขาทีม RM

รวม 0

P P
ประธาน

เลขาทีม RM

รวม 0

รวม 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ประธาน / 
เลขาทีม RM

บูรณาการ
งบกับศูนย์

พัฒนา
คุณภาพ

 

P

 

1.6 จัดท าบัญชีความเส่ียงระดับโรงพยาบาล 
และติดตามหน่วยงานในการจัดการท าบัญชี
ความเส่ียงระดับหน่วยงาน

มีบัญชีความเส่ียงระดับ 
รพ.และหน่วยงาน

เพ่ือรวบรวมอุบัติการณ์ท่ี
เกิดขึ น และปรับบัญชีความ
เส่ียงระดับ รพ. และ
หน่วยงานทุก 6 เดือน

ปีละ 2 ครั ง 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการความเส่ียง
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับศูนย์พัฒนา
คุณภาพในการถ่ายทอดความรู้ เก่ียวกับ
มาตรฐาน รพ. และบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 5

จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการบริหาร
จัดการความเส่ียงตาม
มาตรฐานใหม่

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 
198 คน

1.5 ประชุมคณะกรรมการทีมบริหารจัดการ
ความเส่ียงระดับโรงพยาบาลเพ่ือคืนข้อมูลการ
รายงานความเส่ียงและน าไปกระตุ้นให้เกิดการ
รายงานทุก 2 เดือน

ประชุมได้ตามท่ีก าหนดไว้ เพ่ือติดตามงานของทีม RM 5 ครั ง / ปี
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ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  ตอบสนองโครงการท่ี 2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 4

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียง                        

กลุ่มงาน/งาน  ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ประธาน / 
เลขาทีม RM

P PP

2.2 จัดกิจกรรม RM Round เพ่ือติดตามก ากับ
ในการบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละ
หน่วยงาน

มีกิจกรรม RM Round ปี
ละ 4 ครั ง

เพ่ือประเมินความรู้ความ
เข้าใจและการปฏิบัติตาม
นโยบายการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานใน รพ. 
ทุกหน่วยงาน
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

ตอบสนองแผนงานท่ีแผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี

ช่ือโครงการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

ช่ือหน่วยงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท้ังหมด

1.  ทุกหน่วยงานท่ีเป็นคลินิกบริการเฝ้าระวังการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลแบบ1) Targeted   surveillance 2) Post 
D/C Surveillance

บุคลากรทุกหน่วยงานท่ีเป็น
คลินิกบริการ

ไม่ใช้งบ ทีมIC

2. สอบสวนโรคทุกรายท่ีสงสัยว่ามีการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล/จัดเตรียมชุดPPE

ไม่ใช้งบ ทีมIC

3. ส่งเพาะเช้ือผู้ป่วยท่ีสงสัยว่ามีการติดเช้ือในโรงพยาบาล ไม่ใช้งบ ทีมIC

4. ติดตามตัวช้ีวัดและปรับปรุงทุก 1 เดือน ไม่ใช้งบ ทีมIC

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ทีม IC )

1. ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในผู้รับบริการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

ตอบสนองแผนงานท่ีแผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี

ช่ือโครงการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

ช่ือหน่วยงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท้ังหมด

5. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้เม่ือพบ case ติดเช้ือใน
โรงพยาบาล

ไม่ใช้งบ ทีมIC

6. ท า RCA, CQI  เม่ือมี case ติดเช้ือในโรงพยาบาลหรือ
เม่ือพบปัญหาในการปฏิบัติงาน

ไม่ใช้งบ ทีมIC

7. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้าน IC เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าท่ีครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วย บุคลากรและ
ส่ิงแวดล้อมและมีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บุคลากรทุกหน่วยงาน ไม่ใช้งบ

✓

ทีมIC

8. ดูแลควบคุม / ก ากับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐาน
งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

บุคลากรทุกหน่วยงาน ไม่ใช้งบ ทีมIC

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ทีม IC )

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

ตอบสนองแผนงานท่ีแผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี

ช่ือโครงการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

ช่ือหน่วยงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท้ังหมด

 9. จัดส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีตรวจรักษาและหอผู้ป่วยให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน( โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ)
ประสานกับทีม ENV

บุคลากรทุกหน่วยงาน ไม่ใช้งบ

✓

ทีมIC

10.ประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวังปีละ1-2คร้ัง

✓

ทีมIC

11. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการท า IC 
Round, ICN Round และสุ่มประเมินการปฏิบัติทุก 6 
เดือนหรือเม่ือพบปัญหาและแจ้งปัญหาท่ีพบให้หน่วยงาน
ทราบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

บุคลากรทุกหน่วยงาน ไม่ใช้งบ

✓ ✓

ทีมIC

12.มีแนวทาง/คู่มือการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือใน
ผู้ป่วยท่ีต้องรักษาต่อเน่ืองท่ีบ้าน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ทีม IC )

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

ตอบสนองแผนงานท่ีแผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี

ช่ือโครงการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

ช่ือหน่วยงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท้ังหมด

1. ติดตามผลการตรวจสุขภาพประจ าปีในเจ้าหน้าท่ีและ
เจ้าหน้าท่ีใหม่ก่อนประจ าการทุกราย จากงานตรวจสุขภาพ

บุคลากรทุกหน่วยงาน ไม่ใช้งบ

✓

สุกัญญา

2. ประสานงานตรวจสุขภาพน าผลการตรวจมาวิเคราะห์
ประเมินภาวะสุขภาพวางแผนป้องกัน/ ส่งเสริมสุขภาพ

✓

สุกัญญา

3. ติดตามการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าท่ี ทุก 1 เดือน ค้นหา
สาเหตุและแนวทาง การแก้ไขในกรณีท่ีมีการติดเช้ือในรพ.

บุคลากรทุกหน่วยงาน ไม่ใช้งบ สุกัญญา

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2 .การดูแลสุขภาพเจ้าหน้าท่ี

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ทีม IC )

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

ตอบสนองแผนงานท่ีแผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี

ช่ือโครงการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

ช่ือหน่วยงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท้ังหมด

4. น าข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์สาเหตุของการติดเช้ือ
จากการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขหรือวางแผน
ป้องกันแก้ไขหรือวางแผนป้องกัน

สุกัญญา

5. จัดหาถังท้ิงเข็มเพ่ือป้องกันเข็มต าแกลลอนเปล่าท้ิงเข็ม
ขนาดราคา10จ านวน300ใบ

บุคลากรทุกหน่วยงาน เงินสว

✓

สุกัญญา

6. ให้วัคซีนป้องกันโรคในเจ้าหน้าท่ีท่ียังไม่ได้ฉีดในโรค
ดังต่อไปน้ี6.1   โรคไวรัสตับอักเสบบีในเจ้าหน้าท่ีรายใหม่
ท่ียังไม่มีภูมิคุ้มกัน6.2วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเส่ียง

บุคลากรทุกหน่วยงาน ไม่ใช้งบ

✓

สุกัญญา

7. เน้นให้เจ้าหน้าท่ีป้องกันตนเองตามหลัก IC ขณะ
ปฏิบัติงาน

ไม่ใช้งบ

✓

สุกัญญา

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ทีม IC )



8.เฝ้าระวังการติดเช้ือในบุคลากรทุกรายท่ีให้บริการผู้ป่วย
ด้านคลินิกและหน่วยงานสนับสนุนท่ีมีโอกาสติดเช้ือจาก
การสัมผัสเลือด/สารคัดหล่ังในขณะปฏิบัติงาน

ไม่ใช้งบ สุกัญญา

9. ร่วมกับทีมอาชีวอนามัยค้นหา/ประเมินความเส่ียงจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีเส่ียง

ไม่ใช้งบ

✓

สุกัญญา



1. จัดอบรมเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ ใน
 ร.พ. 1  คร้ังต่อปี

บุคลากรทุกหน่วยงานและ
รพ.สต.

ไม่ใช้งบ
✓

ทีมIC

2. สนับสนุนให้คณะกรรมการ IC ไปอบรมวิชาการด้าน
การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือตามหนังสือเวียนของ
หน่วยงานนอกโรงพยาบาลจัดอบรมโดยพิจารณาให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจัดอบรมไป

ใช้งบ งบHRM ทีมIC

3. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่และผู้มาฝึกงานเก่ียวกับการ
ด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาล

ไม่ใช้งบ

✓

4. ประเมินผลแผนน าผลลัพธ์มาปรับปรุงให้ดีข้ึน ไม่ใช้งบ

✓

ทีมIC

 3 .พัฒนาบุคลากร  



1. .พัฒนาระบบการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือใน
อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์

บุคลากรจ่ายกลาง ไม่ใช้งบ

✓

ทีมIC

2. พัฒนาระบบการป้องกันการติดเช้ือในอาหารของงาน
โภชนาการ

บุคลากรโรงครัว ไม่ใช้งบ ทีมIC

3. เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในน้ าประปาและ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย

ไม่ใช้งบ

✓

ทีมIC

4. เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเช้ือจากการจัดการขยะติด
เช้ือ

บุคลากรทุกหน่วยงาน ไม่ใช้งบ

✓ ✓

ทีมIC

1.ก าหนดแนวทางการคัดแยกขยะในชุมชนและ รพ.สต. ญาติและบุคคลากรทุกคน ไม่ใช้งบ
✓

ทีมIC

2. ส่ือสารให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ใช้งบ ทีมIC

3. ค้นหาปัญหา/สาเหตุและหาแนวทางการแก้ไขจากการ
คัดแยกและการก าจัดขยะ

ไม่ใช้งบ ทีมIC

5 .พัฒนาระบบการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือในชุมชนและ รพ.สต.

4 . พัฒนาระบบการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือมีประสิทธิภาพครอบคลุมส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล



1. จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดโรคระบาดใน
โรงพยาบาล

ไม่ใช้งบ

✓ ✓ ✓ ✓

ทีมIC

2. จัดต้ังทีมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือควบคุมการระบาดให้
มีประสิทธิภาพ/จัดเตรียมPPE  หน้ากากN95/ชุดPPE

งบวัสดุ
การแพทย์

✓ ✓ ✓ ✓

ทีมIC

3. ส่ือสารแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในทีมสอบสวนโรค
ทราบและน าสู่การปฏิบัติ

ไม่ใช้งบ

✓

ทีมIC

4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางเม่ือเกิดโรค ไม่ใช้งบ

✓ ✓ ✓ ✓

ทีมIC

 

6.พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ



ช่ือโครงการ/แผนงาน เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีมีความเส่ียงสูง ได้รับการสอบเทียบความเท่ียงตรง 100      

กลุ่มงาน/งาน  ทีมเคร่ืองมือแพทย์   โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.ให้หน่วยงานลงฐานข้อมูล
ส าคัญครุภัณฑ์การแพทย์ใน
โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ 
RMC 2020

ทุกหน่วยงานได้มี
การลงฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ใน
โปรแกรมแจ้งซ่อม
ออนไลน์ RMC 2020

ทุกหน่วยงานลงฐานข้อมูล
ส าคัญครุภัณฑ์การแพทย์ใน
โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ 
RMC 2020

ทุกหน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ณัฐพงศ์

4.ทีมเคร่ืองมือแพทย์ Round
 หน่วยงานท่ีส าคัญ
(LR,ER,OPD,IPD)

การRound
เคร่ืองมือแพทย์ใน
หน่วยงาน 4 แห่ง

หน่วยงานท่ีส าคัญได้รับการ 
Round

หน่วยงานท่ีส าคัญ
(LR,ER,OPD,IPD)

ไม่ใช้งบประมาณ P

ณัฐพงศ์

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

1. ทบทวน -ติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
2. ก าหนดเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมี
ความเส่ียงสูง มารับการ
Caribrate

กรรมการทีม
เคร่ืองมือแพทย์
ทุกงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ทีมคร่อมสายงาน  ทีมเคร่ืองมือแพทย์

ผู้รับผิดชอบ

1.กรรมการจากทีมเคร่ืองมือ
ซ่ึงเป็นตัวแทน จากแต่ละ
หน่วยงานร่วมประชุม 6  
เดือน/ครั ง

มีการประชุมทีม
เคร่ืองมือแพทย์ 2 
ครั ง / ปี

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

การะเกตุ

2.มีการcaribrate เคร่ืองมือ
แพทย์ท่ีมีความเส่ียงสูง

เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมี
ความเส่ียงสูงผ่าน
การสอบเทียบปีละ1
 ครั ง

เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีความเส่ียง
สูงผ่านการสอบเทียบ100 %

เคร่ืองมือแพทย์ท่ี
มีความเส่ียงสูง

✓

งบประมาณของ
 สบส

✓

การะเกตุ



ช่ือโครงการ/แผนงาน เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีมีความเส่ียงสูง ได้รับการสอบเทียบความเท่ียงตรง 100      

กลุ่มงาน/งาน  ทีมเคร่ืองมือแพทย์   โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

5.เปล่ียนสายปล๊ักเสียบจาก
เคร่ืองมือแพทย์ไปยังเต้ารับ
หน่วยงานท่ีส าคัญต้นแบบ(IPD)

เปล่ียนสายปล๊ัก
เสียบจากเคร่ืองมือ
แพทย์ไปยังเต้ารับ
ทุกตัว

ได้รับการเปล่ียนสายปล๊ักเสียบ
จากเคร่ืองมือแพทย์ไปยังเต้ารับ
ทุกตัว

หน่วยงานท่ีส าคัญ
 ต้นแบบ(IPD)

1. ค่าจ้างเหมาติดตั งอุปกรณ์
ปล๊ักกราวด์ ให้กับจุดบริการ 1
 จุด ต้นแบบ  (IPD) ฝ่ังชาย

35,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

  3
5,0

00
.00 ณัฐพงศ์

6.มีการcaribrate เคร่ือง MB 
 ของงานห้องคลอด 1 เคร่ือง

เคร่ือง MB ได้รับการ
 calibrate ตาม
เกณฑ์

 เคร่ือง MB  ของงานห้องคลอด 
ได้รับการ caribrate

งานห้องคลอด 1. ค่าตรวจสอบ caribrate 
เคร่ือง MB เคร่ืองละ 6000 
บาท จ านวน 1 เคร่ือง เป็น
เงิน 6,000 บาท

6,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
   

 6
,00

0.0
0 การะเกตุ

7. จัดซื อสารมาตรฐานบิลิรู
บินส าหรับเคร่ืองตรวจ บิริลู
บินในเด็กแรกเกิด

จัดซื อสารมาตรฐาน
บิลิรูบินส าหรับ
เคร่ืองตรวจ บิริลูบิน
ในเด็กแรกเกิด

เคร่ือง MB ได้รับการ 
ตรวจสอบความพร้อมใช้ ตาม
เกณฑ์

งานห้องคลอด 1.Bilirubin Standard 
Solution(Pigment) ขวดละ 
3X0.6 ml  ราคาขวดละ 
2,100  บาท                     
                 2.Bilirubin 
Control Solution 
(Pigment) ขวดละ3X0.6 ml 
 ราคาขวดละ 2,100  บาท

4,200

เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  4
,20

0.0
0 การะเกตุ

8. เปล่ียน Battery เคร่ืองช่ัง
น  าหนักเด็กทารกพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง ย่ีห้อ NAGATA รุ่น  
BW 20 kg

เคร่ืองช่ังน  าหนัก
เด็กทารกพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง ย่ีห้อ 
NAGATA รุ่น  BW 
20 kg

แบตช ารุดเก็บไฟไม่อยู่ต้อง
เสียบปล๊ักตลอด

 งานผู้ป่วนนอก เปล่ียน Battery เคร่ืองช่ัง
น  าหนักเด็กทารกพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง ย่ีห้อ NAGATA รุ่น  
BW 20 kg จ านวน 1 ก้อน 
เป็นเงิน 2,000 บาท

2,000

เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
,00

0.0
0 ณัฐพงศ์



ช่ือโครงการ/แผนงาน เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีมีความเส่ียงสูง ได้รับการสอบเทียบความเท่ียงตรง 100      

กลุ่มงาน/งาน  ทีมเคร่ืองมือแพทย์   โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

9. เปล่ียน Battery เคร่ือง 
Infusion pumpย่ีห้อ TOP 
2200

เคร่ือง Infusion 
pump ย่ีห้อ TOP 
2200 ได้รับการ
เปล่ียน Battery

ทดแทนอันเก่าเส่ือมสภาพใช้
งานไม่ได้

งานผู้ป่วยใน Battery เคร่ือง Infusion 
pumpย่ีห้อ TOP 2200 ก้อน
ละ   2,500 บาท จ านวน 5 
ก้อน รวมเป็นเงิน 12,500 
บาท

12,500

เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

12
,50

0.0
0 ณัฐพงศ์

10..มีการcaribrate เคร่ืองมือ
แพทย์ท่ีมีความเสียงพื นฐาน
ของโรงพยาบาล

เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมี
ความเส่ียงพื นฐาน
ผ่านการสอบเทียบปี
ละ1 ครั ง

เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีความเส่ียง
พื นฐานผ่านการสอบเทียบ100
 %

เคร่ืองมือแพทย์ท่ี
มีความเส่ียง
พื นฐานได้รับการ
caribrate

ค่าจ้างสอบเทียบและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์
พร้อมใบรับรองไม่จ ากัด
จ านวน (บริการแบบเหมา
จ่ายตามรายการแนบ 64 
รายการ)

69,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

69
,00

0.0
0 การะเกตุ 

เอื อมพร   
ณัฐพงศ์

11.มีการcaribrate เคร่ืองมือ
แพทย์ท่ีมีความเสียงพื นฐาน
ของ รพ.สต.จ านวน 8 แห่ง

เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมี
ความเส่ียงพื นฐาน
ผ่านการสอบเทียบปี
ละ1 ครั ง

เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีความเส่ียง
พื นฐานผ่านการสอบเทียบ100
 %

เคร่ืองมือแพทย์ท่ี
มีความเส่ียง
พื นฐานได้รับการ
caribrate

ค่าจ้างสอบเทียบและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์
พร้อมใบรับรองไม่จ ากัด
จ านวน (บริการแบบเหมา
จ่ายสอบเทียบพร้อมกับ
โรงพยาบาลเนินมะปราง) 
ของรพ.สต.จ านวน 8 แห่งๆ
ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 
24,000 บาท

24,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

4,0
00 การะเกตุ 

เอื อมพร   
ณัฐพงศ์

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

 1
8,7

00
.00

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
  -

   

   
  1

28
,00

0.0
0

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

  6
,00

0.0
0

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
  -

   

152,700



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ ตอบสนองโครงการท่ี 32 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี 59 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

ช่ือโครงการ/แผนงาน    โครงการประชุม / อบรม /สัมมนาของ รพ.เนินมะปรางทุกกลุ่ม      

กลุ่มงาน/      วิชาการ  (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์

2. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

3. กลุ่มการพยาบาล

4. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

5. กลุ่มงานเภสัชกรรม

6. กลุ่มงานทันตกรรม

7. กลุ่มงานรังสีการแพทย์

8. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก9. กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

10.กลุ่มงานประกันฯ

11. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

12. งาน  PCU

13. กลุ่มงานโภชนาการ

14. ศูนย์คุณภาพ

รวม 500,000
500,000                                     

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ปี 2 ครั ง / คน เจ้าหน้าท่ี รพ.  ทุก
หน่วยงาน

192  คน

500,000 เงินบ ารุง อัจฉรา , ชริสรา

รวมท้ังส้ิน

1. ประชุม /อบรม /สัมมนา 
หน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ





ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence) และ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

โครงการท่ี 29 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน     

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1.1 ประชาสัมพันธ์ 1669 ทุกช่อง ทาง 
ได้แก่ ผู้ป่วย OPD ,NCD, Wardและทุก
หน่วยบริการ ผ่านเสียงตามสาย,สปอร์ต
โฆษณาส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ร้อยละผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
มาโดยระบบ EMS เพ่ิมขึ น 2%
 /ไตรมาส

ประชาชนท่ีเกิดภาวะ
เจ็บป่วยวิกฤติได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว

ประชาชนในเขตอ าเภอ 
เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

 1.2 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการจมน  า
ในเด็กแรกเกิดจนถึง 15 ปี ในชุมชนและ
โรงเรียนทุกระดับ

ประชาชน ผู้ปกครองท่ีดูแลเด็ก
มีความตระหนักถึงภัยจากการ
จมน  า มีการป้องกันเด็กไม่ให้
จมน  า

อัตราการเสียชีวิตจาการ
จมน  าในเด็กอายุไม่เกิน 15
 ปี  0  ราย

ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
และโรงเรียนทุกระดับใน
เขตรับผิดชอบของอ าเภอ
เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

ระยะเวลาด าเนินงาน

1.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด
ตัวช้ีวัดย่อย : 1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
                 2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม มาตรฐานเวลาท่ีก าหนด

2.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินครบวงจร



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน     

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

1.3  ขยายเครือการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินสู่องค์การปกครองท้องถ่ิน         
และให้การสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ของบุคลากร (FR) โดยการแจ้งแหล่ง
ฝึกอบรม และให้การฝึกอบรมเบื องต้น

เครือข่ายมีความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

อปท.เข้าร่วมเป็นหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1
 แหล่ง/ปี

อปท.ทุกแห่งในเขตอ าเภอ
เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

1.4 ประชุมชี แจงแนวทางปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินแก่เครือข่ายบริการ
แพทย์ฉุกเฉินของอ าเภอเนินมะปราง และ
ร่วมกันวางแผนงานปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินในเครือข่ายอ าเภอเนินมะปราง

ได้แผนปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินร่วมกันของเครือข่าย อ.
เนินมะปราง

เครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินใน
เครือข่าย อ.เนินมะปราง
ทุกแห่ง/หน่วยมีความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติและ
พร้อมในการปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

จ านวน  40 คน  -จนท.
รพ.สต. /PCU 12 แห่งละ
 1 คน /ER  1 คน -จนท.
 อปท.8แห่งๆ ละ 2 คน 
 -จนท.ทีมกู้ชีพ3ทีมละ 3
 คน      -จนท. ศปถ.อ. 2
 คน

ใช้งบประมาณ ของ 
พชอ.เนินมะปราง

✓

สมหวัง,ศิริธร



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน     

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

1.5 ซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์   ปีงบประมาณ  2566

มีแนวทางในการบริหารจัดการ
เม่ือเกิดอุบัติเหตุหมู่ ภายใน
ท้องท่ีและเครือข่าย

1.จนท.มีความรู้ ความ
เข้าใจในการให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุอย่างถูกต้อง     
 2.ผู้ป่วยอุบัติเหตุได้รับ
การดูแล เบื องต้นและส่ง
ต่ออย่างปลอดภัย ทันเวลา
 ตามแนวทาง

 จ านวน 80 คน -จนท.
รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน
 /PCU 1 คน จ านวน 12
 คน -แพทย์ , พยาบาล 
และ จพ.สาธารณสุข(เวช
กิจฉุกเฉิน) รพ.เนิน
มะปราง จ านวน 10 คน 
 -เจ้าหน้าท่ีจากสถานี
ต ารวจและงานป้องกัน
อ าเภอ แห่งละ 2 คน 
จ านวน 6 คน -จนท.จาก
 อปท.ทุกแห่งๆ ละ 3  
คน จ านวน 24 คน -
จนท.จากหน่วยกู้ชีพ 
ผู้น าชุมชน และ อสม. 
จ านวน  28  คน

ใช้งบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล    
(รพสต. เขียน
โครงการขอ
งบประมาณ)

✓

สมหวัง,ศิริธร



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน     

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

  2.1 ลดภาวะแออัดในห้องฉุกเฉิน ( ER 
Crowding ) โดยก าหนดให้ใช้ National 
triage guideline ในการคัดกรองผู้ป่วย

มีพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยตลอด
 24 ช่ัวโมง

1) อัตราผู้ป่วยมีอาการ
ทรุดลงขณะรอตรวจ
เท่ากับ 0                    
  2) อัตราข้อร้องเรียน
เร่ืองระยะเวลารอคอย
เท่ากับ 0

ผู้รับบริการทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

2.2.พัฒนาระบบการคัดแยกผู้ป่วยใน ER
   1).ฟ้ืนฟูความรู้เร่ืองการคัดแยกผู้ป่วยใน
 ER ตามแนวทาง ESI V4 แก่พยาบาล 
ERทุกคน
   2) .ก าหนดให้พยาบาลมีการสรุปการ
คัดแยกระดับผู้ป่วยก่อนการจ าหน่ายทุก
ครั ง/ทุกราย
   3). จัดให้มีพ่ีเลี ยงส าหรับพยาบาลท่ีเป็น
 In charge ใหม่
   4). ทบทวนการคัดแยกผู้ป่วยโดยผู้
ช านาญกว่าทุกเวรเช้า พร้อมแก้ไขให้
ถูกต้อง

ผู้ป่วยท่ีรับบริการท่ี ER ได้รับ
การคัดแยกอย่างถูกต้อง และ
ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและปลอดภัย

อุบัติการณ์การคัดแยก 
Under/Over triage ท่ี ER
ไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด
(< 5% )

ผู้รับบริการทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

  2.3 แยกส่วนการท าหัตถการ ฉีดยา ท า
แผล ออกจากห้องฉุกเฉิน (แผนระยะ 5 ปี)

ผู้ป่วยฉีดยาท าแผลต่อเน่ือง
ได้รับบริการท่ีรวดเร็วไม่ปะปน
กับผู้ป่วยฉุกเฉิน

อัตราข้อร้องเรียนเร่ือง
ระยะเวลารอคอยในผู้ป่วย
สีเขียว/สีขาว เป็น 0

ผู้รับบริการทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน     

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

 2.4  รับการประเมิน ECS คุณภาพ จาก
ผู้ตรวจสอบภายนอก   ท ากิจกรรม 5 ส. 
จัดโซนดูแลผู้ป่วยวิกฤต โซนผู้ป่วย
บาดเจ็บปานกลาง โซนหัตถการ

มีการประเมิน ECS ด้วยตนเอง
 ปีละ 1 ครั ง

ผลการประเมิน ECS ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50

เจ้าหน้าท่ีงานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

ไม่ใช้งบประมาณ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ สมหวัง,ศิริธร

 2.5 พัฒนาระบบการส่งต่อ RM refer 
รวบรวมความเส่ียงท่ีเกิดขึ นระหว่างส่งต่อ
 วิเคราะห์ แก้ไข สรุปเป็นระบบ เพ่ือ
พัฒนาการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ

ติดตั งระบบการรายงานความ
เส่ียงระบบส่งต่อ  เจ้าหน้าท่ีมี
ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญในการรายงานความ
เส่ียงระบบส่งต่อ

1) อัตราการรายงานความ
เส่ียงระบบส่งต่อเพ่ิมขึ น  
 2) ความเส่ียงระบบส่งต่อ
ได้รับการแก้ไข ในทุกระดับ

เจ้าหน้าท่ีงานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

P P P P P P

2.6.พัฒนาบุคลากรหน่วยงาน อุบัติเหตุ
ฉุกเฉินด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน

 1.พยาบาล  ER  ผ่านการ
อบรม Pre hospital nures 2 
คน        2.พยาบาลER ผ่าน
การอบรม Stroke   basic 
course  1 คน/ปี                
                   3.พยาบาล ER
 ผ่านการอบรม ENP 1 คน      
                   4.พยาบาล  ER
 ผ่านการอบรมหลักสูตร การ
ช่วยชีวิตขั นสูง
(ACLS)  2 คน

1.พยาบาล ER (น้องใหม่)
 2.พยาบาลER ท่ียังไม่ 
ได้อบรม Pre-hospital   
  3.พยาบาลER ท่ียัง
ไม่ได้อบรม Stroke basic
 course                    
 4.พยาบาล ER ท่ียัง
ไม่ได้อบรม ENP           
       5.พยาบาล  ER ท่ี
ยังไม่ได้อบรมหลักสูตร
การช่วยชีวิตขั นสูง 
(ACLS)  2 คน

สมหวัง,ศิริธรพยาบาลER มีความรู้และ
ทักษะในการประ เมิน
ผู้ป่วย และให้การดูแล
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน

เงินบ ารุง
(งบพัฒนา
บุคลากร)

P P P



ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน     

กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินงาน
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

P P P PP P P P P

สมหวัง,ศิริธร2.7.พัฒนาบุคลากรหน่วยงาน อุบัติเหตุ
ฉุกเฉินด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน

1.พยาบาลER ผ่านการอบรม 
Stroke   basic course  1 
คน/ปี          2.พยาบาล ER 
ผ่านการอบรม ENP 1 คน     
3.พยาบาล  ER ผ่านการอบรม
หลักสูตร การช่วยชีวิตขั นสูง
(ACLS)  2 คน

พยาบาลER มีความรู้และ
ทักษะในการประ เมิน
ผู้ป่วย และให้การดูแล
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน

1. พยาบาลER ท่ียังไม่ได้
อบรม Stroke basic 
course                     
  2.พยาบาล ER ท่ียัง
ไม่ได้อบรม ENP           
        3.พยาบาล  ER ท่ี
ยังไม่ได้อบรมหลักสูตร
การช่วยชีวิตขั นสูง 
(ACLS)  2 คน

เงินบ ารุง
(งบพัฒนา
บุคลากร)



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence) และ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

29) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ช่ือโครงการ/แผนงาน   โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน     
กลุ่มงาน/งาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลเนินมะปราง

รายละเอียด จ านวน (บาท)
ระบุ

แหล่งงบ
ต.ค.

พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค.
ก.พ
.

มี.ค.
เม.
ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในชุมชน 6,000

1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินในชุมชน 
ได้แก่โรค  STROKE, Sepsis, STEMI  ให้แก่ อสม. (3 หมอ) และ
 Care Giver (CG) ทุกหมู่บ้าน

 

 - จัดประชุมในการประชุมประจ าเดือนของ อสม. ของแต่ละ    
รพสต./PCU  แห่งละ 1 ครั ง ๆ ละ  2  ชม. รวมทั งหมด 12 ครั ง

 - การประชุมสนับสนุนคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วย และส่ือ VDO 
เร่ืองโรค STROKE, Sepsis, STEMI และการดูแลผู้ป่วยสนับสนุน 
อสม. และ CG  เพ่ือให้น าไปใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชนและ
การดูแลผู้ป่วย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

10) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency 
Management)

1.2. อสม. และ CG น าความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน  ได้
 แก่โรค  STROKE, Sepsis, STEMI ไปด าเนินการดูแลผู้ป่วยและ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในครัวเรือนท่ีรับผิดชอบใน
หมู่บ้าน ให้มีความรู้เร่ืองการดูแลเบื องต้นและน าผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษาทันตามเวลาท่ีก าหนด

 -    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  6

,00
0อาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.)  และ Care Giver
 (CG) เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉินในชุมชน  
ร้อยละ 80 ของ อสม.
และ CG ทั งหมดใน
อ าเภอเนินมะปราง

1. อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
และ Care Giver (CG)
  มีความรู้เร่ืองโรค
วิกฤติ ฉุกเฉิน ได้แก่ 
STROKE, Sepsis, 
STEMI  แนวทางการ
ดูแลเบื องต้นและการ
ส่งต่อผู้ป่วย             
 2.ผู้ป่วยโรควิกฤติ
ฉุกเฉินในชุมชน ได้แก่ 
STROKE, Sepsis, 
STEMI ได้รับการดูแล
เบื องต้นและส่งต่อ
อย่างทันเวลาและ
ปลอดภัย

 1. อสม. ทุกคน
ใน   อ.เนิน
มะปรางจ านวน 
1,230 คน   2.  
Care Giver (CG)
 จ านวน    60 คน

1. ค่าวัสดุในการ
ด าเนินงาน

เงินบ ารุง
รพ.เนิน
มะปราง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



รายละเอียด จ านวน (บาท)
ระบุ

แหล่งงบ
ต.ค.

พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค.
ก.พ
.

มี.ค.
เม.
ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

รวม 6,000

 2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน อาคาร
ใหม่ เพ่ือรับการประเมิน ECS คุณภาพ

2.1)  ท ากิจกรรม 5 ส. จัดโซนดูแลผู้ป่วยวิกฤต โซนผู้ป่วย
บาดเจ็บปานกลาง และโซนหัตถการ

 2.2) ติดสต๊ิกเกอร์ Algorithm การดูแลผู้ป่วยวิกฤต 4 รายโรค 2. ค่าจ้างท าสต๊ิก 
เกอร์ Algorithm 
ขนาด 100x150 
ซม.จ านวน 4 
แผ่นๆละ 1,000 
บาท

4,000

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
4,0

00

 รวม 8,000

3. วิจัยพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรค
วิกฤติและฉุกเฉิน (STROKE , Sepsis , STEMI )

 1. ค่าวัสดุในการ
ด าเนินงาน

3,000

   
  2

,00
0

      
  1

,00
0

   3.1. ศึกษาสภาพปัญหาการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรควิกฤติ
และฉุกเฉิน (STROKE , Sepsis , STEMI )และแนวทางการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน (STROKE , 
Sepsis , STEMI )
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เงินบ ารุง
รพ.เนิน
มะปราง
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- 

ได้รูปแบบการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยโรควิกฤติและ
ฉุกเฉิน  (STROKE , 
Sepsis , STEMI ) ของ
อ าเภอเนินมะปราง

ผู้ป่วยโรควิกฤติและ
ฉุกเฉิน คือSTROKE ,
Sepsis และ STEMI 
เข้าถึงบริการตามเวลา
ท่ีก าหนดเพ่ิมขึ น  
ได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้อง และปลอดภัย

จ านวน  45 คน   
 -จนท.รพ.สต. /
PCU 12 แห่งละ 
1 คน / ER  2 คน
  -จนท. อปท.8
แห่งๆ ละ 1 คน  
 -จนท.ทีมกู้ชีพ4
ทีมละ 1 คน       
  - ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  7 
ต าบล ๆ ละ 1 คน
 -ประธาน อสม.
ของ  รพสต./PCU
 12  แห่งละ ๆ 
ละ 1 คน

เงินบ ารุง
รพ.เนิน
มะปราง

2.ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม 3 ครั ง  ๆ 
ละ 45 คน ๆ ละ 1
 มื อ/ครั ง มื อละ 25
 บาท

1.2. อสม. และ CG น าความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน  ได้
 แก่โรค  STROKE, Sepsis, STEMI ไปด าเนินการดูแลผู้ป่วยและ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในครัวเรือนท่ีรับผิดชอบใน
หมู่บ้าน ให้มีความรู้เร่ืองการดูแลเบื องต้นและน าผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษาทันตามเวลาท่ีก าหนด

มีการประเมิน ECS ด้วย
ตนเอง ปีละ 1 ครั ง

การประเมิน ECS ด้วย
ตนเอง ผ่านเกณฑ์ไม่  
ต่ ากว่า ร้อยละ 50

เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้รับบริการทุกคน 
ในงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช

1.ค่าจ้างท าสต๊ิก 
เกอร์ติดพื นโซน 
CPR ขนาด 
160x240 ซม.  
จ านวน 2 แผ่นๆ 
ละ 2,000 บาท
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  6

,00
0อาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.)  และ Care Giver
 (CG) เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉินในชุมชน  
ร้อยละ 80 ของ อสม.
และ CG ทั งหมดใน
อ าเภอเนินมะปราง

1. อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
และ Care Giver (CG)
  มีความรู้เร่ืองโรค
วิกฤติ ฉุกเฉิน ได้แก่ 
STROKE, Sepsis, 
STEMI  แนวทางการ
ดูแลเบื องต้นและการ
ส่งต่อผู้ป่วย             
 2.ผู้ป่วยโรควิกฤติ
ฉุกเฉินในชุมชน ได้แก่ 
STROKE, Sepsis, 
STEMI ได้รับการดูแล
เบื องต้นและส่งต่อ
อย่างทันเวลาและ
ปลอดภัย

 1. อสม. ทุกคน
ใน   อ.เนิน
มะปรางจ านวน 
1,230 คน   2.  
Care Giver (CG)
 จ านวน    60 คน

เงินบ ารุง
รพ.เนิน
มะปราง



รายละเอียด จ านวน (บาท)
ระบุ

แหล่งงบ
ต.ค.

พ.ย
.

ธ.ค. ม.ค.
ก.พ
.

มี.ค.
เม.
ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

  3.2 น าเสนอผลศึกษาสภาพปัญหาการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
โรควิกฤติและฉุกเฉิน (STROKE , Sepsis , STEMI )และแนวทาง
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินให้แก่
ผู้เก่ียวข้อง คือ เจ้าหน้าท่ีของห้องฉุกเฉิน ,รพสต. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและทีมกู้  ผู้น าชุมชน  อสม.ใน อ.เนินมะปราง  และ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน

 

  3.3. น ารูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยวิกฤติ
และฉุกเฉิน (STROKE , Sepsis , STEMI ) ไปทดลองปฏิบัติ 3 
เดือน แล้วประชุมผู้เก่ียวข้อง คือ เจ้าหน้าท่ีของห้องฉุกเฉิน รพ.
เนินมะปราง ,รพสต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้น าชุมชน 
 อสม.ใน อ.เนินมะปราง  เพ่ือประเมินปรับปรุงรูปแบบให้
เหมาะสม  แล้วน ารูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
วิกฤติและฉุกเฉินไปทดลองปฏิบัติต่อให้ครบ 5 เดือน จึงประเมินผล

 3.4. สรุปผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน (STROKE , Sepsis , STEMI ) และคืน
ข้อมูลให้แก่ผู้เก่ียวข้อง คือ เจ้าหน้าท่ีของ รพ.เนินมะปราง ,สสอ.
เนินมะปราง รพสต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ผู้น าชุมชน 
 อสม.

รวม 6,375

รวมท้ังหมด 20,375
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ได้รูปแบบการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยโรควิกฤติและ
ฉุกเฉิน  (STROKE , 
Sepsis , STEMI ) ของ
อ าเภอเนินมะปราง

ผู้ป่วยโรควิกฤติและ
ฉุกเฉิน คือSTROKE ,
Sepsis และ STEMI 
เข้าถึงบริการตามเวลา
ท่ีก าหนดเพ่ิมขึ น  
ได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้อง และปลอดภัย

จ านวน  45 คน   
 -จนท.รพ.สต. /
PCU 12 แห่งละ 
1 คน / ER  2 คน
  -จนท. อปท.8
แห่งๆ ละ 1 คน  
 -จนท.ทีมกู้ชีพ4
ทีมละ 1 คน       
  - ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน  7 
ต าบล ๆ ละ 1 คน
 -ประธาน อสม.
ของ  รพสต./PCU
 12  แห่งละ ๆ 
ละ 1 คน

2.ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม 3 ครั ง  ๆ 
ละ 45 คน ๆ ละ 1
 มื อ/ครั ง มื อละ 25
 บาท



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

10) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency 
Management)

สมหวัง
,ศิริธร

ผู้รับผิด
 ชอบ



ผู้รับผิด
 ชอบ

สมหวัง
,ศิริธร

สมหวัง
,ศิริธร

สมหวัง
,ศิริธร



ผู้รับผิด
 ชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 34 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพเวชระเบียน  

กลุ่มงาน/งาน เวชระเบียน 

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. พัฒนาระบบเวชระเบียน             
     1.1 เพ่ิมข้อมูลบัตรบันทึก
ผู้รับบริการให้เป็นปัจจุบันและได้ตาม
เกณฑ์ สปสช.(ประวัติผู้ป่วย)

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

   1.2 ตรวจสอบข้อมูลการรับบริการ 
และการลงรหัส ICD10  ICD 9cm ทุก
วัน

ไม่ใช้งบประมาณ มินตรา

   1.3 Scanเวชระเบียนผู้ป่วยใน/นอก
และเอกสารต่างๆ พร้อมทั งตรวจรับ
เวชระเบียนผู้ป่วยในทุกวันก่อนเก็บ

ไม่ใช้งบประมาณ ชญณัฐ

2. ตรวจสอบการ Scan ประวัติผู้ป่วย 
และเอกสารต่างๆ

ความสมบูรณ์การ
บันทึกเวชระเบียน    

 ≥ 80 %

ความสมบูรณ์การ
บันทึกเวชระเบียน  

   ≥ 80 %

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

3. พัฒนาระบบการจัดเก็บเวชระเบียน
 OSCC

อุบัติการณ์ร้องเรียน
เปิดเผยประวัติ
ผู้ป่วย=0

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

น  าผึ ง

4. ปรับทะเบียน ยืม-คืน เวชระเบียน
ผู้ป่วยใน/นอก

การหายเวช
ระเบียน=0

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

น  าผึ ง

5. ท าคู่มือปฏิบัติงานเวชระเบียน ไม่ใช้งบประมาณ  

P

 

น  าผึ ง

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงานผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียน

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ความสมบูรณ์การ
บันทึกเวชระเบียน  

 ≥ 80 %

ความสมบูรณ์การ
บันทึกเวชระเบียน    

  ≥ 80 %



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 34 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)  

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีห้องบัตร รหัสโครงการ
กลุ่มงาน/งาน เวชระเบียน 

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดบุคลากรเข้าอบรม CPR IC ความ
เส่ียง

เจ้าหน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีบัตร 
จ านวน 5 คน  

P

 

น  าผึ ง

2.จัดให้บุคลากรเข้าร่วมซ้อมแผนรับ
อุบัติเหตุหมู่

เจ้าหน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีบัตร 
จ านวน 5 คน  

P

 

น  าผึ ง

รวมท้ังส้ิน

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงานผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียน

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน ควบคุม ป้องกันโรคระบาด ให้มีประสิทธิภาพ  รหัสโครงการ

กลุ่มงาน/งาน งานเปล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ตรวจสอบความพร้อมใช้และท า
ความสะอาดรถเข็นน่ัง-นอน/ท าความ
สะอาดสถานท่ีน่ังรอตรวจผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียงCovid19

รถเข็นสะอาดพร้อม
ใช้ สถานท่ีรอตรวจ
สะอาด ปราศจาก
เชื อ ผู้ป่วยปลอดภัย

ไม่ใช้งบประมาณ พนักงานเปล

2. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเข็นรถเข็นของพนักงาน
เปล/ประเมินความรู้IC

ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

น  าผึ ง

3. จัดท าแนวทางในการซ่อมบ ารุง
รถเข็น

ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

น  าผึ ง,
พนักงานเปล

4. ท าความสะอาดรถเข็นท่ีเป้ือนทันที
และท าความสะอาดทุกเวรบ่ายพร้อม
ส่งแจ้งในLineกลุ่ม

รถเข็นสะอาดพร้อม
ใช้

ไม่ใช้งบประมาณ พนักงานเปล

5. จัดท าคู่มือการใช้รถเข็นน่ัง-นอน ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

น  าผึ ง

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงานผู้ป่วยนอก งานเปล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)  

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรพนักงานเปล รหัสโครงการ

กลุ่มงาน/งาน งานเปล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดบุคลากรเข้าอบรม CPR IC ความ
เส่ียง

เจ้าหน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีงาน
เปลจ านวน 3 คน  

P

 

น  าผึ ง

2.จัดให้บุคลากรเข้าร่วมซ้อมแผนรับ
อุบัติเหตุหมู่

เจ้าหน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีงานเปล
 จ านวน 3 คน  

P

 

น  าผึ ง

รวมท้ังส้ิน

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงานผู้ป่วยนอก งานเปล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 ศึกษาเรียนรู้เกณฑ์การประเมินQA 
แบบใหม่

การดูแลตาม
มาตรฐาน

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ใน
เร่ืองการประเมิน QA

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   2.1 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเน่ือง

มีแนวทางหรือ
คู่มือดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ผู้ป่วยนอกท่ีมา
รับบริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   2.2 พัฒนาCQIต่อยอดเร่ืองเดิมหรือ
พัฒนาเร่ืองใหม่ท า R2R หรืองานวิจัย

บทความงานวิจัย มี CQI หรืองานวิจัย
 อย่างน้อย 1 เร่ือง

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   2.3 พัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลให้ได้ตามเกณฑ์ของส านักการ
พยาบาล/สภาการพยาบาล(ตามเกณฑ์
สปสช.ใหม่) ก าหนดบางโรค

การบันทึก
ทางการพยาบาล
มีคุณภาพ 
ผิดพลาดน้อย

บันทึกทางการ
พยาบาลได้ตาม
เกณฑ์ของ สปสช.

ความสมบูรณ์
ของการบันทึก
ทางการพยาบาล
 ≥ ร้อยละ80

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   2.4 ติดตามประเมินผล  ปรับปรุง แก้ไข 
หลังได้พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล

การบันทึก
ทางการพยาบาล
มีคุณภาพ 
ผิดพลาดน้อย

บันทึกทางการ
พยาบาลได้ตาม
เกณฑ์ของ สปสช.

ความสมบูรณ์
ของการบันทึก
ทางการพยาบาล
 ≥ ร้อยละ80

ไม่ใช้งบประมาณ

P P P P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

1. พัฒนาและประเมินคุณภาพบริการพยาบาลงานผู้ป่วยนอก

2. พัฒนาส่วนขาดให้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

3. พัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วย
ตามนโยบาย PCT (DM HT COPD 
STROKE  MIและ โรคCovid19)

รายงานโรคท่ีต้อง
ควบคุม เช่น
Covid19 DF 
DHF HFM TB 
Herpanginaฯ

ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   4.1 ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านการ
ควบคุมและป้องกันการติดเชื อของงาน
ผู้ป่วยนอก ให้สอดคล้องกับนโยบายของทีม 
IC

แนวทางปฏิบัติ
ด้านการควบคุม
และป้องกันการ
ติดเชื อของงาน
ผู้ป่วยนอก

ลดความเส่ียง
เจ้าหน้าท่ีติดเชื อ
จากการท างาน

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   4.2 ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้าน IC

ลดความเส่ียง
เจ้าหน้าท่ีติดเชื อ
จากการท างาน

อัตราการเกิด
เจ้าหน้าท่ีติดเชื อ
โรคจากการ
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   4.3 รายงานโรคท่ีต้องควบคุม เช่น 
Herpangina DF DHF HFM TB Covid-19

รายงานโรคท่ีต้อง
ควบคุม เช่น
Covid19 DF 
DHF HFM TB 
Herpanginaฯ

รายงานโรคทุกเดือน เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

5.พัฒนางานด้านการบริหารจัดการความ
เส่ียง

บันทึกและ
รายงานความ
เส่ียงของหน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ีรายงาน
ความเส่ียงทุกเดือน

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

3. พัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วย

4. พัฒนางานควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ

5.พัฒนางานด้านการบริหารจัดการความเส่ียง



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

   6.1 พัฒนากิจกรรมให้ความรู้วิธีปฏิบัติตัว
เก่ียวกับโรคท่ีเป็น/พัฒนาจุดExit nurse

พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ วัลภา

   6.2 ติดตามอุบัติการณ์ความเส่ียงท่ีส าคัญ
 ถ้าพบว่าอุบัติการณ์ท่ีเกิดมีระดับความ
รุนแรงถึงเกณฑ์

การดูแลตาม
มาตรฐาน

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

7.พัฒนากิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน สถานบริการมี
ความสะอาด 
ปลอดภัย

ร้อยละเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมท ากิจกรรม 5 
ส. ในหน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

8.ส่งข้อมูลผู้ป่วยท่ีต้องเย่ียมแก่ทีมHHC รายได้จากการ
เย่ียมบ้านตาม
เกณฑ์ สปสช.

ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ีมีการ
ดูแลแบบ
ประคับประคอง 
(Palliative Care)

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ ยุวนาต

   9.1 ประเมินตนเองระดับหน่วยงาน โดย
ปรับปรุง Service profile ทุก 1 ปี P

   9.2 ทบทวน 12 กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือหาโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย

P P

   9.3 ติดตามตัวชี วัดของหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง และส่งให้งานท่ีเก่ียวข้อง P P P P

8.พัฒนาระบบการเย่ียมบ้าน

9.พัฒนางานตามมาตรฐาน HA

ไม่ใช้งบประมาณ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน HA

ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 

ขั น 3

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

6.พัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วย (ต่อ)

7.พัฒนาส่ิงแวดล้อม



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

   10.1 จัดท าแผนอัตราก าลังคนของงาน
ผู้ป่วยนอกทั งระยะสั นและระยะยาว P

   10.2 จัดท าเกณฑ์การจัดอัตราก าลังท่ี
เหมาะสมกับภาระงานโดยใช้เกณฑ์ของ
ส านักการพยาบาล

P

   10.3 ทบทวน Job Description ของ
บุคลากรทางการพยาบาลของงานผู้ป่วยนอก P

   11.1 เข้าร่วมทบทวบพันธกิจ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ และตัวชี วัดของ
กลุ่มการพยาบาล

พัฒนาแนวทางใน
การปฏิบัติงาน

เป้าหมายและตัวชี วัด
ของงานผู้ป่วยนอก

เป้าหมายและ
ตัวชี วัดของงาน
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ
P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   11.2 จัดท าแผนปฏิบัติการงานผู้ป่วย
นอกท่ีสอดคล้องกับกลุ่มการพยาบาลและ
ของโรงพยาบาล

แผนปฏิบัติการงาน
ผู้ป่วยนอก

เป้าหมายและตัวชี วัด
ของงานผู้ป่วยนอก

เป้าหมายและ
ตัวชี วัดของงาน
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   11.3 ประเมินผลติดตามตัวชี วัดของงาน
ผู้ป่วยนอก

ติดตามตัวชี วัดของ
งานผู้ป่วยนอก

พัฒนาศักยภาพใน
การท างาน

พัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน

ไม่ใช้งบประมาณ
P P P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   11.4 น าผลการวิเคราะห์ตัวชี วัดท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์มาทบทวนหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานทุกเดือน

ติดตามตัวชี วัดของ
งานผู้ป่วยนอก

พัฒนาศักยภาพใน
การท างาน

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   11.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสรุป
ผลงานผู้ป่วยนอกปีละ2ครั ง (9เดือนและ12
เดือน)

วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา

พัฒนาศักยภาพใน
การท างาน

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

10.พัฒนาบุคลากร          

11.แผนงานพัฒนาระบบบริหารแผนงานผู้ป่วยนอก

มีบุคลากรท่ี
เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน

ร้อยละของอ าเภอท่ีมี
บุคลากรสาธารณสุข

เพียงพอ

เจ้าหน้าท่ีผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

ไม่ใช้งบประมาณ



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

   12.1 ความเพียงพอพร้อมใช้ของ
เคร่ืองมือช่วยชีวิตท่ีส าคัญ

   12.2 สภาพส่ิงแวดล้อมในการท างานและ
การให้บริการของงานผู้ป่วยนอก

   12.3 การปฏิบัติตามแนวทางของทีม
ควบคุมและป้องกันการติดเชื อในโรงพยาบาล

   12.4 การใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลผู้ป่วย

   12.5 การบันทึกทางการพยาบาลแบบ 
Focus Charting

   12.6 การค้นหาความเส่ียงเชิงรุกในการ
ดูแลผู้ป่วย

12.ประชุมเพ่ือถ่ายทอดการประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและติดตามการปฏิบัติงาน งานผู้ป่วยนอกเดือนละ 1 คร้ัง ก าหนดแผนการนิเทศงานของงานผู้ป่วยนอก จ านวน 6 เร่ือง

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก

กลุ่มงาน/งานการพยาบาล  

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

   13.1 ก าหนดข้อมูลส าคัญ ตัวชี วัดของ
งานผู้ป่วยนอก P น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   13.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี วัด
P น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   13.3 จัดเก็บและบันทึกตัวชี วัดท่ีส าคัญทุก
เดือน น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   13.4 ส่งข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลกลุ่มการ
พยาบาลทุกเดือน (ตัวชี วัด QA) น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   13.5 ส่งข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลกลุ่มการ
พยาบาลทุก3เดือน P P P P น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   13.6 วิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลส าคัญ
และน ามาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา P P น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   13.7 ส่ือสารข้อมูลส าคัญให้กับบุคลากร
ในงานผู้ป่วยและผู้บังคับบัญชาตามล าดับ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   13.8 ปรับเกณฑ์/วิธีการประเมินและ
ประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพ P P น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

รวมท้ังส้ิน 0   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

13.แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศงาน

ผู้ป่วยนอก

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ

สารสนเทศงานผู้ป่วย
นอก

ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศท่ีได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)  

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีผู้ป่วยนอก รหัสโครงการ
กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยนอก

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 ความรู้โรคตามเข็มมุ่ง P

   1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืน
วิชาชีพขั นสูง P

   1.3 การพัฒนาทักษะการให้บริการเช่น
การคัดกรองผู้ป่วย การซักประวัติ การ
เจ็บป่วย  การแปรผลEKGฯ

P

   1.4 ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต
P

   1.5 จัดส่งบุคลากรทางการพยาบาลร่วม
ประชุมด้านวิชาการของกลุ่มการพยาบาลท่ี
ก าหนด

อบรมความรู้การท า
วิจัยแบบ R2R, อบรม
พัฒนาบริการสู่
ความป็นเลิศ ร่วม
กิจกรรมOD, ประชุม
วิชาการเร่ืองกฏหมาย
ด้านวิชาชีพกับการ
พยาบาล, อบรมเร่ือง
การบันทึกทางการ
พยาบาลและ MRA

เจ้าหน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีงาน
ผู้ป่วยนอก

งบพัฒนาบุคลากร

P

น  าผึ ง

   1.6 พัฒนางานQAโดยตรวจประเมินQA
ไขว้กับรพ.บางกระทุ่ม

เจ้าหน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีงาน
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ
P

น  าผึ ง

หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

งบพัฒนาบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

น  าผึ ง

1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยส่งเข้าอบรม/ประชุมวิชาการและการน าเผยแพร่ผลงาน

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเจ้าหน้าท่ี

ผู้ป่วยนอก

เจ้าหน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีงาน
ผู้ป่วยนอก

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีผู้ป่วยนอก รหัสโครงการ
กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยนอก

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

   2.1 จัดบุคลากรเข้าร่วมอบรมมาตรฐาน
งานสุขศึกษา

พัฒนามาตรฐานงาน
สุขศึกษางานผู้ป่วยนอก

เจ้าหน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจ้าหน้าท่ีงาน
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ
P

น  าผึ ง

   2.2 เผยแพร่ความรู้โดยแจกแผ่นพับและ
จัดตั งบอร์ดความรู้เก่ียวกับโรค

การปฏิบัติตัว การ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น
Covid19 ไข้เลือดออก
 วัณโรค  และ 
อุจจาระร่วง

ให้ความรู้แก่ประฃาชน
ท่ีมารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ประฃาชนท่ีมา
รับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P P

น  าผึ ง

   2.3 จัดตั งมุมความรู้เก่ียวกับการผสม
เกลือแร่ แผ่นพับเอกสารความรู้ต่างๆ  (DM
 HT COPD STROKE MI ไข้เลือดออก วัณ
โรค  และ อุจจาระร่วง)

การปฏิบัติตัว การ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น
Covid19 ไข้เลือดออก
 วัณโรค  และ 
อุจจาระร่วง

ให้ความรู้แก่ประฃาชน
ท่ีมารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ประฃาชนท่ีมา
รับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P P

น  าผึ ง

   2.4 ให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน
รายบุคคล ก่อนรับยาโดยให้ผู้ป่วยท าแบบ
ประเมินความรู้และให้ความรู้เพ่ิมในส่วนท่ียัง
ไม่รู้

ประฃาชนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเพ่ิมมาก
ขึ น

ให้ความรู้แก่ประฃาชน
ท่ีมารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ประฃาชนท่ีมา
รับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

   2.5 เปิดVDOการประเมินผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพการแจ้ง1669ขณะรอแพทย์

ประฃาชนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเพ่ิมมาก
ขึ น

ให้ความรู้แก่ประฃาชน
ท่ีมารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ประฃาชนท่ีมา
รับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

รวมท้ังส้ิน

2.พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษางานผู้ป่วยนอก



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA  รหัสโครงการ

กลุ่มงาน/งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ทบทวนการปฏิบัติตาม  มาตรฐาน QA ผ่านมาตรฐาน QA ปฎิบัติตามมาตรฐาน

 QA
พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

การะเกตุ,
เอื อมพร

2. ทบทวนKPI ก าหนด และติดตามKPIท่ี
ใช้วัดผลงานปี 2566 ทุกเดือน

ผ่าน KPI ปี 2566 ปฎิบัติงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
ตัวชี วัด

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วัด

ไม่ใช้งบประมาณ การะเกตุ

3.ทบทวนคู่มือปฐมนิเทศงานห้องคลอด คู่มือปฐมนิเทศงาน
ห้องคลอด

เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการปฎิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

ผู้รับผิดชอบการ
ปฐมนิเทศห้อง
คลอด

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

การะเกตุ,
เอื อมพร

4.หน่วยงานห้องคลอดมีข้อมูลท่ีส าคัญ
ให้ฝ่ายการทุกวันท่ี10

ส่งข้อมูลทันเวลา ส่งรายงาน QA 
ภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน

พยาบาลห้อง
คลอด

ไม่ใช้งบประมาณ การะเกตุ

5.จัดท าขวัญใจผู้ให้บริการของงานห้อง
คลอด

ขวัญใจผู้ให้บริการ 1 
คน

วัดระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ การะเกตุ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน ห้องคลอด

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA  รหัสโครงการ

กลุ่มงาน/งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

6.เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
บริการสู่ความเป็นเลิศ

พยาบาลห้องคลอด
ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม100 %

ประชุม/อบรม
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมบริการสู่
ความเป็นเลิศ

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ การะเกตุ

7.พัฒนาศักยภาพบุคคลากรงานห้อง
คลอด ฟ้ืนฟูทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นใน
การช่วยคลอดฉุกเฉิน-การคลอดติดใหล่,
การช่วยคลอดท่าก้น,Prolap Cord,การ
ท าcondom balloon

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ฟ้ืนฟูทักษะการช่วย
คลอดฉุกเฉิน 100 %

1. อบรม ทักษะ
การฟ้ืนฟูการช่วย
คลอดฉุกเฉิน ปีละ 1
 ครั ง

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

พ.วริษฐา

8.ฟ้ืนฟูทักษะการใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ี
ส าคัญ  การช่วยคลอดด้วยสูญญากาศ, 
การใช้เคร่ือง Incubator Transport,
การเตรียมใส่ E-T tube เด็ก(NCPR)

พยาบาลทุกคนมี
ความช านาญในการใช้
เคร่ืองมือแพทย์

1. อบรมให้ความรู้ 
การใช้เคร่ืองมือ
แพทย์ท่ีส าคัญ ปีละ
 1 ครั ง

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

การะเกตุ,
เอื อมพร

9.ทบทวนแนวทางปฎิบัติท่ีส าคัญในการ
ดูแลรักษา รักษาพยาบาลของโรคท่ีพบ
บ่อยในหน่วยงานดังนี  
PIH,Pretermlabour,PROM,PPH,GDM,
Asphyxia,Neonatal Jaundice

ปฏิบัติตามแนวทางท่ี
ได้รับการอบรม จาก
ทีม MCH Broad

1. ได้รับการอบรม
ทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ทีม MCH Broad

หัวหน้างานห้อง
คลอด

ไม่ใช้งบประมาณ การะเกตุ



ช่ือโครงการ/แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA  รหัสโครงการ

กลุ่มงาน/งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

10.พัฒนางานโรงพยาบาลมาตรฐานแม่
และเด็ก โดยติดตามตัวชี วัดท่ีส าคัญ

   1.Asphyxia

   2.ทารกแรกเกิดน  าหนัก < 2,500 กรัม

   3. อัตราการเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวอย่างน้อย6 เดือน

11.พัฒนางานตามมาตรฐานHA      -
ทบทวนและปรับปรุงService Profile 
ทุก6 เดือน                              - 
ทบทวน 12 กิจกรรม                      
 - ติดตามผลการด าเนินงาน Clinical 
Tracer(TAP,PPH,Birth Asphyxia

ผ่านมาตรฐาน HA 1. จัดท า Service 
profile ให้เป็น
ปัจจุบัน               
   2. ทบทวนและ
ติดตามการ
ด าเนินงานทั ง 12 
กิจกรรม , C3ther
อย่างต่อเน่ือง

งานห้องคลอด ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

การะเกตุ,
เอื อมพร

การะเกตุ,
เอื อมพร

 

P

 

ผ่านมาตรฐานแม่และ
เด็ก

1. ลดอัตราการขาด
ออกซิเจนในทารก
แรกเกิด <30:1000 
   2. อัตรา LBW 
ลดลงน้อยกว่า ร้อย
ละ 7                  
 3. อัตราการเลี ยง
ลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียวอย่างน้อย 6 
เดือน มากกว่าร้อย
ละ 50

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ



ช่ือโครงการ/แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA  รหัสโครงการ

กลุ่มงาน/งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

12.พัฒนางานด้านการบริหารจัดการ
ความเส่ียง

การบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ น 
และพัฒนาการ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ทบทวนหาสาเหตุ
ในเคสความเส่ียง
ทางคลีนิกระดับ E 
ขึ นไป  อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั ง      
   2. กระตุ้นให้
บุคลากรทุก
หน่วยงานคีย์ความ
เส่ียง

กรรมการความ
เส่ียง (RM) งาน
ห้องคลอด

ไม่ใช้งบประมาณ ฐิติมา

13. พัฒนางานด้านส่ิงแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน                                   
      - พัฒนากิจกรรม  5 ส ใน
หน่วยงานห้องคลอด

ปรับปรุงแก้ไขงาน
และรักษาส่ิงแวดล้อม
ในสถานท่ีท างานให้ดี
ขึ น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานขององค์กร

1. จัดกิจกรรม 5 ส.
ในหน่วยงาน ทุกวัน
พุธ เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป

จนท. งานห้อง
คลอดทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ การะเกตุ

รวมท้ังส้ิน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   อัตราความส าเร็จทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6เดือนกินนมแม่อย่างเดียวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ช่ือโครงการ/แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA  รหัสโครงการ

กลุ่มงาน/งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ให้ค าแนะน าเร่ืองการเลี ยงลูกด้วยนม
แม่ในโรงเรียนพ่อแม่

หญิงตั งครรภ์ทุกคน
ได้รับความรู้เร่ืองการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอด
ได้รับความรู้เร่ือง
การเลี ยงลูกด้วยนม
แม่ทุกราย

ให้ความรู้เร่ือง
การเลี ยงลูกด้วย
นมแม่ 12 ครั ง

ไม่ใช้งบประมาณ การะเกตุ

2.ให้บริการคลินิกนมแม่ในโรงพยาบาล
ตั งแต่ขณะคลอดหลังคลอด จนกลับสู่
ชุมชน

มารดาหลังคลอด
บุตรทุกรายเข้าใจการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่ 
และการแก้ไขปัญหา
เบื องต้นท่ีบ้านได้

1.การให้ความรู้
เก่ียวการให้นมบุตร
 การป้ัมนม การ
เก็บน  านม 2.การ
แก้ไขการเลี ยงลูก
ด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอด
บุตรทุกราย

ไม่ใช้งบประมาณ พยาบาลห้อง
คลอด

3.ให้ความรู้ในการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ให้
มารดาหลังคลอดทุกรายและญาติ

มารดาหลังคลอดทุก
คนและญาติได้รับ
ความรู้เร่ืองการเลี ยง
ลูกด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอด
ทุกคนและญาติ
เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอด
เลี ยงลูกด้วยนม
แม่ทุกราย

ไม่ใช้งบประมาณ พยาบาลห้อง
คลอด

4.ติดตามการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ทุกราย
ท่ีมา F/U 7  วัน หลังคลอด

มารดาหลังคลอดทุก
คนได้รับการติดตาม
การเลี ยงลูกด้วยนม
แม่100  %

มารดาหลังคลอด
เลี ยงลูกด้วยนมแม่
ทุกราย

มารดาหลังคลอด
7 วัน

ไม่ใช้งบประมาณ พยาบาลห้อง
คลอด

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน ห้องคลอด

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA  รหัสโครงการ

กลุ่มงาน/งานห้องคลอด ฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

5.พัฒนาระบบการส่งข้อมูลการติดตาม
เย่ียมหลังคลอดให้ รพ.สต.เคร่ือข่ายทาง
 ทาง Group line MCH broad และลง
โปรแกรมThai COC และตั งกลุ่ม line 
รวมพลังนมแม่เนินมะปราง

เพ่ิมช่องทางการ
ส่ือสารผ่านส่ือ
sochial media

การรับส่งข้อมูลท่ี
รวดเร็วผ่านส่ือทั ง 3
 ช่องทาง

จนท.รพ.สต. 
พยาบาลห้อง
คลอด มารดา
หลังคลอด

ไม่ใช้งบประมาณ  การะเกตุ, 
วัทนวิภา

 6. ร่วมชี แจงผู้รับผิดชอบงานเร่ืองการ
บันทึกข้อมูล  HDC เร่ิองข้อมูลการกิน
นมแม่ ติดตามแม่หลังคลอด การบันทึก
ข้อมูล Thai COC

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งาน EPI ของแต่ละ
รพ.สต.ได้รับการ
ชี แจงการบันทึก
ข้อมูลการกินนมแม่

จนท.ผู้รับผิดชอบ
งาน EPI เข้าใจและ
สามารถบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้อง

จนท.ผู้รับผิดชอบ
งาน EPI เข้าใจ
และสามารถ
บันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วนและ
ถูกต้อง

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 การะเกตุ, 
วัทนวิภา

7.อบรมฟ้ืนฟูวิชาการนมแม่ เจ้าหน้าท่ีรพ.เนิน
มะปรางและจนท.
รพ.สต.ได้รับการ
อบรมฟ้ืนฟูเร่ืองการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่

เจ้าหน้าท่ีรพ.เนิน
มะปรางและจนท.
รพ.สต.เข้าใจและ
สามารถให้
ค าแนะน าเร่ืองการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่
กับผู้รับบริการได้

เจ้าหน้าท่ีรพ.
เนินมะปรางและ
จนท.รพ.สต.
ได้รับความรู้เร่ือง
การเลี ยงลูกด้วย
นมแม่กับ
ผู้รับบริการได้

ไม่ใช้งบประมาณ พ.รัตติการ   
เอื อมพร

8.ติดตามมารดาหลังคลอดเร่ืองการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่

.มารดาหลังคลอด
ได้รับการติดตามเร่ือง
การเลี ยงลูกด้วยนม
แม่เดือนละ 1 ครั งทุก
 อังคารท่ี 3 ของ
เดือนช่วงบ่าย

.มารดาหลังคลอด
ได้รับการติดตาม
เร่ืองการเลี ยงลูก
ด้วยนมแม่ตาม
เกณฑ์ในกลุ่ม 
TAP,LBW,Preterm,
Birth asphyxia

.มารดาหลังคลอด
ได้รับการติดตาม
เร่ืองการเลี ยงลูก
ด้วยนมแม่ตาม
เกณฑ์100%

ไม่ใช้งบประมาณ การะเกตุ

รวมท้ังส้ิน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาบริการพยาบาลเชิงรุก เพ่ือลดอัตราการ Re-visit Re-Admit และการ loss F/U  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หัวหน้างาน

รวม 0
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P

 

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. วิเคราะห์สาเหตุของการ 
Re-admit และการขาดนัด 
F/U ด าเนินการวางแผนเชิงรุก
เพ่ือป้องกันการ Re-admit 
และการขาดนัด F/U

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
การวางแผนจ าหน่ายใน
โรคเข็มมุ่ง/โรคท่ัวไป
 - พัฒนา CQI เร่ืองการ
วางแผนจ าหน่าย
 - พัฒนา CQI เร่ืองการ
กลับมาตรวจตามนัดได้
ตามเป้าหมาย

พัฒนากระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยเพ่ือลด
อัตราการ Re-admit
 และเพ่ิมอัตราการ
กลับมาตรวจตามนัด
ให้ได้ตามเกณฑ์

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

2. ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
และค าแนะน าเก่ียวกับโรคเพ่ือ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการ
ดูแลตนเองเพ่ือลดการ 
Re-admit และขาดการนัด 
F/U



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาบริการพยาบาลเชิงรุก เพ่ือลดอัตราการ Re-visit Re-Admit และการ loss F/U  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0
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 หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3. พัฒนาระบบการกลับมาตรวจตรง
ตามนัดเชิงรุก โดยโทรศัพท์ติดตาม
ผู้ป่วยล่วงหน้า 1 วัน ก่อนถึงวันนัด
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้กลับมาตรวจตามนัดได้
ตามก าหนด CQI เร่ือง : นัดกับเธอ
เจอกันสุขใจสุขภาพดีได้ใส่ใจดูแล
(วางแผนประสานหาคนโทรศัพท์ติด
ตามท่ีไม่ใช่พยาบาลเน่ืองจากภาระ
งานมากและ PM ติดวัน OFF ท าให้
ไม่สามารถโทรศัพท์ตามได้ทุกวัน)

4. ติดตามประเมินผลจากข้อมูลอัตรา
การกลับมาตรวจตามนัดและอัตรา 
Re-admit



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative Care)  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองตามแนวทางท่ี
ก าหนด (ดูแลด้านร่างกายด้านจิตใจ
จิตวิญญาณ สังคม เศรษฐกิจฯการใช้
เคร่ืองมือ)

 - พัฒนากระบวน
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองได้
ตามแนวทางท่ีก าหนด

 - ผลการด าเนินงาน
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองได้ตาม
เป้าหมาย
 - บุคลากรได้รับการเข้า
ร่วมประชุมในการดูแล
ผู้ป่วยประคับประคอง 
2 คน

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
พยาบาลงานผู้ป่วยใน

2. วางแผนส่งบุคลากรประชุมการ
ดูแลผู้ป่วยประคับประคองทั งภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล (ประชุม/
อบรม ระยะสั น) แบบ onsite และ 
online



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative Care)  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0
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 หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3. ส่งเย่ียมผู้ป่วยประคับประคอง
ได้ตามเกณฑ์ของทีม PCT/ทีม 
HHC

4. ติดตามผลการด าเนินการงาน
ด้านการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองทุก 3 เดือน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาระบบบริการ Intermediate Care  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หัวหน้างาน

รวม 0
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0
หมายเหตุ รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบการให้บริการใน
ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate Care
แบบ Intermediate bed
ส่งบุคลากรอบรม 1-2 คน

 - พัฒนากระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย Inter 
mediate Care ได้
ตามแนวทางท่ีก าหนด

 - ผลการดูผลผู้ป่วย
Intermediate Care 
ได้ตามเป้าหมาย
 - บุคลากรได้รับการ
ประชุมในการดูแล
ผู้ป่วย Intermediate 
Care จ านวน 2 คน

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
พยาบาล
งานผู้ป่วยใน

2. ประสานการท างานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
(แพทย์ กายภาพบ าบัด ทีม HHC)



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาระบบบริการ Intermediate Care 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0
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 หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3. ส่งเย่ียมผู้ป่วยระยะ Inter 
mediate Care ตามเกณฑ์ของ
ทีม PCT/ทีม HHC

4. ติดตามผลด้านการดูแลผู้ป่วย
Intermediate Care 
ทุก 3 เดือน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาระบบการรายงานเพ่ือควบคุมโรคติดต่อส าคัญ (DHF , HFM , TB)  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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 พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 
หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติตามแนวทางการ
รายงานทีม SRRT และ 
ส่ือสารในระบบ Line เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดความ
รวดเร็วในการรายงาน

รายงานเพ่ือควบคุม
โรคติดต่อส าคัญได้
ตามเกณฑ์

เพ่ือให้ระดับ
ปฏิบัติปฏิบัติตาม
แนวทางรายงาน
โรคของทีม SRRT

พยาบาล
งานผู้ป่วยใน

 2. ติดตาม / ประเมินผลเร่ือง
ความล่าช้าในการรายงาน
โรคติดต่อของงานผู้ป่วยใน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์การเย่ียมบ้านให้กับทีม HHC   

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวม 0
 

P

 P P P หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 

P

 

 1. ผู้รับผิดชอบทีม PCT ของ
งานผู้ป่วยใน ร่วมประชุมเพ่ือ
ปรับเกณฑ์ การส่งผู้ป่วยเพ่ือ
ติดตามเย่ียมบ้าน

มีการส่งข้อมูลผู้ป่วย
ท่ีเข้าเกณฑ์เย่ียมบ้าน
ให้กับทีม HHC ตาม

เกณฑ์

เพ่ือส่งข้อมูลการ
ดูแลต่อเน่ือง

ให้กับทีม HHC ได้
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

พยาบาลงาน
ผู้ป่วยใน

 2. ปฏิบัติตามแนวทางเกณฑ์
การส่งต่อให้ทีม HHC

 3. ติดตามประเมินผลการส่ง
ข้อมูลตามเกณฑ์ให้ทีม HHC 
ของงานผู้ป่วยในทุกรายไตรมาส

 

P

 

หัวหน้างาน

 4. น าปัญหาอุปสรรคในการส่ง
ข้อมูลให้ทีม HHC และน าผล
จากการเย่ียมบ้านของทีม HHC
 มาวิเคราะห์และหาโอกาส
พัฒนา

 

P

 

 

P

 



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน
ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลด้านการให้ข้อมูลเพ่ือเสริมพลังอ านาจกับผู้รับบริการ  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 

กรรมการ
ทีม PCT 
ของงาน
ผู้ป่วยใน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ทบทวนค านิยามของการ 
Re-admit D/C planingและ
การกลับมาตรวจตามนัด F/U
 ถ่ายทอดให้บุคลากรงาน
ผู้ป่วยในรับทราบและปฏิบัติ
ตาม

เกิดการพัฒนาระบบ
การติดตาม
ประเมินผลด้านการ
ให้ข้อมูลเพ่ือเสริม
พลังอ านาจให้กับ
ผู้รับบริการ

เพ่ือติดตาม
ประเมินผลด้าน
การให้ข้อมูลเพ่ือ
เสริมพลังอ านาจ
กับผู้รับบริการ

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

 2. ประสานทีม PCT ในการ
ทบทวนแนวทางการให้
ค าแนะน า ในการวางแผน
จ าหน่ายของโรคเข็มมุ่ง (DM, 
HT,Stroke,และ COPD) เพ่ือ
น าสู่การปฏิบัติ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน
ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลด้านการให้ข้อมูลเพ่ือเสริมพลังอ านาจกับผู้รับบริการ  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0
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หัวหน้างาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 3. ด าเนินการให้ความรู้และ
ค าแนะน ากับผู้ป่วยและ ญาติ
เก่ียวกับโรคเพ่ือเสริมสร้าง
พลังอ านาจ ในการดูแลตนเอง 
ในผู้ป่วย DM,HT,Stroke และ 
COPD (บูรณาการกับ
มาตรฐานสุขศึกษา)

 4. ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติในการให้ข้อมูลเพ่ือ
เสริมพลังอ านาจ จากการ
ติดตามข้อมูล Re-admit D/C
 planing และการกลับมา
ตรวจตามนัดทุกเดือนเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA   

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

P

 

หัวหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 - จัดท าแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับกลุ่มการ
พยาบาลและโรงพยาบาล

1. ร่วมทบทวนการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน QA 7 หมวด
และน า GAP มาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลงานผู้ป่วยใน

ทบทวนตามมาตรฐาน 
QA น า GAP มาหา
โอกาสพัฒนา

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

 - วิเคราะห์ตนเอง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หัวหน้างาน

รวม 0
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หัวหน้างาน

รวม 0

P P P P P P P P P
 

P

 

P P หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 - ประเมินแผนและกิจกรรม
ตามกรอบเวลา
 - กระตุ้นให้บุคลากรท า
ผลงาน CQI , R2R และ
งานวิจัย อย่างน้อยคนละ 1 
ผลงาน

 - ก าหนด Minimum data 
set และ KPI ของงานผู้ป่วยใน
 - ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้
ระดับปฏิบัติการทราบและ
ปฏิบัติ

ทบทวนตาม
มาตรฐาน QA น า 
GAP มาหาโอกาส
พัฒนา

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

 - ปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศปีละ
 1 ครั ง
 - เก็บข้อมูล KPI ส่งกลุ่มการ
พยาบาล รายเดือน รายไตร
มาส รายปี



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA    

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

P P P P P P P P P P P P
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 - ประเมินความพึงพอใจ (ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย, กพร., สภา
การพยาบาล)

 - ปฏิบัติตามแนวทางการให้
การบริการโดยเคารพสิทธิของ
ผู้ป่วย การรักษาความลับของ
ผู้ป่วย การรับผิดชอบต่อสังคม
 ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประสานข้อมูล OSCC ในการ
พิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ

ทบทวนตาม
มาตรฐาน QA น า 
GAP มาหาโอกาส
พัฒนา

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

 - ปฏิบัติตามกฏหมาย / 
จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ
 - พัฒนาช่องทางท่ีหลากหลาย
ในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA    

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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 หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 หัวหน้างาน

รวม 0

P P P หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 - จัดท าแผนการนิเทศเพ่ือ
ก ากับติดตามมาตรฐาน
การพยาบาลและการปฏิบัติ
ของบุคลากรงานผู้ป่วยใน ทุก 
3 เดือน
(แผนการนิเทศ กิจกรรมการ
นิเทศ ตัวชี วัด)

 - ทบทวน / ปรับปรุง Job 
มอบหมายงานEmpowerment
ในการบริหารจัดการของ
พยาบาล Incharge , member
ทุก 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ

 - น าข้อมูล ข้อเสนอแนะมาหา
โอกาสในการพัฒนา
 - ประเมินความไม่พึงพอใจ
 - จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย 
ให้รางวัลบุคลากรงานผู้ป่วยใน
 ทุกเดือน

ทบทวนตามมาตรฐาน 
QA น า GAP มาหา
โอกาสพัฒนา

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA    

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

ผู้รับผิดชอบ

 - พัฒนาระบบการนิเทศงาน
ของงานผู้ป่วยในอย่างเป็น
รูปธรรม ทุก 3 เดือน (วางแผน
 >นิเทศ>สรุปผลการนิเทศ>หา
โอกาสพัฒนา>ติดตาม
ประเมินผล)

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA    

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวม 0

รวม 0

P

หัวหน้างาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

ทบทวนตามมาตรฐาน 
QA น า GAP มาหา

โอกาสพัฒนา

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการ

บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน

พยาบาลผู้ป่วยใน

หัวหน้างาน

 - ทบทวน / ปรับปรุง คู่มือ
การปฏิบัติงาน ของ งานผู้ป่วย
ใน ปีละ 1 ครั ง

หัวหน้างาน

 - จัดให้บุคลากรได้ร่วม
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม
บริการสู่ความเป็นเลิศ  (ตามแผนท่ีกลุ่มการพยาบาลก าหนด)

 

P

 

 - ก าหนด Minimun 
Reguiment ของงานผู้ป่วยใน
ส าหรับใช้ในงานปฐมนิเทศ
และสอนงาน กรณีเจ้าหน้าท่ี 
มาปฏิบัติงานใหม่

ผู้รับผิดชอบ

 - ปฏิบัติตามขั นตอนการ
ประสานงานต่างๆ ทั ง
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA    

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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P

 

หัวหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0
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P

 

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

P หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

ร่วมกิจกรรมซ้อนแผนอัคคีภัย
เพ่ือให้มีการเตรียม ความ
พร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินปีละ 1
 ครั ง

งบประมาณ

 -ทบทวน Case 
conferencce ตามเกณฑ์ ท่ี
ก าหนด ของทีม  PCT / RM

ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 - ทบทวนค าส่ังมอบหมาย
งานและขอบเขตการปฏิบัติ 
งานปีละ 1 ครั ง

ผู้รับผิดชอบ

 - ประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยผู้บังคับบัญชา
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ลักษณะการประเมิน แบบ 
180 องศา ทุก 6 เดือน

ทบทวนตาม
มาตรฐาน QA น า 
GAP มาหาโอกาส
พัฒนา

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หัวหน้างานรอง
หัวหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน QA    

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

P

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 - พัฒนาการใช้กระบวนการ
พยาบาล การบันทึกทางการ
พยาบาลโดยปรับเป็นแบบ 
Electronic nusre's note 
เพ่ือลดระยะเวลาในการ
บันทึกและเกิดมาตรฐานใน
การดูแลผู้ป่วย

 - ทบทวนกระบวนการงาน
หลักตาม Service profile ปี
ละ 1 ครั ง

ผู้รับผิดชอบ

 - ปฏิบัติตาม Flow chart 
เร่ืองการจัดการเม่ือเกิด ความ
ผิดพลาดขณะปฏิบัติงานและ
ให้มีการรายงาน อุบัติการณ์
ตามนโยบายของทีม RM

ทบทวนตามมาตรฐาน 
QA น า GAP มาหา
โอกาสพัฒนา

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนงานบริหารอัตราก าลังงานผู้ป่วยในให้เพียงพอ  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หัวหน้างาน

รวม 0
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P

 หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 2.วิเคราะห์ภาระงานตาม 
Productivity ทุกเดือน เพ่ือ
ปรับอัตราก าลังให้มี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ

มีการวิเคราะห์ 
Productivity ทุกเดือน

เพ่ือปรับ
อัตราก าลังให้
เหมาะสม

หัวหน้างานผู้ป่วย
ใน

ผู้รับผิดชอบ

 1.จัดท าแผนอัตราก าลังงาน
ผู้ป่วยใน ระยะสั น, ระยะยาว

มีแผนอัตราก าลังงาน
ผู้ป่วยใน

เพ่ือให้อัตราก าลัง
งานผู้ป่วยในมี
เพียงพอ

หัวหน้างาน
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลงานผู้ป่วยใน  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 

P

 
หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 หัวหน้างาน

รวม 0

P หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

หมายเหตุ รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 2.ประเมิน Core 
Competency และ 
Functional Competency 
เพ่ือท า GAP Analysis

 3.จัดท าแผน IDP ตามส่วน
ขาดของ Need Assessment
 และจากการประเมิน 
Competency ของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

 1.ส ารวจความต้องการการ
ฝึกอบรม (Need 
Assessment) ของเจ้าหน้าท่ี
งานผู้ป่วยใน

มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาล

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรทางการ
พยาบาล

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลงานผู้ป่วยใน  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 6.ส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรงานผู้ป่วยใน จัดท า
ผลงาน CQI อย่างน้อยคนละ 
1 เร่ือง

 5.Monitor และติดตาม
ประเมินผล การพัฒนา 
บุคลากรตามแผน IDP ทุกราย
ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ

 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามแผน IDP

มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาล

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรทางการ
พยาบาล

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลงานผู้ป่วยใน  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

7.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ในการจัดท า R2R และ
งานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาล

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรทางการ
พยาบาล

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

8.มีผลงาน R2R หรือ
ผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เร่ือง

ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาความผาสุกและสุขภาพของบุคลากรงานผู้ป่วยใน 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

มีการพัฒนาด้าน
ความผาสุกและ

สุขภาพของบุคลากร

เพ่ือพัฒนาความ
ผาสุกและสุขภาพ
ของบุคลากรงาน

ผู้ป่วยใน

พยาบาลผู้ป่วยใน

 

P

 

หัวหน้างาน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

 1.น าผลการวิเคราะห์ความ
ผาสุกและความผูกพัน ของ
พยาบาลงานผู้ป่วยใน น าข้อท่ี
มีคะแนนต่ ามาวางแผนการ
ตอบสนอง ความต้องการของ
บุคลากร ได้แก่ ความทุ่มเท
ความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน ความห่วงใย
อนาคตขององค์การและความ
ต้องการในการด ารงความเป็น
สมาชิกขององค์การ (มีเฉพาะ
ความผูกพันส่วนความผาสุก
ไม่มีข้อมูล เป็นข้อมูลรวมอยู่ใน
 Happinometer ไม่สามารถ
ระบุวิชาชีพได้)

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาความผาสุกและสุขภาพของบุคลากรงานผู้ป่วยใน  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวม 0

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

 

P 

หัวหน้างาน

P

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

หัวหน้างาน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ีจะท าคือ ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
องค์กรเพ่ือให้บุคลากรมีความ
มุ่งหมายเดียวกับองค์กร 
พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 (ด้านการอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะ)

มีการพัฒนาด้าน
ความผาสุกและ
สุขภาพของบุคลากร

หัวหน้างาน

 3.น าผลการตรวจสุขภาพมา
ด าเนินการแก้ไขภาวะสุขภาพ
ตามปัญหาท่ีพบในแต่ละกลุ่ม

 2.ปฏิบัติตามนโยบายให้
บุคลากรงานผู้ป่วยในได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

เพ่ือพัฒนาความ
ผาสุกและสุขภาพ
ของบุคลากรงาน
ผู้ป่วยใน

พยาบาลผู้ป่วยใน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาความผาสุกและสุขภาพของบุคลากรงานผู้ป่วยใน 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

หัวหน้างาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

หัวหน้างาน

 

P

 

 5.บุคลากรใหม่ได้รับการ
ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ
 B และให้ได้รับภูมิคุ้มกันกรณี
ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

ผู้รับผิดชอบ

 4.บุคลกรทางการพยาบาล
ได้รับการฉีดยา Vac ป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปีละ 1
 ครั ง

มีการพัฒนาด้าน
ความผาสุกและ
สุขภาพของบุคลากร

เพ่ือพัฒนาความ
ผาสุกและสุขภาพ
ของบุคลากรงาน
ผู้ป่วยใน

พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนงานด้านการเพ่ิมรายได้ขององค์กร 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

P P P หัวหน้างาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

3.ทบทวนเร่ืองสิทธิของผู้ป่วย
ท่ีมา Admit เพ่ือความ
ครอบคุมให้ค าแนะน าและ
ประสานงานประกันในการขึ น
ทะเบียนสิทธิการรักษา

 2.ติดตามประเมินผลความ
ครบถ้วนของการ key ข้อมูล
จากงานประกันเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

 1.ท าความเข้าใจรายการท่ี
ต้อง Key ข้อมูลในการ
ให้บริการให้บุคลากร งาน
ผู้ป่วยใน เพ่ือสามารถบันทึก
ได้ถูกต้องครบถ้วน

 - พัฒนาชุดข้อมูลของ
ผู้รับบริการท่ี Admit
 - ทวนสอบสิทธิการ
รักษาของผู้ป่วยทุกคน

 - เพ่ือบันทึก
ข้อมูลผู้ป่วยได้
ครบถ้วน
 - ผู้ป่วยมีสิทธิใน
การรักษาอย่าง
น้อย 1 สิทธิ / คน

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล HDC งานผู้ป่วยใน เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลและขอรายงาน  

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

 

P

 

หัวหหน้างาน

รวม 0

P P P P หัวหน้างาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 3.ติดตาม ความครบถ้วน 
ถูกต้องของการบันทึก
ฐานข้อมูล HDC ทุก 3 เดือน
และสะท้อนข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ี
งานผู้ป่วยในทราบและบันทึก
ให้ถูกต้อง

 2.ชี แจงให้เจ้าหน้าท่ีงานผู้ป่วย
ในรับทราบและลงบันทึกให้
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

 1.ประสานงาน IT เร่ือง
ฐานข้อมูล HDC ท่ีงานผู้ป่วย
ในต้องบันทึก

พัฒนาความสมบูรณ์
ของฐานข้อมูล HDC 
งานผู้ป่วยใน

เพ่ือบันทึกข้อมูล
ในฐานข้อมูล HDC
 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนการบริหารจัดการทางการพยาบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวม 0

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

หัวหน้างานP P P

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. ติดตามประเมินผลด้าน
หลักธรรมาภิบาลทุกไตรมาส

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 2.ส่งเสริม / กระตุ้นให้
พยาบาลงานผู้ป่วยในปฏิบัติ
ตามแนวทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการ
พยาบาล ขององค์กรพยาบาล

 1.ส่งเสริม / กระตุ้นให้
พยาบาลงานผู้ป่วยในปฏิบัติ
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กรพยาบาล

น าหลักธรรมาภิบาล
สู่การปฏิบัติใน
พยาบาลงานผู้ป่วยใน

บริหารจัดการ
ทางการพยาบาล
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

3. ติดตามประเมินผลด้านข้อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรมทุกเดือน

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

ผู้รับผิดชอบ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน :  แผนพัฒนางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA   

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานแผนงาน
1.จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2566

 

P

 หัวหน้างาน

2.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนโดยสรุปผลงานงาน
ผู้ป่วยใน ปีละ 2 ครั ง

รวม 0

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 
หัวหน้างาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน

ทีม PCT
1.พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยตามนโยบายของทีม PCT

ปฏิบัติตามแนวทาง
ในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มโรคส าคัญ

ดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
ปลอดภัย

พยาบาลงาน
ผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

2.ประชุมงานผู้ป่วยในเพ่ือ
ถ่ายทอดการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลและติดตามการ
ปฏิบัติงานงานผู้ป่วยใน เดือน
ละ 1 ครั ง

 

P

 

 

P

 

ผู้รับผิดชอบ

 - มีแผนปฏิบัติการ
งานผู้ป่วยใน ปี 2566
 - สรุปผลงาน 9 
เดือนและ 12 เดือน

เพ่ือปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของกลุ่ม
การพยาบาลและ
ของโรงพยาบาล

หัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

หัวหน้างาน
 

P

 

 

P

 





ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน :  แผนพัฒนางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA   

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

P หัวหน้างาน

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 หัวหน้างาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

ผู้รับผิดชอบ

ทีมควบคุมและป้องกัน
การติดเช้ือ
1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้าน
การควบคุมและป้องกันการติด
เชื อของงานผู้ป่วยในให้
สอดคล้องกับนโยบายของทีม 
IC

ปฏิบัติตามแนวทาง
ของทีม IC

ป้องกันและลด
การแพร่กระจาย
เชื อ ในงานผู้ป่วยใน

พยาบาลงาน
ผู้ป่วยใน

2.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ของทีม IC

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนพัฒนางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 หัวหน้างาน

 

P

 

 

P

 

P
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

 3. ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติตามทีมระบบ
ยาของงานผู้ป่วยใน

 

P

 

P P PP P P P P

P P
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

 2. ท า RCA ในกรณีท่ีมี
อุบัติการณ์เก่ียวกับความ
คลาดเคล่ือนทางยาตั งแต่
ระดับ E-UP ขึ นไป

P P

P P P P P P

P

ผู้รับผิดชอบ

ทีมระบบยา
 1. ปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติของทีมระบบ
การจัดการด้านยา

ปฏิบัติตามแนวทาง
ของทีม PTC

ลดความคลาด
เคล่ือนทางยาของ
งานผู้ป่วยใน

พยาบาล
ผู้ป่วยในทุกคน

P P P

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

P



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนพัฒนางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

รวม
รวมท้ังส้ิน

หัวหน้างาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 2. ติดตามอุบัติการณ์ความเส่ียง
ท่ีเกิดขึ นพร้อมทั งหาแนวทาง
แก้ไข กรณีมี E-up น ามาทบ
ทวน RCA

งบประมาณ

หัวหน้างาน

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ทีมบริหารจัดการความเส่ียง
 1. พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง
ทางการพยาบาลงานผู้ป่วยในตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงของ
 รพ.และของกลุ่มการพยาบาล 
เน้น 2P Safety

ปฏิบัติตามนโยบาย
ของทีม RM และ 
องค์กรพยาบาล เน้น
2P Sefety

ปฏิบัติตาม
นโยบายการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียงมี
ประสิทธิภาพ

พยาบาล
งานผู้ป่วยใน

P

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนพัฒนางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

รวม
รวมท้ังส้ิน

หัวหน้างาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. ติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการความเส่ียงของงานผู้ป่วย
ในทุกเดือน

งบประมาณ

P P

หัวหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

P P P P P

ระยะเวลาด าเนินงาน

P

ผู้รับผิดชอบ

3. วิเคราะห์แก้ปัญหาตามวงล้อ
PDSA ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
เพ่ือลดอุบัติการณ์

P P P P

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนพัฒนางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

หัวหน้างานP

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

P P P P P P P P P P P P หัวหน้างาน

2.ปฏิบัติตามนโยบายของงาน
อาชีวอนามัยในการตรวจเช็ค
แสงและสารเคมีในหน่วยงาน

3.กระตุ้นบุคลากรทางการ
พยาบาลมีความตะหนัก เฝ้า
ระวังและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการ
ท างาน

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน
1.พัฒนากิจกรรม 5 ส ใน
หน่วยงาน

พัฒนากิจกรรม 5 ส 
และ ปฏิบัติตาม
นโยบายของ
งานอาชีวอนามัย

มีส่ิงแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานท่ี
ปลอดภัย
เหมาะสมและลด
การเกิดอุบัติเหตุ
จากการท างาน

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนพัฒนางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม 0

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

P หัวหน้างาน

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาตามมาตรฐาน HA
 1. ประเมินตนเองระดับ
หน่วยงานโดยปรับปรุง
Service Profile ปีละ 1 ครั ง

1.ทบทวน 12 
กิจกรรมทบทวน
2.ประเมินตนเอง
ระดับหน่วยงาน

 3. ติดตามตัวชี วัดของ
หน่วยงานอย่างต่อเน่ืองและส่ง
งานให้งานท่ีเก่ียวข้อง (งาน
แผนงาน, ศูนย์พัฒนาคุณภาพ,
 กลุ่มการพยาบาล

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

P P

หัวหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

P P P

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หัวหน้างาน

 2. ทบทวน 12 กิจกรรม
ทบทวนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหา
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย P P P P P PP

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ใน
งานผู้ป่วยใน

หัวหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ช่ือโครงการ/แผนงาน : แผนพัฒนางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กลุ่มงาน/งาน งานผู้ป่วยใน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทีมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การแพทย์
 - บ ารุงรักษาเตียงไฟฟ้า 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ือง

มีการบ ารุงรักษาเตียง
ไฟฟ้าและซ่อมแซม
ประจ าปี 2566

เตียงไฟฟ้า จ านวน
 30 เตียง

เตียงไฟฟ้า 
จ านวน 30 เตียง

งบประมาณในการบ ารุงรักษาและ
ค่าบริการ Onsite ต่อปี
 - เตียงพาราเม๊าท์ = 23 เตียง
(ward = 19 , LR = 4 )
 - เตียงอ่ืนๆ = 7 เตียง
รวมท้ังหมด = 30 เตียง

25,000 เงินบ ารุง
 

P

 

หัวหน้างาน

รวม 25,000

รวมท้ังส้ิน 25,000

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตอบสนองโครงการท่ี 32 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 

ช่ือโครงการ/แผนงาน   การพัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  

กลุ่มงาน/งานนโยบายและแผนงาน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

P 

0 สมพงษ์ ,
ภาคิน

รวม 0

รวม 2,000

2. จัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือแผนงานประจ า
ของโรงพยาบาลเนิน
มะปรางปีงบประมาณ
 2566

โรงพยาบาลเนิน
มะปราง มี
แผนปฏิบัติการ
รองรับในการ
ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

1. ค่าจ้างท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง
ปีงบประมาณ 2566  จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 
700 บาท

3,500

3,5
00

3,500 สมพงษ์ ,
ภาคิน

รวม 3,500

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน งานนโยบายและแผนงาน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์
   1.1  จัดประชุมทบทวนทิศทางองค์กร 
 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ก าหนดนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง
 ตัวชี วัดทั งหมด และการน าเสนอแผนฯ
ปีงบประมาณ 2566

ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนของ
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง 
ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลเนิน
มะปราง มีแผน
ยุทธศาสตร์รองรับ
ในการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
,00

0   1.2 ถ่ายทอดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง และตัวชี วัด
ทั งหมดท่ีรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2566
 สู่การปฏิบัติ

ตัวชี วัดยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางทั งหมด 29 
ตัวชี วัด

โรงพยาบาลเนิน
มะปราง มี
แผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร์
รองรับในการ
ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2566

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

1. ค่าจ้างท ารูปเล่มคู่มือแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลเนินมะปรางปีงบประมาณ 2566
  จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 400 บาท

2,000 เงินบ ารุง 2,000 สมพงษ์ ,
ภาคิน



ช่ือโครงการ/แผนงาน   การพัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  

กลุ่มงาน/งานนโยบายและแผนงาน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1.ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลเนินมะปราง
 ปีงบ 65ทุกไตรมาส เสนอให้ท่ีประชุม กกบ.
 รับทราบและประชาสัมพันธ์

 - 

 -  การจัดกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ
 ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงาน

 - 

 - ระดับ และแนวโน้มตัวชี วัด

รวม 0
4. จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน ในปีท่ีผ่านมา

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่าน
มา

ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานในปีท่ี
ผ่านมา

งานนโยบายและ
แผน

1. ค่าจ้างท ารูปเล่มสรุปผลงานประจ าปีของ
โรงพยาบาลเนินมะปรางปีงบประมาณ 2565
  จ านวน 1 เล่ม ๆ ละ 500 บาท

500 เงินบ ารุง

50
0

500 สมพงษ์ ,
ภาคิน

รวม 500
5.ประเมินผล                                
     5.1  จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล
เนินมะปราง ปีงบประมาณ 2566

 5.2 จัดประชุมการจัดท าแผนและ
สรุปผลการด าเนินงาน โรงพยาบาลเนิน
มะปราง ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
 ของปีงบประมาณ 2566

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 6,000

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
6,

00
0.0

0

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

3. ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ปี 66

ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานตามแผน
ทุกไตรมาส

 - ความส าเร็จใน
การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตาม
แผน                -
 ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

สมพงษ์ ,
ภาคิน

 - รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน ใน
ประจ าปี 2566       -
 ทิศทางของปัญหา
และแนวโน้มปัจจัย
ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2567

ผ่านเกณฑ์ตัวชี วัด
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง ทั ง 29 
ตัวชี วัด และ
ด าเนินการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

P P

สมพงษ์ ,
ภาคิน

 

P 

 

P 

P



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 13 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบการจัดการด้านยา  

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดประชุมคณะกรรมการ PTC เพ่ือให้คณะกรรมการ

 PTC ประชุมก าหนด
นโยบายด้านยา

มีนโยบายด้านยาใช้
ในรพ.

คณะกรรมการ 
PTC จ านวน 14 
คน

ไม่ใช้งบประมาณ 0  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ภก.สุรินทร์

2.จัดท าเอกสาร ส่ือความรู้ 
ประชาสัมพันธ์เร่ืองการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล

มีเอกสาร ส่ือความรู้ 
ประชาสัมพันธ์เร่ือง
การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล

ผู้ป่วยท่ีมารับยาใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผล

 1.ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับ
และส่ือให้ความรู้

3,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

3,0
00

.00 ภญ.ปรียานารถ

3.ออกตรวจคลีนิก ร้านขายยา และ
สถานบริการสุขภาพ ในเขตอ าเภอ เนิน
มะปราง

คลีนิก ร้านขายยา 
และสถานบริการ
สุขภาพปฎิบัติตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนด

เพ่ือให้คลีนิก ร้าน
ขายยา และสถาน
บริการสุขภาพมี
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด

จ านวน 20 ร้าน ไม่ใช้งบประมาณ 0   

P

 

 

P

 

 

P

 

ภญ.เจนจิรา

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
หน่วยงาน งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบการจัดการด้านยา  

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

4.ออกตรวจจุดท่ีมีการส ารองยาเพ่ือดู
สภาพการเก็บยาและวันหมดอายุ

เพ่ือไม่ให้มียา
หมดอายุในท่ีท่ีส ารอง
ยาตามจุดต่างๆ

ยาท่ีส ารองตามจุด
ต่างๆพร้อมใช้งาน

LR,ER,WARD ไม่ใช้งบประมาณ 0 คุณพงศกร

5.จัดท าส่ือสุขศึกษาให้ความรู้ในการใช้
ยาท่ัวไป ยาท่ีต้องใช้เทคนิกพิเศษ แจก
ให้ผู้ป่วย

มีเอกสารส่ือสุขศึกษา
ให้ความรู้ในการใช้ยา
ท่ัวไป ยาท่ีต้องใช้เทค
นิกพิเศษ

ผู้ป่วยท่ีมารับยามี
ความรู้ในการใช้ยา 
และใช้ยาได้อย่าง
ถูกต้อง

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท าส่ือสุขศึกษา ให้ความรู้

3,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

3,0
00

.00 คุณปาริชาติ

6.จัดท าบัตรแพ้ยาและบัตรสงสัยแพ้ยา
ให้ผู้ป่วยท่ีแพ้ยาและสงสัยแพ้ยา

มีบัตรแพ้ยาและบัตร
สงสัยแพ้ยาให้ผู้ป่วยท่ี
แพ้ยาและสงสัยแพ้ยา

ผู้ป่วยเฝ้าระวังการ
แพ้ยาได้

1.ค่ากระดาษสีท าบัตร
แพ้ยา ค่ากระดาษสติก
เกอร์สีต่างๆ

3,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

 3
,00

0.0
0 ภญ.วลัยรัตน์

รวมท้ังส้ิน 9,000

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
3,0

00
.00

   
3,0

00
.00

   
3,0

00
.00

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานทันตกรรม  

กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดซื อวัสดุทันตกรรม เพ่ือใช้ในการ
บริการผู้ป่วยทางทันตกรรม

เพ่ิมการเข้าถึงบริการ
สุขภาพช่องปากของ
ประชากรทุกกลุ่มวัย 
≥ ร้อยละ 40

การเข้าถึงบริการ
สุขภาพช่องปาก
ของประชากรทุก
กลุ่มวัย ≥ ร้อยละ 40

ประชาชนในเขต 
อ.เนินมะปราง

1.แผนจัดซื อวัสดุ         ทันตกรรม
ประจ าปี 2566

1,253,261.80 แผนจัดซื อวัสดุ วุฒิพันธ์ุ

2.ออกหน่วยหมุนเวียนเพ่ือให้บริการทาง
ทันตกรรมในรพ.สต.หนองขมิ น/บ้านมุง/
ชมพู/ทุ่งยาว/วังโพรง/วังยาง/บ้านรักไทย

รพ.สต.ให้บริการ
สุขภาพช่องปากท่ีมี
คุณภาพ ≥ ร้อยละ 60

รพ.สต.ให้บริการ
สุขภาพช่องปากท่ีมี
คุณภาพ ≥ ร้อยละ 
60

ประชาชนในเขต 
รพ.สต.ท่ีออก
ให้บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ วิทยา

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงานบริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน

กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.บริการใส่ฟันเทียมพระราชทานแก่
ผู้ป่วยท่ีมีความต้องการใส่ฟันเทียม

ผู้สูงอายุ มีฟันเคี ยว
อาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ≥ ร้อย
ละ 60

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การเย่ียมบ้าน 
HHC,Paliative care

ประชาชนในเขต 
อ.เนินมะปราง

1.แผนจัดจ้างท าฟันปลอมประจ าปี 
2566

700,000 แผนจัดซื อวัสดุ วิทยา

รวมท้ังส้ิน

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 
โครงการท่ี 30 โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการเด็กเนินมะปรางฟันดี เร่ิมท่ีบ้าน
กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ประสาน จนท.รพ.สต.เพ่ือนัดผู้ปกครอง
และเด็ก

1.ฝึกทักษะผู้ปกครอง
และตรวจฟันเด็กต่ า
กว่า 3 ปี ≥ ร้อยละ 70

1.ฝึกทักษะ
ผู้ปกครองและตรวจ
ฟันเด็กต่ ากว่า 3 ปี 
≥ ร้อยละ 70

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

วิจิตรา

2.ตรวจฟัน ทาฟลูออไรด์วาร์นิช และให้
ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองโดยเจ้าหน้าท่ี
ทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาลร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.

2.ทาฟลูออไรด์วานิช
ในเด็กต่ ากว่า 3 ปี ≥ 
ร้อยละ 50

2.ทาฟลูออไรด์วานิช
ในเด็กต่ ากว่า 3 ปี ≥
 ร้อยละ 50

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

วิจิตรา

รวมท้ังส้ิน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ีเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เด็กประถม 1 ได้รับ
การเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ≥ ร้อยละ 30

1.เด็กประถม 1 
ได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน ≥ ร้อย
ละ 30

ไม่ใช้งบประมาณ อัญชลี

2.เด็กป.6 มี cavity 
free ≥ ร้อยละ 80

2.เด็กป.6 มี cavity 
free ≥ ร้อยละ 80

ไม่ใช้งบประมาณ อัญชลี

รวมท้ังส้ิน

1.ให้ความรู้ทันตสุขภาพ สอนแปรงฟัน 
ตรวจฟัน และนัดมาท าฟันท่ีโรงพยาบาล

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

เด็กนักเรียน
ระดับ

ประถมศึกษา ใน
เขตอ.เนิน

มะปรางทุกคน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการแม่จ๋ารักหนู ดูแลฟันด้วย   
กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ตรวจฟันในหญิง
ตั งครรภ์ ≥ ร้อยละ 90

1.ตรวจฟันในหญิง
ตั งครรภ์ ≥ ร้อยละ 
90

ไม่ใช้งบประมาณ สุพัตรา

2.บริการทันตกรรม
ในหญิงตั งครรภ์ ≥ 
ร้อยละ 40

2.บริการทันตกรรม
ในหญิงตั งครรภ์ ≥ 
ร้อยละ 40

ไม่ใช้งบประมาณ สุพัตรา

รวมท้ังส้ิน

หญิงตั งครรภ์ท่ีมา
รับบริการฝาก
ครรภ์ท่ีคลินิก 

ANC

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.ตรวจฟัน ให้ความรู้ทันตสุขภาพ และท า
หัตถการตามความจ าเป็นในไตรมาสท่ี 2 
ของอายุครรภ์

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence) และ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการ รณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง   
กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เด็กม.1 มีความรู้
เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพช่องปาก ≥ 
ร้อยละ 90

1.เด็กม.1 มีความรู้
เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพช่องปาก ≥ 
ร้อยละ 90

ไม่ใช้งบประมาณ สหรัฐ

2.เด็กม.1 สามารถ
แปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
 ≥ ร้อยละ 90

2.เด็กม.1 สามารถ
แปรงฟันได้อย่างถูก
วิธี ≥ ร้อยละ 90

ไม่ใช้งบประมาณ สหรัฐ

รวมท้ังส้ิน

เด็กนร.ชั นม.1 
จ านวน 19 
โรงเรียน

1.กิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ, 
ย้อมสีฟัน  2.ตรวจฟันเพ่ือเตรียมแผนการ
ออกหน่วยในโรงเรียน และนัดมารักษาท่ี 
รพ.ในรายท่ีมีปัญหา

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ใน 3 กลุ่มอายุ 
กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เด็ก 0-3 ปีมีความ
ชุกโรคฟันผุ ≤ ร้อยละ
 50

1.เด็ก 0-3 ปีมีความ
ชุกโรคฟันผุ ≤ ร้อย
ละ 50

1.เด็กอายุ 3 ปี 
300คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P

 

อัญชลี

2.เด็ก 12 ปี มีความ
ชุกโรคฟันผุ ≤ ร้อยละ
 50

2.เด็ก 12 ปี มีความ
ชุกโรคฟันผุ ≤ ร้อย
ละ 50

2.เด็กอายุ 12 ปี 
340 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P

 

อัญชลี

3.ผู้สูงอายุ มีฟันเคี ยว
อาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ≥ ร้อย
ละ 60

3.ผู้สูงอายุ มีฟัน
เคี ยวอาหารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ≥ 
ร้อยละ 60

3.ผู้สูงอายุ 60 ปี 
ขึ นไป 80 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P

 

อัญชลี

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

1.ส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ใน 3 กลุ่ม
อายุ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากส่งเสริมป้องกัน และส่งต่อบริการในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2566
กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในศูนย์
เด็กเล็กท่ีรับผิดชอบ

เด็กอายุ 3-5 ปี ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตอ าเภอเนิน
มะปราง 20 ศพด. 
จ านวน 564 คน

0 ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

สุพัตรา , 
อัญชลี , ป่ินมณี

2 จัดกลุ่มเด็กท่ีปราศจากฟันผุโดยให้
ค าแนะน าในการแปรงฟันอย่างต่อเน่ือง 
และตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั ง

2.เด็ก 12 ปี มีความ
ชุกโรคฟันผุ ≤ ร้อย
ละ 50

0 ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

สุพัตรา , 
อัญชลี , ป่ินมณี

3 จัดกลุ่มเด็กท่ีมีฟันผุระยะแรกและต้อง
ได้รับการทาฟลูออไรด์ทุก 3 เดือน และ
ฝึกผู้ปกครองแปรงฟันโดยวิธี Hand on

1. ฟลูออไรด์ 12 หลอด ๆ ละ 680 บาท 8,160 เงินบ ารุง

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

สุพัตรา , 
อัญชลี , ป่ินมณี

4 จัดกลุ่มเด็กท่ีมีฟันผุแบบเร่งด่วนต้อง
ได้รับการรักษา และฝึกผู้ปกครองแปรงฟัน
โดยวิธี Hand on

1. ท่ีมัดตัว (papoose board)  5 
อันๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 17,500 
 บาท 2. คีมถ่างปาก (Dental mouth
 gag) 12อันๆ ละ 1,284 บาท เป็นเงิน

 15,408 บาท

32,908 เงินบ ารุง

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

สุพัตรา , 
อัญชลี , ป่ินมณี

5 สรุปและติดตามผลการด าเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ
 

P 

สุพัตรา , 
อัญชลี , ป่ินมณี

รวมท้ังส้ิน 41,068

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)  

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีงานทันตกรรม  
กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ
  2 ครั ง/คน/ปี

1.บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
 ≥ ร้อยละ 80

1.บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล ≥ ร้อยละ
 80

บุคคลากรกลุ่ม
งานทันตกรรม

ประชุมวิชาการ ประชุมอบรม 103,000 แผนพัฒนา
บุคลากร

วุฒิพันธ์ุ

รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน
แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
โครงการท่ี 32 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)  

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบงาน IC ทันตกรรม   
กลุ่มงาน/งาน งานทันตกรรม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดซื อเสื อกาวน์ชนิดกันน  ามาใช้ในการ
บริการผู้ป่วย

1.บุคลากรมีเสื อ
กาวน์ชนิดกันน  าใช้
บริการผู้ป่วย 
โดยเฉพาะในงาน
หัตถการท่ีมีการฟุ้ง
กระจาย

1.จัดซื อเสื อกาวน์
กันน  ามาใช้บริการ
ผู้ป่วยแก่บุคลากร
ทันตกรรม จ านวน 
21 คน คนละ 4 ตัว

บุคลากรกลุ่มงาน
ทันตกรรม

จัดซื อเสื อกาวน์ชนิดกันน  าแขนยาวรัด
ข้อ มีคุณสมบัติป้องกันของเหลวร่ัวซึม 
จ านวน 84 ตัว

117,600 วิทยา

2.จัดซื อเสื อกาวน์ผ้า มาทดแทนของเดิมท่ี
มีสภาพเก่า

1.บุคลากรมีเสื อ
กาวน์ผ้าใช้บริการ
ผู้ป่วย

1.จัดซื อเสื อกาวน์ผ้า
 มาทดแทนของเดิม
ท่ีมีสภาพเก่า ให้แก่
บุคลากรทันตกรรม 
จ านวน 21 คน คน
ละ 4 ตัว

บุคลากรกลุ่มงาน
ทันตกรรม

จัดซื อเสื อกาวน์ผ้าเพ่ือทดแทนของเดิม
ท่ีมีสภาพเก่า จ านวน 84 ตัว

33,180 วิทยา

รวมท้ังส้ิน

ปรับแผนรอบ 6
 เดือน แผน
จัดซื อจัดจ้าง

เย็บผ้า

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานทันตกรรม

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
6.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

ตอบสนองแผนงานท่ีแผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบบริการหน่วยจ่ายกลางท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

ช่ือหน่วยงาน งานจ่ายกลาง

รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค
.

มิ.ย. ก.ค.
ส.ค
.

ก.ย. งบท้ัหมด

1.แผนการใช้เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ใช้งบ งบเวชภัณฑ์ P จิตรวรรณ

2.แผนใช้วัสดุส านักงาน/งานบ้านงานครัวปี 64 ใช้งบ งบแผนงานบริหาร P พัชรา

3.เตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ไม่ใช้งบ สุกัญญา

   3.1.เปล่ียนชุดกรองน  าสะอาด1ชุดพร้อมไส้
กรองเมนเดรน4ตัวของหม้อน่ึงไฟฟ้ารวม1ครั งต่อปี

ใช้งบ 12,000 เงินบ ารุง P สุกัญญา

   3.2ค่าตรวจเช็คบ ารุงรักษาเคร่ืองน่ึงไฟฟ้า3
ครั ง/ปี

ใช้งบ 15,000 เงินบ ารุง P P สุกัญญา

4.จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ใช้งบ งบบริหาร P P สุกัญญา

   4.1.การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือค่าตรวจเช็ค
เคร่ืองอบแก็ส/หม้อน่ึงไฟฟ้า

ใช้งบ งบบริหาร P P สุกัญญา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานจ่ายกลาง

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1 .การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ



ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบบริการหน่วยจ่ายกลางท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

ช่ือหน่วยงาน งานจ่ายกลาง

รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค
.

มิ.ย. ก.ค.
ส.ค
.

ก.ย. งบท้ัหมด
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

5.จัดโซนพื นท่ีห้องอบแก็สEO ไม่ใช้งบ P สุกัญญา

6.ประเมินผลตามตัวชี วัดและน าข้อมูลมาพัฒนา
ทุก 3 เดือน

ไม่ใช้งบ สุกัญญา

1.จัดอัตราก าลังบุคลากรและควบคุมตรวจสอบ
ให้มีบุคลากรปฏิบัติงานตามก าหนด

จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ สุกัญญา

2.จัดท าJob Assignment/Job Descriptionให้
เหมาะสมกับภารกิจและความสามารถของคน

ไม่ใช้งบ สุกัญญา

3.พัฒนาบุคลากรด้านทักษะการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายโดยเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม

ไม่ใช้งบ สุกัญญา

1.ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการหลักแบบ
ประเมินตนเอง

จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ สุกัญญา

2.ทบทวนและปรับปรุงจัดท าคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ใช้งบ สุกัญญา

2.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาคุณภาพการบริการ



ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบบริการหน่วยจ่ายกลางท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

ช่ือหน่วยงาน งานจ่ายกลาง

รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค
.

มิ.ย. ก.ค.
ส.ค
.

ก.ย. งบท้ัหมด
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

3.พัฒนาเทคนิคและทักษะการท าให้เคร่ืองมือ
ทางการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

ไม่ใช้งบ สุกัญญา

4.เฝ้าระวังคุณภาพโดยติดตามการควบคุม
ประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื อ4.1ทาง
ชีวภาพ.4.2 ทางเคมีภายนอก/ ภายใน

ไม่ใช้งบ สุกัญญา

1.จัดหาและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานใส่อุปกรณ์
ป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงพอใน
การปฏิบัติงานและส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก

จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ สุกัญญา

2.ทบทวนระบบบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ สุกัญญา

3.บันทึกความเส่ียงของหน่วยงานท่ีเกิดขึ นขณะ
ปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ นและ
รวบรวมส่งทีมบริหารความเส่ียงทุกเดือน

จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ สุกัญญา

4.ติดตามประเมินผลและวางแผนพัฒนา ไม่ใช้งบ สุกัญญา

รวม 27,000 เงินบ ารุง

4 .การพัฒนาระบบ IC และระบบบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

ตอบสนองแผนงานท่ีแผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบบริการหน่วยซักฟอกให้มีคุณภาพ

ช่ือหน่วยงานงานซักฟอก

รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท้ังหมด

1.จัดท าแผนการใช้ผ้าและแผนการใช้วัสดุ ทุกหน่วยงาน
ในรพ.

ใช้งบ งบ
แผนงาน
บริหาร

สุกัญญา

2.จัดท าแผนการใช้ทรัพยากร หน่วยซักฟอก ใช้งบ งบ
แผนงาน
บริหาร

สุชานุช/นิตย์

3.จัดอัตราก าลังบุคลากรและควบคุม
ตรวจสอบให้มีบุคลากรปฏิบัติงานตามก าหนด

หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ สุกัญญา

4.จัดท าJob Assignment/Job Description
ให้เหมาะสมกับภารกิจและความสามารถของ
คน

หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ สุกัญญา

5.พัฒนาบุคลากรด้านทักษะการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมาย(ศึกษาดูงาน)

หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ
P

สุกัญญา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

หน่วยงาน งานจ่ายกลาง

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบบริการหน่วยซักฟอกให้มีคุณภาพ

ช่ือหน่วยงานงานซักฟอก

รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

6..ทบทวน/ปรับปรุงจัดท าคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ
P

สุกัญญา

7.ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ
P

สุกัญญา

8.ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการหลัก
แบบประเมินตนเอง

หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ สุกัญญา

9.พัฒนาเทคนิคและทักษะการท าให้ผ้า
สะอาดมากย่ิงขึ น

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ สุกัญญา

10.ลดค่าใช้จ่าย น าผ้าเก่าท่ีขาดเป็นรูมาตัด
เย็บเป็นผ้าเช็ดมือใช้ในรพ.แทนการซื อผ้าเช็ด
มือใหม่

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ สุชานุช

11.เฝ้าระวังคุณภาพโดยติดตามตัวชี วัดและ
และรายงานอุบัติการณ์และน าข้อมูลมา
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ สุกัญญา



ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบบริการหน่วยซักฟอกให้มีคุณภาพ

ช่ือหน่วยงานงานซักฟอก

รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

12.จัดหาและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานใส่
อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ

P

สุกัญญา

13.ทบทวนระบบความเส่ียงของหน่วยงาน
บันทึกความเส่ียงของหน่วยงานท่ีเกิดขึ นขณะ
ปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ นและ
รวบรวมส่งทีมบริหารความเส่ียงทุกเดือน

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ สุกัญญา

14.ติดตามประเมินผลและวางแผนพัฒนา จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ สุกัญญา

รวม 0 สุกัญญา



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี  Governance Excellence (การบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ)

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : อัตราความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 99.75

ช่ือโครงการ/แผนงาน   พัฒนางานลงทะเบียนเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมสิทธิในด้านหลักประกันสุขภาพ   

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน งานประกัน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. ประสานงานกับหน่วยบริการ
เครือข่าย เร่ือง                      
     - การคีย์ข้อมูล การเปล่ียน
สิทธิ/การย้ายสิทธิ ของประชากร
ในเขตรับผิดชอบ ก าหนดการส่ง
ข้อมูล และรอบการเปล่ียนแปลง
สิทธิ                                  
    - การลงทะเบียนต่ออายุบัตร
ทองอสม. และครอบครัวผู้น า
ชุมชน ให้เป็นปัจจุบัน

ความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ

ประชาชนในเขตอ าเภอ
เนินมะปรางทุกคนเข้าถึง
สิทธิการรักษา

ประชาชนในเขต      
 อ.เนินมะปราง

น.ส.มธุรดา  
สมจิตร

ไม่ใช้งบประมาณ  
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 



ช่ือโครงการ/แผนงาน   พัฒนางานลงทะเบียนเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมสิทธิในด้านหลักประกันสุขภาพ   

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. ประสานงานกับงานห้องคลอด
 ในกรณีเด็กเกิดใหม่ใน
โรงพยาบาล ให้ส่งพบงาน
ประกันสุขภาพทุกราย เพ่ือ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ 
ก่อนจ าหน่ายออกจากรพ.

ความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพใน
เด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิด ท่ีคลอดท่ีรพ.
เนินมะปราง ได้
ลงทะเบียนบัตรประกัน
สุขภาพ

เด็กแรกเกิด ท่ีคลอด
ท่ีรพ.เนินมะปราง    
ทุกราย

 - 

ไม่ใช้งบประมาณ

น.ส.มธุรดา  
สมจิตร

3. การลงทะเบียนบัตรประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าว           
      - ประสานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม 
เม่ือถึงก าหนดเวลาท่ีแรงงานต่าง
ด้าวต้องมาตรวจสุขภาพและท า
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวทุก
รายท่ีมาใช้บริการใน
รพ.เนินมะปราง

นายนพดล   
สุริยาภาส

รวมท้ังส้ิน 0 0    
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  

   
 - 

  



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี  Governance Excellence (การบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ)

เป้าประสงค์ ความทันเวลาในการส่งข้อมูลเรียกเก็บผ่านโปรแกรม e-claim และโปรแกรม AAA
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ความทันเวลาในการส่งข้อมูลเรียกเก็บผ่านโปรแกรม e-claim ร้อยละ 95

: ความถูกต้องของข้อมูลท่ีส่งเรียกเก็บผ่านโปรแกรม e-claim ร้อยละ 95

: ความทันเวลาในการส่งข้อมูลเรียกเก็บสิทธิประกันสังคม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ร้อยละ 100
: มีการจัดท าข้อมูลลูกหน้ีรายตัวส่งงานบัญชีท่ีเป็นปัจจุบัน

ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบการเรียกเก็บ-ตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระบบลูกหน้ีค้างช าระ  

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.พัฒนาระบบการเรียกเก็บชดเชย
ค่าบริการทางการ  แพทย์ผ่านโปรแกรม
 e-claim

นายนพดล   
สุริยาภาส

1.1 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
อบรม/ประชุม เก่ียวกับ โปรแกรมการ
ส่งเบิกใหม่

นายนพดล   
สุริยาภาส

1.2 มอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งและภาระงาน

นายนพดล   
สุริยาภาส

1.3 ช้ีแจงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่ือง
การปรับเปล่ียนโปรแกรมการส่งเบิก
ค่าบริการทางการแพทย์ และขอความ
ร่วมมือในการลงข้อมูลต่างๆในโปรแกรม
 HosXP

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ ความถูกต้องของข้อมูลท่ีส่งเรียก
เก็บผ่านโปรแกรม e-claim ร้อย
ละ 95

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ นายนพดล   
สุริยาภาส

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน งานประกัน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ

ความทันเวลาในการส่งข้อมูลเรียก
เก็บผ่านโปรแกรม e-claim และ
โปรแกรม AAA

จนท.งานประกันฯ ไม่ใช้งบประมาณ



ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบการเรียกเก็บ-ตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระบบลูกหน้ีค้างช าระ  

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.4 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 
ในการส่งข้อมูลเรียกเก็บ-ตามจ่าย ท้ัง
ก่อนส่งและหลังจากได้รับการจ่าย
ชดเชยค่าบริการ

ข้อมูลเรียกเก็บ-ตามจ่าย ท้ัง
ก่อนส่งและหลังจากได้รับการ
จ่ายชดเชยค่าบริการ มีความถูก
ต้อง

ความถูกต้องของข้อมูลท่ีส่งเรียก
เก็บผ่านโปรแกรม e-claim ร้อย
ละ 95

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ นายนพดล   
สุริยาภาส

1.5 ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในเร่ืองเอกสารประกอบการเบิกเงิน
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ท่ีต้องส่ง
ให้งานประกันสุขภาพ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ ความถูกต้องของข้อมูลท่ีส่งเรียก
เก็บผ่านโปรแกรม e-claim ร้อย
ละ 95

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ นายนพดล   
สุริยาภาส

2.ประสานงานเร่ืองการส่งข้อมูลลูกหน้ี
สิทธิ/การตามจ่าย ชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์กับงานการเงินและบัญชี
ให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ มีการจัดท าข้อมูลลูกหน้ีรายตัวส่ง
งานบัญชีท่ีเป็นปัจจุบัน

งานประกันฯ, งาน
การเงิน

 - 

ไม่ใช้งบประมาณ

น.ส.มธุรดา  
สมจิตร

3.ระบบการตรวจสอบสิทธิ ก าหนดให้
เป็นข้อตกลงของโรงพยาบาลเนิน
มะปรางว่าผู้รับบริการทุกรายต้องได้รับ
การตรวจสอบสิทธิ (ท้ังผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน) ในรายท่ีมีปัญหาเร่ืองสิทธิการ
รักษาให้ส่งพบงานประกันสุขภาพทุกราย

ความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ

ผู้รับบริการทุกคนเข้าถึงสิทธิการ
รักษา

ไม่ใช้งบประมาณ

 

✓

 

 

✓

 

 

✓

 

 

✓

 

นายนพดล   
สุริยาภาส



ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบการเรียกเก็บ-ตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระบบลูกหน้ีค้างช าระ  

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

4.ระบบการส่งข้อมูลเบิกชดเชย
ค่าบริการผ่านโปรแกรม e-claim 
ให้สปสช.

4.1 ข้าราชการสิทธิเบิกได้
กรมบัญชีกลาง และครอบครัว

4.2 พนักงานส่วนท้องถ่ิน และครอบครัว

4.3 สิทธิหลักประกันสุขภาพ

4.4 ข้าราชการ-ลูกจ้างสังกัดกทม. และ
ครอบครัว                                   
 - จัดท า และส่งข้อมูลเพ่ือเบิกชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ภายใน 30 วัน
 หลังรับบริการ/จ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล

   5.การติดตามข้อมูลผู้ป่วยท่ียังลงรหัส
โรคยังไม่ครบถ้วนโดยประสานเจ้าหน้าท่ี
เวชสถิติ

เวชระเบียน, coder นายนพดล  
สุริยาภาส

จนท.งานประกันฯ ไม่ใช้งบประมาณ

น.ส.มธุรดา  
สมจิตร/น.ส.
มลจาง   แสง

ปล้ืม



ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบการเรียกเก็บ-ตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระบบลูกหน้ีค้างช าระ  

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

6.ระบบการส่งข้อมูลเรียกเก็บหน่วย
บริการอ่ืนๆ(สิทธิ UC และสิทธิ
ประกันสังคม)                               
 - สรุปข้อมูลการมารับบริการทุก
ประเภท ทุกส้ินเดือน (ส่งเรียกเก็บ
เดือนถัดไป)

จนท.รพ.สต.

7. พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเพ่ือเรียก
เก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
สิทธิประกันสังคมรพ.พุทธชินราช  
พิษณุโลกให้ทันเวลา (ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป) ผู้ป่วยนอกส่งส่งผ่าน
โปรแกรม AAA,  ผู้ป่วยในส่งทาง e mail

รพ.พทธชินราช 
พิษณุโลก

นายนพดล  
สุริยาภาส



ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบการเรียกเก็บ-ตามจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระบบลูกหน้ีค้างช าระ  

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

8.ระบบลูกหน้ีและการติดตามหน้ี

8.1 พัฒนาเร่ืองการจัดท าข้อมูลลูกหน้ี
รายตัวส่งงานบัญชีให้เป็นปัจจุบัน โดย
ใช้โปรแกรม AAA

8.2 ตรวจสอบข้อมูลค้างช าระของ
ลูกหน้ีทุกส้ินเดือน

ส่งหนังสือติดตามหน้ี หากมีหน้ีค้าง
ช าระเกิน 3 เดือน

9.ระบบการตามจ่ายหนี ค่าบริการทาง
การแพทย์

จนท.งานประกันฯ

 - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ท่ี
หน่วยบริการต่างๆเรียกเก็บชดเชย
ค่าบริการฯ

 - สรุปข้อมูลการตามจ่าย ตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมส่ง
การเงินทุกสิ นเดือน

ไม่ใช้งบประมาณเก็บเงินได้ครบตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด

พัฒนาเร่ืองการจัดท าข้อมูลลูกหน้ี
รายตัวส่งงานบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

จนท.งานประกันฯ

นายนพดล  
สุริยาภาส

นายนพดล  
สุริยาภาส    
น.ส.มลจาง  

แสงปล้ืม



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี  Governance Excellence (การบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ)

เป้าประสงค์ของแผนงาน  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประกันสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบการให้บริการในโรงพยาบาล 

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1.ให้บริการตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการทุก
รายทั งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกันฯ

 2.กรณีมีผู้ป่วยสิทธิ UC นอกเขตมารับ
บริการ(อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน) ให้หน่วยบริการ
นั นๆส่งผู้ป่วย/ญาติมาพบงานประกันฯเพ่ือ
ชี แจงและเก็บหลักฐานประกอบการเรียก
เก็บค่าใช้จ่าย

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกันฯ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน งานประกัน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระบบการให้บริการในโรงพยาบาล



ช่ือแผนงาน พัฒนาระบบการให้บริการในโรงพยาบาล 

กลุ่มงาน/งาน งานประกัน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 3.กรณีผู้ป่วยใน หากพบว่ามีปัญหาเร่ือง
สิทธิ และไม่สามารถมาติดต่อท่ีงานประกัน
ฯได้ จะประสานข้อมูลกับแผนกผู้ป่วยใน
และให้จนท.ไปให้ค าแนะน า/เก็บหลักฐาน
ท่ีแผนกผู้ป่วยใน

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกันฯ

 4.เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการสแกนมือในโครงการเบิกจ่ายตรง 
(ลดเอกสาร, ลดขั นตอนการติดต่อห้องบัตร
ก่อนสแกนมือ)

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกันฯ

 5. ให้บริการถ่ายเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้ป่วย

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

✓

 

 

✓

 

 จนท.งาน
ประกันฯ

 6.ให้ค าปรึกษาด้านสิทธิการรักษาต่างๆ 
การย้ายสิทธิ การส่งต่อ

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกันฯ

7.ท ากิจกรรม 5ส. อย่างสม่ าเสมอ
ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกันฯ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี  Governance Excellence (การบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ)

ช่ือโครงการ/แผนงาน   พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

กลุ่มงาน/งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค.
ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1. ค่าลิขสิทธ์ิในการต่ออายุ 
Activate โปรแกรม Hosxp 
รายปี ๆ ละ 21,755 บาท

21,755 เงินบ ารุง สุรพันธ์

                    รวม 21,755

ผู้รับผิดชอบ

1.ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เข้าถึงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Hosxp 100 %
2. คุณภาพของข้อมูล 43 
แฟ้มอยู่ในระดับมากกว่า 
ร้อยละ 90

น าโปรแกรม Hosxp มาใช้งานให้
ครบทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศแต่ละ
หน่วยงาน  ให้สามารถใช้
สารสนเทศร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรทุก
หน่วยงานใน
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1. พัฒนาการ
จัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพ

กิจกรรม



ช่ือโครงการ/แผนงาน   พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

กลุ่มงาน/งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่ง
งบ

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค.
ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ผู้รับผิดชอบผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กิจกรรม

1. ส ารวจความต้องการวัสดุ
และครุภัณฑ์ IT ปี 2565

 - 

ไม่ใช้
งบประมาณ

สุรพันธ์

2.ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เตรียมให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

 - 
ไม่ใช้

งบประมาณ
สุรพันธ์

3. จัดท าแผนจัดซื อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ IT ร่วมกับผู้บริหาร
และคณะกรรมการฯของ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
 3.1 แผนจัดซื อวัสดุ IT 
 3.2 แผนจัดซื อครุภัณฑ์ IT

 - 
ไม่ใช้

งบประมาณ
สุรพันธ์

4. ด าเนินการจัดซื อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามแผนงานเพ่ือให้มี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ
การท างานของ จนท. ทุกคน 
ใน รพ.

 - 

ไม่ใช้
งบประมาณ

สุรพันธ์

รวมท้ังส้ิน 19,855 เงินบ ารุง    
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

หมายเหตุ 
ยอดค่าลิขสิทธ์ิ Activate Hosxp ปี 64 = 19,855 บาท
รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

1. อัตราความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่าร้อยละ 80   
2.อุบัติการณ์ความเส่ียงการจัดกา
ร าสองรองอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
น้อยกว่า 5 เหตุการณ์
3.อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนและ
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล
 น้อยกว่า 5 เหตุการณ์
4.อัตราการตอบสนองข้อมูลท่ีทุก
หน่วยงานร้องขอเพ่ือน าไปพัฒนา
งาน มากกว่า ร้อยละ 80

พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีคุณภาพดี
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

2. พัฒนาการ
จัดการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บุคลากรใน
โรงพยาบาลเนิน

มะปราง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ

ช่ือ แผนงาน /โครงการ แผนงาน  สุขภาพจิตและจิตเวช

วัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ เพ่ือพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าร้อยละ 74

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ต่อแสนประชากร 

ผลผลิตของแผนงาน /โครงการ (outcome) ระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด

กลุ่มงาน/งาน งานสุขภาพจิตและจิตเวช  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวน

งบประมาณ 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาระบบคลินิกบริการสุขภาพจิตและจิตเวชตามเกณฑ์มาตรฐานงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิตและจิต
เวชทุกกลุ่มวัย

ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 นางวิรุด  
ดารา  นส.
พิมพ์ลภัสร์  
สายตรง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคซึมเศร้า และ
ปัญหาการฆ่าตัวตาย อย่างต่อเน่ืองกับเครือข่ายสุขภาพ เวทีสุขภาพ 
หน่วยให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการทั งในโรงพยาบาล และนอก
โรงพยาบาล รวมทั งในไลน์กลุ่มสุขภาพต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม Health 
Leader กลุ่มไลน์ อสม.เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิต
เวช ระดับอ าเภอ 
ร่วมใจกันรณรงค์
ประชาสัมพันธ์

ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 นางวิรุด  
ดารา  นส.
พิมพ์ลภัสร์  
สายตรง

1.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆ ละ 1 มื อ ๆ 
ละ 50 บาท

1,500 กองทุน
สุขภาพต าบล

6,600 นางวิรุด  
ดารา  นส.
พิมพ์ลภัสร์  
สายตรง

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30คน ๆ ละ 2
 มื อ ๆ ละ 25 บาท

1,500

จัดอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่
กลุ่มญาติในครอบครัว  ผู้ดูแล อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมชน

ญาติในครอบครัว 
 ผู้ดูแล 
อาสาสมัครดูแล
ผู้ป่วยในชุมชน
จ านวน 30 คน  
จัดอบรมต าบลละ
 1 ครั ง

หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต



รายละเอียดงบประมาณ
จ านวน

งบประมาณ 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

3.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย/
อภิปราย/กลุ่ม 2 คนๆ ละ 3ช่ัวโมงๆ ละ 
600 บาท

3,600

จัดระบบบริการและเครือข่ายประสานงานด้านสุขภาพจิตในโรงเรียน
ร่วมกับโครงการโรงเรียนปลอดภัยยาเสพติด

สถานศึกษาทุก
แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 นางวิรุด  
ดารา  นส.
พิมพ์ลภัสร์  
สายตรง

จัดประชุมคณะท างาน สุขภาพจิตและจิตเวช อ าเภอเนินมะปราง/ 
ผู้เก่ียวข้องร่วมระดมความคิดเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง Conference
 case รายกรณี โดยเฉพาะเคสฆ่าตัวตายทุกราย

ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิต
เวช ระดับอ าเภอ

ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 นางวิรุด  
ดารา  นส.
พิมพ์ลภัสร์  
สายตรง

รวมท้ังส้ิน 6,600

   
   

   
   

 - 
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 - 
  

   
   

   
   

 - 
  

   
   

   
   

 - 
  

   
   

   
   

 - 
  

   
 6

,6
00

.0
0

หมายเหตุ 

จัดอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่
กลุ่มญาติในครอบครัว  ผู้ดูแล อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยในชุมชน

ญาติในครอบครัว 
 ผู้ดูแล 
อาสาสมัครดูแล
ผู้ป่วยในชุมชน
จ านวน 30 คน  
จัดอบรมต าบลละ
 1 ครั ง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ช่ือ แผนงาน /โครงการ คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง

กลุ่มงาน/งาน งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประชุมชี แจงคณะท างานระดับอ าเภอในการจัด
กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่

จ านวน 60 คน 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 60 
คน ๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 6000 บาท 2.
ค่าวัสดุอบรม 1810

7,810 งบเงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
7,8

10
.00 7,810 พิมพ์พรรณ 

สุทธิแพทย์

2.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใน
พื นท่ีเข้ารับการตรวจคัดกรอง

ประชาชนอายุ 50
 - 70 ปีจ านวน 
1,486 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์

3.กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยวิธี 
FIT test

ประชาชนอายุ 50
 - 70 ปีจ านวน 
1,486 คน

1.ค่าจัดซื อชุดตรวจ FIT test จ านวน 1,500
 ชุดๆละ 27   บาทเป็นเงิน 40,500 บาท    
 2.ค่าตอบแทนแกนน าเก็บส่ิงส่งตรวจ 
จ านวน 37 คนๆละ100บาทเป็นเงิน 3,700
 บาท

44,200 งบเงินบ ารุง

   
   

   
   

  4
0,5

00
.00

   
   

   
   

   
 3

,70
0.0

0 44,200 พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์

รวมท้ังส้ิน 52,010

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ช่ือ แผนงาน /โครงการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประชุมชี แจงการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test

จ านวน 15 คน ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

พิมพ์พรรณ สุทธิ
แพทย์/ศุภลักษณ์ 

ชมภูมี

2.กิจกรรมรณรงณ์ตรวจ MM เต้านมโดยรถโมบายเคล่ือนท่ี ประชาชนหญิง จ านวน 300 
คน

งบประมาณสนับสนุนจากสสจ.  

P 

พิมพ์พรรณ สุทธิ
แพทย์/ศุภลักษณ์ 

ชมภูมี

3.กิจกรรมให้ความรู้แกนน าตรวจเต้านมและการใช้ 
Application  BSE

แกนน าตรวจเต้านมจ านวน 60
 คน

1.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 60 คน ๆละ 100
 บาท  เป็นเงิน 6000 บาท

6,000 งบเงินบ ารุง  

P 

พิมพ์พรรณ สุทธิ
แพทย์/ศุภลักษณ์ 

ชมภูมี

4.รณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ประชาชนหญิงอายุ 30-60 ปี 
ในพื นท่ีอ าเภอเนินมะปราง 
จ านวน 2801 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ สุทธิ
แพทย์/ศุภลักษณ์

 ชมภูมี

5.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA Test

ประชาชนหญิงอายุ 30-60 ปี 
ในพื นท่ีอ าเภอเนินมะปราง 
จ านวน 2801 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ สุทธิ
แพทย์/ศุภลักษณ์

 ชมภูมี

6.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมและส่งออกข้อมูล ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ สุทธิ
แพทย์/ศุภลักษณ์

 ชมภูมี
7.ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผล ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

พิมพ์พรรณ สุทธิ
แพทย์/ศุภลักษณ์

 ชมภูมี

รวมท้ังส้ิน 6,000

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 7 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง 1.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไป
ช่ือ แผนงาน /โครงการ โครงการพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  

พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไป
ตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ
ผลผลิตของแผนงาน /โครงการ (outcome)
กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.พัฒนาคุณภาพระบบประปา/บ าบัดน้ าเสีย

1.1 ซื อเวชภัณฑ์ใช้ในระบบประปาและบ าบัดน  าเสีย ระบบประปา  ระบบบ าบัด
   น  าเสีย

1.คลอรีนน  า 10% ถังละ 570 บาท 
x จ านวน  90 ถัง 51,300

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

17
,10

0

17
,10

0

17
,10

0

51,300
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.2 ค่าทดสอบคุณภาพน  าบริโภคและน  าทิ งอาคาร 2จุด (บริเวณน  าเข้า-ออก
ระบบ)

1.ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่างน  าเสีย/น  าทิ ง 3 ครั งๆละ  2
 จุดๆละ2,700 บาท

16,200

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

5,4
00

5,4
00

5,4
00 16,200

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

4 จุด ต้นท่อ,โรงครัว,
OPD,IPD

2.ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่างน  าบริโภค 3 ครั งๆละ 4
จุดๆละ  3,500 บาท

42,000
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

14
,00

0

14
,00

0

14
,00

0

42,000
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.3 เปล่ียนทรายกรองประปา ระบบประปา 1.ค่าทรายกรอง คิวละ 5,600 บาท x
 จ านวน 4 คิว 22,400

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

22
,40

0

22,400
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

ระบบประปา 1.เปล่ียนสารกรองแมงกานีส 1
กระสอบ x 5,500 บาท 5,500

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 5,5

00 5,500

หน่วยงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ผู้รับผิดชอบ

1.4 เปล่ียนสารกรองเคร่ืองกรองน  าระบบประปา

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566 (แผนงานตามนโยบาย)

วัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ
ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไป
โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไป
อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

2.เปล่ียนสารกรองคาร์บอน 1
กระสอบ x 5,500 บาท

5,500
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 5,5
00 5,500

3.เปล่ียนสารกรองเรซิน 2 กระสอบ 
x 5,500 บาท

11,000
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 11
,00

0

11,000

4.ไส้กรองตะกอนหยาบ 12 ชิ น x 
1,000 บาท

12,000
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 12
,00

0

12,000

5.ไส้กรองเซรามิก 15 แท่ง x 1,000
 บาท

15,000
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 15
,00

0

15,000

1.5 ซื ออุปกรณ์ระบบประปา
น  ายาอิเล็คโทรไลต์ 1,800 บาทx2
ขวด

3,600
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

3,6
00 3,600

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.6 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาถังเก็บน  าใสและหอถัง
สูงระบบประปา

ระบบประปา 1.ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาถังเก็บ
น  าใสและหอถังสูงระบบประปา 7,000

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 7,0

00 7,000
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.7 ค่าจ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล ในบ่อรวบรวมน  าเสีย 2 บ่อ 1.ค่าจ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูลในบ่อ
รวบรวมน  าเสียข้างห้องประชุมและ
บ่อบนระบบบ าบัด เท่ียวรถละ 600 
บาทx20 เท่ียวรถ

12,000
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 12
,00

0

12,000
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.8 อบรมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานระบบบ าบัดน  าเสีย 3  คน ไม่ใช้งบประมาณ
P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.4 เปล่ียนสารกรองเคร่ืองกรองน  าระบบประปา

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

2.พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
2.1 จัดอบรมจนท.รณรงค์การคัดแยกขยะ 190 คน บรูณาการร่วมกับอบรม IC P นางวรรษมน 

แก้วแสนเมือง3.งานวิศวกรรมความปลอดภัย
3.1ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์
http://164.115.27.219/HS4/login.aspx

1ครั ง

ไม่ใช่งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

3.2จัดท าข้อมูลการจัดการคุณภาพ  ตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ ระบบงานอาคาร
และสภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย และ
ระบบส่ิงแวดล้อม

ไม่ใช่งบประมาณ

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

3.3จัดท าแผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลท่ี
สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.4จัดสร้างโครงสร้างทางกายภาพของอาคารและ
สภาพแวดล้อมให้มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมครบถ้วน
ต่อการใช้งาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี
และผู้มารับบริการในโรงพยาบาล

แผนพัฒนาENVปี2566

ทีม ENV

3.5 จัดท าแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพ
พร้อมใช้งาน และมีความม่ันคงแข็งแรง 1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

3.6  ด าเนินการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร 1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.7 จัดท ารายงานผลต่อหัวหน้า หน่วยงานหรือผู้บริหาร
โรงพยาบาล 1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.8 มีผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาหลังจากท่ีได้รับ
รายงานจากผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.9 กรณีตรวจสอบอาคารพบส่ิงท่ีอาจเป็นผลให้อาคาร
ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่มีความม่ันคงแข็งแรงเกินขีด
ความสามารถในการแก้ไขปรับปรุง ควรมีการตรวจสอบ
อาคารและให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาอาคารให้มี
สภาพพร้อมใช้งานโดยผู้เช่ียวชาญฯต่อไป 

ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.10 ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความ
ปลอดภัย (7ระบบ)

1.ค่าบริการด้านการตรวจสอบ
วิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล เป็นเงิน20,000 บาท

20,000

20
,00

0

20,000 ทีม ENV

3.11พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ให้ผ่านการรับรองโดยกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ไม่ใช่งบประมาณ

ทีม ENV



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

4.พัฒนางาน 5 ส / ท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน
4.1 จัด big cleaning day

ไม่ใช้งบประมาณ P P P P
น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

4.2 ก าจัดขยะบนหลังคาแฟลตบ้านพักเจ้าหน้าท่ี  1 
ครั ง/ปี

1.ก าจัดขยะบนหลังคาแฟลตบ้านพัก
เจ้าหน้าท่ี 1 ครั ง/ปี จ านวน4,500
บาทx1แห่ง เป็นเงิน4,500บาท

4,500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

4,5
00

4,500 น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

4.3 ก าจัดปลวกอาคารตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน,ตึกเบญจมาศ 1. ก าจัดปลวกอาคารตึกหน่วยงาน
สนับสนุนและบ้านพักเจ้าหน้าท่ี (เป็น
เงิน92,000บาท) 92,000

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

92
,00

0

92,000

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

5.พัฒนางานสาสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน Green and clean
5.1 ประกาศนโยบาย Green and clean ไม่ใช้งบประมาณ

P
น.ส.ปกิตตา
สิงห์กวาง

5.2สุ่มตรวจการคัดแยกขยะในหน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ
P P P P

5.3 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
และลดการใช้วัสดุท่ีผลิตขึ นจากพลาสติก ภายใน
หน่วยงานโรงพยาบาล และสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ไม่ใช้งบประมาณ P

5.4 มีการส่งเสริมให้เกิดนวตกรรม Green ไม่ใช่งบประมาณ

5.5 รณรงค์สร้างเครือข่ายพัฒนา  Green ลงสู่ชุมชน
ไม่ใช้งบประมาณ

P



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

6.งานมาตรฐานส้วม
6.1 ประเมินมาตรฐานส้วมในโรงพยาบาล 1ครั ง ไม่ใช้งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา
สิงห์กวาง

6.2 รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 2 แห่ง ไม่ใช้งบประมาณ P
น.ส.ปกิตตา
สิงห์กวาง

6.3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้อง
ส้วมอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และ
อาคารผู้ป่วยใน (IPD)

2 ครั ง

ไม่ใช้งบประมาณ P P

น.ส.ปกิตตา
สิงห์กวาง

6.4 มีการตรวจไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลใน
น  าทิ งและกากตะกอนให้ผ่านตามมาตรฐานท่ีก าหนด

1ครั ง 1.ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่างกากตะกอนน  าทิ ง 1 ครั งๆ
ละ 1จุดๆละ  2,000 บาท

2,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

2,0
00

2,000 น.ส.ปกิตตา
สิงห์กวาง



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

7.งานอาหารปลอดภัย
7.1ประกาศนโยบายในปีงบประมาณ 2566 ท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

ไม่ใช่งบประมาณ P

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

7.2แต่งตั งคณะท างานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยปี
2566

ไม่ใช่งบประมาณ P

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

7.3แจ้งให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ,. ติดป้ายประชาสัมพันธ์
หน้า รพ.และเสียงตามสายของ รพ./แจ้งในท่ีประชุม
เจ้าหน้าท่ี

ไม่ใช่งบประมาณ P

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

7.4ประชุมชี แจงคณะกรรมการการด าเนินงานและ
สรุปผลติดตามโครงการ

ไม่ใช่งบประมาณ P  P  

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

7.5ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

7.5.1 ส ารวจ/บันทึกข้อมูลพื นฐานการใช้วัตถุดิบส าหรับ
น ามาปรุงอาหาร และแหล่งผลิตวัตถุดิบส าหรับน ามา
ปรุงอาหาร

ไม่ใช่งบประมาณ P

7.5.2 ประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย

1 ครั ง

ไม่ใช่งบประมาณ P

7.5.3 ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ,คนครัว ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร และความรู้ทางโภชนาการ

1 ครั ง

ไม่ใช่งบประมาณ P

 7.5.4 สุ่มตัวอย่างตรวจหาการปนเป้ือนแบคทีเรียใน
อาหารทางสายยาง(อาหารเหลว)

1ครั ง 1.ค่าส่งตรวจอาหารเหลว 2ครั ง
x2,500บาท

2,500
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 2,5
00 2,500

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง/ 
นายพันธ์ุณรงค์ 
ราชอินตา



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

7.5.5 สุ่มตัวอย่างตรวจหาสารปนเป้ือน/สารฆ่าแมลง
ตกค้างในผัก ผลไม้

12 ครั ง

ขอสนับสนุนชุดตรวจจากสสจ.พล

 7.5.6 ตรวจหาการปนเป้ือนแบคทีเรียในภาชนะใส่
อาหาร,อาหาร และมือผู้ปรุงอาหาร ด้วย SI-2 รวมทั ง
ตรวจน  าบริโภคด้วย อ.13

4 ครั ง ขอสนับสนุนชุดตรวจจากสสจ.พล

P P P P

7.5.7 ตรวจสุขภาพประจ าปีและตามความเส่ียงให้
ผู้ประกอบการ,คนครัวของ รพ.

1 ครั ง ไม่ใช้งบประมาณ

P

7.6จัดท าเมนูอาหารและรายการวัตถุดิบหมุนเวียน 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

ไม่ใช่งบประมาณ

7.7จัดท าระบบจัดซื อจัดจ้าง

  7.7.1 แต่งตั งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบปรุงอาหาร

  7.7.2 แจ้งเวียนให้ทราบ

  7.7.3 ให้สะท้อนข้อมูลกลับ

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง/ 
นายพันธ์ุณรงค์ 
ราชอินตา

ไม่ใช่งบประมาณ



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

7.8 ตรวจสอบคุณภาพ

 7.8.1 ตรวจรับวัตถุดิบให้ครบถ้วน ตรงตามคุณภาพ 
น  าหนัก ปริมาณ ชนิด

ไม่ใช่งบประมาณ

 7.8.2 ตรวจสอบเมนูอาหาร โดยโภชนากร

ไม่ใช่งบประมาณ
  นายพันธ์ุ
ณรงค์ ราชอินตา

 7.9 ตรวจสอบสารปนเป้ือนและสารตกค้างในอาหาร 
ในวัตถุดิบท่ีโรงครัว,ร้านอาหารใน รพ.,ตลาด Green 
Market ส่งตรวจวิเคราะห์ท่ี Mobile Clinic

ไม่ใช่งบประมาณ(ตรวจวิเคราะห์ท่ี 
Mobile Clinic)

18 22 20 23 21 28 24 29 27 25 15 12 น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

 7.10 ก าหนดมาตรการหรือข้อตกลงเก่ียวกับการ
ด าเนินงาน เม่ือพบความไม่ปลอดภัยในวัตถุดิบปรุง
อาหาร ตามหลักการจัดซื อจัดจ้าง

ไม่ใช่งบประมาณ

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

7.11จัดให้มีการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรอินทรีย์,GAP,
อาหารปลอดภัยสารพิษ ใน รพ. ท่ีผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

7.11.1 ทะเบียนผู้จ าหน่ายสินค้าอาหาร/เกษตรใน
โรงพยาบาล

ไม่ใช่งบประมาณ

7.11.2 จุดจ าหน่ายสินค้า Green Market
1.ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้ายขนาด
 1.5 x 12เมตร (ตารางเมตรละ180
บาท) เป็นเงิน 3,400บาท

3,400
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 3,4
00 3,400

2.ค่าป้ายไวนิล + โครงเหล็กพร้อม
ติดตั ง จ านวน 1 ป้าย ขนาด 2.4 x 
3.5เมตร (ตารางเมตรละ180บาท) 
เป็นเงิน 6,460บาท

6,460
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 6,4
60 6,460

7.11.3 เก็บตัวอย่างตรวจสอบความปลอดภัย
ส่งตรวจวิเคราะห์ท่ี Mobile Clinic 21

7.12 ตรวจสอบคุณภาพประจ าปี และประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานโครงการGREEN & CLEAN Hospital 
plus

P

สสจ.พล./ศูนย์
อนามัยท่ี 2 
พล./ศวส.2

1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ



รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
จ านวน

งบประมาณ  
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

 7.12.1 ด้านอาหารผู้ป่วยเฉพาะและวัตถุดิบน าเข้ามา
ปรุงอาหารในโรงพยาบาล

 7.12.2 เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 7.12.3 เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรม
อนามัย โรงครัว และสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ใน
โรงพยาบาล

รวม 334,360 334,360

1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)

ตอบสนองแผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ        ตอบสนองโครงการท่ี 1 โครงการผลิตและพัฒนาคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตอบสนอง KPI ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเนินมะปรางปี2566

กลุ่มงาน/งาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประเมินสุขภาวะ โดย
เคร่ืองวัดมวลไขมัน      
ก่อน-หลัง

ได้ผลสุขภาวะ 
จนท.ก่อน-หลัง

เพ่ือได้ค่าสุข
ภาวะ ของ จนท.
เปล่ียบเทียบ 
ก่อน-หลัง

จนท.รพ.นป.ทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 
ปกิตตา

2. สนับสนุนกิจกรรมออก
ก าลังกาย

จนท.มีกิจกรรม
ออกกก าลังกาย
ร่วมกัน

เพ่ือสนับสนุน
และกระตุ้น
กระแสการออก
ก าลังกายใน จนท.

จนท.รพ.นป.ทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

ปกิตตา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเนินมะปรางปี2566

กลุ่มงาน/งาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

3.ตรวจสุขภาพ จนท.
ประจ าปี 2566

ได้ผลสุขภาพ 
จนท.ประจ าปี 

2566

เพ่ือน าผลสุขภาพ
 เปรียบเทียบ 
ก่อน-หลัง เข้า
โครงการฯ

จนท.รพ.นป.ทุกคน เบิกตามหลักประกัน
สุขภาพ

 

P 

สุกัญญา  
 จารุ

อภินันท์

0รวมท้ังส้ิน



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1 จัดท าค าส่ังแต่งตั ง
คณะกรรมการ SRRT ระดับ
 โรงพยาบาล

คณะกรรมการ
ประชุมทีม ครบ
ตามเกณฑ์ทุกคน

คณะกรรมการระดับ
โรงพยาบาลท่ี
ประกอบด้วย ผู้แทน
หน่วยงานและองค์กร
แพทย์

ไม่ใช้งบประมาณ P P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.2 ประชุมทีม SRRT 
เครือข่ายภายในหน่วยงาน 
โรงพยาบาล

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
ได้รับรู้รับทราบการ
ด าเนินงานและแนว
ทางการควบคุมโรค

พัฒนาระบบการ
รายงานทีม SRRT 
4 ครั ง/ปี

 -ทีม SRRT ทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

   

P P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.3 จัดระบบการรับ
รายงานสอบสวนโรคท่ีต้อง
รายงานและออกสอบสวน
โรคผ่านระบบออนไลน์

มีระบบรับรายงาน 
และแจ้งข้อมูล
โรคติดต่อท่ีต้อง
รายงานและสอบสวน
โรคทุกวันไม่เว้น
วันหยุด ราชการ 
(ความทันเวลา)

พัฒนาระบบการ
รายงานทีม SRRT 
เม่ือพบผู้ป่วย 
อย่างมีประสิทธิภาพ

 -ทีม SRRT ทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

ระยะเวลาด าเนินงาน

1.พัฒนามาตราฐานงานระบาดวิทยาและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1.4 การรายงานโรคทีต้อง
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
ตามรหัสโรค ICD10 ใน
โปรแกรม HosXP

รายงานโรคทีต้องเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา
 ตามรหัสโรค ICD10 
ในโปรแกรม HosXP 
ทันเวลาท่ีก าหนด

ความทันเวลา ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80 
3 ครั ง/สัปดาห์  
(จันทร์,พุธ,ศุกร์)

 -ทีม SRRT ทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

 นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.5 เตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
ยานพาหนะ ในการ
สอบสวนควบคุมโรค

มีการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ ยาน
พาหะ ในการสอบสวน
ควบคุมโรคตลอด24
ช่ัวโมง

บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ยานพาหะ
 มีความพร้อมใช้
ในการสอบสวน
ควบคุมโรคตลอด
24ช่ัวโมง

 -ทีม SRRT ทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 จัดบอร์ด ข่าวสารด้านโรค
และภัยสุขภาพ ให้
ประชาชนรับทราบ

มีเอกสารส่ือสุขศึกษา
ให้ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อต่างๆตาม
ฤดูกาล

ผู้ป่วยท่ีมารับ
บริการมีความรู้
ด้านโรคและภัย
สุขภาพ

 - ผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล            
     - ประชาชนท่ัวไป ไม่ใช้งบประมาณ

ขอรับการ
สนับสนุนส่ือ
จากส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.7 สอบสวนโรคเฉพาะราย 
(โรคท่ีเฝ้าระวัง) ตามรายงาน
 506

สอบสวนโรคได้
ครบถ้วน ทุกเคส

สอบสวนโรคทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด 
ราชการ (ความ
ทันเวลา)

ผู้ป่วยท่ีได้รับการ
วินิจฉัยเป็นโรคท่ีต้อง
เฝ้าระวัง (ทุกราย)

ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1.8 จัดให้มีคู่มือ/แนว
ทางการตรวจวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาโรคติดต่อส าคัญ
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่/
อุบัติซ  า

 - มีแนวทางการตรวจ
วินิจฉัยเป็นลายลักษณ์
อักษร - มี CPG ราย
โรค ให้แต่ละหน่วยงาน
ได้ถือปฎิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน

 - มีแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร -
 มี CPG รายโรค

ทีมคณะกรรมการ 
PCT,ทีมแพทย์, ทีม
ผู้เก่ียวข้อง

ไม่ใช้งบประมาณ P

   

P P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.9 ทบทวนระบบรับ
รายงานสอบสวนโรคและ
ระบบการรับปรึกษาแพทย์ 
รพศ. ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันเวลา

มีระบบรับรายงาน 
และแจ้งข้อมูล
โรคติดต่อท่ีต้อง
รายงานและสอบสวน
โรคทุกวันไม่เว้น
วันหยุด ราชการ

มีระบบการรับ
รายงานแสดงเป็น
ลายลักษณ์อักษร
และมีตารางเวร
แพทย์รับรายงาน 1
 ครั ง/เดือน

แพทย์ และ
ผู้รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยา

ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.10 ซ้อมแผนเตรียมรับ
สถานการณ์การเกิดโรคอุบัติ
ใหม่อุบัติซ  า/ โรคไข้หวัดนก 
 ในโรงพยาบาล

  1ครั ง/ปี บุคลากรสาธารณสุข 
รพ.เนินมะปราง, ทีม 
SRRT, ทีม IC P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

2.1ประชุมทีม/ประสานงาน
 ชี แจงเกณฑ์การวินิจฉัย
และรักษา แก่แพทย์ และ
ทีมคร่อม  PCT

มีแนวทางของการ
วินิจฉัยผู้ป่วย
ไข้เลือดออกตามเกณฑ์

วินิจฉัยผู้ป่วย
ไข้เลือดออกเป็นไป
ตามเกณฑ์ถูกต้อง
แม่นย า

 -  ทีมคณะกรรมการ 
PCT  - 4 ครั ง / ปี

ไม่ใช้งบประมาณ P

   

P P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

2.2การวินิจฉัยโรค ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ (ตรง 
criteria )

มีแนวทางของการ
วินิจฉัยผู้ป่วย
ไข้เลือดออกตามเกณฑ์

ผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยโรคตรงตาม
เกณฑ์ทุกราย

 -  ทีมคณะกรรมการ 
PCT  - ทีมแพทย์  - 
ทีมผู้เก่ียวข้อง ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

2.3เฝ้าระวังการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการ
รักษาในโรงพยาบาล 
(pulmonary 
congestion,prolong 
shock (DSS),renal failure 
)

ผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาตามมาตรฐาน 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

จากการรักษา

ผู้ป่วย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 
จากการรักษา

แพทย์ / พยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

2. กิจกรรมหลักป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

2.4ฉีดพ่นยุงตัวแก่ภายใน
โรงพยาบาลและบริเวณ
บ้านพัก

ลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก

ลดอัตราป่วยและ
การระบาดของโรค

ตึก OPD,IPD ,เขต
บ้านพักทุกหลังอย่าง

น้อย 6 ครั ง/ปี ขอรับการ
สนับสนุนจาก
เทศบาลเนิน

มะปราง

P P P P P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

2.5 ส ารวจลูกน  ายุงลาย
และประเมินค่า HI CI

ลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก

ค่าดัชนีลูกน  าจาก
การส ารวจ H I≤ 
10 และค่า CI = 0

อาคารทุกหน่วยงาน
ของโรงพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ สตม. P P P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

2.6 จัดรณรงค์ในสัปดาห์ไข้เลือดออกผู้ป่วยท่ีมารับบริการมี
ความรู้โรคไข้เลือดออก

2 ครั ง/ปี

ขอรับการ
สนับสนุนส่ือ
จากส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด

P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

3.1การรายงานระบบเฝ้า
ระวังโรคทางระบาดวิทยา
ของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่(ILI)

รายงานครบตาม
เกณฑ์ทุกสัปดาห์

รายงานครบตาม
เกณฑ์และทันเวลา

1 ครั ง/สัปดาห์ ไม่ใช้งบประมาณ นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

3.2 ให้บริการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
ประจ าปี 2564

 -ประชาชนกลุ่มเส่ียง 
7 กลุ่ม 3,000 คน -
กลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ 200 คน

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงได้รับวัคซีน
ครบ 100%

1 ครั ง/ปี

ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน/

ชดเชย
ค่าบริการ จาก
 สปสช.เขต2 

พิษณุโลก

P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

3.กิจกรรมหลักป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ /ไข้หวัดนก



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

4.1ให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน
โรค เน้น การกินร้อน ช้อน
กลาง ล้างมือ

ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เร่ืองโรค 
และรู้จักการ
ป้องกันโรค

 - ผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล   - 
ประชาชนท่ัวไป ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

4.2จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
จัดบอร์ด ข่าวสารเร่ืองโรค
อุจจาระร่วง

ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เร่ืองโรค 
และรู้จักการ
ป้องกันโรค

 - ผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล   - 
ประชาชนท่ัวไป

ขอรับการ
สนับสนุนส่ือ
จากส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด/  สคร.
2 พิษณุโลก

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

4.3ออกแนะน าให้ความรู้ 
สอนสุขศึกษาแก่ผู้ประกอบ
อาหารตามสถานศึกษา ศูนย์
เด็กเล็ก

ลุดอุบัติการณ์ การ
เกิดโรคอาหารเป็น
พิษ

กลุ่มผู้ประกอบอาหาร
ในสถานศึกษา/ศุนย์
เด็กเล็ก

ไม่ใช้งบประมาณ
บูรณาการ
ร่วมกับงาน

อาหารปลอดภัย

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

4.กิจกรรมหลักป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

2.การรายงานระบบเฝ้า
ระวังโรคทางระบาดวิทยา
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019  ผ่านระบบ API

รายงานครบตาม
เกณฑ์ทุกสัปดาห์

รายงานครบตาม
เกณฑ์และทันเวลา

1 ครั ง/สัปดาห์ ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

3.ซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ  า (COVID)

เตรียมความพร้อม
รับการระบาด  1 
ครั ง/ปี

เจ้าหน้าท่ีตามค าส่ัง 
CDCU จังหวัด ไม่ใช้งบประมาณ

  บูรณาการกับ
 สสจ.พิษณุโลก

P
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

4.ป้องกันการแพร่กระจาย
เชื อ
4.1 เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเร่ืองการป้องกัน
ตนเอง
4.2 เตรียมความพร้อมของ
ห้องแยก negative 
pressure room และ 

มีการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากร
 วัสดุอุปกรณ์ ยาน
พาหะ ในการ
สอบสวนควบคุม
โรคตลอด24ช่ัวโมง

 -ทีม SRRT ทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

P

 1.ทบทวนค าส่ัง
คณะกรรมการ EOC ระดับ
อ าเภอ

คณะกรรมการ
ประชุมทีม ครบ
ตามเกณฑ์ทุกคน

ค าส่ังระดับอ าเภอ ไม่ใช้งบประมาณ

5.กิจกรรมหลักป้องกันควบคุมโรค COVID-19 



ช่ือโครงการ/แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

กลุ่มงาน/งาน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย

.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-
19 ประจ าปี 2566

 -ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
เร่ิมตั งแต่ อายุ 6 เดือน
 เป็นต้นไป    -กลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทุกกลุ่ม

วัยได้รับวัคซีนครบ
 100%

1ครั ง/สัปดาห์  ศุกร์ 
วันท าการ

ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน/

ชดเชย
ค่าบริการ จาก

 สปสช.

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

6.กิจกรรมหลักการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

ช่ือ แผนงาน /โครงการ แผนพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

วัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ เพ่ือให้ผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม

ตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม (Retention Rate)ร้อยละ 60 (Retention Rate ระบบสมัครใจ)

ผลผลิตของแผนงาน /โครงการ (outcome) งานบริการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด รพ .เนินมะปราง  ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติด จากสถาบันรับรองพัฒนาคุณภาพ

กลุ่มงาน/งาน งานยาเสพติด  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวน

งบประมาณ 
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดระบบบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ยาเสพติด กลุ่มผู้ป่วยระบบสมัคร
ใจทุกรายท่ีมารับบริการ
คลินิกบ าบัดรพ.เนิน
มะปราง

เพ่ือให้ผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้า
สู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึง
การติดตาม (Retention 
Rate)

ไม่ใช้
งบประมาณ

นางวิรุด  
ดารา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม งานยาเสพติด

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

5.ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม (Retention Rate)



กลุ่มงาน/งาน งานยาเสพติด  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวน

งบประมาณ 
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

2.รับการตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพซ  า (Re-acc. 
HA ยาเสพติดครั งท่ี 3)

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินและเครือข่าย
งานยาเสพติด อ.เนิน
มะปรางรวม  30 คน

รพ.เนินมะปรางผ่านการ
ประเมินรับรองคุณภาพซ  า 
(Re-acc. HA ยาเสพติดครั ง
ท่ี 3)

1.ค่าอาหาร
กลางวัน 30
 คน ๆ ละ 1
 มื อ ๆ ละ 
50 บาท  
2.ค่าอาหาร
ว่างและ
เคร่ืองด่ืม 

เงินบ ารุงรพ.
เนินมะปราง

 

P 

 

P 

 

P 

3,000 นางวิรุด  
ดารา

3.เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูเพ่ือการจัดการข้อมูลและ
รายงานการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผรช.งานยาเสพติดทั งใน
ระดับรพช./สสอ. และ 
รพ.สต.

ระบบข้อมูลและรายงานการ
เฝ้าระวังยาเสพติดรพ.เนิน
มะปรางมีความครบถ้วน
ครอบคลุมและถูกต้อง

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

นางวิรุด  
ดารา

4.จัดประชุมชี แจงนโยบายและ MOU ยาเสพติด
สถานศึกษา ตามแนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยยาเสติด

คณะท างานศป.ปส.อ.
เนินมะปราง หน.ส่วน
ราชการและผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 50 
คน

อ.เนินมะปรางมีนโยบาย
และแนวทางการบริหาร
จัดการปัญหายาเสพติดอย่าง
เป็นรูปธรรม

ค่าอาหาร
ว่างและ
เคร่ืองด่ืม 
50 คน ๆ 
ละ 1 มื อ ๆ
 ละ 25 บาท

เงินบ ารุงรพ.
เนินมะปราง

 

P 

1,250 นางวิรุด  
ดารา

5.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจาก
การใช้ยาเสพติดท่ีมีภาวะเส่ียงก่อความรุนแรง

จนท.ต ารวจ,อส.,ผรส.และ
เครือข่ายสุขภาพท่ี
เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน/
องค์กรจ านวน 40 คน

อ.เนินมะปรางมีระบบ/แนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพ
ติดท่ีมีภาวะเส่ียงก่อความรุนแรง

1.ค่าอาหาร
กลางวัน 40 
คน ๆ ละ 1 
มื อ ๆ ละ 50
 บาท  2.
ค่าอาหาร
ว่างและ

เงินบ ารุงรพ.
เนินมะปราง

 

P 

 

P 

4000 นางวิรุด  
ดารา



กลุ่มงาน/งาน งานยาเสพติด  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียดงบประมาณ
จ านวน

งบประมาณ 
ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

6.ประชุมชี แจงการด าเนินการ CBTx อ าเภอเนินมะปราง คณะท างานศป.ปส.อ.เนิน
มะปราง หน.ส่วนราชการ/
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
และผู้น าชุมชนจ านวน 70
 คน

อ.เนินมะปรางมีการด าเนินการ
 CBTx.จ านวน 7 แห่ง

ค่าอาหาร
ว่างและ
เคร่ืองด่ืม 70
 คน ๆ ละ 1
 มื อ ๆ ละ 25
 บาท

เงินบ ารุงรพ.
เนินมะปราง

 

P 

1,750 นางวิรุด  
ดารา

7.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด าเนินการตาม
โครงการการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็น
ศุนย์กลาง(CBTx.)

ผู้น าชุมชนในพื นท่ีตั ง
CBTx.จ านวน 35 คน

ชุมชนท่ีผ่านการอบรมสามารถ
ด าเนินการตามโครงการCBTx.
ได้จ านวน 7 แห่ง

1.ค่าอาหาร
กลางวัน 35 
คน ๆ ละ 1 
มื อ ๆ ละ 50
 บาท  2.

เงินบ ารุงรพ.
เนินมะปราง

 

P 

3,500 นางวิรุด  
ดารา

8.จัดตั งและขึ นทะเบียนศูนย์คัดกรองระดับต าบล ศูนย์คัดกรองระดับต าบล
ทั งในส่วนจัดตั งในรพ.สต.
และอปท.จ านวน 11 แห่ง

อ.เนินมะปรางมีศูนย์คัดกรอง
ระดับต าบลครบทุกต าบล

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

นางวิรุด  
ดารา

9.ร่วมสนับสนุนจัดตั งและขึ นทะเบียนศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมระดับต าบล

ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม
ระดับต าบลจ านวน 8 แห่ง

อ.เนินมะปรางมีศูนย์ฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคมระดับต าบล
ครบทุกอปท.

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

นางวิรุด  
ดารา

10.ร่วมด าเนินการเฝ้าระวัง  สุ่มตรวจคัดกรองหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ กลุ่มเป้หมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
พื นท่ีอ.เนินมะปราง

กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องได้รับ
การตรวจคัดกรองยาเสพ
ติดในพื นท่ีอ.เนินมะปราง

ผู้ท่ีตรวจคัดกรองพบสารเสพ
ติดในปัสสาวะได้รับการดูแล
แนะน าเข้าสู่ระบบการคัดกรอง
  และบ าบัดรักษาตามผลการ
คัดกรอง

ไม่ใช้
งบประมาณ

นางวิรุด  
ดารา

13500



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ช่ือแผนงาน/โครงการ แผนงานพัฒนาการเด็กและโภชาการเด็ก
หน่วยงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานพัฒนาการเด็ก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  1.1 จัดประชุมทีมคณะท างาน คืนข้อมูล
วิเคราะห์สถานการณ์ ตัวชี วัดส าคัญงาน
พัฒนาการ เพ่ิมทักษะการใช้เคร่ืองมือDSPM
 / DAIM และการบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้อง

จ านวน 15 คน ไม่ใช้งบประมาณ

P

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

  1.2 Update CPG งานพัฒนาการเด็ก 
และโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 65

จ านวน 15 คน ไม่ใช้งบประมาณ

P

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง  1.3. กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล

เด็กใน เร่ืองการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและการดูแลสุขภาพ
ในช่องปาก

จ านวน 348 คน 1.ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 348 คนๆละ
 100 บาท 2. ค่า
เอกสาร วัสดุอุปกรณ์
ในการให้ความรู้

งบเงินบ ารุง รพ.
เนินมะปราง 
PPA 2564

P

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

1. แผนงานพัฒนาการเด็กและโภชาการเด็ก ปี 66

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566 (แผนงานประจ า)
หน่วยงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานพัฒนาการเด็ก

ล าดับ
แผนงาน/กิจกรรม

เป้าหมาย/
หน่วยนับ (ระบุ

เป้าหมาย
รายกิจรรม)

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ

โครงการ

รายละเอียดการใช้
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม



ช่ือแผนงาน/โครงการ แผนงานพัฒนาการเด็กและโภชาการเด็ก
หน่วยงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานพัฒนาการเด็ก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แผนงานพัฒนาการเด็กและโภชาการเด็ก ปี 66

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ล าดับ
แผนงาน/กิจกรรม

เป้าหมาย/
หน่วยนับ (ระบุ

เป้าหมาย
รายกิจรรม)

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ

โครงการ

รายละเอียดการใช้
จ่ายเงิน

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

รวม

  1.4. คัดกรองภาวาะซีดในเด็ก 0-5 ปี ดูแล
ให้ได้รับยาน  าเสริมธาตุเหล็กตามเกณฑ์

ไม่ใช้งบประมาณ

  1.3.รณรงค์สร้างกระแสการพาเด็กมารับ
การตรวจพัฒนาการ 5 ช่วงวัยตามช่วงวันท่ี
มีการรณรงค์

เด็กท่ีมีอายุครบรอบ
การตรวจพัฒนาการ
ทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ

P

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

  1.4.ติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้ามารับ
การตรวจตามเกณฑ์/การลงบันทึกข้อมูลใน
ระบบ

ไม่ใช้งบประมาณ พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

  1.5.สรุปผลการด าเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ

P

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ช่ือ แผนงาน /โครงการ พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก

กลุ่มงาน/งาน บริการปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.กิจกรรมค้นหาหญิงตั งครรภ์รายใหม่/คู่สมรสใหม่
แนะน ามารับบริการคลินิกคู่รักเพ่ือรับบริการฝากครรภ์เร็ว
โดยเครือข่ายอสม.แกนน าแม่และเด็ก

คู่สมรสรายใหม่/หญิง
ตั งครรภ์

ไม่ใช้งบประมาณ พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจนท.ผู้รับผิดชอบ
งานแม่และเด็กเร่ือง 6  โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทย
คุณภาพ /ทักษะการตรวจครรภ์  การซักประวัติ

จนท.ผู้รับผิดชอบงานรพ.
สต.ทุกแห่ง 25 คน

 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 25 คนๆ
ละ100 บาทเป็นเงิน 2500 บาท

2,500 งบเงินบ ารุง

25
00

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ผู้รับผิดชอบ

1ประชุม MCH Broad ระดับอ าเภอ ทุก 3 เดือน           
 - ติดตามการใช้ 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ

จ านวน 15 คน ไม่ใช้งบประมาณ

P

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ



ช่ือ แผนงาน /โครงการ พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก

กลุ่มงาน/งาน บริการปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

4.ทบทวนแนวทางการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 
Update CPG ปี 65

มีคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติงานและการส่งต่อ
ทางสูติกรรมครบทุกรพ.
สต.

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

5.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อ แม่ หญิงตั งครรภ์และสามีทุก
ราย

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

6. รณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธ์การเลี ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างต่อเน่ือง                                                
        * ร่วมกิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่                   
     * ฟ้ืนฟูวิชาการเร่ืองนมแม่ส าหรับจนท.                 
   * สนับสนุนถุงเก็บน  านมส าหรับมารดาหลังคลอด

หญิงตั งครรภ์+หญิงหลัง
คลอดทุกราย

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ 
สุทธิแพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

รวมท้ังส้ิน 2,500

หมายเหตุ 



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี Promotion Prevention &  Protection   Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
ตอบสนองแผนงานท่ี แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ ตอบสนองโครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI 

ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรควัณโรค
กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แต่งตั งคณะกรรมการ ป้องกัน ดูแลรักษา 
โรควัณโรค

สหวิชาชีพโรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P

ชวิฌฎา

2.ประชุมคณะกรรมการป้องกัน ดูแลรักษา 
โรควัณโรค 2 ครั งต่อปี

คณะกรรมการ การป้องกัน ดูแลรักษาโรค
วัณโรค โรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P P

ชวิฌฎา

3. จัดท าแผนงานโครงการ ร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพในโรงพยาบาลเนินมะปราง

คณะกรรมการ การป้องกัน ดูแลรักษาโรค
วัณโรค โรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P

ชวิฌฎา

4.จัดให้บริการคลินิกรักษาโรควัณโรค ตาม
มาตรฐาน

คณะกรรมการ การป้องกัน ดูแลรักษาโรค
วัณโรค โรงพยาบาลเนินมะปราง

0

ชวิฌฎา

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ตัวช้ีวัดย่อย : 1) อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
                 2) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรควัณโรค
กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

5.ติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่และกลับเป็นซ  ามาคัดกรองโรควัณโรค

ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่และกลับเป็นซ  า

0

ชวิฌฎา

6.ทบทวนเวชระเบียนโรควัณโรค 2 ครั งต่อปี เวชระเบียนโรควัณโรค

0 P P

ชวิฌฎา

7.พัฒนางาน CQI โรควัณโรค CQI ของงานวัณโรค

0 P

ชวิฌฎา

8.จัดกิจกรรมรณรงค์วัน "วัณโรคโลก" นักเรียนและประชาชนท่ัวไป
0 P

ชวิฌฎา

9. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ
 2565

คณะกรรมการ การป้องกัน ดูแลรักษาโรค
วัณโรค โรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P P

ชวิฌฎา

รวมท้ังส้ิน 0.00



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี Promotion Prevention &  Protection   Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)

ตอบสนองแผนงานท่ี แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ ตอบสนองโครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตอบสนอง KPI ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก ท่ีได้เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุกได้รับการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 70

ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.แต่งตั งคณะกรรมการ 
ป้องกัน ดูแลรักษา โรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ .

สหวิชาชีพ
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางได้รับการ
แต่งตั งคณะกรรมการ

หนังสือแต่งตั ง
คณะกรรมการ
ป้องกันดูแลรักษา
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

จ านวน 12 คน ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

ชวิฌฎา

2.ประชุมคณะกรรมการ
ป้องกัน ดูแลรักษา โรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2 ครั งต่อปี

ประชุม 2 ครั งต่อ
ปีงบประมาณ

คณะกรรมการ การ
ป้องกัน ดูแลรักษา
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง 2 ครั ง/ปี

จ านวน 12 คน ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

3.จัดท าแผนงานโครงการ 
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเนินมะปราง

มีแผนงานด าเนินการ
ป้องกันดูแลรักษาโรค
เอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

คณะกรรมการ การ
ป้องกัน ดูแลรักษา
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

สหวิชาชีพ
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

4.จัดกิจกรรมเชิงรุกภายใต้
กระบวนการ RRTTR           
    4.1Reach ค้นหากลุ่ม
ประชากรหลักเชิงรุก ในพื นท่ี
อ าเภอเนินมะปราง

การเข้าถึง กลุ่ม
ประชากรหลัก MSM 
จ านวน 150 คน, TG
จ านวน 10 คน

กลุ่มประชากรหลัก
 MSM,TG,

กลุ่มประชากร
หลัก MSM 
จ านวน 150 คน,
 TGจ านวน 10 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

4.2 Recruit ส่งต่อกลุ่ม
ประชากรหลักเข้าสู่ระบบ
บริการ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
เข้าสู่ระบบบริการของ
โรงพยาบาลเนินมะปราง

การเชิญชวน กลุ่ม
ประชากรหลัก MSM 
จ านวน 150 คน TG
จ านวน 10 คน

กลุ่มประชากรหลัก
 MSM,TG,

กลุ่มประชากร
หลัก MSM 
จ านวน 150 คน,
 TGจ านวน 10 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา



ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

กลุ่มประชากรหลัก 
MSM จ านวน 150 
คน,TG 10 คน ได้รับ
การตรวจเลือด หา 
AntiHIV,VDRL

กลุ่มประชากรหลัก
 MSM,TG,

กลุ่มประชากร
หลัก MSM 
จ านวน 150 คน,
 TGจ านวน 10 คน

ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 2 มื อ 
จ านวน 160 คน คนๆ
ละ 100 บาท

16,000 งบสปสช เขต2  

P 

 

P 

ชวิฌฎา

ค่าชุดตรวจ Syphilis 
screening test RPR 1
 กล่องราคา 2,800 บาท

0

งบวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

ค่าชุดตรวจ Rapid test
 anti HIV 1/2 
screening test จ านวน
 300 ชุดๆละ 120 บาท

0

งบวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

ค่า serum clot 
activator 13x100 
mm vacuum 3 
แพ็คๆละ 295 บาท

0

งบวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

ค่า syringe 5 ml 
จ านวน 3 กล่องๆละ 
130 บาท

0

บูรณาการร่วมกับ
งบยาเสพติด

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

เข็ม No.22 จ านวน 3
กล่องๆละ 50 บาท

0

บูรณาการร่วมกับ
งบยาเสพติด

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

4.3 Test บริการตรวจหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และบริการส่งต่อเพ่ือตรวจหา
การติดเชื อเอชไอวี - อบรมให้
ความรู้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการตรวจหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และตรวจหาการ
ติดเชื อเอชไอวีกลุ่มประชากร
หลัก MSM,TG,



ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

4.4 Treat ส่งต่อเข้า
กระบวนการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส ในกรณีท่ีประชากรหลัก
มีผลเลือดผิดปกติ

กลุ่มประชากรหลัก 
MSM,TGท่ีผลเลือด
ผิดปกติ ได้เข้าสู่
ระบบการรักษา

กลุ่มประชากรหลัก
 MSM,TG,

กลุ่มประชากร
หลัก MSM,TG ท่ี
ผลเลือดผิดปกติ

ไม่ใช้งบประมาณ 0

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 2 มื อ 
จ านวน 160 คน คนๆ
ละ 100 บาท

16,000 งบสปสช เขต2  

P 

ชวิฌฎา

รวม 32,000

6.ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

มีบริการให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ผู้มารับบริการ ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้งบประมาณ 0

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 
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4.5 Retain กิจกรรมการคงอยู่
ในระบบ กลุ่มประชากรหลักท่ี
ผลเลือดปกติ ได้รับอบรมให้
ความรู้เร่ือง การตรวจเลือดซ  า
 หลังจากตรวจครั งแรก ๓  
เดือนกลุ่มประชากรหลักท่ีมีผล
เลือดผิดปกติได้รับการรักษา
ดูแลอย่างต่อเน่ือง

กลุ่มประชากรหลัก 
MSM จ านวน 150 
คน, TGจ านวน 10 คน

กลุ่มประชากรหลัก
 MSM จ านวน 150
 คน, TGจ านวน 10
 คน

กลุ่มประชากร
หลัก MSM 
จ านวน 150 คน,
 TGจ านวน 10 คน

5.จัดกิจกรรมรณรงค์วัน"VCT 
day" และ"วาเลนไทน์"

นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป

นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป

นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป ไม่ใช้งบประมาณ

0.00 ชวิฌฎา 

P 



ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ค่าชุดตรวจ Rapid test
 anti HIV 1/2 
screening test จ านวน
 50 ชุดๆละ 120 บาท

0

งบวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

ค่า serum clot 
activator 13x100 
mm vacuum 1 
แพ็คๆละ 295 บาท 0

งบวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 
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ค่า syringe 5 ml 
จ านวน 1 กล่องๆละ 
130 บาท 0

งบยาเสพติด  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 
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เข็ม No.22 จ านวน 1
กล่องๆละ 50 บาท 0

งบยาเสพติด  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 
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8.ตรวจคัดกรอง HIV ในหญิง
ตั งครรภ์และสามี

หญิงตั งครรภ์และสามี
ได้รับการคัดกรอง HIV

หญิงตั งครรภ์และ
สามี

หญิงตั งครรภ์และ
สามี ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 
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9.คัดกรองวัณโรคโดยวิธี CXR 
ในคลินิกผู้ป่วยท่ีรับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสปีละ 1 ครั ง

ผู้ป่วยรับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส
ได้รับการCXRร้อยละ
 100

ผู้ป่วยรับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส

ผู้ป่วยรับการ
รักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

7.จัดกิจกรรม Harm 
reduction ในกลุ่มบ าบัดสาร
เสพติด ในการตรวจหาการติด
เชื อ HIV

ผู้เข้ารับการบ าบัดสาร
เสพติดได้รับการตรวจ
 Anti HIV

ผู้เข้ารับการบ าบัด
สารเสพติด

ผู้เข้ารับการ
บ าบัดสารเสพติด



ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

10.ส ารวจทัศนคติของ
บุคลากรทางการแพทย์ในการ
เลือกปฏิบัติต่อประเด็นท่ี
เก่ียวเน่ืองจากเอชไอวี

ร้อยละของบุคลากร
ทางการแพทย์ท่ีมี
ทัศนคติเลือกปฏิบัติ
ต่อประเด็นท่ี
เก่ียวเน่ืองจากเอชไอวี
ไม่เกินร้อยละ 50

บุคลากรโรงพยาบาล
เนินมะปรางท่ี
เก่ียวข้อง(ทุก
หน่วยงาน)

บุคลากร
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางท่ี
เก่ียวข้อง(ทุก
หน่วยงาน) ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 
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11.ขึ นทะเบียนผู้ป่วย HIV 
เพ่ือรับการสนับสนุนเบี ยยังชีพ
จากองค์การส่วนท้องถ่ิน

ผู้ป่วยท่ีเปิดเผยตัว
ได้รับการขึ นทะเบียน
ร้อยละ 100

ผู้ป่วยติดเชื อHIVท่ี
เปิดเผยตัว

ผู้ป่วยติดเชื อHIV
ท่ีเปิดเผยตัว

ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 
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12.สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2565

มีการสรุปผลงานท่ี 9
เดือนและ12เดือน

คณะกรรมการ การ
ป้องกัน ดูแลรักษา
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

คณะกรรมการ 
การป้องกัน ดูแล
รักษาโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวิฌฎา

รวมท้ังส้ิน 32,000.00 งบสปสช เขต2



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี Promotion Prevention &  Protection   Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
ตอบสนองแผนงานท่ี การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แต่งตั งคณะกรรมการ ป้องกัน ดูแล
รักษา โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

หนังสือแต่งตั งคณะกรรมการ
ป้องกันดูแลรักษาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สหวิชาชีพโรงพยาบาล
เนินมะปราง

สหวิชาชีพโรงพยาบาล
เนินมะปราง 0 P

ชวิฌฎา

2.ประชุมคณะกรรมการป้องกัน ดูแลรักษา
 โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2
ครั งต่อปี

ประชุมอย่างน้อย 2ครั งต่อ
ปีงบประมาณ

คณะกรรมการ การป้องกัน
 ดูแลรักษาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง 2
 ครั ง/ปี

คณะกรรมการ การ
ป้องกัน ดูแลรักษาโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P P

ชวิฌฎา

3. จัดท าแผนงานโครงการ ร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลเนินมะปราง

มีแผนงานด าเนินการป้องกันดูแล
รักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

คณะกรรมการ การป้องกัน
 ดูแลรักษาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

คณะกรรมการ การ
ป้องกัน ดูแลรักษาโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P

ชวิฌฎา

4.อบรมพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายใน
การจัดตั ง Teen center

ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเครือข่าย
ท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องได้รับการอบรม
ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และ
เครือข่ายท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้องจ านวน 5 คน

ผู้รับผิดชอบงาน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
เครือข่ายท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้องจ านวน 5 คน

0

สสจ.พล.

P P P

ชวิฌฎา

5.จัดตั ง Teen center ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา

มีศูนย์ Teen center ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอเนินมะปราง
 1 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเนินมะปรางจ านวน
 1แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเนินมะปราง
จ านวน 1แห่ง

0

บูรณางาน
ร่วมกับงาน 
ToBeNo.1

P P P

ชวิฌฎา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มงาน/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

6.ทบทวนเวชระเบียนโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 2 ครั งต่อปี

มีการทบทวนเวชระเบียน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2 ครั ง
ต่อปี

เวชระเบียนโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เวชระเบียนโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

0 P P

ชวิฌฎา

7. ให้บริการคลินิกป้องกัน ดูแลรักษา โรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จัดตั งคลินิกโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ทีมคณะกรรมการดูแล
คลินิกโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ทีมคณะกรรมการดูแล
คลินิกโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

0

ชวิฌฎา

ส ารวจแหล่งแพร่
ในอ าเภอเนิน
มะปราง 0 ไม่ใช้งบประมาณ P

ชวิฌฎา

ค่าจ้างท า Roll up 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ขนาด
 60x160 cm

1,000 เงินบ ารุง P

ชวิฌฎา

9.จัดกิจกรรมรณรงค์วัน "วาเลนไทน์" จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไป

นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไป 0 P

ชวิฌฎา

10. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2565

มีการสรุปผลงานท่ี 9เดือนและ12
เดือน

คณะกรรมการ การป้องกัน
 ดูแลรักษาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

คณะกรรมการ การ
ป้องกัน ดูแลรักษาโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P P

ชวิฌฎา

รวมท้ังส้ิน 1,000.00

8.ออกส ารวจแหล่งแพร่โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ / สถานบริการเส่ียง

ออกส ารวจแหล่งแพร่ 1 ครั ง/ปี ท าการส ารวจแหล่งแพร่ 1
 ครั ง/ปี

แหล่งแพร่โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ / 
สถานบริการเส่ียง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14ปี สูงดีสมส่วน

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาเด็กวัยเรียน วัยรุ่น

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.ติดตามและพัฒนาเคร่ืองช่ังน  าหนัก สอบเทียบเคร่ืองมือ
 ในสถานศึกษาทุกสังกัด
ให้ความรู้แก่ครูอนามัยโรงเรียน ในการแปลผลท่ีถูกต้อง

จ านวน 36 
โรงเรียน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆัมพร  

ซ่งสกุลชัย

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
ตัวช้ีวัดย่อย : 1) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
                2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปี สูงดีสมส่วน

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

1.จัดประชุมชี แจงทีมคณะท างาน วิเคราะห์ปัญหา คืน
ข้อมูลงานอนามัยวัยเรียนให้พื นท่ี

จ านวน 15 คน ไม่ใช้งบประมาณ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆัมพร  

ซ่งสกุลชัย

ผู้รับผิดชอบ

P



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาเด็กวัยเรียน วัยรุ่น

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ผู้รับผิดชอบ

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรอบรู้พัฒนาศักยภาพ
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน/ครูอนามัยโรงเรียน/ครูพละ ตาม
โครงการกระโดดโลดเต้นเล่นเพ่ือชาติ/และสร้างภาวะ
โภชนาการท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก

จ านวน 90 คน 1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง 90 คน ๆ ละ 100 บาท 
เป็นเงิน 9000 บาท

9,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
  9

,00
0.0

0 น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆัมพร  

ซ่งสกุลชัย

4.กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียนออกก าลังกายในโรงเรียน จ านวน 36 
โรงเรียน

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างผู้เข้าอบรม

งบกองทุน
ต าบลแต่ละ

พื นท่ี
 

P 

น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆัมพร  

ซ่งสกุลชัย

 5.เฝ้าระวังโรคโลหิตจางในเด็กอายุ  6-14 ปี  คัดกรอง
ภาวะซีด/ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามชุดสิทธิประโยชน์

เด็ก 6 -14 ปีทุก
คนในโรงเรียน

ไม่ใช้งบประมาณ น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆัมพร  

ซ่งสกุลชัย

รวมท้ังส้ิน 9,000
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หมายเหตุ 



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

ช่ือ แผนงาน /โครงการ พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานกายภาพบ าบัด

วัตถุประสงค์ของแผนงาน /โครงการ ผู้ป่วยได้รับการส่งเสริม รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทางกายภาพบ าบัดเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากท่ีสุด

ตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

ผลผลิตของแผนงาน /โครงการ (outcome) 1. ผู้ป่วย Stroke,Traumatic Brain injury  และ Spinal Cord Injury  บรรลุเป้าหมายทางการฟ้ืนฟูและมีคะแนน barthel index เพ่ิมข้ึน

2. ผู้ป่วยกลุ่มปวดมีความเจ็บปวดลดลง ≤ 2 ภายใน 2 เดือน

3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบรรลุเป้าหมายทางกายภาพบ าบัด  และมีคะแนน berthel index เพ่ิมข้ึน  

4. ผู้ป่วย COPD มารับบริการมากกว่า 2 คร้ัง ผลการวัดสมรรถภาพปวดด้วยการเดิน 6 MWT ผลงาน ≥ 50 %

5. ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการเคล่ือนไหวได้รับการฟ้ืนฟูต่อเน่ือง

6. ผู้ป่วยและคนพิการท่ีจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นน่ังได้รับอุปกรณ์ช่วยทุกราย

7. ผู้ป่วยกลุ่มปวดได้รับการรักษาฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดและผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการเคล่ือนไหวได้รับการเย่ียมบ้านจากทีมสหวิชาชีพ

8. มีส่ือเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับโรคท่ีผู้ป่วยเป็น แนะน าการปฏิบัติตัวท่ีหมาะสมและมีท่าอออกก าลังกายเพ่ือให้ผู้ป่วยท าท่ีบ้าน

9. บุคลากรมีความรู้ด้านการให้บริการตามมาตราฐานงานกายภาพบ าบัด

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 26 โครงการการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพลระยะกลาง (Intermediate Care) 

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

หน่วยงาน งานกายภาพบ าบัด



กลุ่มงาน/งานเวชกรรมฟ้ืนฟู

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.บริการครอบคลุมงานกายภาพบ าบัดพื นฐานในผู้ป่วยกลุ่มปวด ≥80% ให้การรักษาตามแนวทางกายภาพบ าบัด
ประเมิน VAS ระดับ 1-2  นัดมารักษา 1 
ครั ง/สัปดาห์ VAS 3-6  นัดมารักษา 2-3 
ครั ง/สัปดาห์ VAS 7-10 นัดมารักษาทุกวัน 
5 ครั ง/สัปดาห์

0

ไม่ใช้งบประมาณ 0
นัก

กายภาพบ าบัด

4.งานบริการทางคลินิค COPD ≥ 50% ให้สุขศึกษาผู้ป่วย COPD คัดเลือกผู้ป่วยท่ี
สามารถเดิน 6minute walk test  บันทึก
ระยะทางท่ีเดินครั งท่ี 1 และครั งท่ี 2 เพ่ือ
ประเมินสมรรถภาพการท างานของปอด

0

ไม่ใช้งบประมาณ 0 กมลชนก

5.ออกเย่ียมบ้านกับทีมสหวิชาชีพ HHC ออกเย่ียมบ้านกับทีม HHC 2 วัน/สัปดาห์ 
(บ่ายวันจันทร์และบ่ายพฤหัสบดี)

0

ไม่ใช้งบประมาณ 0
นัก

กายภาพบ าบัด

ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้ป่วยในโครงการ IMC ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเน่ืองในสถานะ
ผู้ป่วยใน ≥3 วัน/ครั ง

> 60 ผู้ป่วย Stroke,Traumatic Brain injury  
และ Spinal Cord Injury ท่ีเกิดโรคไม่เกิน 
6 เดือน ท่ีส่งต่อจาก รพ.พุทธชินราชและผุ้
ป่วยโรงพยาบาลเนินมะปรางค้นพบเอง 
ได้รับการฟ้ืนฟู Admit ≥3 วัน/ครั ง

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

0
นัก

กายภาพบ าบัด

3. ให้บริการฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ≥80% ประเมิน berthel index แรกรับ และตั ง 
Gold ก่อนการฟ้ืนฟู ติดตามฟ้ืนฟูและ
ประเมินผู้ป่วยต่อเน่ือง 6 เดือน

0

ไม่ใช้งบประมาณ
นัก

กายภาพบ าบัด
0



กลุ่มงาน/งานเวชกรรมฟ้ืนฟู

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

6.จัดซื ออุปกรณ์ช่วยเดินและรถเข็นน่ังส าหรับแจกคนพิการ ผู้ป่วยและคนพิการท่ีมีปัญหาเร่ืองการ
เคล่ือนไหวท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเนิน
มะปราง แพทย์ส่งปรึกษานักกายภาพบ าบัด
เพ่ือพิจารณาแจกกายอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมให้แกผู้ป่วย

50,500 เงินบ ารุง

 

P

 

50,500 วรรณกาญจน์

7.ออกให้บริการทางกายภาพบ าบัดร่วมกับทีม PCC ออกให้บริการ PCC ร่วมกับสหวิชาชีพ ตาม
แผนท่ีทีมก าหนดไว้ โดยให้บริการผู้ป่วย
กลุ่มปวดในช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.และ
ออกติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยท่ีไม่สามารถ
เดินทางมารับบริการได้ในช่วงบ่าย 
13:00-16:30 น.

0 ไม่ใช้งบประมาณ 0
นัก

กายภาพบ าบัด

8. จัดท าส่ือให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับและส่ือให้ความรู้

3,000 เงินบ ารุง

 

P

 
3,000 กมลชนก

9. พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานการ บริหารทรัพยากรบุคคลตาม
สมรรถนะ

2 ครั ง/ คน/ ปี

0 เงินบ ารุง 0 วรรณกาญจน์

รวมท้ังส้ิน 53,500

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

   
   

-  
 

53500.00

หมายเหตุ 



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี    Governance Excellence
ช่ือโครงการ/แผนงาน   การพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุง   
กลุ่มงาน/งานซ่อมบ ารุง

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ้างเหมาล้าง
เคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองละ 400 บาท

40,000

รวม 40,000
จ้างเหมาล้าง
เคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองละ 400 บาท

20,000

รวม 20,000

บ ารุงรักษาประจ าปี 15,000

รวม 15,000

4.ย้ายเมนวาล์วน  า แยกปิดเฉพาะโซน ลดผลกระทบปิดน  าทั งระบบ โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

25,000

25
00

0.0
0 ณัฐพงศ์

รวม 25,000

ผู้รับผิดชอบ

1. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ(รวม
PCU)

ยืดอายุการใช้งาน
และลดฝุ่นละออง

การท างานท่ีเต็มประสิทธิภาพ
และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

เคร่ืองปรับอากาศใน
โรงพยาบาล 100 

เคร่ือง เงินบ ารุง รพ.

วิกาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

2.ล้างเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้
งาน 24 ชม

ล้างฝุ่นละออง พร้อม
อัดน  ายาความเย็น

ลดความเส่ือมสภาพของระบบ
อัดความเย็นและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีท างาน 24
 ซม

หน่วยงานท่ีเปิด
บริการ 24 ชมจ านวน

 50 เคร่ือง
เงินบ ารุง รพ.

40
00

0.0
0

20
00

0.0
0

วิกาล

3.บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
500 kva

บ ารุงรักษาประจ าปี เป็นไปตามมาตราฐานการไฟฟ้า โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เงินบ ารุง รพ.

ณัฐพงศ์

15
00

0.0
0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ช่ือโครงการ/แผนงาน   การพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุง   
กลุ่มงาน/งานซ่อมบ ารุง

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ค่าน  ามันเคร่ือง ค่า
ตรวจเช็คระบบ 
เคร่ือง 300 KVA 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
ในระบบ

55,000

รวม 55,000
ปรับปรุงระบบ 85,000

รวม 85,000

บ ารุงรักษาประจ าปี 44800

รวม 44,800
บ ารุงรักษาประจ าปี 43,200

รวม 43,200

ณัฐพงศ์

55
00

0.0
0

6.ปรับปรุงระบบจ่ายก๊าช
ส ารองพร้อมตรวจเช็ค

ส ารองออกซิเจน เป็นไปตามมาตราฐาน
วิศวกรรมการแพทย์

ออกซิเจน

เงินบ ารุง รพ.

5.ตรวจเช็คบ ารุงรักษาเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า300 kw

ตรวจเช็ค ATSเปล่ียน
ถ่ายน  าเคร่ืองยนต์ ใส้
กรองอากาศความ
พร้อมใช้งานของตู้
ระบบไฟฟ้า

พร้อมใช้งาน 24 ชม ห้องเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า

เงินบ ารุง รพ.

ณัฐพงศ์

85
00

0.0
0

44
80

0.0
0

ณัฐพงศ์7.บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าส ารองขนาด 125 kw+
เปล่ียนสายพานพัดลม

ยืดอายุการใช้งาน พร้อมใช้งาน 24 ชม โรงไฟฟ้า

เงินบ ารุง รพ.

43
20

0.0
0

ณัฐพงศ์8.บ ารุงรักษารถไฟฟ้าประจ าปี
เปล่ียนแบตเตอร่ี 8 ก้อน

รับส่งคนไข้ ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ งานเปล

เงินบ ารุง รพ.



ช่ือโครงการ/แผนงาน   การพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุง   
กลุ่มงาน/งานซ่อมบ ารุง

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เปล่ียนแบตเตอร่ี
ใหม่ 2 ลูก

22,000

รวม 22,000

9.จัดแบ่งพื นท่ีการดูแลงงาน
ซ่อมและเพ่ิมประสิทธฺภาพงาน
ซ่อมบ ารุงให้รวดเร็วมีคุณภาพ

งานมีคุณภาพอุปกรณ์
ใช้งานได้ดี

ประสิทธิภาพงารให้บริการของ
งานซ่อมบ ารงมีคุณภาพท่ีอยู่
ระดับดี

หน่วยงานใน
โรงพยาบาล

 

ไม่ใช้งบประมาณ P

ณัฐพงศ์

350,000

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

85
00

0.0
0

40
00

0.0
0

77
00

0.0
0

44
80

0.0
0

25
00

0.0
0

0.0
0

15
00

0.0
0

63
20

0.0
0

หมายเหตุ 

รวมท้ังส้ิน

ณัฐพงศ์9.แบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
 200 A

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เพ่ือจ่ายไฟให้เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า

เงินบ ารุง รพ.

22
00

0.0
0



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี Govermance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล)
ตอบสนองแผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ตอบสนองโครงการท่ี 40 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี 73 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

ช่ือโครงการ/แผนงาน    พัฒนาคุณภาพระบบพัสดุ
กลุ่มงาน/       งานพัสดุ (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รูปเล่มการด าเนินการโครงการ จ านวน 
20 เล่ม ๆ ละ 150 บาท

3,000 เงินบ ารุง  

P 

   
   

  3
,00

0.0
0

 

P 

อัญณญา

รวม 3,000

3,000
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แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดประชุมการด าเนินการโครงการ 
กาเบิกจ่ายเงินโครงการ

รูปเล่มการด าเนิน
โครงการ

เจ้าหน้าท่ี รพ. 
ผู้ด าเนินการโครงการ

20 คน

รวมท้ังส้ิน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ตอบสนองโครงการท่ี 29 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ตอบสนอง KPI จ านวนคร้ังของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานยานพาหนะ

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป งานยานพาหนะ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1.เปล่ียนยางรถยนต์ รถรีเฟอร์ 2 ครั ง/คัน/ปี 
จ านวน 5 คัน ๆ ละ 25,200 บาท/ปี
รถยนต์ 1 ครั ง/คัน/ปี จ านวน 3 คัน ๆ ละ 
16,600 บาท/ปี

175,800

2.เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง รถรีเฟอร์ 4 ครั ง/
คัน/ปี จ านวน 5 คัน ๆ ละ 6,560 บาท/ปี 
รถยนต์ท่ัวไป 2 ครั ง/คัน/ปี จ านวน 3 คัน ๆ ละ
 3,280 บาท/ปี

42,640

3.ค่าบริการอินเทอร์เน็ต GPS รถรีเฟอร์จ านวน 
5 คัน คันละ 375 บาท/เดือน

22,500

รวม 240,940

1แยกทะเบียนประวัติรถยนต์แต่ละคัน จัดท า
แฟ้มประวัติแยกใบอนุมัติซ่อมแซมรถ การ
บ ารุงรักษาของรถแต่ละคัน

0

2.บันทึกประวัติการซ่อมแซมรถ 
การบ ารุงรักษา ในระบบคอมพิวเตอร์อย่าง
ละเอียด

0

รวม 0

1.กิจกรรมการ
บ ารุงรักษารถยนต์

รถยนต์พร้อมใช้งาน
ตามความต้องการ

รถยนต์ได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
และตรวจเช็คอย่าง
สม่ าเสมอ

รถรีเฟอร์จ านวน 5 คัน
รถยนต์ 4 คัน

เงินบ ารุง

พขร.ทุกคน

 P  P  P  P  P  P 

2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
งานยานพาหนะ

ทะเบียนประวัติการ
ซ่อมแซม การ
บ ารุงรักษา และ
ตรวจเช็ครถยนต์ทุกคัน

รถยนต์ทุกคันจะต้องมี
ประวัติการตรวจเช็ค
อย่างละเอียดเพ่ือ
ความปลอดภัยในการ
ใช้รถยนต์

รถยนต์จ านวน 10 คัน กิจจา



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานยานพาหนะ

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป งานยานพาหนะ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

เงินบ ารุง

รวม 110,000

4. พัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามสมรรถนะ 1 ครั ง/
คน/ปี

พนักงานขับรถยนต์
ได้รับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ ตาม
แผนงานอย่างน้อย 1 
ครั ง/คน/ปี

พนักงานขับรถยนต์
ได้รับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ ตาม
แผนงานพัฒนา
บุคลากรทุกคน

จ านวน 6 คน 1. ค่าอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงานยา
พาหนะ เพ่ือรับการพัฒนาความรู้อย่างน้อย 1 
ครั ง/คน/ปี

- พขร. ทุกคน

รวมท้ังส้ิน 350,940    
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

    - 

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

3.กิจกรรมจัดท า
ประกันภัยรถยนต์ตาม
กฎหมาย

มีตัวแทนบริษัท
ประกันภัยรถยนต์เข้า
มาดูแลกรณีรถยนต์มี
ปัญหา

พนักงานขับรถยนต์
และผู้โดยสารได้รับ
การคุ้มครองจาก
บริษัทประกันภัยรถยนต์

รถรีเฟอร์จ านวน 4 คัน 1.จัดท าประกันภัยรถยนต์ชั น 1  จ านวน 4 คัน 
คันละ 27,500 บาท/ปี

พัสดุ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
10

,00
0.0

0110,000



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ตอบสนองโครงการท่ี 36 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี 66 ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานธุรการ

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป งานธุรการ

1.ลงรับหนังสือจากภายนอก/ใน ทุกฉบับท่ีไดรับ 
เพ่ือแจ้งเวียนหนังสือให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบและ
ด าเนินการต่อไป

0 ชวิสรา

รวม 0

1.หนังสือส่งได้มีการออกเลข/ลงวันท่ีท่ีถูกต้อง 
และถูกส่งไปยังหัวหน้าหน่วยราชการ ไม่เกิน
ระยะเวลา

0 กิจจา

รวม 0

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

    - 

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม

ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน (บาท) ก.ย.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2.ส่งหนังสือ หนังสือถูกส่งไปยัง
หัวหน้าหน่วยราชการ

หนังสือทุกฉบับถูก
ส่งไปยังหัวหน้าหน่วย
ราชการทุกครั ง

หนังสือส่งออกทุกฉบับ

มี.ค.ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1.รับหนังสือภายนอก/ใน หนังสือภายนอก/ใน 
ถูกลงรับหนังสืออย่าง
ถูกต้องและแจ้ง
ผู้เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป

หนังสือภายนอก/ใน
ถูกลงรับทุกฉบับ

หนังสือภายนอก/ใน ท่ี
ได้รับทุกวัน

3.การส่งเอกสารท าลาย เอกสารท่ีถึงระยะเวลา
ท่ีต้องท าลาย จะถูก
ส ารวจและแจ้งความ
ประสงค์ท าลายเอกสาร
นั นๆ ตามระเบียบ

เอกสารท่ีถึงระยะเวลา
ท าลาย จะต้องถูก
ท าลายทุกฉบับ

เอกสารท่ีถูกส ารวจเพือ
ท าลายทุกฉบับ

1. เอกสารท่ีถึงระยะเวลาท่ีต้องท าลาย โดยถูก
ส ารวจจากแต่ละหน่วยงาน เพ่ือลงทะเบียน
ท าลายเอกสารส่งให้กับ สสจ. ต่อไป

ชวิสรา

P

0



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี Govermance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล)

ช่ือโครงการ/แผนงาน   ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีโรงพยาบาลเนินมะปราง     

กลุ่มงาน/       งานการเงิน (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายรับ
ประจ าวัน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

อัญชลี/สุภาวดี

รวม 0
1.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

อัญชลี

รวม 0
1.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

อัญชลี/สุภาวดี

รวม 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. รับและตรวจสอบใบส าคัญทุกฉบับ 
และน าเงินสดฝากธนาคาร ทุกวัน
ปีงบประมาณ 2565

น าเงินสดฝาก
ธนาคารถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนเวลา 
15.00 น. ของทุกวัน

ได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาล
ถูกต้องครบถ้วน

ประชาชนและ
ผู้รับบริการท่ัวไป

2.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดพัสดุ
และจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินส าหรับ  
2.1ชุดพัสดุ                                 
  2.2 สัญญาเงินยืม                       
    2.3.ขออมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธ์ิ
รับเงินถูกต้องทันเวลา

จ่ายเงินถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา

เจ้าหนี 
บุคคลภายนอก 
เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

3. สรุปยอดรายจ่ายประจ าวันส่งฝ่าย
บัญชี

รายงานรายจ่าย
ประจ าวัน

เอกสารการ
เบิกจ่ายถูกต้อง
ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ของโรงพยาบาล

เนินมะปราง



ช่ือโครงการ/แผนงาน   ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีโรงพยาบาลเนินมะปราง     

กลุ่มงาน/       งานการเงิน (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดขออนุมัติ
เบิกจ่ายชุดพัสดุและชุดขออนุมัติยืมทดรอง
ราชการ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

อัญชลี

รวม 0
 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

สุภาวดี

รวม 0

0   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

4.จัดท าทะเบียนคุมเจ้าหนี ชุดพัสดุ/
ลูกหนี เงินยืมทดรองราชการ

ทะเบียนคุมเจ้าหนี 
ชุดพัสดุและทะเบียน
คุมลูกหนี เงินยืม

จ่ายเงินให้กับผู้
มีสิทธิรับเงินได้
ทันเวลา

ชุดขออนุมัติ
เบิกจ่ายจากทุก

ฝ่ายของ
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางและชุด
ขออนุมัติยืมเงิน
ของเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

5. จัดท าชุดอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน
 ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาล
เนินมะปราง
5.1 เงินเดือน
5.2 พตส.
5.3 ฉ.11
5.4 ค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT)
5.5 P4P
5.6 ค่าการศึกษาบุตร
5.7 ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)

จ่ายค่าตอบแทน
ให้กับบุคคากรของ
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

จ่ายค่าตอบแทน
ให้กับข้าราชการ
 ,ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
ราชการก่อน 3 
วันท าการ
สุดท้ายของ
เดือนและจ่าย
ค่าตอบเทน 
พนักงา
กระทรวง
สาธารณสุข , 
ลูกจ้าง
นักเรียทุน
ช่ัวคราวราย
เดือน ณ วันสิ น
เดือน ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา

บุคคลากรใน
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง ประเภท

 ข้าราชการ , 
ลูกจ้างประจ า, 

พนักงานาราชการ
, ลูกจ้างนักเรียน
ทุน ,พนักงาน

กระทรวง
สาธารณสุข, 

ลูกจ้างช่ัวคราว
รายเดือน

รวมท้ังส้ิน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี Govermance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล)

ช่ือโครงการ/แผนงาน   แผนงานควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายของ รพ.เนินมะปราง   
กลุ่มงาน/       งานบัญชี (ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ผลการด าเนินงานประจ าเดือน เพ่ือ
เปรียบเทียบกับแผนประมาณการรายได้-
ควบคุมค่าใช้จ่าย 

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

ลลิตา
อภิศรุตพรรัตน์  
อัญชลี    สุภาวดี

รวม 0
2.จัดท ารายงานสถานการณ์การเงิน
การคลัง ประจ าเดือน

เพ่ือประเมิณ
วิเคราะห์
ประสิทธิภาพ 
ปัญหา และ
วิกฤติด้าน
การเงิน

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล

1. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจ าเดือน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ลลิตา
อภิศรุตพรรัตน์

รวม 0
1. เสนอข้อมูลรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจ าเดือน ไม่ใช้

งบประมาณ
ไม่ใช้

งบประมาณ
 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 
อภิศรุตพรรัตน์

รวม 0

0   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

รวมท้ังส้ิน

1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน เพ่ือเปรียบเทียบกับแผน
ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย
 ปีงบประมาณ 2565

สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย
 ประจ าปี

เพ่ือประเมิณ
วิเคราะห์
ประสิทธิภาพ 
ปัญหา และ
วิกฤติด้าน
การเงิน

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล

3. จัดท ารายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย 
เทียบกับแผนการใช้เงิน ปี 2565 
(planfin)

แผนการใช้เงิน ปี 
2565 จ านวน 2 
ครั ง/ปี

เพ่ือควบรายได้
และค่าใช้จ่าย 
ให้เป็นไปตาม
แผน (planfin)

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล

ข้อมูลสถานการณ์
ทางการเงิน รายเดือน
 ส่ง คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล
เนินมะปราง



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี  4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ตอบสนองโครงการท่ี 37 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 

ช่ือโครงการ/แผนงาน แผนงานพัฒนางานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งานโสตทัศนศึกษา

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส่ือสุขศึกษา / การให้ความรู้
เสียงตามสาย

0 มติกา

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2.จัดท าส่ือสุขศึกษา
และประชาสัมพันธ์

เพ่ือให้มีส่ือพร้อมใช้
งานและมีส่ือท่ีทันสมัย
ต่อเหตุการณ์

พื นท่ีให้บริการ
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เจ้าหน้าท่ีและผู้มาให้บริการ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี ...........................................2. Service Excellence

ตอบสนองแผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

ตอบสนอง KPI 

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการ รหัสโครงการ  

กลุ่มงาน/งาน  แพทย์แผนไทย ฝ่ายเภสัชกรรรมชุมชน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ประชุมชี แจงจัดตั งคณะท างานคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ฯให้กับบุคคลาการทาง
การแพทย์ แพทย์แผนไทย และสหวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้อง

0

2.จัดท าคู่มือ และเอกสาร ป้ายคลินิกบริการ 
 ป้ายประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย และจัดซื อยา
สมุนไพรท่ีมีกัญชาผสมอยู่

5,000

รวม 5,000

1.ค่าอาหารกลางวัน  10 คน ๆ ละ 1 มื อ 
มื อละ 50 บาท

500 เงินบ ารุง

   
4,9

00
.00 สุรสิทธ์ิ

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  10  คน คน
ละ 2  มื อ มื อละ 25 บาท

500

3.ค่าเอกสาร 10 ชุด ชุดละ 30 บาท 300

4.ค่าวิทยากร 1 คน (6 ช่ัวโมง) 3,600

รวม 4,900

ผู้รับผิดชอบ

50
00

.00เงินบ ารุง

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

จ านวน 10  คน

1.จัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยในระดับ  
รพช.

  รพ.เนินมะปรางมี
คลินิกบริการด้าน
กัญชาทางการแพทย์ฯ
 ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข 
    มียาสมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของกัญชา
อย่างน้อย 2 ต ารับ

คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย
ใน รพช.เนินมะปราง
 1 แห่ง

ผู้รับบริการใน อ.
เนินมะปราง 
และใกล้คียง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สุรสิทธ์ิ

2.พัฒนาทักษะการให้บริการ 
และทบทวนความรู้ด้านวิชาชีพ
ให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ีแพทย์แผน
ไทยได้รับการทบทวน
ความรู้และสามารถ
ให้บริการได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

เจ้าหน้าท่ีแพทย์แผน
ไทย



ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการ รหัสโครงการ  

กลุ่มงาน/งาน  แพทย์แผนไทย ฝ่ายเภสัชกรรรมชุมชน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

เงินบ ารุง กรชวัล

รวม 5,000

5.การส่งเสริมการดูแลเท้าด้วย
การแช่เท้าด้วยน  าสมุนไพรใน
คลินิก NCD

ผู้ป่วยในคลินิก NCD 
มีความรู้เร่ืองการแช่
เท้า

ผู้ป่วยในคลินิก NCD
 มีความรู้เร่ืองการ
แช่เท้า และ
สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ได้

ผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการแผนไทย
≥ 20.50

ไม่ใช้งบประมาณ สุรสิทธ์ิ

6.ออกหน่วยให้บริการแพทย์
แผนไทยร่วมกับทีมสหวิชาชีพใน
 รพ.สต

ผู้ป่วยมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตาม
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย

 ผู้ป่วยมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ 
และสามารถน า
สมุนไพรท่ีมีอยู่มาใช้
ดูแลสุขภาพตนเอง
เบื องต้นได้

ผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรื อรังท่ีมารับ
บริการท่ี รพ.สต.

ไม่ใช้งบประมาณ สุรสิทธ์ิ

50
00

.0
03. การจัดบริการคลินิก 4 กลุ่ม

โรคตามนโยบายกรมการแพทย์
แผนไทย

งานบริการแพทย์แผน
ไทยมีคลินิกบริการ 
โรคข้อเข่าเส่ือม,โรค
อัมพฤกษ-อัมพาต,

โรคภูมิแพ้,โรคไมเกรน

ผู้ป่วยนอกท่ีมารับ
บริการ

  ผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการ
แผนไทย≥ 
20.50     
รายได้จากงาน
บริการแพทย์
แผนไทยเพ่ิมขึ น 
 ร้อยละ 10

1.ค่ายาสมุนไพร 5,000



ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการ รหัสโครงการ  

กลุ่มงาน/งาน  แพทย์แผนไทย ฝ่ายเภสัชกรรรมชุมชน

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

7.อบรมเวชปฏิบัติเฉพาะ
ทางด้านการแพทย์แผนไทย
ส าหรับแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยได้รับ
การอบรมทักษะการ
ตรวจวินิจฉับและ
รักษาจากหน่วยงาน
ภายนอก

แพทย์แผนไทย 3 คน แพทย์แผนไทย
อย่างน้อย 2 คน
ผ่านการอบรม

งบพัฒนาบุคคลากร สุรสิทธ์ิ

8. การบริการผู้ป่วย IPD ในกลุ่ม
ผู้ป่วยหญิงหลังคลอด

มารดาหลังคลอด
ได้รับการประคบเต้า
นมและการบริการ
แพทย์แผนไทย

มารดาหลังคลอดท่ี
คลอดโดยวิธี
ธรรมชาติ

มารดาหลัง
คลอดได้รับการ
ประคบเต้านม 
100 %

ไม่ใช้งบประมาณ กรชวัล

รวมท้ังส้ิน 14,900
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ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF

1.Calibration of Auto pipette จ านวน 5 
เคร่ือง ๆ ละ 1,500 บาท

7,500

2.Calibration of Centrifuge จ านวน 5 เคร่ือง ๆ
 ละ 1,000 บาท

5,000

3.Calibration of Hematocrit จ านวน 1 เคร่ือง ๆ
 ละ 1,000 บาท

1,000

4.Calibration of Rotator จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ
 1,000 บาท

1,000

5.Calibration of Refigerator and Freezer 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท

7,500

6.Calibration of Digital Thermo-Hygrometer
 จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 1,000 บาท

4,000

7.Calibration of Liquid glass Thermometer 
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 1,000 บาท

1,000

8.Calibration of Digital Thermometerจ านวน 
1 เคร่ือง ๆ ละ 700 บาท

700

9.Calibration of Waterbath จ านวน 1 เคร่ือง ๆ
 ละ 2,500 บาท

2,500

10.เปล่ียนอะไหล่และสอบเทียบ Fumehood  1 
เคร่ือง จ านวน 3,500 บาท

3,500

   
 3

,50
0.0

0

12.เปล่ียนULPA filter และสอบเทียบ BSC class 
II 2 เคร่ือง จ านวน  4,500 บาท

9,000

   
4,5

00
.00

   
4,5

00
.00

รวม 42,700

ผลผลิต เป้าหมาย

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 3

0,2
00

.00เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
ห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งาน
ตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
ห้องปฏิบัติการได้รับการซ่อม 
บ ารุงรักษา และสอบเทียบ
อย่างสม่ าเสมอ

จ านวน 25 เคร่ือง

P

ส.ค.ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

นพวรรณ

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน (บาท)

ระบุแหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1.กิจกรรมการบ ารุงรักษาเชิง
รุกเคร่ืองตรวจ/อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ รพ. เนิน
มะปราง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF

ผลผลิต เป้าหมาย
ส.ค.ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน (บาท)

ระบุแหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

1.การส่งสารทดสอบแก่หน่วยงานใน รพ.เนิน
มะปรางและ รพสต. เขต อ. เนินมะปราง

0

2.จัดการอบรมความรู้ความเข้าใจในการใช้และดูแล
รักษาเคร่ืองตรวจน  าตาลปลายนิ ว

0

รวม 0

1.จัดการอบรมความรู้ความเข้าใจในการการเก็บ 
เก็บรักษา และน าส่งส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

0

P P P P P P

นิสา

รวม 0
1.ค่าสมัครการประกันคุณภาพการตรวจ Anti-HIV  
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่  3 
ครั ง/ปี

4,500

P

   
   

   
   

4,5
00

.00 นิสา

รวม 4,500

1.ค่าสมัครการประกันคุณภาพการทดสอบความ
ช านาญทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ
 จ านวน 8 แห่งๆละ 500 บาท

4,000

P

   
   

   
   

   
 4

,00
0.0

0 เปรมปรีชา

รวม 4,000

การตรวจ Anti-HIV  มี
คุณภาพการตรวจระดับดีมาก

ได้คะแนนประเมินคุณภาพ 
เท่ากับ 4.00 (ระดับดีมาก)

จ านวน 3 ครั ง/ปี

เปรมปรีชาจ านวน 9 แห่ง

5.การประกันคุณภาพการ
ทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการของหน่วย
บริการปฐมภูมิ

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
คะแนนตามมาตรฐานของ
โปรแกรม

มีการประกันมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการของหน่วย
บริการปฐมภูมิ

จ านวน 8 แห่ง

จ านวน 30 คน

2.กิจกรรมควบคุมคุณภาพ
เคร่ืองและแถบตรวจน  าตาลใน
เลือดในหน่วยบริการของ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) 
เขต อ.เนินมะปราง

เคร่ืองตรวจน  าตาลมีคุณภาพ
การตรวจและสามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

เคร่ืองตรวจน  าตาลพร้อมใช้
งานตรวจได้ถูกต้องและมี
ระบบประกันคุณภาพการตรวจ

4.กิจกรรมการประกัน
คุณภาพการตรวจ Anti-HIV  
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เชียงใหม่  3 ครั ง/ปี

3.กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเก็บ เก็บรักษา และน าส่ง
ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

บุคลากรใน รพ.เนินมะปราง
และ รพ.สต.มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวข้องกับการเก็บและ
น าส่งส่ิงส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  ตามเกณฑ์
พัฒนาศักยภาพ รพ.สต

บุคลากรใน รพ.เนินมะปราง
และ รพ.สต.ได้รับการอบรม
เก่ียวข้องกับการเก็บและน าส่ง
ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 ตามเกณฑ์พัฒนาศักยภาพ 
รพ.สต



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF

ผลผลิต เป้าหมาย
ส.ค.ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน (บาท)

ระบุแหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

1.ค่าสมัครการประกันคุณภาพการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ทั งหมด 5 สาขา สาขาละ 3 ครั ง/ปี
 รวมเป็น 15 ครั ง/ปี โดยสมัครเข้าร่วมโปรแกรม
การประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกและด าเนิน
กิจกรรม โดยจะท าการสมัครล่วงหน้าก่อนถึง
ปีงบประมาณนั นๆ

23,500

P

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
3,5

00
.00 นิสา

รวม 23,500

1.การประกันคุณภาพ IQC และ EQA  การตรวจ
น  าตาลปลายนิ ว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากบริษัทผู้จ าหน่าย จ านวน 11,350 บาท

0 เปรมปรีชา

 2 . การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ 
microalbumin จ านวน  4,000 บาท

4,000

  4
,00

0.0
0 นิสา

3. การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ Tropoin I 5,700

  5
,70

0.0
0 นิสา

4.การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ HbA1C  
จ านวน 6,500 บาท

6,500

  6
,50

0.0
0 นิสา

5.การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ PT ,aPTT 
จ านวน 5,000 บาท

5,000

  5
,00

0.0
0 นิสา

6.การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ DCIP  
จ านวน 2,000 บาท

2,000

  2
,00

0.0
0 นิสา

6.การประกันคุณภาพการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ      
ปี 2565  ทั งหมด  5 สาขา  
สาขาละ 3 ครั ง/ ปีรวมเป็น 15
 ครั ง/ปี

ผลการประเมินทุกสาขา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนตามมาตรฐาน
ของโปรแกรม

ผลการประเมินทุกสาขา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนตามมาตรฐาน
ของโปรแกรม

จ านวน 5 สาขา

7.การประกันคุณภาพการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ปี 
2565     ในรายการทดสอบ
พิเศษ

ผลการประเมินทุกสาขา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนตามมาตรฐาน
ของโปรแกรม

ทุกสาขามีการประกันคุณภาพ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

จ านวน 9 การ
ทดสอบ

P



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF

ผลผลิต เป้าหมาย
ส.ค.ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน (บาท)

ระบุแหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

7.การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ 
HbsAg,HbsAb จ านวน 2,500 บาท

2,500

  2
,50

0.0
0 นิสา

8.การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ UPT  
จ านวน   1,000 บาท

1,000

  1
,00

0.0
0 นิสา

9.การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ Scrub 
Typhus Antibody จ านวน   1,000 บาท

1,000

  1
,00

0.0
0 นิสา

10.การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ 
Methamphetamine

0

11.การประกันคุณภาพ EQA การตรวจ Stool 
Occult Blood

5,000

   
5,0

00
.00

รวม 32,700

1.ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม ได้รับการ
สนับสนุนจาก ส านักงานสาธารณสุขพิษณุโลก

0

 

P 

 

P 

ศรีวริทธ์ิ

รวม 0

8.กิจกรรมเย่ียมส ารวจและ
ตรวจติดตามระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 2560โดย
คณะผู้เย่ียมส ารวจ เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์จังหวัดพิษณุโลก

ผลการตรวจติดตามและเย่ียม
ส ารวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานงาน

เทคนิคการแพทย์ 2560

โรงพยาบาลได้รับการตรวจ
ติดตามและเย่ียมส ารวจตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
 2560

จ านวน 10 คน

P



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF

ผลผลิต เป้าหมาย
ส.ค.ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน (บาท)

ระบุแหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

1.ค่าสมัครขอประเมินและรับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 ค่าท่ีพัก
 ค่าเดินทางคณะตรวจประเมิน และค่าอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน

45,000

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

45
,00

0.0
0 ศรีวริทธ์ิ

รวม 45,000

9.กิจกรรมขอประเมินและรับ
การรับรองระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ ตาม
มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2565 ครั งท่ี 1 
(LA2)  จากสภาเทคนิค
การแพทย์

ได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ ครั งท่ี 1 (LA2)

ได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ ครั งท่ี 1 (LA2)

จ านวน 6 คน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF

ผลผลิต เป้าหมาย
ส.ค.ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน (บาท)

ระบุแหล่งงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

1.ประชุมเพ่ือทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 2565 จากสภาเทคนิคการแพทย์

0

 

P 

 

P 

ศรีวริทธ์ิ

รวม 0

รวม 0

1.ค่า.อบรมด้านการพัฒนาคุณภาพงานเทคนิค
การแพทย์

0
 

P 

ศรีวริทธ์ิ

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 152,400

   
5,

00
0.0

0

 1
5,

00
0.0

0

   
5,

70
0.0

0

   
   

   
  -

   

   
4,

50
0.0

0

 4
5,

00
0.0

0

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
9,

00
0.0

0

   
8,

00
0.0

0

 6
0,

20
0.0

0

   
   

   
  -

   

หมายเหตุ 

บุคลากรของห้องปฏิบัติการได้
อบรม/ประชุม/สัมมนา ตาม
แผนงานนักเทคนิคการแพทย์
ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพอย่างน้อย 2 ครั ง/คน/ปี

บุคลากรของห้องปฏิบัติการได้
อบรม/ประชุม/สัมมนา ตาม
แผนงานนักเทคนิคการแพทย์
ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพอย่างน้อย 2 ครั ง/คน/ปี

จ านวน 5 คน 1.ค่าอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงานนัก
เทคนิคการแพทย์ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพอย่างน้อย 2 ครั ง/คน/ปี

0

 

P 

10.กิจกรรมทบทวนระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ ตาม
มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2560 จากสภา
เทคนิคการแพทย์

ผลการทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 2560 จาก

สภาเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานได้มีการทบทวนระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

เทคนิคการแพทย์ ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

 2560 จากสภาเทคนิค
การแพทย์

จ านวน 5 คน

ศรีวริทธ์ิ

12.อบรมด้านการพัฒนา
คุณภาพงานเทคนิคการแพทย์

ได้รับการอบรมตามแผน ได้รับการอบรมตามแผน จ านวน 4 คน

รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

11.พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ
  2 ครั ง/คน/ปี



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
กลุ่มงาน/งาน รังสีวินิจฉัย

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1 จัดท าคู่มือการจัดท่าและ
ตารางการตั งค่าเทคนิค ส าหรับ
การถ่ายภาพเอกซเรย์ ให้เป็น
ปัจจุบัน

3   คน
(ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสี

วินิจฉัย)

จัดท าคู่มือการจัดท่า
และตารางการตั งค่า
เทคนิค

0 -

P

จุฑารัตน์ 
เอกราช

1.2 จัดท าข้อมูลปริมาณรังสีท่ี
ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพ
เอกซเรย์

3   คน
(ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสี

วินิจฉัย)

จัดท าข้อมูลปริมาณ
รังสีท่ีผู้ป่วยได้รับจาก
การถ่ายภาพเอกซเรย์

0 -

P

จุฑารัตน์ 
เอกราช

1.3 วิเคราะห์และปรับตัวชี วัด
หน่วยงาน ปริมาณงาน

3   คน
(ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสี

วินิจฉัย)

วิเคราะห์และปรับ
ตัวชี วัดหน่วยงาน 
ปริมาณงาน

0 -

P P

จุฑารัตน์ 
เอกราช

1.4 การบริหารจัดการความ
เส่ียง และท ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ

3   คน
(ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสี

วินิจฉัย)

การบริหารจัดการความ
เส่ียง และท ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

0 - จุฑารัตน์ 
เอกราช

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต/เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.พัฒนาระบบบริการ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข 2562 

1.1 knowledge management (KM) 
ของหน่วยงาน   ตารางค่าเทคนิคตาม
ความหนาผู้ป่วย ติดเป็น Exposure Chart
 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

1.2 มีข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบถึงปริมาณ
รังสีท่ีได้รับและปริมาณรังสีท่ี ICRP 
ก าหนด เพ่ือความปลอดภัย (โปรแกรม
ค านวณจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เขต2)

1.3 ปรับค่าเป้าหมายตัวชี วัด เร่ือง 
ปริมาณรังสีท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ และอัตรา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.4 มี Risk Profile, Risk Management,
 ตารางบันทึกความเส่ียงประจ าวัน และ
สรุปความเส่ียงประจ าเดือนของหน่วยงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
กลุ่มงาน/งาน รังสีวินิจฉัย

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

2.1 ค่าบริการตรวจสอบ
เคร่ืองเอกซเรย์และ
ห้องปฏิบัติการทางรังสีจากศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 
พิษณุโลก

3 เคร่ืองกับ 2
ห้องปฏิบัติการ

ตรวจสอบ
เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ือง
เอกเซเรย์เคล่ือนท่ี และ
เคร่ืองเอกซเรย์ฟันและ
ห้องปฏิบัติการทางรังสี
จากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 2 
พิษณุโลก

     16,500.00 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P

จุฑารัตน์ 
เอกราช

2.พัฒนาระบบบริหารเคร่ืองมือส าคัญ

2.1 เคร่ืองเอกซเรย์และห้องปฏิบัติการมี
ความปลอดภัย ได้มาตรฐานงานรังสีวิทยา
 ก.สาธารณสุข พ.ศ.2562 ก าหนด



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
กลุ่มงาน/งาน รังสีวินิจฉัย

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

2.2 ค่าเช่าระบบจัดเก็บและ
กระจายภาพทางการแพทย์ 
พร้อมเคร่ืองแปลงสัญญาณ
เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
(Digital Radiography and 
PACS) จ านวน 1 ระบบ

ระบบจัดเก็บ
และกระจาย

ภาพทาง
การแพทย์ 
พร้อมเคร่ือง

แปลงสัญญาณ
เอกซเรย์เป็น
ระบบดิจิตอล 

(Digital 
Radiography 
and PACS) 

จ านวน 1 ระบบ

ค่าเช่าระบบจัดเก็บ
และกระจายภาพทาง
การแพทย์ พร้อม
เคร่ืองแปลงสัญญาณ
เอกซเรย์เป็นระบบ
ดิจิตอล (Digital 
Radiography and 
PACS) จ านวน 1 
ระบบ (ครบระยะเวลา
 5 ปี ระบบจัดเก็บและ
กระจายภาพทาง
การแพทย์ พร้อม
เคร่ืองแปลงสัญญาณ
เอกซเรย์เป็นระบบ
ดิจิตอลเป็นของเรา )

41,600/เดือน 
รวม 499,200

 บาท/ปี

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

จุฑารัตน์ 
เอกราช

2.3 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา 
เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี 
(Mobile X-RAY) แบบไม่รวม
อะไหล่

1 เคร่ือง จ้างเหมาบ ารุงรักษา 
เคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนท่ี (Mobile 
X-RAY) แบบไม่รวม
อะไหล่

 45,000 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

จุฑารัตน์ 
เอกราช

2.3 ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทาง
การแพทย์ พร้อมเคร่ืองแปลงสัญญาณ
เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Digital 
Radiography and PACS) จ านวน 1 
ระบบ เพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เคร่ือง CR และคุณภาพในการแปลง
สัญญาณภาพให้อยู่ในระดับท่ีมาตรฐาน
ก าหนด เพียงพอต่อการวินิจฉัยของแพทย์ 
โดยแบบรวมอะไหล่ เน่ืองจากมีอะไหล่
บางชิ นท่ีมีราคาสูง ครบก าหนดเปล่ียน
และช ารุด อาจส่งผลต่องานให้บริการ

2.4 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี (Mobile 
X-RAY)  ต่อประกัน เพ่ือให้
เคร่ืองเอกซเรย์มีประสิทธิภาพ และใช้งาน
และบริการได้อย่างต่อเน่ือง ด้วยการ
บ ารุงรักษาจากบริษัทโดยตรง



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
กลุ่มงาน/งาน รังสีวินิจฉัย

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

2.4 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา 
เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป (General
 X-RAY) แบบไม่รวมอะไหล่

1 เคร่ือง จ้างเหมาบ ารุงรักษา 
เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป 
(General X-RAY) 
แบบไม่รวมอะไหล่

 32,000 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

จุฑารัตน์ 
เอกราช

2.5 ซื อเสื อตะก่ัวแบบเอ๊ียมยาว
ชิ นเดียว
(แถมไทยรอยด์ชิลด์)

2 ชุด ซื อเสื อตะก่ัวแบบเอ๊ียม
ยาวชิ นเดียว
(แถมไทยรอยด์ชิลด์)

22,470 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P

2.6 จัดท าแผนบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือประจ าปี ตารางการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองประจ าวัน 
ตารางการบ ารุงรักษาโดยช่าง
รพ.และช่างภายนอก

3 เคร่ืองกับ 1
ห้องปฏิบัติการ

จัดท าแผนบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือประจ าปี 
ตารางการบ ารุงรักษา
เคร่ืองประจ าวัน 
ตารางการบ ารุงรักษา
โดยช่างรพ.และช่าง
ภายนอก

0 -

P

จุฑารัตน์ 
เอกราช

2.5 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป (General 
X-RAY) หมดประกัน เพ่ือให้
เคร่ืองเอกซเรย์มีประสิทธิภาพ และใช้งาน
และบริการได้อย่างต่อเน่ือง ด้วยการ
บ ารุงรักษาจากบริษัทโดยตรง

2.6 เพ่ือทดแทนอันเก่าท่ีช ารุด และ 
รองรับปริมาณงาน การให้บริการเอกซเรย์
เคล่ือนท่ี ท่ีต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากรังสี ขณะให้บริการเอกซเรย์ ท่ีมี
จ านวนมากขึ นโดยเฉพาะในสถาการณ์โรค
ระบาด Covid-19 ท่ีต้องให้บริการ
เอกซเรย์เป็นจ านวนมาก

2.7 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
เคร่ือง และเพ่ือยืดอายุการใช้งาน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
กลุ่มงาน/งาน รังสีวินิจฉัย

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

3.1 ค่าบริการตรวจประเมิน
ปริมาณรังสีบุคคลจากแผ่นวัด
รังสีOSL

5  คน    
(ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสี

วินิจฉัย)

ค่าบริการตรวจ
ประเมินปริมาณรังสี
บุคคลจากแผ่นวัดรังสี
OSL

(1,000 บาท/
คน/ปี)X5คน+
ค่าธรรมเนียม 
25 บาทเป็น

เงิน 5,025บาท

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P

จุฑารัตน์ 
เอกราช

3.2 พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามสมรรถนะ

3  คน    
(ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสี

วินิจฉัย)

 พัฒนาบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลตามสมรรถนะ

15,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P P P

จุฑารัตน์ 
เอกราช 
สายชล

3.3 จัดท าแฟ้มประวัติบุคลากร 
(job description การอบรม/
ประชุมประจ าบุคคล )

3  คน    
(ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสี

วินิจฉัย)

จัดท าแฟ้มประวัติ
บุคลากร (job 
description การ
อบรม/ประชุมประจ า
บุคคล )

0 -

P

เอกราช

4.1 ปรับปรุงด้านส่ิงแวดล้อม/
อาคาร/สถานท่ี   ท าไวนิลและ
บอร์ดตกแต่ง

3  คน    
(ผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านรังสี

วินิจฉัย)

ด้านส่ิงแวดล้อม/
อาคาร/สถานท่ีของ
แผนกรังสีวินิจฉัยให้
พร้อมต่อการให้บริการ

0 -

P P P

จุฑารัตน์ 
เอกราช 
สายชล

635,195.00รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

4.พัฒนาส่ิงแวดล้อม อาคาร สถานท่ี

3.1 เจ้าหน้าท่ีมีความปลอดภัยจากรังสี 
และตระหนักถึงปริมาณรังสีท่ีได้รับ ตาม
มาตรฐานงานรังสีวิทยา ก .สาธารณสุข 
พ.ศ.2562 ก าหนด

3.2 ได้อบรม/ประชุมวิชาการ และการ
สัมมนา  ตามแผนการอบรมบุคลากรรายปี
 อย่างน้อย 1 ครั ง/คน/ปี

3.3 มีประวัติบุคลากร ประวัติการ
ฝึกอบรม/ประชุม

3.2 บอร์ดความรู้ทางรังสีและปริมาณรังสี 
ความเส่ียง บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ Flow 
chart ต่างๆ เก่ียวกับการให้บริการ ตาม
ค าแนะน าของผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฯ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)/Service Excellence 
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (PP&P Excellence)ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ตอบสนอง KPI ของกระทรวงตัวช้ีวัดท่ี 2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง ≥ 70/93 %

ตัวช้ีวัดท่ี13ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2 >66%
KPI  จว./ผตร ตัวท่ี 15 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้ดีเป้าหมาย≥ 40% KPI รพ.ตัวท่ี 2อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง< 1.95%
KPI  จว./ผตร ตัวท่ี14 ร้อยละของผุ้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดีเป้าหมาย ≥ 60%KPI รพ.ตัวท่ี 3อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง < 3%

ตอบสนองKPI ท้ังหมด 35 ตัวช้ีวัด
ตอบสนองตัวช้ีวัดNCD Clinic plus 11 ตัวช้ีวัด
ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2566
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพบาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.กิจกรรมคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทาง
ตา ไต เท้า

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยDM
ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน 
ทางตา > ร้อยละ 60,
 ไต >ร้อยละ 80 ,
เท้า>ร้อยละ 60 
เจาะเลือดตามเกณฑ์

1. ค่าอาหารส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีออก
ให้บริการตรวจคัดกรอง
ตา ไต เท้า ส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีรพ.สต.
 จ านวน 20 คน จ านวน
 17 วัน

ค่าอาหารกลางวัน 1 
มื อ อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 2 มื อๆละ 
100 บาท x 20 คน x
 17 วัน เป็นเงิน 
34,000 บาท

34,000

เงินบ ารุง

34
,00

0

ยุวณีย์/วัชรี

แผนปฏิบัติแผนงานยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



2.กิจกรรมประชุม
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ชี แจง
ตัวชี วัดโดย
คณะกรรมการ NCD 
broad

1.เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินและผ่าน
เกณฑ์ตัวชี วัดต่างๆ

1.คณะกรรมการ NCD 
broad ของคปสอ.เนิน
มะปราง จ านวน 16 คน

ค่าอาหารกลางวัน1 
มื ออาหารว่างและ
เร่ืองด่ืม 2 มื อๆละ
100บาทจ านวน 16 
คน X 4 ครั ง เป็นเงิน

6,400

เงินบ ารุง

1,6
00

1,6
00

1,6
00

1,6
00

ยุวณีย์/วัชรี

1.ค่าอาหารกลางวัน 1
 มื อ อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 2 มื อๆละ
100บาท X 780 ราย 
เป็นเงิน

78,000

เงินบ ารุง

78
,00

0

ยุวณีย์/วัชรี

2.ค่าสมุดประจ าตัว
ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิต 3,000 
เล่ม x 20 บาท

60,000

เงินบ ารุง

60
,00

0

ยุวณีย์/วัชรี

รวมท้ังส้ิน 178,400
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-  

 

หมายเหตุ 

เงินบ ารุง 178,400 บาท

3.แลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านพฤติกรรมใน
กลุ่มป่วยDM/HTให้
สามารถควบคุม
ระดับน  าตาลในเลือด
ได้ดี ควบคุมความดัน
โลหิตได้ดีตามเกณฑ์
และชะลอไตเส่ือมใน
รายท่ีมีภาวะไตเรื อรัง

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยDM
สามารถคุมระดับ
น  าตาลในเลือดได้ดี
 >ร้อยละ40           
 2.เพ่ือให้ผู้ป่วยHT
คุมความดันโลหิตได้ดี
 > ร้อยละ50          
 3.เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะไตเส่ือมCKD 
stage3-4 มีค่า eGfr
<5ml/min/1.73m2/
yr>ร้อยละ66

ผู้ป่วยDM/HT 8 รพสต
 1 PCU/DM จ านวน 
3,214 ราย HTจ านวน 
6,779 ราย DM+HT
ทั งหมด 7,662 ราย

รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตอบสนองโครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบริการตรวจคัดกรอง จ านวน 700 คนๆ 
ละ 25 บาท/มื อ จ านวน 1 มื อ  เป็นเงิน  17,500 
 บาท

17,500

17
,50

0

2. ค่าจัดซื อแผ่นตรวจน  าตาล จ านวน  7,000  
บาท 7,000 7,0

00

3. ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง จ านวน 700  บาท
700 70

0

4. ค่าจัดซื อเคร่ืองวัดความดัน จ านวน 4 เคร่ือง
เป็นเงิน 12,000 บาท 12,000

12
,00

0

5. ค่าป้ายขนาด 1*4 เมตร จ านวน  560 บาท
560 56

0

6. ค่าสรุปรูปเล่ม จ านวน 2 เล่มเป็นเงิน 400  บาท
400 40

0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ช่ือโครงการ/แผนงาน  แผนควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพในศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง   

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงใน
ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ นไป

ประชากร 35 ปีขึ น
ไปเขตเทศบาล
จ านวน 700 คน

งบกองทุน
เทศบาลต าบล
เนินมะปราง

38,160
นางอลิษา   
เมืองสนธ์ิ



รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่ือโครงการ/แผนงาน  แผนควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพในศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง   

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน  70  คน ๆ ละ 50 บาท/มื อ จ านวน  1  
มื อ  เป็นเงิน  3,500  บาท

3,500 3,5
00

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน  70  คน ๆ ละ 25 บาท/มื อ 
จ านวน 2 มื อ  เป็นเงิน  3,500  บาท

3,500 3,5
00

3. ค่าวัสดุส านักงาน (แฟ้ม ปากกา สมุด) เป็นเงิน 
 3,000 บาท 3,000 3,0

00

4. ค่าจ้างท าป้ายการอบรมขนาด 1 * 4  เมตร 
จ านวน 1 ผืนจ านวน  560  บาท 560 56

0

5. ค่าคู่มือการอบรม จ านวน 70 เล่มๆละ 30 บาท
 เป็นเงิน 2,100 บาท 2,100 2,1

00

6. ค่าจ้างท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานจ านวน 
2 เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 400  บาท 400 40

0

3. โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ปี 2565

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงจากการคัด
กรองจ านวน 70 คน

1. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน  70  คน ๆ ละ 50 บาท/มื อ จ านวน  1  
มื อ  เป็นเงิน  3,500  บาท 3,500

งบกองทุน
เทศบาลต าบล
เนินมะปราง

3,5
00 13,060

นางอลิษา    
เมืองสนธ์ิ

2.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันภาวะ
โรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ปี 2565

ประชาชนกลุ่มป่วย
เบาหวาน ความ
ดันท่ียังไม่เกิดโรค
แทรกซ้อนทาง ตา 
ไต เท้า จ านวน 70
 คน

งบกองทุน
เทศบาลต าบล
เนินมะปราง

13,060
นางอลิษา    

เมืองสนธ์ิ



รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่ือโครงการ/แผนงาน  แผนควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพในศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง   

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน  70  คน ๆ ละ 25 บาท/มื อ 
จ านวน  2  มื อ  เป็นเงิน  3,500  บาท 3,500 3,5

00

3. ค่าจัดท าคู่มือการดูแลตนเอง  จ านวน 70 
เล่มๆละ  30  บาท เป็นเงิน  2,100  บาท 2,100 2,1

00

4. ค่าจ้างท าป้ายการอบรมขนาด 1 * 4  เมตร 
จ านวน  1 ผืนจ านวน  560  บาท 560 56

0

5. ค่าวัสดุส านักงาน (แฟ้ม ปากกา สมุด) เป็นเงิน 
 3,000 บาท 3,000 3,0

00

6. ค่าจ้างท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานจ านวน 
2 เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท 400 40

0

1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 200 คนๆ ละ 50 บาท/มื อ จ านวน 1 มื อ 
เป็นเงิน  10,000  บาท (แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 
คน)

10,000

10
,00

0

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คนๆ ละ 25 บาท/มื อ
 จ านวน 2 มื อ เป็นเงิน  10,000  บาท (แบ่งเป็น 
4 รุ่นๆ ละ 50 คน)

10,000

10
,00

0

41,960
นางวรลักษณ์ 
เหล็กฉิมมา

4. โครงการให้ความรู้ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ปี 2565

ประชาชนหญิงอายุ
 30-60 ปี  6 
ชุมชน จ านวน 200
 คน

สสจ./แหล่งอ่ืน

3. โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ปี 2565

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงจากการคัด
กรองจ านวน 70 คน

งบกองทุน
เทศบาลต าบล
เนินมะปราง

นางอลิษา    
เมืองสนธ์ิ



รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่ือโครงการ/แผนงาน  แผนควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพในศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง   

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

3. ค่าจัดท าคู่มือการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
จ านวน 200 เล่มๆละ 30 บาท  เป็นเงิน   6,000  
  บาท

6,000 6,0
00

4. ค่าป้ายโครงการ  ขนาด 1*4 เมตร  เป็นเงิน  
560 บาท 560 56

0

5. ค่าวัสดุส านักงาน(แฟ้ม ปากกา สมุด) เป็นเงิน 
 5,000 บาท 5,000 5,0

00

6. ค่าอ่านผลตรวจมะเร็งปากมดลูก จ านวน 200 
แผ่น ๆละ 50 บาท เป็นเงิน  10,000 บาท 10,000

10
,00

0

7. ค่าสรุปรูปเล่ม โครงการจ านวน 2 เล่มๆละ 
200 บาท เป็นเงิน 400 บาท 400 40

0

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบริการตรวจคัดกรองจ านวน 400 คนๆ
ละ 25 บาท/มื อ จ านวน 1 มื อ เป็นเงิน  10,000 
 บาท

10,000

10
,00

0

2. ค่าจ้างท าป้ายการอบรมขนาด 1 * 4  เมตร 
จ านวน 1 ผืนจ านวน  560  บาท 560 56

0

3. ค่าจัดซื ออุปกรณ์แผ่นตรวจ  เป็นเงิน 3,800 
บาท 3,800 3,8

00

4. ค่าจัดซื อชาชงรางจืด  เป็นเป็นเงิน 7,000 บาท 7,000 7,0
00

5. ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ
จ านวน 2 เล่มๆละ 200  บาท เป็นเงิน 400 บาท 400 40

0

41,960
นางวรลักษณ์ 
เหล็กฉิมมา

นายจักรพงศ์  
กล่ินน้อย

4. โครงการให้ความรู้ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ปี 2565

ประชาชนหญิงอายุ
 30-60 ปี  6 
ชุมชน จ านวน 200
 คน

สสจ./แหล่งอ่ืน

5. โครงการตรวจเฝ้าระวังสาร
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างในเกษตรกร 
ปี 2564

จ านวน  400 คน

งบกองทุน
เทศบาลต าบล
เนินมะปราง

21,760



รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่ือโครงการ/แผนงาน  แผนควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพในศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง   

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 55 คนๆ ละ 50 บาท/มื อ จ านวน 1 มื อ  
เป็นเงิน  2,750  บาท 2,750 2,7

50

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 55 คนๆ ละ 25 บาท/มื อ จ านวน 
2 มื อ  เป็นเงิน  2,750  บาท

2,750 2,7
50

3. ค่าวัสดุส านักงาน(แฟ้ม ปากกา สมุด) เป็นเงิน 
 3,000 บาท 3,000 3,0

00

4. ค่าจัดท าคู่มือจ านวน 55 เล่มๆละ 30 บาท เป็น
เงิน  1,650 บาท 1,650 1,6

50

5. ค่าจัดท าป้ายอบรมขนาด 1*4 เมตร จ านวน 1
 ผืน เป็นเงิน 560 บาท 560 56

0

6. ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ
จ านวน 2 เล่มๆละ 200  บาท เป็นเงิน 400 บาท

400 40
0

11,110
นางกนกกร     

ขุนมธุรส

6. โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน การปฐม
พยาบาลเบื องต้นและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขั นพื นฐานแก่อสม. ปี 2565

อสม. เขตเทศบาล
เนินมะปราง  
จ านวน  55 คน

สสจ./แหล่งอ่ืน



รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่ือโครงการ/แผนงาน  แผนควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพในศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง   

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 50 คนๆละ 50 บาท/มื อ จ านวน 1 มื อ 
เป็นเงิน  2,500  บาท

2,500 2,5
00

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 50 คนๆละ  25  บาท/มื อ 
จ านวน 2 มื อ เป็นเงิน  2,500  บาท

2,500 2,5
00

3. ค่าจัดท าคู่มือจ านวน 50 เล่มๆละ 30 บาท เป็น
เงิน  1,500 บาท 1,500 1,5

00

4. ค่าจัดท าป้ายอบรมขนาด 1*4 เมตร จ านวน 1
 ผืน เป็นเงิน 560 บาท 560 56

0

5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผู้เป็นแกนน าในการ
ตรวจตัวอย่างอาหารจ านวน  18 คนๆละ  50 
บาท  จ านวน  3 ครั ง  เป็นเงิน 2,700 บาท

2,700 2,7
00

6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผู้เป็นแกนน าในการ
ออกเก็บตัวอย่างอาหารจ านวน 18 คนๆละ 50 
บาท  จ านวน 3 ครั ง  เป็นเงิน 2,700 บาท

2,700 2,7
00

7. ค่าชุดตรวจสารปนเป้ือนอาหาร เป็นเงิน  
5,000  บาท 5,000 5,0

00

8. ค่าวัสดุส านักงาน (แฟ้มกระดุม สมุด ปากกา) 
เป็นเงิน  2,000  บาท 2,000 2,0

00

9. ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ
จ านวน 2 เล่มๆละ 200  บาท เป็นเงิน 400 บาท 400 40

0

19,860

7. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค ปี 2565

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร 
 6 ชุมชน   จ านวน
  50  คน

สสจ./แหล่งอ่ืน
นางสาวทัศนีย์   

 แก้วอุบล



รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่ือโครงการ/แผนงาน  แผนควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพในศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง   

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50
 คนๆละ 50 บาท/มื อ จ านวน 1 มื อ เป็นเงิน  
2,500  บาท

2,500 2,5
00

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 50 คนๆละ 25 บาท/มื อ จ านวน 2
 มื อ เป็นเงิน  2,500  บาท

2,500 2,5
00

3. ค่าจัดท าป้ายอบรมขนาด 1*4 เมตร จ านวน 1
 ผืน เป็นเงิน 560 บาท 560 56

0

4. ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท 5,000 5,0

00

5. ค่าจัดท าคู่มือ 50 เล่มๆละ 30 บาท  เป็นเงิน  
 1,500    บาท 1,500 1,5

00

6. ค่าวัสดุส านักงาน(แฟ้มกระดุม สมุด ปากกา) 
เป็นเงิน  2,000  บาท 2,000 2,0

00

7. ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ
จ านวน 2 เล่มๆละ 200  บาท เป็นเงิน 400 บาท 400 40

0

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จ านวน 1 มื อ x 
200 คน x 25 บาท)      เป็นเงิน  5,000 บาท 5,000 5,0

00

2. ค่าบริการคัดกรองด้วย FIT test   (จ านวน 
200 คน x 27 บาท)  เป็นเงิน  5,400 บาท 5,400 5,4

00

3. ค่าจัดท าป้ายอบรมขนาด 1*4 เมตร จ านวน 1
 ผืน เป็นเงิน 560 บาท 560 56

0

4. ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ
จ านวน 2 เล่มๆละ 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท 400 40

0

ผู้ปกครองเด็กอายุ 
0 - 5 ปี ในเขต
เทศบาล จ านวน 
50 คน

สสจ./แหล่งอ่ืน

ประชาชนหญิงอายุ
 40-70 ปี  6 
ชุมชน จ านวน 200
 คน

11,360
นายจักรพงศ์  

กล่ินน้อย

9. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง  
ปีงบประมาณ 2565

สสจ./แหล่งอ่ืน

14,460
นางวรลักษณ์ 
เหล็กฉิมมา

8. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2565



รายละเอียด
จ านวน 
(บาท)

ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่ือโครงการ/แผนงาน  แผนควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพในศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง   

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 30 คนๆ ละ 50 บาท/มื อ จ านวน 1 มื อ 
เป็นเงิน  1,500  บาท

1,500 1,5
00

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 30 คนๆ ละ 25 บาท/มื อ 
จ านวน 2 มื อ เป็นเงิน  1,500  บาท

1,500 1,5
00

3. ค่าวัสดุส านักงาน(แฟ้ม ปากกา สมุด) เป็นเงิน 
 2,000 บาท 2,000 2,0

00

4. ค่าจัดท าคู่มือจ านวน 30 เล่มๆละ 30 บาท เป็น
เงิน 900 บาท 900 90

0

5. ค่าจัดท าป้ายอบรมขนาด 1*4 เมตร จ านวน 1
 ผืน เป็นเงิน 560 บาท 560 56

0

6. ค่าอาหารส าหรับการออกควบคุมโรค เฉพาะ
เม่ือเกิดการระบาด ครั งละ 10 คนๆ ละ 75 บาท 
จ านวน 20 ครั ง เป็นเงิน 15,000 บาท

15,000

15
,00

0

7. ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการ
จ านวน 2 เล่มๆละ 200  บาท เป็นเงิน 400 บาท 400 40

0

รวมท้ังส้ิน 206,650 0 0 0

80
,5

80

39
,7

80

52
,2

70

31
,6

20

1,
60

0

40
0

40
0 0 0

20
6,

65
0

คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ 
SRRT เขตเทศบาล
 จ านวน 6 ชุมชนๆ
ละ 5 คน รวม  30
 คน

สสจ./แหล่งอ่ืน 21,860
นายจักรพงศ์  

กล่ินน้อย

10. โครงการพัฒนาเครือข่ายทีม 
SRRT ระดับต าบล ปี 2565



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ตอบสนองโครงการท่ี 29 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ตอบสนอง KPI จ านวนคร้ังของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานยานพาหนะ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

1.เปล่ียนยางรถยนต์ 1 ครั ง/คัน/ปี จ านวน 1 
คัน ๆ ละ 16,600 บาท/ปี

16,600

2.เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ืองรถยนต์ท่ัวไป 2 ครั ง/
คัน/ปี จ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,280 บาท/ปี

3,280

3.เปล่ียนแบเตอร่ีรถยนต์ท่ัวไป 1 ครั ง/คัน/ปี 
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,500 บาท/ปี

3,500

รวม 23,380

1.กิจกรรมการบ ารุงรักษา
รถยนต์

รถยนต์พร้อมใช้งาน
ตามความต้องการ

รถยนต์ได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
และตรวจเช็คอย่าง
สม่ าเสมอ

รถยนต์ 1 คัน

เงินบ ารุง  P จักรพงศ์ P  P  P  P  P 



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานยานพาหนะ

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง

ผู้รับผิดชอบ
รายละเอียด จ านวน (บาท) ระบุแหล่งงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

1แยกทะเบียนประวัติรถยนต์แต่ละคัน จัดท า
แฟ้มประวัติแยกใบอนุมัติซ่อมแซมรถ การ
บ ารุงรักษาของรถแต่ละคัน 0

2.บันทึกประวัติการซ่อมแซมรถ 
การบ ารุงรักษา ในระบบคอมพิวเตอร์อย่าง
ละเอียด

0

รวม 0

1.จัดท าประกันภัยรถยนต์  จ านวน 1 คัน คันละ
 27,500 บาท/ปี

27,500 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

 2
7,5

00
.00

พัสดุ

รวม 27,500

4. พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ
 1 ครั ง/คน/ปี

พนักงานขับรถยนต์
ได้รับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ ตาม
แผนงานอย่างน้อย 1 
ครั ง/คน/ปี

พนักงานขับรถยนต์
ได้รับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ ตาม
แผนงานพัฒนา
บุคลากรทุกคน

จ านวน 2 คน 1. ค่าอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงานยา
พาหนะ เพ่ือรับการพัฒนาความรู้อย่างน้อย 1 
ครั ง/คน/ปี

- จักรพงศ์ 

รวมท้ังส้ิน 50,880   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
    -   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

หมายเหตุ 

2.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน
ยานพาหนะ

ทะเบียนประวัติการ
ซ่อมแซม การ
บ ารุงรักษา และ
ตรวจเช็ครถยนต์ทุกคัน

รถยนต์ทุกคันจะต้องมี
ประวัติการตรวจเช็ค
อย่างละเอียดเพ่ือ
ความปลอดภัยในการ
ใช้รถยนต์

รถยนต์จ านวน 1 คัน

จักรพงศ์

3.กิจกรรมจัดท าประกันภัย
รถยนต์ตามกฎหมาย

มีตัวแทนบริษัท
ประกันภัยรถยนต์เข้า
มาดูแลกรณีรถยนต์มี
ปัญหา

พนักงานขับรถยนต์
และผู้โดยสารได้รับ
การคุ้มครองจาก
บริษัทประกันภัยรถยนต์

รถยนต์จ านวน 1 คัน

รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย





แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลเนินมะปราง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลเนินมะปราง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลเนินมะปราง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลเนินมะปราง 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6 
วัน/เดือน/ปี  :    1 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ  :  ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  
ทุกแผน)ผ่านทางเว็บไซต์ฯ ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                    - ตามเอกสารที่แนบ  
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                
                     (นางซ่อนกลิ่น   โพธิ์รุ้ง)                              (นายจตุพล  ขุนมธุรส) 
                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ         
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
             วันที่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565            วันที่ 1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565                    
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายสุรพันธ์  โยธา) 

                                       ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                           วันที่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565   

 

 
 
 
 

 


