


ทีมคร่อมสายงาน
1 กลุ่มการพยาบาล P

2 ทีม PCT P

3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ P

4 ทีมบริหารความเส่ียง (RM) P

5 ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (IC) P

6 ทีมเคร่ืองมือแพทย์ P

7 ทีมพัฒนาบุคลากร (HRM) P

หน่วยงาน
1 งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER) P

2 งานผู้ป่วยนอก (OPD) P

3 งานห้องคลอด (LR) P

4 งานผู้ป่วยใน (WARD) P

5 งานเภสัชกรรมชุมชน P

6 งานทันตกรรม P

7 งานจ่ายกลาง P

8 งานซักฟอก P

9 งานประกันสุขภาพ P

10 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ P

11 ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน P

12 งานกายภาพบ าบัด P

13 ฝ่ายบริหารท่ัวไป P

14 งานแพทย์แผนไทย P

15 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (LAB) P

16 กลุ่มงานรังสีวิทยา P

17 งานคลีนิค NCD P

18 ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง (PCU) P

19 งานนโยบายและแผนงาน P

สรุปการส่งข้อมูล   ( แผนงานประจ า )    ปีงบประมาณ 2565



จ านวนเงิน
ทีมคร่อมสายงาน

กลุ่มการพยาบาล -

PCT -

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ -

ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM ) -

ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ทีม IC ) -

ทีมเคร่ืองมือแพทย์ 138,000.00

ทีมพัฒนาบุคลากร 500,000.00

หน่วยงาน
งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER) 24,150.00
ผู้ป่วยนอก (OPD) -

งานห้องคลอด (LR) -
งานผู้ป่วยใน (Ward) -
งานนโยบายและแผน 6,000.00
งานเภสัชกรรมชุมชน 9,000.00
งานทันตกรรม -
งานจ่ายกลาง 27,000.00
งานซักฟอก -
งานประกัน -
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 19,855.00
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 329,222.00
งานกายภาพบ าบัด 53,500.00
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 703,940.00

งานแพทย์แผนไทย 14,900.00
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (LAB) 174,700.00
กลุ่มงานรังสีวิทยา 649,695.00
งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) -
ศูนย์สุขภาพชุมชนเนินมะปราง (PCU) 50,880.00

งบประมาณท้ังส้ิน 2,700,842.00

สรุปงบประมาณตามรายหน่วยงานในโรงพยาบาลเนินมะปราง

อนุมัติแผนงานประจ า ปี 2565 โรงพยาบาลเนินมะปรางเบิกจ่าย
จากเงินบ ารุง จ านวนเงิน 2,700,842.00 บาท
(สองล้านเจ็ดแสนแปดร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน)

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

เภสัชกรช านาญการ

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

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง





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

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
ช่ือโครงการ/แผนงาน ควบคุม ป้องกันโรคระบาด ให้มีประสิทธิภาพ  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. ทบทวนแนวทางการรายงานทมี SRRTปรับ
ระบบการรายงานใหม้ีประสิทธิภาพเนน้การคืน
ข้อมูลกรณีพบปญัหาความล่าช้าเพื่อแกไ้ขปญัหา 
อยา่งทนัทว่งทแีละใช้ระบบการส่ือสารในระบบ 
Line และ โปรแกรม RM 4.0เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหเ้กดิความรวดเร็วในการรายงาน

บคุลากรกลุ่มการฯ
ได้รับการทบทวน
เกณฑ์การรายงานของ
 SRRT และมีการ
สร้างกลุ่มไลนใ์นการ
รายงาน/ การลงความ
เส่ียงในโปรแกรม RM
 4.0

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รายงานโรคติดต่อ
โรคระบาดที่ส าคัญ
และโรคอบุติัใหม่-
อบุติัซ  า

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

ใกล้รุ่ง เกตุ
พจิิตร

3. ติดตาม / ประเมินผลเร่ืองปญัหาดารปฏบฺติั
ตามแนวทางต่าง ๆ  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ใกล้รุ่ง เกตุ
พจิิตร

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ใกล้รุ่ง เกตุ
พจิิตร

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ประสานงานปฐมภมูิ ฯ ทบทวนแนวทางปฏบิติั
โรคระบาดส าคัญใหเ้ปน็ปจัจุบนัทนัต่อสถานการณ์

บคุลากรกลุ่มการฯ
ได้รับการทบทวนทาง
ปฏบิติัโรคระบาดที่
ส าคัญ

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดูแลโรคติดต่อโรค
ระบาดที่ส าคัญ โรค
อบุติัใหม่-อบุติัซ  า

พยาบาลวิชาชีพ
แผนก IPD OPD 
และ ER

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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 าหนดแนวทางในการปฏบิติั
ร่วมกบัทมีสหวิชาชีพในการติดตามเยีย่มบา้น

ผู้ปว่ยได้รับการเยีย่ม
บา้นตามเกณฑ์ PCT,
Paliative care

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

5. น าปญัหาอปุสรรคในการด าเนนิการเยีย่มบา้น
กลับมาปรับปรุง แกไ้ข

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 6. ประสานเชือ่มโยงเครือข่ายชุมชน / รพ.สต. ใน
การติดตามเยีย่มบา้นผู้ปว่ยในชุมชน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 
7. ส ารวจข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะหใ์หก้บัชุมชน
เพื่อน าไปวางแผน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 
รวมท้ังส้ิน

 

P

 

กลุ่มผู้ปว่ยเยีย่ม
บา้น ตามเกณฑ์
ของ ทมี PCT  

P

 

 

P

 

4. ติดตามประเมินผล ระดับความส าเร็จในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของผู้ปว่ยที่ได้รับการเยีย่ม
บา้น (ประเมินตามคะแนน Bathel Index , การ
ได้รับ Strong Opioil)

มีการติดตาม
ประเมินผล

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การเยีย่มบา้น 

HHC,Paliative care

 

P

 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ประสานทมี PCT/งาน Paliative care ในการ
ปรับเกณฑ์การเยีย่มบา้น

มีการปรับปรุง เกณฑ์
การติดตามเยีย่มบา้น

ไม่ใช้งบประมาณ

3. ติดตามเยีย่มบา้นตามแผนประเมินผล ความ
ครอบคลุมในการเยีย่มบา้นของทมี HHC, 
Paliative care ทกุรายไตรมาส

ไม่ใช้งบประมาณ

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

 

P

 



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

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   เพ่ิมอัตราการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน

ช่ือโครงการ/แผนงาน ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเน่ือง   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. จัดบริการคลินกินมแม่ในโรงพยาบาลตั 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 ทกุรายไตรมาสแกไ้ขปญัหาอปุสรรค

มีการติดตาม
ประเมินผลเร่ืองนมแม่  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. ส่งข้อมูลใหร้พ.สต.ในเครือข่ายติดตามการ
เยีย่มหลังคลอดและการเลี ยงลูกด้วยนมแม่

หญิงตั งครรภไ์ด้รับ
การติดตามเยีย่มและ
ประเมินนมแม่

 

P

 

 

P

 

 

P

 

3.จัดตั งธนาคารนมแม่ โดยจัดหาตู้และถุงเกบ็
น  านมบริการส าหรับมารดาหลังคลอดที่ไม่
สามารถใหน้มบตุรได้ครบ 6เดือน

มีธนาคารนมแม่ 1 
แหง่ ที่หอ้งคลอด รพ.

เนนิมะปราง

มารดาที่ไม่สามารถ
ใหน้มบตุรได้ครบ 6 

เดือน

งบประมาณค่าตู้เกบ็
น  านมและค่าถุงเกบ็น  านม
 (แผนครุภณัฑ์ส านกังาน)

กลุ่มหญิง
ตั งครรภแ์ละ

หญิงคลอดที่มา
ฝากครรภแ์ละ
คลอดที่รพ.เนนิ

มะปราง

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดใหม้ีกจิกรรมการใหค้ าแนะน าเร่ืองเลี ยงลูก
ด้วยนมแม่ ในคลินกิ ANC ของ รพ.สต. /
โรงพยาบาลและกจิกรรมโรงเรียนพอ่-แม่

หญิงตั งครรภไ์ด้รับ
ค าแนะน าเร่ืองนมแม่
ในรร.พอ่-แม่

เพื่อเพิ่มอตัราการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่
ตั งแต่แรกเกดิจนถึง 
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.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล



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

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 ประเมินผลเปน็รายไตรมาส

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

P P

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. กรณีสมัครใจคุมก าเนดิด้วยวิธีฝังยาคุมก าเนดิ 
ด าเนนิการฝังยาคุมก าเนดิโดยแพทยผู้์รับผิดชอบ

งบประมาณ : ยาคุมชนดิ
ฝังจากฝ่ายเภสัชฯ  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

เยาวชนใน
โรงเรียนมัธยม   
อ.เนนิมะปราง

จ านวน 5 
โรงเรียน           

          -หญิง
ตั งครรภว์ัยรุ่นอายุ

 15-19 ปทีี่มา
ฝากครรภแ์ละ
ฝากครรภท์ี่รพ.
เนนิมะปราง

2. ใหค้วามรู้และข้อมูลการปอ้งกนัการตั งครรภซ์  า
ในคลินกิ ANC และกจิกรรมโรงเรียนพอ่-แม่

หญิงตั งครรภว์ัยรุ่นที่
ตั งครรภซ์  าได้รับ

ความรู้การปอ้งกนั
การตั งครรภซ์  า

ลดอตัราการ
ตั งครรภซ์  าในหญิง

ตั งครรภว์ัยรุ่น

ไม่ใช้งบประมาณ

3. Motivation การฝังยาคุมก าเนดิในระยะหลัง
คลอดเพื่อปอ้งกนัการตั งครรภซ์  า

หญิงตั งครรภว์ัยรุ่นที่
ตั งครรภซ์  าได้รับการ

 Motivationการฝังยา

ลดอตัราการ
ตั งครรภซ์  าในหญิง

ตั งครรภว์ัยรุ่น
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ประสานข้อมูลกลุ่มหญิงตั งครรภว์ัยรุ่น (15-19
 ปี) กบักลุ่มงานเวช ฯ ด าเนนิการ Motivation 
เชิงรุก การคุมก าเนดิในโรงเรียน

เยาวชนในระบบ
การศึกษาได้รับความรู้
เร่ืองการคุมก าเนดิ

ลดอตัราการ
ตั งครรภใ์นหญิง
ตั งครรภว์ัยรุ่น

ไม่ใช้งบประมาณ

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาความปลอดภัยในการให้บริการทางการพยาบาล ( 2 P Safety )   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.
1. ก าหนดนโยบายและเปา้หมายกลุ่มการฯ
พยาบาล ด้านความปลอดภยัของผู้ปว่ยและผู้
ใหบ้ริการ (นโยบาย 2 P Safety)

มีนโยบายองค์กร
พยาบาลด้านความ
ปลอดภยั 2 P Safety

    ทกุหนว่ยงาน
ของกลุ่มการพยาบาล

ทกุหนว่ยงานของ
องค์กรพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

2. ร่วมวิเคราะหค์วามเส่ียงที่เกดิขึ นทั งในด้าน 
Frequency Severity Priority ที่สัมพนัธ์กบั 
simple น ามาวางมาตรการในการปอ้งกนัตาม
แนวคิดของ Gap analysis

มีการประชุม
วิเคราะหค์วามเส่ียง
ในกลุ่มการพยาบาล

อยา่งนอ้ย 1 ครั ง

คณะกรรมการ
กลุ่มการพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

3. น าแนวทางในการวิเคราะหถ์่ายทอดสู่
หนว่ยงานและผู้ปฏบิติัเพื่อปอ้งกนัความเส่ียง โดย
ใช้กระบวนการ PDSA และ DALI

เกดิการถ่ายทอด 
นโยบายกบัหนว่ยงาน
ในกลุ่มการพยาบาล

จ านวน 1 ครั ง

คณะกรรมการ
กลุ่มการพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

4. ติดตามก ากบัตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ ทกุ
ไตรมาส

มีการติดตามก ากบั
นโยบาย

4 ครั ง /ปี
ทกุหนว่ยงานของ
องค์กรพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการ Intermediate care   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.
1. ร่วมกบังานกายภาพบ าบดัในการจัดบริการ
ผู้ปว่ยกลุ่ม Intermediate care

มีเตียงบริการผู้ปว่ย
ในแบบ 
Intermediate care

2 เตียง ผู้ปว่ยกลุ่ม 
Intermediate 

care

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

2. พฒันาระบบการใหบ้ริการในผู้ปว่ยกลุ่ม 
Intermediate care

มีแนวทางการ
ใหบ้ริการพยาบาล
ผู้ปว่ยกลุ่ม 
Intermediate care

1 เร่ือง งานผู้ปว่ยใน ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

3. ประเมินติดตามระบบบริการ Intermediate 
care ร่วมกบัทมี สสจ.

   รพ.เนนิมะปราง
ได้รับการนเิทศ
ติดตามงาน 
Intermediate care

      1 ครั ง / ปี งานผู้ปว่ยใน & 
งานกายภาพบ าบดั

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 
ช่ือโครงการ/แผนงาน เสริมสร้างพลังการดูแลเชิงรุกในโรคส าคัญตามเข็มมุ่ง  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.

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

มีการทบทวนแนว
ทางการดูแลผู้ปว่ย
กลุ่มโรคหลอดเลือด
หวัใจ หลอดเลือด
สมอง  Sepsis DM 
HT และ CKD

หนว่ยงาน OPD ER 
IPD NCD

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

2. ด าเนนิการใหค้วามรู้และค าแนะน าเกีย่วกบัโรค
เพื่อเสริมสร้างพลังในการดูแลตนเองในโรค หลอด
เลือดสมอง  Sepsis DM HT และ CKD ในระยะ
ต่าง ๆ

หนว่ยงาน OPD ER 
IPD NCD

ไม่ใช้งบประมาณ

3. ประสานทมี PCT ในการทบทวนแนวทางการ
ใหค้ าแนะน าในการวางแผนจ าหนา่ยของโรคเข็ม
มุง่ (DM, HT,Stroke,STEMI,SEPSIS  ) เพื่อน าสู่
การปฏบิติั

  มีการทบทวนแนว
ทางการวางแผน
จ าหนา่ยโรคข็มมุง่

   IPD ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

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

มีการดูแลผู้ปว่ยระยะ
สุดทา้ยตามแนวทาง
ที่ก าหนด

   IPD ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

พยาบาลตึก OPD
 IPD NCD และ 

ER

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 
ช่ือโครงการ/แผนงาน การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า  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.

1. วิเคราะห ์ทบทวนสถานการณ์
การเกดิโรคอบุติัใหม่-อบุติัซ  า ก าหนดระบบเพื่อ
ควบคุมปอ้งกนั

เกณฑ์การใหบ้ริการ
แบบ New Normal
ในการปอ้งกนั/ 
วินจิฉัย การดูแล
รักษา-การส่งต่อ

เพิ่มประสิทธฺภาพ
การควบคุมปอ้งกนั 

โรคระบาด อบุติั
ใหม-่อบุติัซ  า

บคุลากรทางการ
พยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

2. หนว่ยงานปฏบิติัตามแนวทาง New Normal 
ได้แก ่
- การคัดกรอง
-การวินจิฉัย
-การดูแล-รักษา
-การส่งต่อ
-ระเบยีบการเยีย่ม

หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
มีแนวทางการปฏบิติั
แบบ New Normal

เพิ่มประสิทธฺภาพ
การควบคุมปอ้งกนั 

โรคระบาด อบุติั
ใหม-่อบุติัซ  า

บคุลากรทางการ
พยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

3. ประเมินผล และติดตามการด าเนนิงานเพื่อ
ค้นหาปญัหาและปรับปรุง แกไ้ข

มีการประเมินผลทกุ 3
 เดือน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. เสนอแผนจัดท าอาคารแยกโรคระบบทางเดิน
หายใจผู้ปว่ยนอก

มีอาคารในการคัด
กรองและแยกโรค
ระบบ URI จ านวน 1
 แหง่

เพื่อเกดิความ
ปลอดภยัส าหรับ
ผู้ให้+ผู้รับบริการ

ผู้รับบริการที่มี
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



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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. วิเคราะหส์าเหตุการ Re-visit, Re-admit  
และด าเนนิการ;วางแผนเชิงรุกเพื่อปอ้งกนัการ 
Re-visit & Re-admit

มีแผนเชิงรุกในการลด
 อตัราการ Re-visit, 
Re-admit หนว่ยงาน
 OPD ER NCD LR

เพื่อลดอตัราการ 
Re- visit & Re-

admit

ไม่ใช้งบประมาณ

2. ด าเนนิกจิกรรมใหค้วามรู้และค าแนะน า
เกีย่วกบัโรคเพื่อเสริมสร้างพลังในการดูแลตนเอง
และการรติดตามเชิงรุกเพื่อลดการขาดนดั

มีแผนเชิงรุกเพื่อลด
การขาดนดั

งาน IPD มีการ
ติดตามแบบเชิงรุก

ไม่ใช้งบประมาณ

3. ประสานทมี PCT ในการทบทวนแนวทางการ
ดูแลผู้ปว่ยจากการท า case conference
ในระดับ E-up

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

 

P

 

4. ทบทวนเกณฑ์การคัดกรอง (TRI-AGE)  ใน
บคุลากรที่เกีย่วข้อง

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

รวมท้ังส้ิน

พยาบาลตึก OPD
 IPD NCD LR 

และ ER

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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/ วินจิฉัย ผู้ปว่ย
กลุ่ม NCD ในรพ.และเครือข่าย รพ.สต.

เกณฑ์ในการค้นหา/ 
วินจิฉัย ได้รับการ
ปรับปรุง ทบทวน

เพิ่มประสิทธฺภาพ
การค้นหาเชิงรุก

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

2.ประสานหนว่ยงานที่เกีย่วข้องได้แก ่OPD ER 
NCD ER ในการส่งต่อข้อมูลระหว่างหนว่ยงาน
เพื่อใหผู้้ปว่ยรายใหม่ได้รับการรักษา ในคลีนคิได้
อยา่งครบถ้วน

หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
มีการประชุมและ
ก าหนดแนวทางการ
ประสานส่งต่อข้อมูล
กลุ่ม NCD

หนว่ยงานที่
เกีย่วข้องในรพ.มี

การส่งต่อข้อมูลเข้า
คลีนคิ NCD อยา่ง

เปน็ระบบ

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

3. ประเมินผล และติดตามการด าเนนิงาน          
 ทกุไตรมาส

มีการประเมินผลทกุ 3
 เดือน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



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 าแผนอตัราก าลังระยะสั น, ระยะยาวใน
แต่ละหนว่ยงานของกลุ่มการพยาบาล

มีแผนอตัราก าลัง
ระยะยาวขององค์กร
พยาบาล

เพื่อใหบ้คุลกร
ทางการพยาบาล
เพยีงพอ

ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

2. วิเคราะหภ์าระงานตาม productivity ทกุ
เดือนเพื่อปรับอตัราก าลังใหม้ีประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการ

มีการวิเคราะหภ์าระ
งานทกุเดือน

ไม่ใช้งบประมาณ

3. แนวทางปฏบิติัในการจัดอตัราก าลังในแต่ละ
เวรของแต่ละงานเพื่อสามารถใหบ้ริการได้ตลอด 
24 ชัว่โมง รวมทั งแนวทางในการเรียกอตัราก าลัง
เสริม กรณีมีผู้รับบริการมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

4. วิเคราะหค์วามผาสุกและความผูกพนัของ
บคุลากรน าข้อที่มีคะแนนต่ า (1-3 ประเด็น) มา
วางแผนตอบสนองความต้องการของบคุลากร

มีการวิเคราะหค์วาม
ผาสุกและความ
ผูกพนัธ์ของบคุลากร
พยาบาล

เพื่อใหบ้คุลากร
ทางการพยาบาลมี
ความผาสุกและ
ได้รับการดูแล
ทางด้านสุขภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
6.ระบบบริการก้าวหน้า
แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 32 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

บคุลากรองค์กร
พยาบาล



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. มีนโยบายใหบ้คุลากรในกลุ่มการพยาบาล
ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปทีกุคน

บคุลากรทางการ
พยาบาลได้รับการ
ตรวจสุขภาพ

 

P

 

 

P

 

6. น าผลการตรวจสุขภาพมาด าเนนิการแกไ้ข
ภาวะสุขภาพ ตามปญัหาที่พบในแต่ละกลุ่ม

บคุลากรทางการ
พยาบาลได้รับการ
แกไ้ขปญัหาสุขภาพ

 

P

 

7. บคุลากรทางการพยาบาลได้รับการฉีด Vac
ปอ้งกนัไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการ ปลีะ 1 ครั ง

บคุลากรทางการ
พยาบาลได้รับการฉี
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

P

 

 

P

 

8. บคุลากรใหม่ได้รับการตรวจภมูิคุ้มกนัไวรัสตับ
อกัเสบ B และใหไ้ด้รับภมูิคุ้มกนักรณียงัไม่มี
ภมูิคุ้มกนั

บคุลากรทางการ
พยาบาลได้รับการฉี
วัคซีนปอ้งกนัไวรัสตับ
อกัเสบ B

9. ติดตามประเมินผล ทกุรายไตรมาส  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 10. ส ารวจความต้องการ การฝึกอบรม (Need 
Assessment) ของบคุลากรทางการพยาบาล

มีการส ารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของ
องค์กรพยาบาล

เพื่อใหบ้คุลากร
ทางการพยาบาล
ได้รับการพฒันา

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

บคุลากรองค์กร
พยาบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 32 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
6.ระบบบริการก้าวหน้า



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 เพื่อท า GAP 
Analysis

มีการประเมิน Core 
Competency และ 
Functional

   11.1 จัดท าแผน IDP ตามส่วนขาดของ Need 
Assessment  และจากการประเมิน 
Competency ของบคุลากร

มีแผน IDP ของ
องค์กรพยาบาล  

P

 

 

P

 

   11.2  พฒันาศักยภาพบคุลากรตามแผน IDP พฒันาบคุลากรกลุ่ม
การพยาบาล

 

P

 
   11.3 Monitor และติดตามประเมินผลการ
พฒันาบคุลากรตามแผน IDPทกุรายไตมาส

12. ทบทวน / ปรับปรุง คู่มือการปฏบิติังาน 1 ครั ง/ปี
 

P

 
13.ประเมินสมรรถนะของบคุลากร Core 
Competency /  Functional competency / 
PM รายโรคของผู้ปฏบิติังาน

2 ครั ง/ปี
 

P

 

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

บคุลากรองค์กร
พยาบาล

ตามแผน IDP

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 32 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
6.ระบบบริการก้าวหน้า

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)



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
หนว่ยงาน ส าหรับใช้ในการปฐมนเิทศและสอน
งานกรณีเจ้าหนา้ที่ ที่มาปฏบิติังานใหม่ ทั งกรณี
จบใหม่และยา้ยสถานที่ปฏบิติังาน โดยเนื อหาใน 
Requiment ประกอบไปด้วย4 ด้านคือ คุณภาพ
งาน ปริมาณงาน ความทนัเวลาตามเวลาที่
ก าหนดและการใช้ทรัพยากร

มีการจัดท า
Minimum 
Requimentของแต่
ละหนว่ยงาน

  OPD  ER   LR   
IPD มีคู่มือและ
requirement  ใน
การประเมินและ
สอนงาน

4 หนว่ยงาน

 

P

 

15.ก าหนดใหม้ีระบบพี่เลี ยง (Mentoring) ให ้
Coaching อยา่งใกล้ชิด หลังจาก Train ครบ
แล้วต้องมีการใหข้้อเสนอแนะ (comment) ใน 4
 ด้าน

เกดิระบบการสอน
งานแบบ Coaching

ทกุหนว่ยงานมีการ
สอนงานแบบ 
Coaching  

P

 

16.จัดกจิกรรมเพื่อพฒันาพฤติกรรมบริการสู่
ความเปน็เลิศปลีะ 1 ครั ง

พฒันาบคุลากรกลุ่ม
การพยาบาล

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
6.ระบบบริการก้าวหน้า

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 32 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ



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. จัดกจิกรรมยกยอ่ง ชมเชย ใหร้างวัลของ
บคุลากรในกลุ่มการพยาบาล

มีการโหวตและมอบ
รางวัลแกผู้่ปฏบิติังาน
ดีเด่น

เกดิแบบอยา่ง
และวัฒธรรมที่ดีต่อ
การใหบ้ริการ

 1.รางวัลขวัญใจ
ผู้ใช้บริการ มอบใหป้ลีะ 
1ครั ง งานละ 1 คน 500 
บาท / รางวัลพร้อมใบ
ประกาศเกยีรติคุณ
2.รางวัลขวัญใจบคุลากร 
1 รางวัล 500 บาท 
พร้อมใบประกาศเกยีรติ
คุณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

18. ทบทวน Job มอบหมายงาน 
Empowerment ในการบริหารจัดการในแต่ละ
ระดับ 
หวัหนา้พยาบาล → หวัหนา้งาน →หวัหนา้เวร

ทกุหนว่ยงานของ
กลุ่มการพยาบาลมี 
JD และการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน

ผู้ปฏบิติัทกุคน
ทราบบทบาทหนา้ที่
ของตนเอง

 

P

 

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หนว่ยบริการของ
กลุ่มการพยาบาล

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
6.ระบบบริการก้าวหน้า

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 32 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



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. ทบทวนการปฏบิัติตาม
มาตรฐาน QA 7 หมวด เพือ่หา
โอกาสพฒันาในทุกหน่วยงาน
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 าแผนพฒันาคุณภาพ
บริการพยาบาลดังนี 
 2.1. จัดท าวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
ค่านิยม ทิศทางการพฒันาให้
สอดคล้องกับโรงพยาบาลผล
การด าเนินงานทีค่าดหวังและ
ส่ือสารใหบุ้คลากรทางการ
พยาบาลรับทราบและปฏบิัติ
 2. หน่วยงานวิเคราะหตั์วเอง
ก่อนโดยใช้ข้อมูล 
- ผลงานการด าเนินงาน 3 ปี 
ย้อนหลัง ทบทวนตัวชี วัดทีม่ี
ปัญหา 
- Risk management ของ

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

เพือ่ผ่านการการ
รับรองมาตรฐาน QA

 

P

 

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 36 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

8.ธรรมาภิบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 



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 36 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
8.ธรรมาภิบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

2.2. หน่วยงานวิเคราะหตั์วเองก่อน
โดยใช้ข้อมูล 
- ผลงานการด าเนินงาน 3 ปี 
ย้อนหลัง ทบทวนตัวชี วัดทีม่ีปัญหา 
- Risk management ของ
หน่วยงาน 
- ความพงึพอใจและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงาน 
- นโยบายทีต้่องปฏบิัติทีส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
- ข้อมูลจากการทบทวนความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียบ (MRA)

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

3. จัดท าแผนระยะยาว 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแผนของโรงพยาบาล P



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 36 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
8.ธรรมาภิบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

4. จัดท าแผนกลยุทธ์ของการพยาบาล
แผนปฏบิัติการของหน่วยงานในกลุ่มการ
พยาบาลใหส้อดคล้องกับโรงพยาบาล โดยใช้ 
SWOT Analysis Model

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

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

P

 

6. จัดประชุมกลุ่มการพยาบาลเพือ่ทบทวน
ระเบียบ  กฎกติกา  อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
(ระเบียบการแต่งกาย / ระเบียบการแลกเวร /
 ระเบียบการขึ นปฏบิัติงาน (การเซ็นต์ชือ่ขึ น
ปฏบิัติงาน, มาสาย, ครบ / ไม่ครบ) / 
ระเบียบการลา / ระเบียบการเบิกเงิน OT)

P



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 36 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

8.ธรรมาภิบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

7. ปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศปีละ 
1 ครั ง

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

8. ทบทวนความเส่ียงทางการ
พยาบาลและหาโอกาสพฒันาปี
ละ 1 ครั ง

 

P

 

9. ใหแ้ต่ละหน่วยงานก าหนด 
Minimum data set, KPI ที่
ส าคัญทั งจากงานนโยบายและ
งานประจ า ตัวทีไ่ม่ผ่านมีแผนใน
การพฒันาอย่างไร พร้อม
น าเสนอในเวทีประชุมของกลุ่ม
การพยาบาล

P



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

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

8.ธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบ

10. ติดตาม KPI รายเดือนของ
ทุกงาน ทั ง KPI

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

12. สร้างชุดข้อมูลทางการ
พยาบาลบน Web page ของ
โรงพยาบาลประกอบด้วย 
โครงสร้าง บุคลากรทางการ
พยาบาลข้อมูลพื นฐานส าคัญ
ขององค์กรพยาบาล

11. ใหแ้ต่ละงานทบทวนข้อมูล 
KPI ปรับปรุงใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการและปัญหาใน
ปัจจุบัน

 

P

 

 

P

 



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 36 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

8.ธรรมาภิบาล

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

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

15. ประเมินแผนและกิจกรรม
ตามกรอบเวลา (ความครบถ้วน,
 ทันเวลาและการใช้งบประมาณ
ตามทีตั่ งไว้หรือไม่)

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 



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 36 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ทีมคร่อมสายงาน กลุ่มการพยาบาล

 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

8.ธรรมาภิบาล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ

16. ก าหนดการประเมินหวัหน้า
งาน (Manageral 
Competency และ Data base)

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

17. ส่งเสริมการท าวิจัยทางการ
พยาบาลและ CQI ของแต่ละ
หน่วยงาน

 

P

 

18. การทบทวนแนวทางปฏบิัติ
เร่ืองการใหบ้ริการโดยเคารพ
สิทธิของผู้ป่วยการรักษา
ความลับของผู้ป่วย, การแยก
ขยะติดเชื อใหถู้กต้องการจัดหา
น  าสะอาด อาหารสะอาดในการ
ใหบ้ริการผู้ป่วย การติดตามผล
ของระบบบ าบัดน  าเสีย

P



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

19. ทบทวนทีมน  าเย็นแต่งตั ง
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่Monitor 
ข้อมูลทาง Web site ของ
โรงพยาบาลเพือ่ใหผู้้รับผิดชอบ
เป็นผู้แจ้งและตอบกลับข้อ
ร้องเรียนโดยตรง (นางสาวมติกา
 พวงแก้ว)

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

20. จัดท าแนวทางปฏบิัติด้าน
กฎหมายหรือจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทบทวน
สร้างแนวทางแล้วใหร้ะดับ
ปฏบิัติการเซ็นต์รับทราบและ
ปฏบิัติ  หวัหน้าฝ่าย / หวัหน้า
งาน ประเมินผลติดตามผลลัพธ์
ของการปฏบิัติ

 

P

 

 

P

 

21. ประสานกับกลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภมูิและองค์รวม ทีม 
HHC ทีม Palliative care เร่ือง
การปฏบิัติงานในชุมชน

 

P

 



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

22. Monitor แผนปฏบิัติการ
และปรับเปล่ียนทุก 3 เดือน (ข้อ
 3 ของแนวทางปฏบิัติ)

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

23. มีการเปรียบเทียบผลการ
ปฏบิัติงานกับเป้าหมายและ 
Benchmarking กับโรงพยาบาล
ในขนาดใกล้เคียงกันพร้อมทั ง
แนวโน้ม 3 ปีย้อนหลัง  

P

 

 

P

 

 

P

 

24. จัดท าแบบประเมินความพงึ
พอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร 
Lab ปีละ1ครั ง

 

P

 

 

P

 

P



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

25. ท าแบบประเมินความพงึ
พอใจของ กพร. สภาการ
พยาบาลในผู้ป่วยและญาติ

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

26. เพิม่ช่องทางหลากหลายใน
การรับฟงัความคิดเหน็เช่น 
Website, ตู้รับข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ การสอบถาม
ความพงึพอใจผู้รับบริการ
โดยตรงและน าข้อมูลมาพฒันา

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

27. มีการ Monitor และ
ติดตามข้อมูลเพือ่น ามาหา
โอกาสพฒันา อย่างต่อเนือ่ง

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 



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

28. ติดตามตัวชี วัดทีเ่ป็นผลจาก
การใหข้้อมูลผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการOPD, ER : Exit 
nurse KPI Re-visit ภายใน 48 
ชม.
IPD, LR  : การใหค้วามรู้และ
ข้อมูลกับผู้ป่วยและ
ญาติขณะ Admit KPI D/C 
planning, Re-admitภายใน 28
 วัน ทุกหน่วยงานของ

องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

29. ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน ภาคี
เครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ทีส่่ง
ข้อมูลใหท้ีม HHC

 

P

 



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

30. ส่งเสริม / กระตุ้นให้
บุคลากรผลิตผลงาน CQI และ
วิจัยทางการพยาบาล

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P 

 

P 

31. เผยแพร่ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตัวชี วัดทีส่ามารถ
น าเสนอได้ใน Web site ของ
โรงพยาบาล

 

P 

 

P 

 

P 

32. ก าหนดระบบความ
ปลอดภยัของข้อมูลป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลจากภายนอกทีจ่ะ
มาแก้ไขข้อมูลใน Web site

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

33. สรุปรวบรวมและบันทึกว่า
ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ มี
เร่ืองอะไรและท าอะไรบ้าง  

P

 

34. ก าหนด Knowledge 
Vision ของกลุ่มการพยาบาลใน
ปีงบประมาณ 2564

 

P

 



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

35. จัดท าแผนการนิเทศเพือ่
ก ากับติดตามมาตรฐานการ
พยาบาลและปฏบิัติงานระหว่าง
วิชาชีพ

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

36. ปรับปรุงขั นตอนการ
ประสานงานต่างๆ เป็นแบบ 
One page ทั งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก
ระบบภายในประกอบด้วย: กลุ่ม
งานบริการปฐมภมูิ
และองค์รวมเร่ืองกรณี Case จิต
เวช เลิกบุหร่ี / สุรา 
OSCC ทารุณกรรมเด็ก โรค
ระบาด ทีมสหวิชาชีพอืน่
 เช่น Lab กลุ่มงานเภสัชกร 
แผนไทยงาน
กายภาพบ าบัด งาน X-rayกลุ่ม
งานทันตกรรม

 

P

 

 

P

 



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

37. ก าหนดการสรรหา ทักษะ 
ความรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
กรณีมีการเปิดรับสมัครใหม่

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

38. จัดเก็บบันทึกประวัติและ
ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากร
ทางการพยาบาลใหส้มบูรณ์เป็น
ปัจจุบันและเป็นความลับ (เป็น
ข้อมูลชุดเดียวกับทีเ่ก็บไว้ของ
งานการเจ้าหน้าทีไ่ม้ต้องท าเพิม่
ลดการซ  าซ้อน)

 

P

 

39. ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง (Job specification) 
ของบุคลากรแต่ละงาน หวัหน้า
งานโดยทบทวนของเดิมและ
ปรับปรุงแก้ไขใหม่

 

P

 

 

P

 



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

40. จัดท า Road map เป็นผัง
ในการก ากับใหส้ามารถปฏบิัติ
ได้ตามแผน

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

41. ก าหนดหลักเกณฑ์ ความรู้
ความสามารถ อาวุโสหรือ
หลักเกณฑ์อืน่ๆตามความจ า
เป็นของหน่วยงาน ใช้ส าหรับ
สรรหา คัดเลือกผู้ทีข่ึ นมาด ารง
ต าแหน่ง หวัหน้างานหรือ รอง
หวัหน้างาน ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ทีช่ัดเจนเพือ่ใช้เป็น
แนวทางปฏบิัติ

 

P

 

 

P

 

42. เตรียมความพร้อมบุคลากร
ส าหรับการปฏบิัติหน้าทีแ่ละ
เล่ือนต าแหน่งในอนาคต (มีแผน
จัดส่งอบรมพฒันาผู้น า ผบต., 
หรือหลักสูตร 2 สัปดาห)์

P



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

43. ค้นหาความต้องการการ
พฒันาจาก Need Assessment
 น ามาวางแผนและออกแบบ
การพฒันาบุคลากร (แผน IPD) 
ทั งนี ต้องบูรณาการกับนโยบาย
และปัญหาตามบริบทขององค์กร

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

44. ประเมิน Competency 
โดยเน้นเร่ืองทักษะการใช้
คอมพวิเตอร์และทักษะการ
ส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ (AEC)

 

P

 

 

P

 

P

45. ก าหนดแผนการปฐมนิเทศ
ของกลุ่มการพยาบาล



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

46. ก าหนดแนวทางปฏบิัติกรณี
ขอไปอบรม
1. หลังอบรมจะน าเร่ืองทีไ่ด้มา
ด าเนินการต่อ เช่น อบรมต่อ / 
ถ่ายทอดให ้เจ้าหน้าทีค่นอืน่ได้
รับทราบ
2. น ามาสร้างหรือปรับเปล่ียน
ระบบงาน
3. สรุปส่ิงทีไ่ด้จากการอบรม
ออกมาใหช้ัดเจนและเป็นรูปธรรม

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

47. สรุปผลการประเมินการ
พฒันารายบุคคลตามแผน IDP 
ใหช้ัดเจนโดยมีประเด็นทีส่ าคัญ
ดังนี 
1. สามารถปฏบิัติตามแผนได้คิด
เป็นร้อยละ
2. ส่ิงทีไ่ด้จากการอบรมน ามา
พฒันาระบบ / ท าต่อในงาน
อะไรบ้าง
3. ผลลัพธ์ของการไปอบรม
ทั งหมด

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 



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

48. ก าหนดใหห้น่วยงานทบทวน
 Case conference ตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดของทีม PCT /RM

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

49. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ภาวะสุขภาพของบุคลากร
ทางการพยาบาลเป็นรายบุคคล 
ได้แก่ ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ทัว่ไป การได้รับภมูิคุ้มกัน การ
เจ็บป่วยทัว่ไป การได้รับ
อุบัติเหตุ การเจ็บป่วยด้วยเชื อ
โรคในอดีตหรือปัจจุบัน ซ่ึง
อาจจะท าใหเ้ส่ียงต่อการรับหรือ
แพร่กระจายโรคติดต่อ (เก็บ
ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel)

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 



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

50. วิเคราะหข์้อมูลภาวะ
สุขภาพของบุคลากรโดยแยก
เป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่ม
ป่วย และน ามาส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพตามแต่ละกลุ่มให้
เหมาะสม

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

51. ประเมินการเจ็บป่วยจาก
การท างานตามแบบ RH01 ของ
งานอาชีวอนามัย อย่างน้อยปีละ
 1 ครั ง

52. ประสานงาน IC ประเมิน
และดูแลบุคลากรทางการ
พยาบาลทีเ่จ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
จากการท างานอย่างเหมาะสม

 

P

 

 

P

 

 

P

 

53. ประสานกับผู้รับผิดชอบ
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัในการท างานของ
บุคลากรทางการพยาบาลโดยมี
การประเมินและปรับแก้ไข
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง

 

P

 



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

54. ก าหนดใหม้ีการท า 5 ส. ในอาคาร
บ้านพกัของบุคลากรทางการพยาบาล 
(ส่ิงแวดล้อมรอบอาคาร) ปีละ 1 ครั ง

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

55. จัดใหม้ีการซ้อมแผนอัคคีภยัเพือ่ใหม้ี
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและ
สามารถปฏบิัติได้ทันที อย่างน้อยปีละ 1
 ครั ง (ประสานและท ากิจกรรมร่วมกับ
ทีม ENV)

 

P

 

56. จัดท าฐานข้อมูลของบุคลากร ข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น เพศ  อายุ  ภมูิล าเนา  
บุคลิกภาพ  ประสบการณ์  และความ
สนใจในงาน  ข้อมูลด้านการท างาน  เช่น
 ความรู้และทักษะในการท างานฐานะ
ทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัใน
การท างานปริมาณงานทีรั่บผิดชอบ
 เป็นต้น

 

P

 

 

P

 



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

57.. จัดสวัสดิการใหบุ้คลากร
ของกลุ่มการพยาบาลกรณี
เจ็บป่วย มอบกระเช้าใหเ้วลา
เจ็บป่วย (Admit โรงพยาบาลทั ง
โรงพยาบาลเนินมะปรางและ
โรงพยาบาลอืน่) และติดตามให้
ได้สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าทีใ่น
กรณีต่างๆ ทีจ่ะเบิกจาก
สวัสดิการของโรงพยาบาล

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

58. สวัสดิการพเิศษแก่บุคลากร
ทางการพยาบาลในกลุ่มทีติ่ด

โรคติดต่อหรือไม่สามารถ
ปฏบิัติงานได้ตามปกติ โดย
พจิารณา ใหย้้ายสถานที่

ปฏบิัติงาน ใหเ้หมาะสมกับ
สภาพของบุคลากรและไม่เป็น

การแพร่กระจายเชื อ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 



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

59. ทบทวนค าส่ังมอบหมาย
งานและขอบเขตการปฏบิัติงาน
ปีละ 1 ครั ง

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

60. จัดท า Flow Chart เร่ือง
การจัดการเมือ่เกิดความ
ผิดพลาดขณะปฏบิัติงานและให้
มีการรายงานอุบัติการณ์ ตาม
ระเบียบของทีม RM (การ
จัดการของหวัหน้างาน  หวัหน้า
กลุ่มการพยาบาลตามล าดับ)

 

P

 

 

P

 

61. ทบทวนสิทธิผู้ใหบ้ริการ/
แนวทางการการจัดการ  

P

 



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

62. ก าหนดตัวชี วัดด้านความ
ผาสุก ความพงึพอใจ และ
แรงจูงใจของบุคลากรทางการ
พยาบาล ท าการประเมินอย่าง
น้อยปีละ1ครั งรวมทั งน าผลการ
ประเมิน ข้อทีไ่ด้น้อยมาหา
โอกาสในการพฒันา

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

63. จัดท าฐานข้อมูล อัตราการ
ลา อัตราการโอนย้าย / ลาออก 
อัตราการหยุดงานย้อนหลัง 5 ปี

 

P

 

64. ทบทวนกระบวนการงาน
หลักของแต่ละงานตาม Service
 profile P P



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

65. พฒันาระบบการนิเทศงานของ
กลุ่มการพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
(วางแผนการนิเทศงานของกลุ่มการ
พยาบาล → นิเทศ → สรุปผลการ
นิเทศ → หน่วยงานน าไปหาโอกาส
พฒันา → ติดตามประเมินผลหลัง
พฒันา)

ทุกหน่วยงานของ
องค์กรพยาบาล

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

66. ออกแบบการบริการทีแ่สดงให้
เหน็ความมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการ
ใหบ้ริการ ลดระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการและลดภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดกับผู้รับบริการเช่น NCD ใช้
วิธีการ เจาะ DTX แทนการตรวจ FBS
 ท าใหรู้้ผลเลือดผู้ป่วยได้เร็ว สามารถ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเร่ือง
Hypoglycemia, Hyperglycemia 
ได้เร็ว รวมทั งสามารถวางแผนในการ
ใหก้ารดูแลรักษาและใหค้วามรู้ในการ
ดูแลตนเองกับผู้ป่วยได้มากขึ น

P



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

67. ทบทวนหลักธรรมาภบิาล
ขององค์กรพยาบาลและส่ือสาร
แนวทางปฏบิัติใหก้ับบุคลากร
ขององค์กรพยาบาลได้รับทราบ
และน าสู่การปฏบิัติ

บุคลากรทางการ
พยาบาลรับทราบถึง
หลักปฏบิัติด้านธรรม
มาภบิาล

ทุกหน่วยงานของ
กลุ่มการพยาบาล

 

P 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

68. ทบทวนจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการ
พยาบาลและส่ือสารแนวทาง
ปฏบิัติใหก้ับบุคลากรของ
องค์กรพยาบาลได้รับทราบและ
น าสู่การปฏบิัติ

บุคลากรทางการ
พยาบาลรับทราบ
จริยธรรมและจรรณ
ยาบรรณวิชาชีพ

 

P 

69. ติดตามประเมินผลด้านข้อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรมทุกไตร
มาส

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

70. ติดตามประเมินผลด้านหลัก
ธรรมาภบิาลทุกไตรมาส  

P 

 

P 

 

P 

 

P 



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

71. แผนการนิเทศกลุ่มการพยาบาล
 1.) จัดท าแผนนิเทศงาน ประกอบด้วย 
แผนการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ 
ตัวชี วัดส าหรับหวัหน้างานครบทุกแผนก
 อย่างน้อย 1 ครั ง/สัปดาห์

 - มีแผนการนิเทศ
กลุ่มการฯ ทีเ่ป็นลาย
ลักษณ์อักษร  3 
ครั ง/ปี

เพิอ่มีการนิเทศ
ติดตาม หน่วยงาน
ในกลุ่มการพยาบาล

ทุกหน่วยงานของ
กลุ่มการพยาบาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P 

 

P 

 2.) จัดท าแบบบันทึกผลการนิเทศงาน
ทั งแบบสมรรถนะ คุณภาพงาน และ
แบบบันทึกปัญหาส่วนบุคคล (ตามแบบ
 5W1H)

 -มีแบบนิเทศ
ทางการพยาบาลที่
เป็นรูปแบบเดียวกัน

เพือ่มีแบบนิเทศที่
เป็นแนวทางเดียวกัน

 

P 

 

P 

 

P 

 3.) หวัหน้างานหรือรองหวัหน้างาน ท า
 Quick round ตามแบบประเมินทุกวัน
 - จัดท าตารางใหค้ าปรึกษาด้านบริการ
พยาบาลแก่หอ้ง RN เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน

 มีตารางการท า 
Quick round และ
ตารางการใหค้ าปรึกษา

เพือ่ใหม้ีการติดตาม
ก ากับภายใน
หน่วยงาน

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

4ใ) จัดใหห้วัหน้าฝ่าย/หวัหน้างานผ่าน
การฝึกทักษะการนิเทศงาน ด้านการ
สอนงาน ใหค้ าแนะน า ปรึกษา การเป็น
พีเ่ลี ยง

หวัหน้างานได้รับการ
ฝึกทักษะทางการ
นิเทศงาน

เพือ่ใหห้วัหน้างาน
ทุกงานมีทักษะใน
การนิเทศงาน

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 



ตอบสนองยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง ยทุธศาสตร์ที่ 1.  PP&P Excellence   ยทุธศาสตร์ที ่2.  Service Excellence     ยทุธศาสตร์ที ่3. People Excellence

ตอบสนอง KPI ยุทธศาสตร์ท่ี 1.ตัวท่ี 6.อตัราผู้ป่วย Stroke เขา้ถงึบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ชั่วโมง)มากกวา่ร้อยละ 50

                                       ตัวท่ี 7 อตัราผู้ป่วย Sepsis มีภาวะ shock ตั งแต่แรกรับจากจ านวนผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด น้อยกวา่ร้อยละ 30

                   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ตัวท่ี 9 อตัราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหวัใจตายเฉยีบพลันชนิด STEMI  ไม่เกนิร้อยละ 9  ตัวท่ี 10. อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกวา่ร้อยละ 7

                   ตัวท่ี 13 อตัราผู้ป่วย CKD ใน stage3-4 control โรคได้ (eGFR ลดลง<5ml/min/1.73m²/ปี) มากกวา่ร้อยละ 66 ตัวท่ี 14 อตัราผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงทีค่วบคุมความดันได้มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50

                   ตัวท่ี 15 อตัราผู้ป่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดับน  าตาลได้มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 40 ตัวท่ี 16.อตัราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อยกวา่ร้อยละ 26

                   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ตัวท่ี 19  บุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด มากกวา่ร้อยละ 85

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลเนินมะปรางและเครือข่าย 

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.

 1.1 พฒันาระบบการทบทวนการดูแล
รักษาผู้ปว่ยตาม  Process  of care         
 -เลือกผู้ปว่ยรายทีม่ี Morbility,mortality ,
severe complication  และกลุ่มโรค
ส าคัญจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ราย              
  - ด าเนินการโดยใช้รูปแบบการเขียน 
Timeline                                        
  - น าข้อมูลทีไ่ด้มาสะทอ้นกลับให ้กับ
หน่วยงานและบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่
ปรับปรุงระบบดูแลผู้ปว่ย

จ านวนเวชระเบยีน
ของผู้ปว่ยแต่ละกลุ่ม
โรคทีไ่ด้รับการ
ทบทวนการดูแล
รักษาผู้ปว่ย

มีการปรับปรุง
ระบบการดูแล
ผู้ปว่ยของ รพ.
เนินมะปราง

แพทย์  พยาบาล 
เภสัชกร เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและ 
นักวิชาการ
สาธารณสุข ใน
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
 ของ รพ.เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นพ.  
ไชยวัฒน์
,สมหวัง

1. พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

 ชอบ



ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลเนินมะปรางและเครือข่าย 

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.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
 ชอบ

1.2 ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาโรคทีพ่บ
ในโรงพยาบาลและปรับปรุง   CPG 
หลังจากการทบทวนระบบการดูแลผู้ปว่ย
ตามกลุ่มโรคส าคัญ

มีการจัดท าแนวทาง
 การดูแลรักษาโรค
ทีพ่บในโรงพยาบาล
 และปรับปรุง CPG 
ทกุโรคทีพ่บ
ข้อบกพร่องหลังจาก
การทบทวนระบบ
การดูแลผู้ปว่ย

ผู้ปว่ยได้รับการ
ดูแล 
รักษาพยาบาลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว
และปลอดภยั

องค์กรแพทย์ ไม่ใช้งบประมาณ

  ✓ ✓ ✓ ✓       

นพ.  
กษด์ิิเดช
,สมหวัง

1.3.จัดอบรมวิชาการใหแ้ก่เจ้าหน้าทีข่อง
โรงพยาบาลและเครือข่าย  คปสอ.       
เนินมะปราง                                      
    -CPR, ACLS, Stroke , MI, Sepsis       
    - DM, HT, DLP, COPD

เจ้าหน้าทีข่อง
โรงพยาบาลและ
เครือข่าย คปสอ.
เนินมะปราง ได้รับ
การฟืน้ฟวูิชาการ
ครบ 100%

เจ้าหน้าทีข่อบ
โรงพยาบาลและ
เครือข่าย คปสอ.
เนินมะปรางมี
ความ รู้เร่ืองการ
ดูแลผู้ปว่ย และ
สามารถปฏบิติั 
ได้อย่างถูกต้อง

องค์กรแพทย์ ,
พยาบาล,นักวิชาการ
และบคุคลทีเ่กี่ยวข้อง
ของโรงพยาบาลและ
เครือข่าย คปสอ.เนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ  

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นพ.  
ไชยวัฒน์
,สมหวัง



ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลเนินมะปรางและเครือข่าย 

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.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
 ชอบ

2. พัฒนาภาคีเครือข่าย

2.1.  ประชุมเชิงปฏบิติัการเร่ืองระบบการ
ดูแลผู้ปว่ยโรควิกฤติและการส่งต่อภายใน
เครือข่าย คปสอ. เนินมะปราง

เครือข่าย คปสอ.  
เนินมะปรางมีแนว
ทางการดูแลและส่ง
ต่อทีช่ัดเจนในแต่ละ
รายโรค (STROKE, 
Sepsis, STIME, 
Trauma)

1. จนท.มีความรู้
เร่ืองการดูแล
ผู้ปว่ยโรควิกฤติ 
2.ผู้ปว่ยโรควิกฤติ
 ได้แก่ STROKE, 
Sepsis, STEMI 
และ Trauma 
ได้รับการดูแล
เบื องต้นและส่ง
ต่อ อย่างปลอด 
ภยั  ทนัเวลา

จ านวน .100.คน      
 -จนท.รพ.สต.ทกุแหง่
 พยาบาลวิชาชีพ, 
นวก.สธ.  และ จพ.
สาธารณสุข           
 -จนท. พยาบาล รพ.
เนินมะปราง          
 *อบรม 2 รุ่นๆละ 50
 คน /คร่ึงวัน

ไม่ใช้งบประมาณ  

✓ ✓

นพ.  
ไชยวัฒน์
,สมหวัง

2.2 จัดใหม้ีตัวแทนของ รพ.สต.เข้าร่วมเปน็
ทมีสหวิชาชีพพือ่การดูแลผู้ปว่ย(PCT)  โดย
เชิญเจ้าหน้าทีร่พ.สต.เข้าเปน็สมาชิกทมี 
PCT เพือ่เสนอแนะแนวคิด และแลกเปล่ียน
ข้อมูลกับทมี โซนละ 1 คน

เจ้าหน้าที ่รพ.สต.
จ านวน 4 คน จาก 4 
โซน ๆ ละ 1 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นพ.  
ไชยวัฒน์
,สมหวัง



ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลเนินมะปรางและเครือข่าย 

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.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
 ชอบ

3. พัฒนาทีม PCT 
3.1 จัดประชุมทมี PCT ทกุ 2 เดือน          
 - ตัวแทนแต่ละหน่วยงานร่วมวางแผนและ
ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ปว่ยใน
โรงพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ

มีการประชุมเพือ่
ปรับปรุงระบบการ
ดูแลผู้ปว่ยใน
โรงพยาบาลอย่าง
สม่ าเสมอ

ผู้ปว่ยใน
โรงพยาบาลได้รับ
การดูแล 
รักษาพยาบาลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว
และปลอดภยั

แพทย์  พยาบาล 
เภสัชกร และ นวก.
สาธารณสุข ใน
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
 ของ รพ.เนินมะปราง
 และ รพสต.ในคปสอ.
เนินมะปราง

✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓

นพ.  
ไชยวัฒน์
,สมหวัง

3.2 ติดตามผลการด าเนินงานและตัวชี วัด
ทกุไตรมาส                                       
 - สะทอ้นข้อมูลจากตัวชี วัดไปยังหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ใหห้น่วยงานได้รับผลการ
ประเมินอย่างต่อเนือ่ง               - กระตุ้น
หน่วยงานทีผ่ลงานและตัวชี วัด ไม่ผ่าน
เกณฑ์ใหป้รับปรุงเปล่ียนแปลงการ ท างาน
ใหผ้ลการด าเนินงานดีขึ น

มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานและ
ตัวชี วัดอย่าง
สม่ าเสมอ

หน่วยงานใน
โรงพยาบาลมีผล
การด าเนินงาน
ผ่านเกณฑ์
ตัวชี วัดทกุ
หน่วยงาน

ทมี PCT และหน่วย
บริการทีเ่กี่ยวข้องกับ
ตัวชี วัด

✓ ✓ ✓ ✓ นพ.  
ไชยวัฒน์
,สมหวัง



แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excollence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :    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.
ใช้งบประมาณของงาน
หอ้งประชุม

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ทมีน าฯ

รวม 0
ใช้งบประมาณของงาน
หอ้งประชุม

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P 

 

P

 ทมีน าฯ

รวม 0

รวม 0

P

ทมีน าฯ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ใช้งบประมาณของงาน
หอ้งประชุม

P P P P

1.1.2  - ติดตามการ
ประชุมของทมี RM ทกุ 2 
เดือน  (พธุสัปดาหท์ี่ 3 ของ
เดือนที่ประชุม)

มีการประชุมของทมี
 RM

เพื่อติดตาม
กระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียง
และความปลอดภยั

จ านวน 5 ครั ง

1.1.1  - ติดตามการ
ประชุมของทมี PCT ทกุ 2 
เดือน  (พธุสัปดาหท์ี่ 3 ของ
เดือนที่ประชุม)

มีการประชุมของทมี 
PCT

เพื่อติดตามการการ
พฒันาคุณภาพทาง
คลินกิ

จ านวน 5 ครั ง

ผู้รับผิดชอบ

1. การพฒันาคุณภาพ
บริการอยา่งต่อเนื่อง
1.1 ประชุมทมีน าพฒันา
คุณภาพเพื่อติดตามความ
ต่อเนื่องของการพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐาน HA 
และมาตรฐานของงาน
ต่างๆทกุ 3 เดือน

มีการประชุมทมีน า
พฒันาคุณภาพได้
ตามเกณฑ์
(บรูณาการกบั
การประชุม กกบ.)

เพื่อติดตามการการ
พฒันาคุณภาพใน รพ.

จ านวน 4 ครั ง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excollence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :    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 ติดตามการประเมิน
ตนเอง
1.3.1 ประเมินตนเองระดับ
โรงพยาบาลและทมีคร่อม
สายงาน (SAR 2020 , SPA
 2020 , HA Scoring)

มีการประเมินตนเอง
ในระดับ รพ. และ
ทมีคร่อมสายงาน

เพื่อทราบระดับการ
พฒันาขององค์กร 
ทมีคร่อมสายงานต่างๆ

ทมีน า , ทมีคร่อมสาย
งาน ฝ่าย / งานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1 ครั ง /ปี

 -
 

P

 

ทมีน าฯ
ทมีคร่อม
สายงาน

รวม

ทมีน าฯ
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ

 -

P P

1.2.2 หนว่ยงานสนบัสนนุ
ทบทวนทกุ 6 เดือน

หนว่ยงานด้าน
สนบัสนนุทบทวน 12
 กจิกรรมทบทวน

เพื่อพฒันาคุณภาพ
งานด้านการ
สนบัสนนุบริการ

หนว่ยงานสนบัสนนุทกุ
หนว่ยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

ทมีน าฯ
หนว่ยงาน

คลินกิ
 

P

 

 

P

 

1.2.1 หนว่ยงานบริการทาง
คลินกิทบทวนทกุ 3 เดือน

หนว่ยงานทางคลินกิ
ทบทวน 12 
กจิกรรมทบทวน

เพื่อพฒันาคุณภาพ
บริการทางคลินกิ
อยา่งต่อเนื่อง

หนว่ยงานทางคลินกิ 10
 หนว่ยงาน ( ER , OPD ,
 LAB , ระบบยา , 
ทนัตกรรม , LR , 
IPD,NCD , ฝ่ายเวชฯ , 
x-ray)

ไม่ใช้งบประมาณ  -

1.2 ติดตามการทบทวน 12
 กจิกรรมทบทวน

ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excollence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :    ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

ช่ือโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  อย่างต่อเน่ือง รหัสโครงการ 
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

 

ทกุหนว่ยงาน

รวม 0
ไม่ใช้งบประมาณ  -  

P

 

 

P

 

ทมีน าฯ

รวม 0
ค่าลงทะเบยีนเข้าร่วม
ประชุม 
(งบงาน HR)

30,000

งบพฒันา
บคุลากร

ศูนยพ์ฒันา
คุณภาพ

รวม 30,000
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 พฒันาศักยภาพ
บคุลากรเกี่ยวกบัการ
พฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA

บคุลากร
กลุ่มเปา้หมายได้เข้า
ร่วมประชุม / อบรม
(แบบ onsite และ 
online)

เพื่อใหบ้คุลากรมี
ความรู้ / ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัมาตรฐาน HA
 และน าสู่การปฎบิติัได้

ประธานทมี PCT , 
ประธานทมี RM , เลขา
ทมี PCT , กม PCT 1 
คน , เลขาทมี RM 1 คน
 , กม ทมี RM 1 คน , 
เลขาทมี IC
บคุลากรอื่นอกี 3 คน
(รวม 10 คน)

ผู้รับผิดชอบ

1.3.2 หนว่ยงานประเมิน
ตนเองตาม Service profile

หนว่ยงานมีการ
ประเมินตนเอง

เพื่อทราบระดับการ
พฒันาของแต่ละงาน

ทกุหนว่ยงานประเมิน
ตนเอง ปลีะ 1 ครั ง

1.4 จดักจิกรรม Quality 
Round โดยทมีน าพฒันา
คุณภาพ

เกดิกจิกรรม 
Quality Round 
โดยทมีน าฯ

เพื่อกระตุ้นการ
พฒันาทั่วทั่งองค์กร +
 ใหก้ าลังใจระดับ
ปฎบิติั

ปลีะ 2 ครั ง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excollence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :    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.
2. บรูณาการ การจดั
กจิกรรมประกวดผลงาน 
CQI ปงีบประมาณ 2565 
และกจิกรรมเชิงปฏบิติัการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกบัมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบบัที่ 5 ใหก้บั
บคุลากร โรงพยาบาลเนนิ
มะปราง (บรูณาการจดั
กจิกรรมกบังานวชิาการของ
โรงพยาบาลและ คปสอ.)

1. มีการประกวด
ผลงาน CQI 
ปงีบประมาณ 2565
2. จดักจิกรรมเชิง
ปฏบิติัการถ่ายทอด
ความรู้มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบบัที่
 5

เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิวง
ล้อการพฒันาคุณภาพ
ในโรงพยาบาลอยา่ง
ต่อเนื่องและถ่ายทอด
มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบบัที่
 4 ใหบ้คุลากรทราบ
และน าสู่การปฏบิติั

บคุลากรทกุคนภายใน 
โรงพยาบาล จ านวน 200
 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

เงินบ ารุง
รพ.

ศูนยพ์ฒันา
คุณภาพ

รวม 0

ผู้รับผิดชอบ

 (ตามแผนของงานวชิาการ)

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excollence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :    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.
กจิกรรมยอ่ย
1. ใหท้กุงานส่งชื่อเร่ืองและ
วงล้อ PDSA ของ CQI ที่
จะท าในปงีบประมาณ 2565
2. ติดตามผลการ
ด าเนนิงานตามวงล้อ PDSA
 ครั งที่ 1
3. ติดตามใหส่้งผลงานเข้า
ประกวด
4. จดักจิกรรมน าเสนอ
ผลงาน CQI ป ี2565

1. มีการประกวด
ผลงาน CQI 
ปงีบประมาณ 2565
2. จดักจิกรรมเชิง
ปฏบิติัการถ่ายทอด
ความรู้มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบบัที่
 5

เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิวง
ล้อการพฒันาคุณภาพ
ในโรงพยาบาลอยา่ง
ต่อเนื่องและถ่ายทอด
มาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบบัที่
 4 ใหบ้คุลากรทราบ
และน าสู่การปฏบิติั

บคุลากรทกุคนภายใน 
โรงพยาบาล จ านวน 200
 คน

ไม่ใช้งบประมาณ

เงินบ ารุง
รพ.

ศูนยพ์ฒันา
คุณภาพ

รวม 0

 (ตามแผนของงานวชิาการ)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excollence 
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :    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.
ค่ากระดาษในการท า
แบบสอบถามของ กพร.
 จ านวน 6 รีม (เบกิจา่ย
ฝ่ายบริหาร)
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ศูนยพ์ฒันา
คุณภาพ

รวม 0
หนว่ยงาน

อื่นๆ
ที่ไม่ใช้แบบ
ของ กพร.

รวม 0
รวมท้ังส้ิน

3. ประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
3.1 ติดตามประเมินผล
ระดับความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.1.1 แบบประเมินความ
พงึพอใจของ กพร. (เกบ็
ข้อมูลทกุเดือน)

มีการประเมินผล
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพื่อประเมินความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการ
และหาโอกาสพฒันา
ระบบบริการ

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

3.1.2 แบบประเมินความ
พงึพอใจของหนว่ยงานที่
ไม่ได้ใช้แบบของ กพร.

มีการประเมินผล
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ

 เพื่อประเมินความ
พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการและหา
โอกาสพฒันาระบบ
บริการ

แบบของหนว่ยงาน
ตนเอง ( LAB , X-RAY ,
 ทนัตกรรม , เภสัชกรรม )

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี : Governance Excollence
ตอบสนองแผนงานท่ี :   11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   ตอบสนองโครงการท่ี :  2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวท่ี :    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.

 -  -
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ทมีน  าเยน็

รวม
รวมท้ังส้ิน

3.2 ติดตามข้อร้องเรียน / 
ข้อเสนอแนะ
    การรับเร่ืองร้องเรียน / 
ร้องทกุข์ (เชิงรับ) ประสาน
ทมีน  าเยน็แกไ้ขเร่ือง
ร้องเรียน (ระยะวกิฤต) 
ทนัทหีลังรับแจง้วา่มีข้อ
ร้องเรียนรุนแรงและ
ด าเนนิการแกไ้ขภายใน 7 
วนั

เร่ืองร้องเรียนรุนแรง
ได้รับการแกไ้ข

เร่ืองร้องเรียนรุนแรง
ได้รับการแกไ้ขภายใน
 7 วนั

ทกุเร่ืองที่มีการร้องเรียน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทีมคร่อมสายงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



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

ตอบสนองแผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  ตอบสนองโครงการท่ี 2  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตอบสนอง KPI ตัวท่ี ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

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.2565

ทีมคร่อมสายงาน ทีมบริหารจัดการความเส่ียง (ทีม RM )
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ประธาน
เลขาทีม RM

1.1.3 ทีม RM รายงานผลการรายงาน
อบุัติการณ์ความเส่ียงของแต่ละฝ่ายงานในวาระ
การประชมุ กกบ. ทุกเดือน
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1.1.2 ประธานทีม RM แจง้ขอ้มลูกลับ
หน่วยงานกรณีที่ไมม่กีารลงรายงานอบุัติการณ์
และไมม่กีารทบทวนโดยหัวหน้างฝ่าย/งาน ทุก
สัปดาห์

หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
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ผู้รับผิดชอบ

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

มกีารรายงานอบุัติการณ์
ความเส่ียงมากขึ นกวา่ปี 
2564 ร้อยละ 30

เพื่อให้มกีารรายงาน
อบุัติการณ์ความเส่ียงมากขึ น

ทุกหน่วยงานมกีาร
รายงานอบุัติการณ์
ความเส่ียง 1 คน / 
อบุัติการณ์ / วนั  

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 



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.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

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

P P P P P
ประธาน

เลขาทีม RM

รวม 0

1.2 จดัท า Risk Register มอบหมาย Risk 
owner เพื่อประสานทบทวน RCA และ ออก
แนวทางปฏบิัติในความเส่ียงส าคัญที่ก าลังก ากบั
ติดตามในภาพขององค์กร

มกีารติดตามความเส่ียง
ส าคัญผ่าน Risk Register

เพื่อติดตามความเส่ียงส าคัญ
และมแีนวทางปฏบิัติเพื่อลด
อบุัติการณ์

 -

1.3 น าแนวทางที่ก าหนดใน 2P Satety Goals 
มาส่ือสารถา่ยทอดสู่การปฏบิัติให้กบับุคลากร
พร้อมทั งติดตามการปฏบิัติเพื่อหาโอกาสพัฒนา

1.4 ติดตามจ านวนแนวทางปฏบิัติที่เกดิขึ นใหม่
หลังจากทบทวน RCA และการปฏบิัติตาม
แนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ความเส่ียงส าคัญลดลง เพื่อติดตามการปฏบิัติตาม
แนวทางในการแกไ้ข
อบุัติการณ์ที่ต้องท า RCA

เจา้หน้าที่ 
โรงพยาบาล ทุกคน

1.5 ประชมุคณะกรรมการทีมบริหารจดัการ
ความเส่ียงระดับโรงพยาบาลเพื่อคืนขอ้มลูการ
รายงานความเส่ียงและน าไปกระตุ้นให้เกดิการ
รายงานทุก 2 เดือน

ประชมุได้ตามที่ก าหนดไว้ เพื่อติดตามงานของทีม RM 5 ครั ง / ปี

น าแนวทางของ 2P 
Satety Goals ส่ือสารสู่
การปฏบิัติ

เพื่อให้บุคลากรปลอดภยั
ผู้รับบริการปลอดภยั

เจา้หน้าที่
โรงพยาบาลทุกคน



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.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

P P
ประธาน

เลขาทีม RM

รวม 0

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

ประธาน / 
เลขาทีม RM

P PP

ประธาน / 
เลขาทีม RM

2.2 จดักจิกรรม RM Round เพื่อติดตามก ากบั
ในการบริหารจดัการความเส่ียงของแต่ละ
หน่วยงาน

มกีจิกรรม RM Round ปี
ละ 4 ครั ง

เพื่อประเมนิความรู้ความ
เขา้ใจและการปฏบิัติตาม
นโยบายการบริหารจดัการ
ความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน

บูรณาการ
งบกบัศูนย์

พัฒนา
คุณภาพ

หน่วยงานใน รพ. 
ทุกหน่วยงาน

 

P

 

1.6 จดัท าบัญชคีวามเส่ียงระดับโรงพยาบาล 
และติดตามหน่วยงานในการจดัการท าบัญชี
ความเส่ียงระดับหน่วยงาน

มบีัญชคีวามเส่ียงระดับ 
รพ.และหน่วยงาน

เพื่อรวบรวมอบุัติการณ์ที่
เกดิขึ น และปรับบัญชคีวาม
เส่ียงระดับ รพ. และ
หน่วยงานทุก 6 เดือน

ปีละ 2 ครั ง 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารจดัการความเส่ียง
2.1 อบรมเชงิปฏบิัติการร่วมกบัศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพในการถา่ยทอดความรู้ เกี่ยวกบั
มาตรฐาน รพ. และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

จดัอบรมเชงิปฏบิัติ
ร่วมกบัศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ

เพื่อถา่ยทอดความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการบริหาร
จดัการความเส่ียงตาม
มาตรฐานใหม่

เจา้หน้าที่ จ านวน 
190 คน



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.  ทกุหน่วยงานที่เปน็คลินิกบริการเฝ้าระวงัการ
ติดเชื อในโรงพยาบาลแบบ1) Targeted   
surveillance 2) Post D/C Surveillance

บคุลากรทกุ
หน่วยงานที่
เปน็คลินิก
บริการ

ไม่ใช้งบ ทมีIC

2. สอบสวนโรคทกุรายที่สงสัยวา่มีการติดเชื อใน
โรงพยาบาล/จัดเตรียมชุดPPE

ไม่ใช้งบ ทมีIC

3. ส่งเพาะเชื อผู้ปว่ยที่สงสัยวา่มีการติดเชื อใน
โรงพยาบาล

ไม่ใช้งบ ทมีIC

4. ติดตามตัวชี วดัและปรับปรุงทกุ 1 เดือน ไม่ใช้งบ ทมีIC

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ทีมคร่อมสายงาน ทีมป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ทีม IC )

1. ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในผู้รับบริการ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

5. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เมื่อพบ case ติด
เชื อในโรงพยาบาล

ไม่ใช้งบ ทมีIC

6. ท า RCA, CQI  เมื่อมี case ติดเชื อใน
โรงพยาบาลหรือเมื่อพบปญัหาในการปฏบิติังาน

ไม่ใช้งบ ทมีIC

7. จัดท าแนวทางการปฏบิติังานด้าน IC เพื่อเปน็
แนวทางปฏบิติัใหก้ับเจ้าหน้าที่ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ปว่ย บคุลากรและส่ิงแวดล้อมและมีการแก้ไข
ปรับปรุงใหท้นัสมัยอยู่เสมอ

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบ

✓

ทมีIC

8. ดูแลควบคุม / ก ากับใหบ้คุลากรปฏบิติัตาม
มาตรฐานงานปอ้งกันและควบคุมการติดเชื อใน
โรงพยาบาล

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบ ทมีIC

 9. จัดส่ิงแวดล้อมในสถานที่ตรวจรักษาและหอ
ผู้ปว่ยใหถู้กต้องตามมาตรฐาน( โดยเฉพาะระบบ
ระบายอากาศ)ประสานกับทมี ENV

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบ

✓

ทมีIC



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
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

10.ประเมินประสิทธภิาพการเฝ้าระวงัปลีะ1-2ครั ง

✓

ทมีIC

11. ติดตามประเมินผลการปฏบิติังานโดยการท า 
IC Round, ICN Round และสุ่มประเมินการ
ปฏบิติัทกุ 6 เดือนหรือเมื่อพบปญัหาและแจ้ง
ปญัหาที่พบใหห้น่วยงานทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุง
วธิกีารปฏบิติังาน

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบ

✓ ✓

ทมีIC

12.มีแนวทาง/คู่มือการปอ้งกันการแพร่กระจาย
เชื อในผู้ปว่ยที่ต้องรักษาต่อเนื่องที่บา้น



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
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ติดตามผลการตรวจสุขภาพประจ าปใีน
เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนประจ าการทกุ
ราย จากงานตรวจสุขภาพ

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบ

✓

สุกัญญา

2. ประสานงานตรวจสุขภาพน าผลการตรวจมา
วเิคราะหป์ระเมินภาวะสุขภาพวางแผนปอ้งกัน/ 
ส่งเสริมสุขภาพ ✓

สุกัญญา

3. ติดตามการเจ็บปว่ยของเจ้าหน้าที่ ทกุ 1 เดือน
 ค้นหาสาเหตุและแนวทาง การแก้ไขในกรณีที่มี
การติดเชื อในรพ.

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบ สุกัญญา

4. น าข้อมูลมาประมวลวเิคราะหส์าเหตุของการ
ติดเชื อจากการปฏบิติังานและหาแนวทางแก้ไข
หรือวางแผนปอ้งกันแก้ไขหรือวางแผนปอ้งกัน

สุกัญญา

5. จัดหาถังทิ งเข็มเพื่อปอ้งกันเข็มต าแกลลอน
เปล่าทิ งเข็มขนาดราคา10จ านวน300ใบ

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

เงินสว

✓

สุกัญญา

2 .การดูแลสุขภาพเจ้าหน้าท่ี



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
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

6. ใหว้คัซีนปอ้งกันโรคในเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้ฉีดใน
โรคดังต่อไปนี 6.1   โรคไวรัสตับอักเสบบใีน
เจ้าหน้าที่รายใหม่ที่ยังไม่มีภมูิคุ้มกัน6.2วคัซีน
ไข้หวดัใหญ่ในกลุ่มเส่ียง

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบ

✓

สุกัญญา

7. เน้นใหเ้จ้าหน้าที่ปอ้งกันตนเองตามหลัก IC 
ขณะปฏบิติังาน

ไม่ใช้งบ

✓

สุกัญญา

8.เฝ้าระวงัการติดเชื อในบคุลากรทกุรายที่
ใหบ้ริการผู้ปว่ยด้านคลินิกและหน่วยงาน
สนับสนุนที่มีโอกาสติดเชื อจากการสัมผัสเลือด/
สารคัดหล่ังในขณะปฏบิติังาน

ไม่ใช้งบ สุกัญญา

9. ร่วมกับทมีอาชีวอนามัยค้นหา/ประเมินความ
เส่ียงจากการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ในพื นที่เส่ียง

ไม่ใช้งบ

✓

สุกัญญา



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
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1. จัดอบรมเกี่ยวกับการปอ้งกันและควบคุมการ
ติดเชื อ ใน ร.พ. 1  ครั งต่อปี

บคุลากรทกุ
หน่วยงานและ
รพ.สต.

ไม่ใช้งบ
✓

ทมีIC

2. สนับสนุนใหค้ณะกรรมการ IC ไปอบรม
วชิาการด้านการปอ้งกันการแพร่กระจายเชื อตาม
หนังสือเวยีนของหน่วยงานนอกโรงพยาบาลจัด
อบรมโดยพจิารณาใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองที่จัดอบรมไป

ใช้งบ งบHRM ทมีIC

3. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่และผู้มาฝึกงาน
เกี่ยวกับการด าเนินงานและแนวทางปฏบิติัการ
ปอ้งกันและควบคุมการติดเชื อในโรงพยาบาล

ไม่ใช้งบ
✓

4. ประเมินผลแผนน าผลลัพธม์าปรับปรุงใหดี้ขึ น ไม่ใช้งบ

✓

ทมีIC

 3 .พัฒนาบุคลากร  



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
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1. .พฒันาระบบการปอ้งกันการแพร่กระจายเชื อ
ในอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์

บคุลากรจ่าย
กลาง

ไม่ใช้งบ
✓

ทมีIC

2. พฒันาระบบการปอ้งกันการติดเชื อในอาหาร
ของงานโภชนาการ

บคุลากรโรง
ครัว

ไม่ใช้งบ ทมีIC

3. เพื่อปอ้งกันการแพร่กระจายเชื อในน  าประปา
และระบบบ าบดัน  าเสีย

ไม่ใช้งบ
✓

ทมีIC

4. เพื่อปอ้งกันการแพร่กระจายเชื อจากการ
จัดการขยะติดเชื อ

บคุลากรทกุ
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบ
✓ ✓

ทมีIC

1.ก าหนดแนวทางการคัดแยกขยะในชุมชนและ 
รพ.สต.

ญาติและ
บคุคลากรทกุ
คน

ไม่ใช้งบ
✓

ทมีIC

2. ส่ือสารใหผู้้ปว่ยและญาติปฏบิติัอย่างถูกต้อง ไม่ใช้งบ ทมีIC

3. ค้นหาปญัหา/สาเหตุและหาแนวทางการแก้ไข
จากการคัดแยกและการก าจัดขยะ

ไม่ใช้งบ ทมีIC

5 .พัฒนาระบบการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือในชุมชนและ รพ.สต.

4 . พัฒนาระบบการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือมีประสิทธิภาพครอบคลุมส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล



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
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1. จัดท าคู่มือแนวทางการปฏบิติัเมื่อเกิดโรค
ระบาดในโรงพยาบาล

ไม่ใช้งบ
✓ ✓ ✓ ✓

ทมีIC

2. จัดตั งทมีบคุลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการ
ระบาดใหม้ีประสิทธภิาพ/จัดเตรียมPPE  
หน้ากากN95/ชุดPPE

งบวสัดุ
การแพทย์

✓ ✓ ✓ ✓

ทมีIC

3. ส่ือสารแนวทางปฏบิติัใหบ้คุลากรในทมี
สอบสวนโรคทราบและน าสู่การปฏบิติั

ไม่ใช้งบ / ทมีIC

4. ติดตามประเมินผลการปฏบิติัตามแนวทางเมื่อ
เกิดโรค

ไม่ใช้งบ
✓ ✓ ✓ ✓

ทมีIC

 

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.ใหห้น่วยงานลงฐานข้อมูล
ส าคัญครุภณัฑ์การแพทย์ใน
โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ 
RMC 2020

ทุกหน่วยงานได้มี
การลงฐานข้อมูล
ครุภณัฑ์ใน
โปรแกรมแจ้งซ่อม
ออนไลน์ RMC 2020

ทุกหน่วยงานลงฐานข้อมูล
ส าคัญครุภณัฑ์การแพทย์ใน
โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ 
RMC 2020

ทุกหน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ณัฐพงศ์

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

การRound
เคร่ืองมือแพทย์ใน
หน่วยงาน 4 แหง่

หน่วยงานทีส่ าคัญได้รับการ 
Round

หน่วยงานทีส่ าคัญ
(LR,ER,OPD,IPD)

ไม่ใช้งบประมาณ /

ณัฐพงศ์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ทีมคร่อมสายงาน  ทีมเคร่ืองมือแพทย์

ผู้รับผิดชอบ

1.กรรมการจากทีมเคร่ืองมือ
ซ่ึงเป็นตัวแทน จากแต่ละ
หน่วยงานร่วมประชุม 6  
เดือน/ครั ง

มีการประชุมทีม
เคร่ืองมือแพทย์ 2 
ครั ง / ปี

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

กรรมการทีม
เคร่ืองมือแพทย์
ทุกงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

การะเกตุ

2.มีการcaribrate เคร่ืองมือ
แพทย์ทีม่ีความเส่ียงสูง

เคร่ืองมือแพทย์ทีม่ี
ความเส่ียงสูงผ่าน
การสอบเทียบปีละ1
 ครั ง

เคร่ืองมือแพทย์ทีม่ีความเส่ียง
สูงผ่านการสอบเทียบ100 %

เคร่ืองมือแพทย์ที่
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.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

5.เปล่ียนสายปล๊ักเสียบจาก
เคร่ืองมือแพทย์ไปยังเต้ารับ
หน่วยงานทีส่ าคัญต้นแบบ(IPD)

เปล่ียนสายปล๊ัก
เสียบจากเคร่ืองมือ
แพทย์ไปยังเต้ารับ
ทุกตัว

ได้รับการเปล่ียนสายปล๊ักเสียบ
จากเคร่ืองมือแพทย์ไปยังเต้ารับ
ทุกตัว

หน่วยงานทีส่ าคัญ
 ต้นแบบ(IPD)

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

30,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

  3
0,0

00
.00 ณัฐพงศ์

6.มีการcaribrate เคร่ือง MB 
 ของงานหอ้งคลอด 1 เคร่ือง

เคร่ือง MB ได้รับการ
 calibrate ตาม
เกณฑ์

 เคร่ือง MB  ของงานหอ้งคลอด 
ได้รับการ caribrate

งานหอ้งคลอด 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..มีการcaribrate เคร่ืองมือ
แพทย์ทีม่ีความเสียงพื นฐาน
ของโรงพยาบาล

เคร่ืองมือแพทย์ทีม่ี
ความเส่ียงพื นฐาน
ผ่านการสอบเทียบปี
ละ1 ครั ง

เคร่ืองมือแพทย์ทีม่ีความเส่ียง
พื นฐานผ่านการสอบเทียบ100
 %

เคร่ืองมือแพทย์ที่
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

33,000 Non UC

   
   

   
   

   
   

   
   

33
,00

0
 1

32
,00

0

   
   

   
-  

 

   
  6

,00
0

138,000

8..มีการcaribrate เคร่ืองมือ
แพทย์ทีม่ีความเสียงพื นฐาน
ของ รพ.สต.จ านวน 11แหง่

เคร่ืองมือแพทย์ทีม่ี
ความเส่ียงพื นฐาน
ผ่านการสอบเทียบปี
ละ1 ครั ง

เคร่ืองมือแพทย์ทีม่ีความเส่ียง
พื นฐานผ่านการสอบเทียบ100
 %

เคร่ืองมือแพทย์ที่
มีความเส่ียง
พื นฐานได้รับการ
caribrate



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. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3. กลุ่มการพยาบาล

4. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

5. กลุ่มงานเภสัชกรรม

6. กลุ่มงานทันตกรรม

7. กลุ่มงานรังสีการแพทย์

8. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก9. กลุ่มงานเวชกรรมฟืน้ฟู

10.กลุ่มงานประกันฯ

11. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม

12. งาน  PCU

13. กลุ่มงานโภชนาการ

14. ศูนย์คุณภาพ

รวม 500,000
500,000                                     

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ป ี2 ครั ง / คน เจ้าหน้าที่ รพ.  ทุก
หน่วยงาน

192  คน

500,000 เงินบ ารุง อัจฉรา , ชริสรา

รวมท้ังส้ิน

1. ประชุม /อบรม /สัมมนา 
หน่วยงานภายนอก ปงีบประมาณ





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 เพิ่มขึ น 2%
 /ไตรมาส

ประชาชนที่เกิดภาวะ
เจ็บป่วยวิกฤติได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว

ประชาชนในเขตอ าเภอ 
เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

 1.2 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการจมน  า
ในเด็กแรกเกิดจนถึง 15 ปี ในชุมชนและ
โรงเรียนทุกระดับ

ประชาชน ผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก
มีความตระหนักถึงภัยจากการ
จมน  า มีการป้องกันเด็กไม่ให้
จมน  า

อัตราการเสียชีวิตจาการ
จมน  าในเด็กอายุไม่เกิน 15
 ปี  0  ราย

ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
และโรงเรียนทุกระดับใน
เขตรับผิดชอบของอ าเภอ
เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินครบวงจร

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

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

2.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
ระยะเวลาด าเนินงาน



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.

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินงาน

1.3  ขยายเครือการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินสู่องค์การปกครองท้องถิ่น         
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.ซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์   ปีงบประมาณ  2565

มีแนวทางในการบริหารจัดการ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ ภายใน
ท้องที่และเครือข่าย

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

 จ านวน 80 คน           
    -จนท.รพ.สต.ทุก
แห่งๆละ 1 คน /PCU 1 
คน จ านวน  12  คน     
 -แพทย์ , พยาบาล และ 
จพ.สาธารณสุข(เวชกิจ
ฉุกเฉิน) รพ.เนินมะปราง 
จ านวน 10 คน  -
เจ้าหน้าที่จากสถานี
ต ารวจและงานป้องกัน
อ าเภอ แห่งละ 2 คน  
จ านวน 6 คน            
 -จนท.จาก อปท.ทุก
แห่งๆ 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.

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินงาน

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

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

มีพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยตลอด
 24 ชั่วโมง

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

ผู้รับบริการทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

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

ผู้ป่วยที่รับบริการที่ ER ได้รับ
การคัดแยกอย่างถูกต้อง และ
ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและปลอดภัย

อุบัติการณ์การคัดแยก 
Under/Over triage ที่ ER
ไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด
(< 5% )

ผู้รับบริการทุกคน ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

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

ผู้ป่วยฉีดยาท าแผลต่อเนื่อง
ได้รับบริการที่รวดเร็วไม่ปะปน
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.

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลาด าเนินงาน

 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

เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

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

 2.5 พัฒนาระบบการส่งต่อ RM refer 
รวบรวมความเส่ียงที่เกิดขึ นระหว่างส่งต่อ
 วิเคราะห์ แก้ไข สรุปเป็นระบบ เพื่อ
พัฒนาการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ

ติดตั งระบบการรายงานความ
เส่ียงระบบส่งต่อ  เจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญในการรายงานความ
เส่ียงระบบส่งต่อ

1) อัตราการรายงานความ
เส่ียงระบบส่งต่อเพิ่มขึ น  
 2) ความเส่ียงระบบส่งต่อ
ได้รับการแก้ไข ในทุกระดับ

เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน

ไม่ใช้งบประมาณ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สมหวัง,ศิริธร

พยาบาลER มีความรู้และ
ทักษะในการประ เมิน
ผู้ป่วย และให้การดูแล
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน

เงินบ ารุง
(งบพัฒนา
บุคลากร)

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

P P P

1.พยาบาล ER (น้องใหม)่
 2.พยาบาลER ที่ยังไม่ 
ได้อบรม Pre-hospital   
  3.พยาบาลER ที่ยัง
ไม่ได้อบรม Stroke basic
 course                    
 4.พยาบาล ER ที่ยัง
ไม่ได้อบรม ENP           
       5.พยาบาล  ER ที่
ยังไม่ได้อบรมหลักสูตร
การช่วยชีวิตขั นสูง 
(ACLS)  2 คน

สมหวัง,ศิริธร



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)

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.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 30 คน ๆ ละ
 1 มื อ ๆ ละ  25 บาท

750

2.ค่าวัสดุในการ
ด าเนนิงาน

1,000

รวม 1,750

1. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 100 คน ๆ 
ละ 1 มื อ ๆ ละ 25 บาท

2,500

2. ค่าวัสดุในการ
ด าเนนิงาน

1,000

รวม 3,500

หน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

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

2.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 - สมหวัง,ศิริธร2.ประชุมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการดูแลผู้ปว่ยโรควิกฤติ 
อบุติัเหตุ ฉุกเฉิน (STROKE, Sepsis, STIME, 
Trauma) และการส่งต่อภายในเครือข่าย              
คปสอ. เนนิมะปราง

มีแนวทางการดูแลและส่ง
ต่อที่ชัดเจนในแต่ละราย
โรค (STROKE, Sepsis, 
STIME, Trauma)

1.จนท.มีความรู้เร่ืองการ
ดูแลและส่งต่อผู้ปว่ยโรค
วิกฤติ                       
  2.ผู้ปว่ยโรควิกฤติ 
ได้แก ่STROKE, Sepsis,
 STEMI และ Trauma 
ได้รับการดูแลเบื องต้น
และส่งต่ออยา่งทนัเวลา
และปลอดภยั

จ านวน .100.คน          
 -จนท.รพ.สต.ทกุแหง่ 
(พว., นวก.สธ.  และ 
จพ.สธ)                     
 -เจ้าหนา้ที่ และ
พยาบาล รพ.นป.       
 *อบรม 2 รุ่นๆละ 50 
คน /คร่ึงวัน

เงินบ ารุง
 รพ.นป. 
(งบประ 
มาณ 
QOF)
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,75
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  -
 

      

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.ประชุมชี แจงเครือข่ายบริการแพทยฉ์ุกเฉิน และ
คณะกรรมการการแพทยฉ์ุกเฉินระดับอ าเภอพร้อม
วางแผนปฏบิติัการร่วมกนั

ได้แผนปฏบิติัการ
การแพทยฉ์ุกเฉินร่วมกนั
ของเครือข่าย

เครือข่ายบริการมีความ
เข้าใจและเตรียมความ
พร้อมในการปฏบิติัการ
การแพทยฉ์ุกเฉิน

 จ านวน 30 คน           
 -จนท.รพ.สต.ทกุแหง่ๆ
ละ 1 คน /PCU 1 คน / 
  ER  2 คน               
 -จนท.จาก อปท.ทกุ
แหง่ๆ ละ 2 คน

เงินบ ารุง
 รพ.นป. 
(งบประ 
มาณ 
QOF)

สมหวัง,ศิริธร



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.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

5,900  

รวม 5,900

1.ค่าวัสดุในการ
ด าเนนิงาน

3,000

2.ค่าจ้างท าสปอร์ต
ความรู้และประชา 
สัมพนัธ์ เร่ืองโรค 
STROKE, Sepsis , 
STEMI และการใช้
บริการ 1669

7,000

รวม 10,000

1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 236 คนๆ ละ
  1 มื อ ๆ ละ 25บาท

สมหวัง,ศิริธร
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 4. ใหค้วามรู้เร่ืองโรค STROKE, Sepsis, STEMI  
และประชาสัมพนัธ์การบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน ผ่าน
 1669 แกป่ระชาชนใน อ. เนนิมะปราง ผ่านวิทยุ
ชุมชน  หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่า้น และในการ
ประชุมเจ้าหนา้ที่ของ สสอ.เนนิมะปราง ในการ
ประชุมก านนั ผู้ใหญ่บา้น ผู้น าชุมชน  และประชุม 
อสม.ในแต่ละต าบล   

1) ประชาชนมีความรู้เร่ือง
โรค STROKE, Sepsis, 
STEMI   และการใช้
บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 
ผ่าน 1669

ประชาชนที่มีภาวะ
เจ็บปว่ยด้วยโรค
STROKE, Sepsis, 
STEMI ได้รับการ
ช่วยเหลืออยา่งถูกต้อง
รวดเร็ว และปลอดภยั

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบอ าเภอ     
เนนิมะปราง

เงินบ ารุง
 รพ.นป. 
(งบประ 
มาณ 
QOF)

3.ประชุมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการช่วยฟื้นคืนชีพขั น
พื นฐาน ส าหรับเจ้าหนา้ที่ของโรงพยาบาลเนนิ
มะปรางและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขขภาพต าบลใน
เครือข่าย คปสอ.เนนิมะปราง

เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลในเครือข่าย
 คปสอ.    เนนิมะปราง 
ได้รับการอบรมการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั นพื นฐานครบ 
100%

เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลใน
เครือข่าย  คปสอ. เนนิ
มะปราง มีความรู้เร่ือง
การช่วยฟื้นคืนชีพขั น
พื นฐานและสามารถ
ปฏบิติัการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั นพื นฐานได้อยา่งถูกต้อง

จนท.  236  คน          
 -จนท.รพ.สต. ทกุแหง่ 
และ สสอ.(พยาบาล ,
นวก.สธ. และ จพ.สธ)   
   -จนท., พยาบาล รพ.
เนนิมะปราง               
 *อบรม 4 รุ่นๆละ 59 
คน

 เงินบ ารุง
 รพ.นป. 
(งบประ 
มาณ 
QOF)
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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.
กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

5. พฒันาระบบการดูแลผู้ปว่ยวิกฤติฉุกเฉินใน
หนว่ยงาน/บริการของโรงพยาบาลเนนิมะปราง

3,000

   
   

  3
,00

0 สมหวัง,ศิริธร

   5.1. จัดท าแนวทางปฏบิติัในการดูแลและช่วยชีวิต
ผู้ปว่ยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน (Flow chart CPR) 
ใหแ้กห่นว่ยงาน/บริการของโรงพยาบาลเนนิมะปราง

  5.2  ซ้อมแผนปฏบิติัการดูแลและช่วยชีวิตผู้ปว่ยใน
ภาวะวิกฤติฉุกเฉินในทกุหนว่ยงาน/บริการ 
ประเมินผลการปฏบิติัของเจ้าหนา้ที่แต่ละหนว่ยงาน 
พร้อมสะทอ้นข้อมูลกลับเพื่อปรับปรุงใหม้ี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ น

รวม 3,000

รวมท้ังหมด 24,150
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ทกุหนว่ยงาน/บริการของ
โรงพยาบาลเนนิมะปราง
มีแนวทางปฏบิติัในการ
ดูแลและช่วยชีวิตผู้ปว่ย 
ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน 
(Flow chart CPR)

บคุลากรในหนว่ยงาน/
บริการของโรงพยาบาล
เนนิมะปรางมีความรู้
เร่ืองการปฏบิติัการดูแล
และช่วยชีวิตผู้ปว่ย ใน
ภาวะวิกฤติฉุกเฉิน และ
สามารถปฏบิติัการดูแล
และช่วยชีวิตผู้ปว่ยได้
อยา่งถูกต้อง ผู้ปว่ย
ปลอดภยั

จ านวน 15 หนว่ยงาน/
บริการ ได้แก ่1) OPD 
2)NCD 3)หอ้งObserve
 4) ER 5) LR 6) IPD 
7)Lab 8) X-ray 9)ทนัต
 กรรม 10) เภสัชกรรม 
11) แพทยแ์ผนไทย 12)
กายภาพบ าบดั 13)
บริการปฐมภมูิและองค์
รวม 14)บริหาร 15)
โภชนาการ

1. ค่าจ้างท าไวนลิ
แนวทางปฏบิติัในการ
ดูแลและช่วยชีวิต  
ผู้ปว่ยในภาวะวิกฤติ
ฉุกเฉิน (Flow chart 
CPR) จ านวน 15 แผ่น
 แผ่นละ 200 บาท

เงินบ ารุง
 รพ.นป.



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 38 โครงการ Smart Hospital 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   -

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพเวชระเบียน  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. พัฒนาระบบเวชระเบียน             
     1.1 เพิ่มข้อมูลบัตรบันทึก
ผู้รับบริการให้เป็นปัจจบุันและได้ตาม
เกณฑ์ สปสช.(ประวติัผู้ป่วย)

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

   1.2 ตรวจสอบข้อมูลการรับบริการ 
และการลงรหัส ICD10  ICD 9cm ทุก
วนั

ไม่ใช้งบประมาณ มินตรา

   1.3 Scanเวชระเบียนผู้ป่วยใน/นอก
และเอกสารต่างๆ พร้อมทั งตรวจรับ
เวชระเบียนผู้ป่วยในทุกวนัก่อนเก็บ

ไม่ใช้งบประมาณ ชญณัฐ

2. ตรวจสอบการ Scan ประวติัผู้ป่วย 
และเอกสารต่างๆ

ความสมบูรณ์การ
บันทึกเวชระเบียน    

 ≥ 80 %

ความสมบูรณ์การ
บันทึกเวชระเบียน  

   ≥ 80 %

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

3. พัฒนาระบบการจดัเก็บเวชระเบียน
 OSCC

อุบัติการณ์ร้องเรียน
เปิดเผยประวติั
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.2565
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 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 38 โครงการ Smart Hospital 

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.จดับุคลากรเข้าอบรม CPR IC ความ
เส่ียง

เจา้หน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจา้หน้าที่บัตร 
จ านวน 5 คน  

P

 

น  าผึ ง

2.จดัให้บุคลากรเข้าร่วมซ้อมแผนรับ
อุบัติเหตุหมู่

เจา้หน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจา้หน้าที่บัตร 
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.2565
หน่วยงานผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียน

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 19 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
ความสะอาดรถเข็นนัง่-นอน/ท าความ
สะอาดสถานที่นัง่รอตรวจผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียงCovid19

รถเข็นสะอาดพร้อม
ใช้ สถานที่รอตรวจ
สะอาด ปราศจาก
เชื อ ผู้ป่วยปลอดภัย

ไม่ใช้งบประมาณ พนักงานเปล

2. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับการเข็นรถเข็นของพนักงาน
เปล/ประเมินความรู้IC

ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

น  าผึ ง

3. จดัท าแนวทางในการซ่อมบ ารุง
รถเข็น

ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่ใช้งบประมาณ
 

P

 

น  าผึ ง,
พนักงานเปล

4. ท าความสะอาดรถเข็นที่เปื้อนทันที
และท าความสะอาดทุกเวรบ่ายพร้อม
ส่งแจง้ในLineกลุ่ม

รถเข็นสะอาดพร้อม
ใช้

ไม่ใช้งบประมาณ พนักงานเปล

5. จดัท าคู่มือการใช้รถเข็นนัง่-นอน ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

น  าผึ ง

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงานผู้ป่วยนอก งานเปล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 19 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.จดับุคลากรเข้าอบรม CPR IC ความ
เส่ียง

เจา้หน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจา้หน้าที่งาน
เปลจ านวน 3 คน  

P

 

น  าผึ ง

2.จดัให้บุคลากรเข้าร่วมซ้อมแผนรับ
อุบัติเหตุหมู่

เจา้หน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจา้หน้าที่งานเปล
 จ านวน 3 คน  

P

 

น  าผึ ง

รวมท้ังส้ิน

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงานผู้ป่วยนอก งานเปล

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก  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.

   1.1 ศึกษาเรียนรู้เกณฑ์การประเมินQA 
แบบใหม่

การดูแลตาม
มาตรฐาน

เจา้หน้าที่มีความรู้ใน
เร่ืองการประเมิน QA

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

   2.1 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอยา่ง
ต่อเนื่อง

มีแนวทางหรือ
คู่มือดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อยา่งมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ผู้ป่วยนอกที่มา
รับบริการ

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

   2.2 พัฒนาCQIต่อยอดเร่ืองเดิมหรือ
พัฒนาเร่ืองใหม่ท า R2R หรืองานวจิยั

บทความงานวจิยั มี CQI หรืองานวจิยั
 อยา่งน้อย 1 เร่ือง

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

   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   ไมตรีสิทธกิร

   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   ไมตรีสิทธกิร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1. พัฒนาและประเมินคุณภาพบริการพยาบาลงานผู้ป่วยนอก

2. พัฒนาส่วนขาดให้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก  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.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

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

รายงานโรคที่ต้อง
ควบคุม เช่น
Covid19 DF 
DHF HFM TB 
Herpanginaฯ

ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อยา่งมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

   4.1 ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านการ
ควบคุมและป้องกันการติดเชื อของงาน
ผู้ป่วยนอก ให้สอดคล้องกับนโยบายของทีม 
IC

แนวทางปฏิบัติ
ด้านการควบคุม
และป้องกันการ
ติดเชื อของงาน
ผู้ป่วยนอก

ลดความเส่ียง
เจา้หน้าที่ติดเชื อ
จากการท างาน

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

   4.2 ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้าน IC

ลดความเส่ียง
เจา้หน้าที่ติดเชื อ
จากการท างาน

อัตราการเกิด
เจา้หน้าที่ติดเชื อ
โรคจากการ
ปฏิบัติงาน

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

   4.3 รายงานโรคที่ต้องควบคุม เช่น 
Herpangina DF DHF HFM TB Covid-19

รายงานโรคที่ต้อง
ควบคุม เช่น
Covid19 DF 
DHF HFM TB 
Herpanginaฯ

รายงานโรคทุกเดือน เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

5.พัฒนางานด้านการบริหารจดัการความ
เส่ียง

บันทึกและ
รายงานความ
เส่ียงของหน่วยงาน

เจา้หน้าที่รายงาน
ความเส่ียงทุกเดือน

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

3. พัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วย

4. พัฒนางานควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ

5.พัฒนางานด้านการบริหารจัดการความเส่ียง



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก  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.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

   6.1 พัฒนากิจกรรมให้ความรู้วธิปีฏิบัติตัว
เกี่ยวกับโรคที่เป็น/พัฒนาจดุExit nurse

พัฒนาบุคลากร เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ
P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

   6.2 ติดตามอุบัติการณ์ความเส่ียงที่ส าคัญ
 ถ้าพบวา่อุบัติการณ์ที่เกิดมีระดับความ
รุนแรงถึงเกณฑ์

การดูแลตาม
มาตรฐาน

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

7.พัฒนากิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน สถานบริการมี
ความสะอาด 
ปลอดภัย

ร้อยละเจา้หน้าที่เข้า
ร่วมท ากิจกรรม 5 
ส. ในหน่วยงาน

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

8.ส่งข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องเยีย่มแก่ทีมHHC รายได้จากการ
เยีย่มบ้านตาม
เกณฑ์ สปสช.

ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่มีการ
ดูแลแบบ
ประคับประคอง 
(Palliative Care)

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

   9.1 ประเมินตนเองระดับหน่วยงาน โดย
ปรับปรุง Service profile ทุก 1 ปี

   9.2 ทบทวน 12 กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง
เพือ่หาโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย

   9.3 ติดตามตัวชี วดัของหน่วยงานอยา่ง
ต่อเนื่อง และส่งให้งานที่เกี่ยวข้อง

8.พัฒนาระบบการเย่ียมบ้าน

9.พัฒนางานตามมาตรฐาน HA

Pไม่ใช้งบประมาณ

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

P P
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน HA

ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 

ขั น 3

P
เจา้หน้าที่ผู้แผนก

ผู้ป่วยนอก

6.พัฒนางานด้านการดูแลผู้ป่วย (ต่อ)

7.พัฒนาส่ิงแวดล้อม



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก  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.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

   10.1 จดัท าแผนอัตราก าลังคนของงาน
ผู้ป่วยนอกทั งระยะสั นและระยะยาว

   10.2 จดัท าเกณฑ์การจดัอัตราก าลังที่
เหมาะสมกับภาระงานโดยใช้เกณฑ์ของ
ส านักการพยาบาล

   10.3 ทบทวน Job Description ของ
บุคลากรทางการพยาบาลของงานผู้ป่วยนอก

   11.1 เข้าร่วมทบทวบพันธกิจ 
เป้าประสงค์ยทุธศาสตร์ และตัวชี วดัของ
กลุ่มการพยาบาล

พัฒนาแนวทางใน
การปฏบิติังาน

เปา้หมายและตัวชี วัด
ของงานผู้ปว่ยนอก

เปา้หมายและ
ตัวชี วัดของงาน
ผู้ปว่ยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ
P P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   11.2 จดัท าแผนปฏิบัติการงานผู้ป่วย
นอกที่สอดคล้องกับกลุ่มการพยาบาลและ
ของโรงพยาบาล

แผนปฏบิติัการงาน
ผู้ปว่ยนอก

เปา้หมายและตัวชี วัด
ของงานผู้ปว่ยนอก

เปา้หมายและ
ตัวชี วัดของงาน
ผู้ปว่ยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   11.3 ประเมินผลติดตามตัวชี วดัของงาน
ผู้ป่วยนอก

ติดตามตัวชี วัดของ
งานผู้ปว่ยนอก

พัฒนาศักยภาพใน
การท างาน

พัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   11.4 น าผลการวเิคราะห์ตัวชี วดัที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาทบทวนหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานทุกเดือน

ติดตามตัวชี วัดของ
งานผู้ปว่ยนอก

พัฒนาศักยภาพใน
การท างาน

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

   11.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสรุป
ผลงานผู้ป่วยนอกปีละ2ครั ง (9เดือนและ12
เดือน)

วิเคราะหส์ภาพ
ปญัหาและสาเหตุ
ของปญัหา

พัฒนาศักยภาพใน
การท างาน

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

P P

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร

10.พัฒนาบุคลากร          

11.แผนงานพัฒนาระบบบริหารแผนงานผู้ป่วยนอก

มีบคุลากรที่
เพียงพอต่อการ

ปฏบิติังาน

ร้อยละของอ าเภอทีม่ี
บคุลากรสาธารณสุข

เพียงพอ

เจา้หน้าที่ผู้แผนก
ผู้ป่วยนอก

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธกิร

ไม่ใช้งบประมาณ P P P P



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก  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.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

   12.1 ความเพียงพอพร้อมใช้ของ
เคร่ืองมือช่วยชีวติที่ส 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  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.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

   13.1 ก าหนดข้อมูลส าคัญ ตัวชี วดัของ
งานผู้ป่วยนอก

   13.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี วดั

   13.3 จดัเก็บและบันทึกตัวชี วดัที่ส าคัญทุก
เดือน

   13.4 ส่งข้อมูลให้ศูนยข์้อมูลกลุ่มการ
พยาบาลทุกเดือน (ตัวชี วดั QA)

   13.5 ส่งข้อมูลให้ศูนยข์้อมูลกลุ่มการ
พยาบาลทุก3เดือน

   13.6 วเิคราะห์ประเมินผลข้อมูลส าคัญ
และน ามาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา

   13.7 ส่ือสารข้อมูลส าคัญให้กับบุคลากร
ในงานผู้ป่วยและผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

   13.8 ปรับเกณฑ์/วธิกีารประเมินและ
ประเมินสมรรถนะเชิงวชิาชีพ

รวมท้ังส้ิน 0   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

13.แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานผู้ป่วยนอก

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร
ระบบฐานข้อมูล

และสารสนเทศทีไ่ด้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ

สารสนเทศงานผู้ปว่ย
นอก

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศงาน

ผู้ปว่ยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ

น  าผึ ง   ไมตรีสิทธิกร
ระบบฐานข้อมูล

และสารสนเทศทีไ่ด้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ

สารสนเทศงานผู้ปว่ย
นอก

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศงาน

ผู้ปว่ยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

   1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟืน้คืน
วชิาชีพขั นสูง

   1.3 การพัฒนาทักษะการให้บริการเช่น
การคัดกรองผู้ป่วย การซักประวติั การ
เจบ็ป่วย  การแปรผลEKGฯ

   1.4 ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวติ

   1.5 จดัส่งบุคลากรทางการพยาบาลร่วม
ประชุมด้านวชิาการของกลุ่มการพยาบาลที่
ก าหนด

อบรมความรู้การท า
วจิยัแบบ R2R, อบรม
พัฒนาบริการสู่
ความป็นเลิศ ร่วม
กิจกรรมOD, ประชุม
วชิาการเร่ืองกฏหมาย
ด้านวชิาชีพกับการ
พยาบาล, อบรมเร่ือง
การบันทึกทางการ
พยาบาลและ MRA

เจา้หน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจา้หน้าที่งาน
ผู้ป่วยนอก

งบพัฒนาบุคลากร น  าผึ ง

   1.6 พัฒนางานQAโดยตรวจประเมินQA
ไขวก้ับรพ.บางกระทุ่ม

เจา้หน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจา้หน้าที่งาน
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

หน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเจา้หน้าที่

ผู้ป่วยนอก

เจา้หน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจา้หน้าที่งาน
ผู้ป่วยนอก

งบพัฒนาบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

น  าผึ ง

1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยส่งเข้าอบรม/ประชุมวิชาการและการน าเผยแพร่ผลงาน

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 จดับุคลากรเข้าร่วมอบรมมาตรฐาน
งานสุขศึกษา

พัฒนามาตรฐานงาน
สุขศึกษางานผู้ป่วยนอก

เจา้หน้าทีมีความรู้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

เจา้หน้าที่งาน
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

   2.2 เผยแพร่ความรู้โดยแจกแผ่นพับและ
จดัตั งบอร์ดความรู้เกี่ยวกับโรค

   2.3 จดัตั งมุมความรู้เกี่ยวกับการผสม
เกลือแร่ แผ่นพับเอกสารความรู้ต่างๆ  (DM
 HT COPD STROKE MI ไข้เลือดออก วณั
โรค  และ อุจจาระร่วง)

   2.4 ให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน
รายบุคคล ก่อนรับยาโดยให้ผู้ป่วยท าแบบ
ประเมินความรู้และให้ความรู้เพิม่ในส่วนที่ยงั
ไม่รู้

ประฃาชนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเพิม่มาก
ขึ น

ให้ความรู้แก่ประฃาชน
ที่มารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ประฃาชนที่มา
รับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

   2.5 เปิดVDOการประเมินผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันการ
ช่วยฟืน้คืนชีพการแจง้1669ขณะรอแพทย์

ประฃาชนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเพิม่มาก
ขึ น

ให้ความรู้แก่ประฃาชน
ที่มารับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ประฃาชนที่มา
รับบริการแผนก
ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ น  าผึ ง

รวมท้ังส้ิน

น  าผึ ง

2.พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษางานผู้ป่วยนอก

การปฏิบัติตัว การ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น
Covid19 ไข้เลือดออก
 วณัโรค  และ 
อุจจาระร่วง

ให้ความรู้แก่ประฃาชน
ที่มารับบริการแผนก

ผู้ป่วยนอก

ประฃาชนที่มา
รับบริการแผนก

ผู้ป่วยนอก

ไม่ใช้งบประมาณ



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

ไมใ่ชง้บประมาณ
 

P

 

การะเกตุ,
เอื อมพร

2. ทบทวนKPI ก าหนด และติดตามKPIที่
ใชว้ดัผลงานปี 2565ทุกเดือน

ผ่าน KPI ปี 2565 ปฎิบัติงานให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์
ตัวชี วดั

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี วดั

ไมใ่ชง้บประมาณ การะเกตุ

3.ทบทวนคู่มอืปฐมนิเทศงานห้องคลอด คู่มอืปฐมนิเทศงาน
ห้องคลอด

เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการปฎิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั

ผู้รับผิดชอบการ
ปฐมนิเทศห้อง
คลอด

ไมใ่ชง้บประมาณ

 

P

 

การะเกตุ,
เอื อมพร

4.หน่วยงานห้องคลอดมขีอ้มลูที่ส าคัญ
ให้ฝ่ายการทุกวนัที1่0

ส่งขอ้มลูทันเวลา ส่งรายงาน QA 
ภายในวนัที่ 10 
ของทุกเดือน

พยาบาลห้อง
คลอด

ไมใ่ชง้บประมาณ การะเกตุ

5.จดัท าขวญัใจผู้ให้บริการของงานห้อง
คลอด

ขวญัใจผู้ให้บริการ 1 
คน

วดัระดับความพึง
พอใจของผู้ใชบ้ริการ

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไมใ่ชง้บประมาณ การะเกตุ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
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.เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
บริการสู่ความเป็นเลิศ

พยาบาลห้องคลอด
ทุกคนเขา้ร่วม
กจิกรรม100 %

ประชมุ/อบรม
กจิกรรมเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมบริการสู่
ความเป็นเลิศ

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไมใ่ชง้บประมาณ การะเกตุ

7.พัฒนาศักยภาพบุคคลากรงานห้อง
คลอด ฟื้นฟูทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นใน
การชว่ยคลอดฉกุเฉนิ-การคลอดติดใหล่,
การชว่ยคลอดท่ากน้,Prolap Cord,การ
ท าcondom balloon

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ฟื้นฟูทักษะการชว่ย
คลอดฉกุเฉนิ 100 %

1. อบรม ทักษะ
การฟื้นฟูการชว่ย
คลอดฉกุเฉนิ ปีละ 1
 ครั ง

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไมใ่ชง้บประมาณ

 

P

 

พ.วริษฐา

8.ฟื้นฟูทักษะการใชเ้คร่ืองมอืแพทยท์ี่
ส าคัญ  การชว่ยคลอดด้วยสูญญากาศ, 
การใชเ้คร่ือง Incubator Transport,
การเตรียมใส่ E-T tube เด็ก(NCPR)

พยาบาลทุกคนมี
ความช านาญในการใช้
เคร่ืองมอืแพทย์

1. อบรมให้ความรู้ 
การใชเ้คร่ืองมอื
แพทยท์ี่ส าคัญ ปีละ
 1 ครั ง

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไมใ่ชง้บประมาณ

 

P

 

การะเกตุ,
เอื อมพร

9.ทบทวนแนวทางปฎิบัติที่ส าคัญในการ
ดูแลรักษา รักษาพยาบาลของโรคที่พบ
บ่อยในหน่วยงานดังนี  
PIH,Pretermlabour,PROM,PPH,GDM,
Asphyxia,Neonatal Jaundice

ปฏิบัติตามแนวทางที่
ได้รับการอบรม จาก
ทีม MCH Broad

1. ได้รับการอบรม
ทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติงานร่วมกบั
ทีม MCH Broad

หัวหน้างานห้อง
คลอด

ไมใ่ชง้บประมาณ 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 วดัที่ส าคัญ

   1.Asphyxia

   2.ทารกแรกเกดิน  าหนัก < 2,500 กรัม

   3. อตัราการเลี ยงลูกด้วยนมแมอ่ยา่ง
เดียวอยา่งน้อย6 เดือน

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

ผ่านมาตรฐาน HA 1. จดัท า Service 
profile ให้เป็น
ปัจจบุัน               
   2. ทบทวนและ
ติดตามการ
ด าเนินงานทั ง 12 
กจิกรรม , C3ther
อยา่งต่อเนื่อง

งานห้องคลอด ไมใ่ชง้บประมาณ

 

P

 

การะเกตุ,
เอื อมพร

การะเกตุ,
เอื อมพร

 

P

 

ผ่านมาตรฐานแมแ่ละ
เด็ก

1. ลดอตัราการขาด
ออกซิเจนในทารก
แรกเกดิ <30:1000 
   2. อตัรา LBW 
ลดลงน้อยกวา่ ร้อย
ละ 7                  
 3. อตัราการเลี ยง
ลูกด้วยนมแมอ่ยา่ง
เดียวอยา่งน้อย 6 
เดือน มากกวา่ร้อย
ละ 50

พยาบาลห้อง
คลอดทุกคน

ไมใ่ชง้บประมาณ



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.พัฒนางานด้านการบริหารจดัการ
ความเส่ียง

การบริหารจดัการ
ความเส่ียงที่เกดิขึ น 
และพัฒนาการ
ให้บริการอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

1. ทบทวนหาสาเหตุ
ในเคสความเส่ียง
ทางคลีนิกระดับ E 
ขึ นไป  อยา่งน้อย
เดือนละ 1 ครั ง      
   2. กระตุ้นให้
บุคลากรทุก
หน่วยงานคียค์วาม
เส่ียง

กรรมการความ
เส่ียง (RM) งาน
ห้องคลอด

ไมใ่ชง้บประมาณ ฐิติมา

13. พัฒนางานด้านส่ิงแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน                                   
      - พัฒนากจิกรรม  5 ส ใน
หน่วยงานห้องคลอด

ปรับปรุงแกไ้ขงาน
และรักษาส่ิงแวดล้อม
ในสถานที่ท างานให้ดี
ขึ น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ท างานขององค์กร

1. จดักจิกรรม 5 ส.
ในหน่วยงาน ทุกวนั
พุธ เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป

จนท. งานห้อง
คลอดทุกคน

ไมใ่ชง้บประมาณ การะเกตุ

รวมท้ังส้ิน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

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
แมใ่นโรงเรียนพ่อแม่

หญิงตั งครรภ์ทุกคน
ได้รับความรู้เร่ืองการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอด
ได้รับความรู้เร่ือง
การเลี ยงลูกด้วยนม
แมทุ่กราย

ให้ความรู้เร่ืองการ
เลี ยงลูกด้วยนม
แม ่12 ครั ง

ไมใ่ชง้บประมาณ การะเกตุ

2.ให้บริการคลินิกนมแมใ่นโรงพยาบาล
ตั งแต่ขณะคลอดหลังคลอด จนกลับสู่
ชมุชน

มารดาหลังคลอด
บุตรทุกรายเขา้ใจการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม ่
และการแกไ้ขปัญหา
เบื องต้นที่บ้านได้

1.การให้ความรู้
เกี่ยวการให้นมบุตร
 การปั้มนม การ
เกบ็น  านม 2.การ
แกไ้ขการเลี ยงลูก
ด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอด
บุตรทุกราย

ไมใ่ชง้บประมาณ พยาบาลห้อง
คลอด

3.ให้ความรู้ในการเลี ยงลูกด้วยนมแมใ่ห้
มารดาหลังคลอดทุกรายและญาติ

มารดาหลังคลอดทุก
คนและญาติได้รับ
ความรู้เร่ืองการเลี ยง
ลูกด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอด
ทุกคนและญาติ
เขา้ใจและเห็น
ความส าคัญของการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่

มารดาหลังคลอด
เลี ยงลูกด้วยนม
แมทุ่กราย

ไมใ่ชง้บประมาณ พยาบาลห้อง
คลอด

4.ติดตามการเลี ยงลูกด้วยนมแมทุ่กราย
ที่มา F/U 7  วนั หลังคลอด

มารดาหลังคลอดทุก
คนได้รับการติดตาม
การเลี ยงลูกด้วยนม
แม1่00  %

มารดาหลังคลอด
เลี ยงลูกด้วยนมแม่
ทุกราย

มารดาหลังคลอด
7 วนั

ไมใ่ชง้บประมาณ พยาบาลห้อง
คลอด

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
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.พัฒนาระบบการส่งขอ้มลูการติดตาม
เยี่ยมหลังคลอดให้ รพ.สต.เคร่ือขา่ยทาง
 ทาง Group line MCH broad และลง
โปรแกรมThai COC และตั งกลุ่ม line 
รวมพลังนมแมเ่นินมะปราง

เพิ่มชอ่งทางการ
ส่ือสารผ่านส่ือ
sochial media

การรับส่งขอ้มลูที่
รวดเร็วผ่านส่ือทั ง 3
 ชอ่งทาง

จนท.รพ.สต. 
พยาบาลห้อง
คลอด มารดา
หลังคลอด

ไมใ่ชง้บประมาณ  การะเกตุ, 
วทันวภิา

 6. ร่วมชี แจงผู้รับผิดชอบงานเร่ืองการ
บันทึกขอ้มลู  HDC เร่ิองขอ้มลูการกนิ
นมแม ่ติดตามแมห่ลังคลอด การบันทึก
ขอ้มลู Thai COC

เจา้หน้าที่รับผิดชอบ
งาน EPI ของแต่ละ
รพ.สต.ได้รับการ
ชี แจงการบันทึก
ขอ้มลูการกนินมแม่

จนท.ผู้รับผิดชอบ
งาน EPI เขา้ใจและ
สามารถบันทึกขอ้มลู
ได้ถกูต้อง

จนท.ผู้รับผิดชอบ
งาน EPI เขา้ใจ
และสามารถ
บันทึกขอ้มลูได้
ครบถว้นและ
ถกูต้อง

ไมใ่ชง้บประมาณ

 

P

 

 การะเกตุ, 
วทันวภิา

7.อบรมฟื้นฟูวชิาการนมแม่ เจา้หน้าที่รพ.เนิน
มะปรางและจนท.รพ.
สต.ได้รับการอบรม
ฟื้นฟูเร่ืองการเลี ยง
ลูกด้วยนมแม่

เจา้หน้าที่รพ.เนิน
มะปรางและจนท.
รพ.สต.เขา้ใจและ
สามารถให้
ค าแนะน าเร่ืองการ
เลี ยงลูกด้วยนมแม่
กบัผู้รับบริการได้

เจา้หน้าที่รพ.เนิน
มะปรางและ
จนท.รพ.สต.
ได้รับความรู้เร่ือง
การเลี ยงลูกด้วย
นมแมก่บั
ผู้รับบริการได้

ไมใ่ชง้บประมาณ พ.วริษฐา, 
เอื อมพร

8.ติดตามมารดาหลังคลอดเร่ืองการเลี ยง
ลูกด้วยนมแม่

.มารดาหลังคลอด
ได้รับการติดตามเร่ือง
การเลี ยงลูกด้วยนมแม่
เดือนละ 1 ครั งทุก 
องัคารที่ 3 ของเดือน
ชว่งบ่าย

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

.มารดาหลังคลอด
ได้รับการติดตาม
เร่ืองการเลี ยงลูก
ด้วยนมแมต่าม
เกณฑ์100%

ไมใ่ชง้บประมาณ การะเกตุ

รวมท้ังส้ิน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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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หวัหน้างาน

รวม 0
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P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. วิเคาะหส์าเหตุของการ 
Re-admit และการขาดนัด 
F/U ด าเนินการวางแผนเชิงรุก
เพือ่ป้องกันการ Re-admit 
และการขาดนัด F/U

พฒันาและปรับปรุง
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
การวางแผนจ าหน่ายใน
โรคเข็มมุง่/โรคทัว่ไป
 - พฒันา CQI เร่ืองการ
วางแผนจ าหน่าย
 - พฒันา CQI เร่ืองการ
กลับมาตรวจตามนัดได้
ตามเป้าหมาย

พฒันากระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยเพือ่ลด
อัตราการ Re-admit
 และเพิม่อัตราการ
กลับมาตรวจตามนัด
ใหไ้ด้ตามเกณฑ์

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

2. ด าเนินกิจกรรมใหค้วามรู้
และค าแนะน าเกีย่วกับโรคเพือ่
เสริมสร้างพลังอ านาจในการ
ดูแลตนเองเพือ่ลดการ 
Re-admit และขาดการนัด 
F/U



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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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 หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

4. ติดตามประเมินผลจากข้อมูลอัตรา
การกลับมาตรวจตามนัดและอัตรา 
Re-admit



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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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หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. พฒันาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองตามแนวทางที่
ก าหนด (ดูแลด้านร่างกายด้านจิตใจ
จิตวิญญาณ สังคม เศรษฐกิจฯการใช้
เคร่ืองมือ)

 - พฒันากระบวน
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองได้
ตามแนวทางทีก่ าหนด

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

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน
พยาบาลงานผู้ป่วยใน

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



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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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 หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3. ส่งเยีย่มผู้ป่วยประคับประคอง
ได้ตามเกณฑ์ของทีม PCT/ทีม 
HHC

4. ติดตามผลการด าเนินการงาน
ด้านการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคองทุก 3 เดือน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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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หวัหน้างาน
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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0
หมายเหตุ รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

 - พฒันากระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย Inter 
mediate Care ได้
ตามแนวทางทีก่ าหนด

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

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน
พยาบาล
งานผู้ป่วยใน

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



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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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พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0
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 หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

4. ติดตามผลด้านการดูแลผู้ป่วย
Intermediate Care 
ทุก 3 เดือน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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
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หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 1. ปฏบิัติตามแนวทางการ
รายงานทีม SRRT และ 
ส่ือสารในระบบ Line เพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพใหเ้กิดความ
รวดเร็วในการรายงาน

รายงานเพือ่ควบคุม
โรคติดต่อส าคัญได้
ตามเกณฑ์

เพือ่ใหร้ะดับ
ปฏบิัติปฏบิัติตาม
แนวทางรายงาน
โรคของทีม SRRT

พยาบาล
งานผู้ป่วยใน

 2. ติดตาม / ประเมินผลเร่ือง
ความล่าช้าในการรายงาน
โรคติดต่อของงานผู้ป่วยใน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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.
 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวม 0
 

P

 P P P หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 

P

 

 1. ผู้รับผิดชอบทีม PCT ของ
งานผู้ป่วยใน ร่วมประชุมเพือ่
ปรับเกณฑ์ การส่งผู้ป่วยเพือ่
ติดตามเยีย่มบ้าน

มีการส่งข้อมูลผู้ป่วย
ทีเ่ข้าเกณฑ์เยีย่มบ้าน
ใหก้ับทีม HHC ตาม

เกณฑ์

เพือ่ส่งข้อมูลการ
ดูแลต่อเนือ่ง

ใหก้ับทีม HHC ได้
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

พยาบาลงาน
ผู้ป่วยใน

 2. ปฏบิัติตามแนวทางเกณฑ์
การส่งต่อใหท้ีม HHC

 3. ติดตามประเมินผลการส่ง
ข้อมูลตามเกณฑ์ใหท้ีม HHC 
ของงานผู้ป่วยในทุกรายไตรมาส

 

P

 

หวัหน้างาน

 4. น าปัญหาอุปสรรคในการส่ง
ข้อมูลใหท้ีม HHC และน าผล
จากการเยีย่มบ้านของทีม HHC
 มาวิเคราะหแ์ละหาโอกาส
พฒันา

 

P

 

 

P

 



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า
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

 

หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

กรรมการ
ทีม PCT 
ของงาน
ผู้ป่วยใน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ทบทวนค านิยามของการ 
Re-admit D/C planingและ
การกลับมาตรวจตามนัด F/U
 ถ่ายทอดใหบุ้คลากรงาน
ผู้ป่วยในรับทราบและปฏบิัติ
ตาม

เกิดการพฒันาระบบ
การติดตาม
ประเมินผลด้านการ
ใหข้้อมูลเพือ่เสริม
พลังอ านาจใหก้ับ
ผู้รับบริการ

เพือ่ติดตาม
ประเมินผลด้าน
การใหข้้อมูลเพือ่
เสริมพลังอ านาจ
กับผู้รับบริการ

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

 2. ประสานทีม PCT ในการ
ทบทวนแนวทางการให้
ค าแนะน า ในการวางแผน
จ าหน่ายของโรคเข็มมุง่ (DM, 
HT,Stroke,และ COPD) เพือ่
น าสู่การปฏบิัติ



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า
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

 

P

 

 

P
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P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

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



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

หวัหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 - จัดท าแผนปฏบิัติการให้
สอดคล้องกับกลุ่มการ
พยาบาลและโรงพยาบาล

1. ร่วมทบทวนการปฏบิัติ
ตามมาตรฐาน QA 7 หมวด
และน า GAP มาจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพบริการ
พยาบาลงานผู้ป่วยใน

ทบทวนตามมาตรฐาน 
QA น า GAP มาหา
โอกาสพฒันา

เพือ่พฒันา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

 - วิเคราะหต์นเอง



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

P P P P P P P P P
 

P

 

P P หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

 - ก าหนด Minimum data 
set และ KPI ของงานผู้ป่วยใน
 - ถ่ายทอดแผนปฏบิัติการให้
ระดับปฏบิัติการทราบและ
ปฏบิัติ

ทบทวนตาม
มาตรฐาน QA น า 
GAP มาหาโอกาส
พฒันา

เพือ่พฒันา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

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



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

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.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

 - ปฏบิัติตามแนวทางการให้
การบริการโดยเคารพสิทธิของ
ผู้ป่วย การรักษาความลับของ
ผู้ป่วย การรับผิดชอบต่อสังคม
 ปฏบิัติตามแนวทางการ
ประสานข้อมูล OSCC ในการ
พทิักษสิ์ทธิเด็ก สตรี ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ

ทบทวนตาม
มาตรฐาน QA น า 
GAP มาหาโอกาส
พฒันา

เพือ่พฒันา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

 - ปฏบิัติตามกฏหมาย / 
จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ
 - พฒันาช่องทางทีห่ลากหลาย
ในการรับฟงัความคิดเหน็ของ
ผู้รับบริการ



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 หวัหน้างาน

รวม 0

P P P หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 - จัดท าแผนการนิเทศเพือ่
ก ากับติดตามมาตรฐาน
การพยาบาลและการปฏบิัติ
ของบุคลากรงานผู้ป่วยใน ทุก 
3 เดือน
(แผนการนิเทศ กิจกรรมการ
นิเทศ ตัวชี วัด)

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

ผู้รับผิดชอบ

 - น าข้อมูล ข้อเสนอแนะมาหา
โอกาสในการพฒันา
 - ประเมินความไม่พงึพอใจ
 - จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย 
ใหร้างวัลบุคลากรงานผู้ป่วยใน
 ทุกเดือน

ทบทวนตามมาตรฐาน 
QA น า GAP มาหา
โอกาสพฒันา

เพือ่พฒันา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

ผู้รับผิดชอบ

 - พฒันาระบบการนิเทศงาน
ของงานผู้ป่วยในอย่างเป็น
รูปธรรม ทุก 3 เดือน (วางแผน
 >นิเทศ>สรุปผลการนิเทศ>หา
โอกาสพฒันา>ติดตาม
ประเมินผล)

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

รวม 0

รวม 0

P

หวัหน้างาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

ทบทวนตามมาตรฐาน 
QA น า GAP มาหา

โอกาสพฒันา

เพือ่พฒันา
คุณภาพการ

บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน

พยาบาลผู้ป่วยใน

หวัหน้างาน

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

หวัหน้างาน

 - จัดใหบุ้คลากรได้ร่วม
กิจกรรมพฒันาพฤติกรรม
บริการสู่ความเป็นเลิศ  (ตามแผนท่ีกลุ่มการพยาบาลก าหนด)

 

P

 

 - ก าหนด Minimun 
Reguiment ของงานผู้ป่วยใน
ส าหรับใช้ในงานปฐมนิเทศ
และสอนงาน กรณีเจ้าหน้าที ่
มาปฏบิัติงานใหม่

ผู้รับผิดชอบ

 - ปฏบิัติตามขั นตอนการ
ประสานงานต่างๆ ทั ง
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

หวัหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

P หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

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

ร่วมกิจกรรมซ้อนแผนอัคคีภยั
เพือ่ใหม้ีการเตรียม ความ
พร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินปีละ 1
 ครั ง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 - ทบทวนค าส่ังมอบหมาย
งานและขอบเขตการปฏบิัติ 
งานปีละ 1 ครั ง

ผู้รับผิดชอบ

 - ประเมินผลการปฏบิัติงาน
โดยผู้บังคับบัญชา
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ลักษณะการประเมิน แบบ 
180 องศา ทุก 6 เดือน

ทบทวนตาม
มาตรฐาน QA น า 
GAP มาหาโอกาส
พฒันา

เพือ่พฒันา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หวัหน้างานรอง
หวัหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

 

P

 

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

รวม 0

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

P

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 - พฒันาการใช้กระบวนการ
พยาบาล การบันทึกทางการ
พยาบาลโดยปรับเป็นแบบ 
Electronic nusre's note 
เพือ่ลดระยะเวลาในการ
บันทึกและเกิดมาตรฐานใน
การดูแลผู้ป่วย

 - ทบทวนกระบวนการงาน
หลักตาม Service profile ปี
ละ 1 ครั ง

ผู้รับผิดชอบ

 - ปฏบิัติตาม Flow chart 
เร่ืองการจัดการเมือ่เกิด ความ
ผิดพลาดขณะปฏบิัติงานและ
ใหม้ีการรายงาน อุบัติการณ์
ตามนโยบายของทีม RM

ทบทวนตามมาตรฐาน 
QA น า GAP มาหา
โอกาสพฒันา

เพือ่พฒันา
คุณภาพการ
บริการพยาบาล
งานผู้ป่วยในตาม
มาตรฐาน QA

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน
พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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.

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 2.วิเคราะหภ์าระงานตาม 
Productivity ทุกเดือน เพือ่
ปรับอัตราก าลังใหม้ี
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ

มีการวิเคราะห ์
Productivity ทุกเดือน

เพือ่ปรับ
อัตราก าลังให้
เหมาะสม

หวัหน้างานผู้ป่วย
ใน

ผู้รับผิดชอบ

 1.จัดท าแผนอัตราก าลังงาน
ผู้ป่วยใน ระยะสั น, ระยะยาว

มีแผนอัตราก าลังงาน
ผู้ป่วยใน

เพือ่ใหอ้ัตราก าลัง
งานผู้ป่วยในมี
เพยีงพอ

หวัหน้างาน
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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.

รวม 0  

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0  

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

หมายเหตุ รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

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

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

ผู้รับผิดชอบ

 1.ส ารวจความต้องการการ
ฝึกอบรม (Need 
Assessment) ของเจ้าหน้าที่
งานผู้ป่วยใน

มีการพฒันา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาล

เพือ่เพิม่ศักยภาพ
บุคลากรทางการ
พยาบาล

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 6.ส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรงานผู้ป่วยใน จัดท า
ผลงาน CQI อย่างน้อยคนละ 
1 เร่ือง

 5.Monitor และติดตาม
ประเมินผล การพฒันา 
บุคลากรตามแผน IDP ทุกราย
ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ

 4.พฒันาศักยภาพบุคลากร
ตามแผน IDP

มีการพฒันา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาล

เพือ่เพิม่ศักยภาพ
บุคลากรทางการ
พยาบาล

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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.

หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

8.มีผลงาน R2R หรือ
ผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เร่ือง

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

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

มีการพฒันา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาล

เพือ่เพิม่ศักยภาพ
บุคลากรทางการ
พยาบาล

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

มีการพฒันาด้าน
ความผาสุกและ

สุขภาพของบุคลากร

เพือ่พฒันาความ
ผาสุกและสุขภาพ
ของบุคลากรงาน

ผู้ป่วยใน

พยาบาลผู้ป่วยใน

 

P

 

หวัหน้างาน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

 1.น าผลการวิเคราะหค์วาม
ผาสุกและความผูกพนั ของ
พยาบาลงานผู้ป่วยใน น าข้อที่
มีคะแนนต่ ามาวางแผนการ
ตอบสนอง ความต้องการของ
บุคลากร ได้แก่ ความทุม่เท
ความพยายามในการ
ปฏบิัติงาน ความหว่งใย
อนาคตขององค์การและความ
ต้องการในการด ารงความเป็น
สมาชิกขององค์การ (มีเฉพาะ
ความผูกพนัส่วนความผาสุก
ไม่มีข้อมูล เป็นข้อมูลรวมอยูใ่น
 Happinometer ไม่สามารถ
ระบุวิชาชีพได้)

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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 

หวัหน้างาน

P

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

หวัหน้างาน

หวัหน้างาน

 3.น าผลการตรวจสุขภาพมา
ด าเนินการแก้ไขภาวะสุขภาพ
ตามปัญหาทีพ่บในแต่ละกลุ่ม

 2.ปฏบิัติตามนโยบายให้
บุคลากรงานผู้ป่วยในได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมทีจ่ะท าคือ ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
องค์กรเพือ่ใหบุ้คลากรมีความ
มุง่หมายเดียวกับองค์กร 
พฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 (ด้านการอบรมเพิม่พนู
ความรู้และทักษะ)

มีการพฒันาด้าน
ความผาสุกและ
สุขภาพของบุคลากร

เพือ่พฒันาความ
ผาสุกและสุขภาพ
ของบุคลากรงาน
ผู้ป่วยใน

พยาบาลผู้ป่วยใน  

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

หวัหน้างาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

หวัหน้างาน

 

P

 

 5.บุคลากรใหม่ได้รับการ
ตรวจภมูิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ
 B และใหไ้ด้รับภมูิคุ้มกันกรณี
ยังไม่มีภมูิคุ้มกัน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

ผู้รับผิดชอบ

 4.บุคลกรทางการพยาบาล
ได้รับการฉีดยา Vac ป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปีละ 1
 ครั ง

มีการพฒันาด้าน
ความผาสุกและ
สุขภาพของบุคลากร

เพือ่พฒันาความ
ผาสุกและสุขภาพ
ของบุคลากรงาน
ผู้ป่วยใน

พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

หวัหน้างาน

รวม 0

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หวัหน้างาน

รวม 0

P P P หวัหน้างาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

3.ทบทวนเร่ืองสิทธิของผู้ป่วย
ทีม่า Admit เพือ่ความ
ครอบคุมใหค้ าแนะน าและ
ประสานงานประกันในการขึ น
ทะเบียนสิทธิการรักษา

 2.ติดตามประเมินผลความ
ครบถ้วนของการ key ข้อมูล
จากงานประกันเพือ่น ามา
ปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

 1.ท าความเข้าใจรายการที่
ต้อง Key ข้อมูลในการ
ใหบ้ริการใหบุ้คลากร งาน
ผู้ป่วยใน เพือ่สามารถบันทึก
ได้ถูกต้องครบถ้วน

 - พฒันาชุดข้อมูลของ
ผู้รับบริการที ่Admit
 - ทวนสอบสิทธิการ
รักษาของผู้ป่วยทุกคน

 - เพือ่บันทึก
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 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

หวัหหน้างาน

รวม 0

 

P

 

หวัหหน้างาน

รวม 0

P P P P หวัหน้างาน

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 3.ติดตาม ความครบถ้วน 
ถูกต้องของการบันทึก
ฐานข้อมูล HDC ทุก 3 เดือน
และสะท้อนข้อมูลใหเ้จ้าหน้าที่
งานผู้ป่วยในทราบและบันทึก
ใหถู้กต้อง

 2.ชี แจงใหเ้จ้าหน้าทีง่านผู้ป่วย
ในรับทราบและลงบันทึกให้
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

 1.ประสานงาน IT เร่ือง
ฐานข้อมูล HDC ทีง่านผู้ป่วย
ในต้องบันทึก

พฒันาความสมบูรณ์
ของฐานข้อมูล HDC 
งานผู้ป่วยใน

เพือ่บันทึกข้อมูล
ในฐานข้อมูล HDC
 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พยาบาลผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

หวัหน้างานP P P

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

หวัหน้างาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

4. ติดตามประเมินผลด้าน
หลักธรรมาภบิาลทุกไตรมาส

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หวัหน้างาน
 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หวัหน้างาน
 

P

 

3. ติดตามประเมินผลด้านข้อ
ร้องเรียนด้านจริยธรรมทุกเดือน  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 2.ส่งเสริม / กระตุ้นให้
พยาบาลงานผู้ป่วยในปฏบิัติ
ตามแนวทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการ
พยาบาล ขององค์กรพยาบาล

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

ผู้รับผิดชอบ

 1.ส่งเสริม / กระตุ้นให้
พยาบาลงานผู้ป่วยในปฏบิัติ
ตามแนวทางหลักธรรมาภบิาล
ขององค์กรพยาบาล

น าหลักธรรมาภบิาล
สู่การปฏบิัติใน
พยาบาลงานผู้ป่วยใน

บริหารจัดการ
ทางการพยาบาล
โดยยึดหลักธรร
มาภบิาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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 าแผนปฏบิัติงาน
ปีงบประมาณ 2564

 

P

 หวัหน้างาน

2.ประเมินผลการปฏบิัติงาน
ตามแผนโดยสรุปผลงานงาน
ผู้ป่วยใน ปีละ 2 ครั ง

รวม 0

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

หวัหน้างาน
 

P

 

 

P

 

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 
หวัหน้างาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หวัหน้างาน

ทีม PCT
1.พฒันาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยตามนโยบายของทีม PCT

ปฏบิัติตามแนวทาง
ในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มโรคส าคัญ

ดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
ปลอดภยั

พยาบาลงาน
ผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

2.ประชุมงานผู้ป่วยในเพือ่
ถ่ายทอดการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลและติดตามการ
ปฏบิัติงานงานผู้ป่วยใน เดือน
ละ 1 ครั ง

 

P

 

 

P

 

ผู้รับผิดชอบ

 - มีแผนปฏบิัติการ
งานผู้ป่วยใน ปี 2564
 - สรุปผลงาน 9 
เดือนและ 12 เดือน

เพือ่ปฏบิัติงานได้
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของกลุ่ม
การพยาบาลและ
ของโรงพยาบาล

หวัหน้างาน
รองหวัหน้างาน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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 หวัหน้างาน

รวม 0

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 หวัหน้างาน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ระยะเวลาด าเนินงาน

 

P

 

ผู้รับผิดชอบ

ทีมควบคุมและป้องกัน
การติดเช้ือ
1. ก าหนดแนวทางปฏบิัติด้าน
การควบคุมและป้องกันการติด
เชื อของงานผู้ป่วยในให้
สอดคล้องกับนโยบายของทีม 
IC

ปฏบิัติตามแนวทาง
ของทีม IC

ป้องกันและลด
การแพร่กระจาย
เชื อ ในงานผู้ป่วยใน

พยาบาลงาน
ผู้ป่วยใน

2.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏบิัติตามนโยบาย ของทีม IC

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 หวัหน้างาน

 

P

 

 

P

 

P
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

 3. ติดตามประเมินผลการ
ปฏบิัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏบิัติตามทีมระบบ
ยาของงานผู้ป่วยใน

P P P P P P

 

P

 

P P P

P P P
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

 2. ท า RCA ในกรณีทีม่ี
อุบัติการณ์เกีย่วกับความ
คลาดเคล่ือนทางยาตั งแต่
ระดับ E-UP ขึ นไป

P P

P P P P P P

ผู้รับผิดชอบ

ทีมระบบยา
 1. ปฏบิัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏบิัติของทีมระบบ
การจัดการด้านยา

ปฏบิัติตามแนวทาง
ของทีม PTC

ลดความคลาด
เคล่ือนทางยาของ
งานผู้ป่วยใน

พยาบาล
ผู้ป่วยในทุกคน

P P P

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

หวัหน้างาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

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

งบประมาณ

หวัหน้างาน

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

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

ปฏบิัติตามนโยบาย
ของทีม RM และ 
องค์กรพยาบาล เน้น
2P Sefety

ปฏบิัติตาม
นโยบายการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียงมี
ประสิทธิภาพ

พยาบาล
งานผู้ป่วยใน

P

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

หวัหน้างาน

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

หวัหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

P P P P P

ระยะเวลาด าเนินงาน

P

ผู้รับผิดชอบ

3. วิเคราะหแ์ก้ปัญหาตามวงล้อ
PDSA ถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ
เพือ่ลดอุบัติการณ์

P P P P

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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

 

หวัหน้างาน

รวม 0

รวมท้ังส้ิน

หวัหน้างานP

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

P P P P P P P P P P P P หวัหน้างาน

2.ปฏบิัติตามนโยบายของงาน
อาชีวอนามัยในการตรวจเช็ค
แสงและสารเคมีในหน่วยงาน

3.กระตุ้นบุคลากรทางการ
พยาบาลมีความตะหนัก เฝ้า
ระวังและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภยัจากการ
ท างาน

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน
1.พฒันากิจกรรม 5 ส ใน
หน่วยงาน

พฒันากิจกรรม 5 ส 
และ ปฏบิัติตาม
นโยบายของ
งานอาชีวอนามัย

มีส่ิงแวดล้อมใน
การปฏบิัติงานที่
ปลอดภยั
เหมาะสมและลด
การเกิดอุบัติเหตุ
จากการท างาน

พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

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.2565

หน่วยงาน งานผู้ป่วยใน

P หวัหน้างาน

 

P

 

 

P

 

P P P

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 3. ติดตามตัวชี วัดของ
หน่วยงานอย่างต่อเนือ่งและส่ง
งานใหง้านทีเ่กีย่วข้อง (งาน
แผนงาน, ศูนย์พฒันาคุณภาพ,
 กลุ่มการพยาบาล

 

P

 

P P

หวัหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

P P

 

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

หวัหน้างาน

งบประมาณ

P

 2. ทบทวน 12 กิจกรรม
ทบทวนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่หา
โอกาสในการพฒันาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย P P P P

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

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

1.ทบทวน 12 
กิจกรรมทบทวน
2.ประเมินตนเอง
ระดับหน่วยงาน

เพือ่พฒันา
คุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ใน
งานผู้ป่วยใน

หวัหน้างาน
พยาบาล
ผู้ป่วยใน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 4. ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตอบสนองโครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

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 สมพงษ ์,
ภาคิน

รวม 0

รวม 2,000

2. จัดท าแผนปฏบิัติการและแผน
งบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คู่มือแผนงานประจ า
ของโรงพยาบาลเนิน
มะปรางปีงบประมาณ
 2565

โรงพยาบาลเนิน
มะปราง มี
แผนปฏบิัติการ
รองรับในการ
ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

1. ค่าจ้างท ารูปเล่มแผนปฏบิัติการและแผน
งบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง
ปีงบประมาณ 2565  จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 
700 บาท

3,500

3,5
00

3,500 สมพงษ ์,
ภาคิน

รวม 3,500

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน งานนโยบายและแผนงาน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์
   1.1  จัดประชุมทบทวนทิศทางองค์กร 
 วสัิยทัศน์  พนัธกิจ ก าหนดนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเนินมะปราง
 ตัวชี วดัทั งหมด และการน าเสนอแผนฯ
ปีงบประมาณ 2565

ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนของ
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง 
ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลเนิน
มะปราง มีแผน
ยุทธศาสตร์รองรับ
ในการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2,0

00   1.2 ถ่ายทอดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง และ
ตัวชี วดัทั งหมดท่ีรับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 2565 สู่การปฏบิัติ

ตัวชี วดัยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางทั งหมด 27 
ตัวชี วดั

โรงพยาบาลเนิน
มะปราง มี
แผนปฏบิัติการและ
แผนยุทธศาสตร์
รองรับในการ
ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2565

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

1. ค่าจ้างท ารูปเล่มคู่มือแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลเนินมะปรางปีงบประมาณ 2565
  จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 400 บาท

2,000 เงินบ ารุง 2,000 สมพงษ ์,
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
ตามแผนปฏบิัติการโรงพยาบาลเนินมะปราง
 ปีงบ 65ทุกไตรมาส เสนอให้ที่ประชุม กกบ.
 รับทราบและประชาสัมพนัธ์

 - 

 -  การจัดกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ
 ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงาน

 - 

 - ระดับ และแนวโน้มตัวชี วดั

รวม 0
4. จัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน ในปีท่ีผ่านมา

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่าน
มา

ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา

งานนโยบายและ
แผน

1. ค่าจ้างท ารูปเล่มสรุปผลงานประจ าปีของ
โรงพยาบาลเนินมะปรางปีงบประมาณ 2564
  จ านวน 1 เล่ม ๆ ละ 500 บาท

500 เงินบ ารุง

50
0

500 สมพงษ ์,
ภาคิน

รวม 500
5.ประเมินผล                                  
   5.1  จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล
เนินมะปราง ปีงบประมาณ 2565

 5.2 จัดประชุมการจัดท าแผนและ
สรุปผลการด าเนินงาน โรงพยาบาลเนิน
มะปราง ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ของปีงบประมาณ 2565

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 6,000

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
6,

00
0.

00

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  -

   

3. ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตาม
แผนปฏบิัติการและแผนยุทธศาสตร์ ปี 65

ผลลัพธข์องการ
ด าเนินงานตามแผน
ทุกไตรมาส

 - ความส าเร็จใน
การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตาม
แผน                - 
ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

สมพงษ ์,
ภาคิน

 - รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน ใน
ประจ าปี 2565       -
 ทิศทางของปัญหา
และแนวโน้มปัจจัย
ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2566

ผ่านเกณฑ์ตัวชี วดั
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง ทั ง 27 
ตัวชี วดั และ
ด าเนินการเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด

หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

P P

สมพงษ ์,
ภาคิน

 

P 

 

P 

P



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 13 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบการจัดการด้านยา   รหัสโครงการ

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.จดัประชมุคณะกรรมการ PTC เพื่อให้คณะกรรมการ

 PTC ประชมุก าหนด
นโยบายด้านยา

มนีโยบายด้านยาใช้
ในรพ.

คณะกรรมการ 
PTC จ านวน 14 
คน

ไมใ่ชง้บประมาณ 0  

P

 

 

P

 

 

P

 

 

P

 

ภก.สุรินทร์

2.จดัประชมุชี แจงนโยบายด้านยาแก ่ 
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งทุก 4 เดือน

เพื่อแจง้ให้เจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง ได้รับรู้
รับทราบนโยบายด้าน
ยา

เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
 ได้รับรู้รับทราบ
นโยบายด้านยา

เจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง จ านวน
 20 คน

ไมใ่ชง้บประมาณ 0  

P

 

 

P

 

 

P

 

ภก.สุรินทร์

3.จดัท าเอกสาร ส่ือความรู้ 
ประชาสัมพันธเ์ร่ืองการใชย้าปฏิชวีนะ
อยา่งสมเหตุผล

มเีอกสาร ส่ือความรู้ 
ประชาสัมพันธเ์ร่ือง
การใชย้าปฏิชวีนะ
อยา่งสมเหตุผล

ผู้ป่วยที่มารับยาใช้
ยาปฏิชวีนะอยา่งสม
เหตุผล

 1.ค่าจา้งจดัท าแผ่นพับ
และส่ือให้ความรู้

3,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

3,0
00

.00 ภญ.ปรียานารถ

4.จดัท าจดหมายขา่วให้ขอ้มลูขา่วสาร 
ความคลาดเคล่ือนทางยา

เพื่อแจง้ให้เจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง ได้รับขอ้มลู
ขา่วสาร ความคลาด
เคล่ือนทางยา

เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
 ได้รับขอ้มลูขา่วสาร
 ความคลาดเคล่ือน
ทางยา

จ านวน 20 ฉบับ ไมใ่ชง้บประมาณ 0 ภญ.ปรียานารถ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
หน่วยงาน งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบการจัดการด้านยา   รหัสโครงการ

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

5.ออกตรวจจดุที่มกีารส ารองยาเพื่อดู
สภาพการเกบ็ยาและวนัหมดอายุ

เพื่อไมใ่ห้มยีา
หมดอายใุนที่ที่ส ารอง
ยาตามจดุต่างๆ

ยาที่ส ารองตามจดุ
ต่างๆพร้อมใชง้าน

LR,ER,WARD ไมใ่ชง้บประมาณ 0 คุณพงศกร

6.จดัท าส่ือสุขศึกษาให้ความรู้ในการใช้
ยาทั่วไป ยาที่ต้องใชเ้ทคนิกพิเศษ แจก
ให้ผู้ป่วย

มเีอกสารส่ือสุขศึกษา
ให้ความรู้ในการใชย้า
ทั่วไป ยาที่ต้องใชเ้ทค
นิกพิเศษ

ผู้ป่วยที่มารับยามี
ความรู้ในการใชย้า 
และใชย้าได้อยา่ง
ถกูต้อง

1.ค่าวสัดุอปุกรณ์ในการ
ท าส่ือสุขศึกษา ให้ความรู้

3,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

3,0
00

.00 คุณปาริชาติ

7.จดัท าบัตรแพ้ยาและบัตรสงสัยแพ้ยา
ให้ผู้ป่วยที่แพ้ยาและสงสัยแพ้ยา

มบีัตรแพ้ยาและบัตร
สงสัยแพ้ยาให้ผู้ป่วยที่
แพ้ยาและสงสัยแพ้ยา

ผู้ป่วยเฝ้าระวงัการ
แพ้ยาได้

1.ค่ากระดาษสีท าบัตร
แพ้ยา ค่ากระดาษสติก
เกอร์สีต่างๆ

3,000 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

 3
,00

0.0
0 ภญ.วลัยรัตน์

รวมท้ังส้ิน 9,000



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานทันตกรรม   รหัสโครงการ

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.จดัซื อวสัดุทนัตกรรม เพื่อใช้ในการ
บริการผู้ปว่ยทางทนัตกรรม

เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สุขภาพช่องปากของ
ประชากรทกุกลุ่มวยั 
≥ ร้อยละ 40

การเข้าถึงบริการ
สุขภาพช่องปาก
ของประชากรทกุ
กลุ่มวยั ≥ ร้อยละ 40

ประชาชนในเขต 
อ.เนนิมะปราง

1.แผนจดัซื อวสัดุทนัตก
รรมประจ าป ี2565

864,049.52 แผนจดัซื อวสัดุ วฒิุพนัธุ์

2.ออกหนว่ยหมุนเวยีนเพื่อใหบ้ริการ
ทางทนัตกรรมในรพ.สต.หนองขมิ น/
บา้นมุง/ชมพู/ทุ่งยาว/วงัโพรง/วงัยาง/
บา้นรักไทย

รพ.สต.ใหบ้ริการ
สุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพ ≥ ร้อยละ 60

รพ.สต.ใหบ้ริการ
สุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพ ≥ ร้อยละ 
60

ประชาชนในเขต 
รพ.สต.ที่ออก
ใหบ้ริการ

ไม่ใช้งบประมาณ วทิยา

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงานบริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน รหัสโครงการ

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.บริการใส่ฟนัเทยีมพระราชทานแก่
ผู้ปว่ยที่มีความต้องการใส่ฟนัเทยีม

ผู้สูงอาย ุมีฟนัเคี ยว
อาหารได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ≥ ร้อย
ละ 60

เพิ่มประสิทธภิาพ
การเยี่ยมบา้น 
HHC,Paliative care

ประชาชนในเขต 
อ.เนนิมะปราง

1.แผนจดัจา้งท าฟนั
ปลอมประจ าป ี2565

750,000 แผนจดัซื อวสัดุ วทิยา

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.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)   

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการเด็กเนินมะปรางฟันดี เร่ิมท่ีบ้านรหัสโครงการ
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.เพื่อนดั
ผู้ปกครองและเด็ก

1.ฝึกทกัษะผู้ปกครอง
และตรวจฟนัเด็กต่ า
กวา่ 3 ป ี≥ ร้อยละ 70

1.ฝึกทกัษะ
ผู้ปกครองและตรวจ
ฟนัเด็กต่ ากวา่ 3 ป ี
≥ ร้อยละ 70

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

วจิติรา

2.ตรวจฟนั ทาฟลูออไรด์วาร์นชิ และ
ใหท้นัตสุขศึกษาแกผู้่ปกครองโดย
เจา้หนา้ที่ทนัตสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลร่วมกบัเจา้หนา้ที่ รพ.สต.

2.ทาฟลูออไรด์วานชิ
ในเด็กต่ ากวา่ 3 ป ี≥ 
ร้อยละ 50

2.ทาฟลูออไรด์วานชิ
ในเด็กต่ ากวา่ 3 ป ี≥
 ร้อยละ 50

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P

 

 

P

 

วจิติรา

รวมท้ังส้ิน

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ



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

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการทันตกรรมเคล่ือนท่ีเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  รหัสโครงการ
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 
ได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟนั ≥ ร้อยละ 30

1.เด็กประถม 1 
ได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟนั ≥ ร้อย
ละ 30

ไม่ใช้งบประมาณ อญัชลี

2.เด็กป.6 มี cavity 
free ≥ ร้อยละ 80

2.เด็กป.6 มี cavity 
free ≥ ร้อยละ 80

ไม่ใช้งบประมาณ อญัชลี

รวมท้ังส้ิน

1.ใหค้วามรู้ทนัตสุขภาพ สอนแปรงฟนั
 ตรวจฟนั และนดัมาท าฟนัที่
โรงพยาบาล

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

เด็กนกัเรียน
ระดับ

ประถมศึกษา ใน
เขตอ.เนนิ

มะปรางทกุคน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ



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

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการแม่จ๋ารักหนู ดูแลฟันด้วย   รหัสโครงการ
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.ตรวจฟนัในหญิง
ตั งครรภ ์≥ ร้อยละ 90

1.ตรวจฟนัในหญิง
ตั งครรภ ์≥ ร้อยละ 
90

ไม่ใช้งบประมาณ สุพตัรา

2.บริการทนัตกรรม
ในหญิงตั งครรภ ์≥ 
ร้อยละ 40

2.บริการทนัตกรรม
ในหญิงตั งครรภ ์≥ 
ร้อยละ 40

ไม่ใช้งบประมาณ สุพตัรา

รวมท้ังส้ิน

หญิงตั งครรภท์ี่มา
รับบริการฝาก
ครรภท์ี่คลินกิ 

ANC

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.ตรวจฟนั ใหค้วามรู้ทนัตสุขภาพ 
และท าหตัถการตามความจ าเปน็ใน
ไตรมาสที่ 2 ของอายคุรรภ์

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence) และ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการ รณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง   รหัสโครงการ
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
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพช่องปาก ≥ 
ร้อยละ 90

1.เด็กม.1 มีความรู้
เกี่ยวกบัการดูแล
สุขภาพช่องปาก ≥ 
ร้อยละ 90

ไม่ใช้งบประมาณ สหรัฐ

2.เด็กม.1 สามารถ
แปรงฟนัได้อยา่งถูกวธิี
 ≥ ร้อยละ 90

2.เด็กม.1 สามารถ
แปรงฟนัได้อยา่งถูก
วธิ ี≥ ร้อยละ 90

ไม่ใช้งบประมาณ สหรัฐ

รวมท้ังส้ิน

เด็กนร.ชั นม.1 
จ านวน 19 
โรงเรียน

1.กจิกรรมใหค้วามรู้ด้านทนัตสุขภาพ, 
ยอ้มสีฟนั  2.ตรวจฟนัเพื่อเตรียม
แผนการออกหนว่ยในโรงเรียน และนดั
มารักษาที่ รพ.ในรายที่มีปญัหา

ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการท่ี 5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง) 

ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ใน 3 กลุ่มอายุ   รหัสโครงการ
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 ปมีีความ
ชุกโรคฟนัผุ ≤ ร้อยละ
 50

1.เด็ก 0-3 ปมีีความ
ชุกโรคฟนัผุ ≤ ร้อย
ละ 50

1.เด็กอาย ุ3 ป ี
300คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P

 

อญัชลี

2.เด็ก 12 ป ีมีความ
ชุกโรคฟนัผุ ≤ ร้อยละ
 50

2.เด็ก 12 ป ีมีความ
ชุกโรคฟนัผุ ≤ ร้อย
ละ 50

2.เด็กอาย ุ12 ป ี
340 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P

 

อญัชลี

3.ผู้สูงอาย ุมีฟนัเคี ยว
อาหารได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ ≥ ร้อย
ละ 60

3.ผู้สูงอาย ุมีฟนั
เคี ยวอาหารได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ ≥ 
ร้อยละ 60

3.ผู้สูงอาย ุ60 ป ี
ขึ นไป 80 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P

 

อญัชลี

รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบ

1.ส ารวจสภาวะทนัตสุขภาพ ใน 3 
กลุ่มอายุ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)  

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าท่ีงานทันตกรรม   รหัสโครงการ
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.พฒันาบคุลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรบคุคลตาม
สมรรถนะ  2 ครั ง/คน/ปี

1.บคุลากรได้รับการ
พฒันาตาม
แผนพฒันารายบคุคล
 ≥ ร้อยละ 80

1.บคุลากรได้รับ
การพฒันาตาม
แผนพฒันา
รายบคุคล ≥ ร้อยละ
 80

บคุคลากรกลุ่ม
งานทนัตกรรม

ประชุมวชิาการ ประชุม
อบรม

103,000 แผนพฒันา
บคุลากร

วฒิุพนัธุ์

รวมท้ังส้ิน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

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

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม



ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E)
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (กระทรวง)  

ช่ือโครงการ/แผนงาน  พัฒนาระบบงาน IC ทันตกรรม   รหัสโครงการ
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.จดัซื อเสื อกาวนช์นดิกนัน  ามาใช้ใน
การบริการผู้ปว่ย

1.บคุลากรมีเสื อ
กาวนช์นดิกนัน  าใช้
บริการผู้ปว่ย 
โดยเฉพาะในงาน
หตัถการที่มีการฟุ้ง
กระจาย

1.จดัซื อเสื อกาวน์
กนัน  ามาใช้บริการ
ผู้ปว่ยแกบ่คุลากร
ทนัตกรรม จ านวน 
21 คน คนละ 4 ตัว

บคุลากรกลุ่มงาน
ทนัตกรรม

จดัซื อเสื อกาวนช์นดิกนั
น  าแขนยาวรัดข้อ มี
คุณสมบติัปอ้งกนั
ของเหลวร่ัวซึม จ านวน 
84 ตัว

117,600 วทิยา

2.จดัซื อเสื อกาวนผ้์า มาทดแทน
ของเดิมที่มีสภาพเกา่

1.บคุลากรมีเสื อ
กาวนผ้์าใช้บริการ
ผู้ปว่ย

1.จดัซื อเสื อกาวนผ้์า
 มาทดแทนของเดิม
ที่มีสภาพเกา่ ใหแ้ก่
บคุลากรทนัตกรรม 
จ านวน 21 คน คน
ละ 4 ตัว

บคุลากรกลุ่มงาน
ทนัตกรรม

จดัซื อเสื อกาวนผ้์าเพื่อ
ทดแทนของเดิมที่มีสภาพ
เกา่ จ านวน 84 ตัว

33,180 วทิยา

รวมท้ังส้ิน

ปรับแผนรอบ 6
 เดือน แผน
จดัซื อจดัจา้ง

เยบ็ผ้า

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานทันตกรรม

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
5.COVID-19

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.แผนการใช้เวชภณัฑ์มิใช่ยาและวสัดุการแพทย์ ใช้งบ งบเวชภณัฑ์ P จิตรวรรณ

2.แผนใช้วสัดุส านักงาน/งานบา้นงานครัวป ี64 ใช้งบ งบแผนงานบริหาร P พชัรา

3.เตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P สุกัญญา

   3.1.เปล่ียนชุดกรองน  าสะอาด1ชุดพร้อมไส้
กรองเมนเดรน4ตัวของหม้อนึ่งไฟฟา้รวม1ครั งต่อปี

ใช้งบ 12,000 เงินบ ารุง P สุกัญญา

   3.2ค่าตรวจเช็คบ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งไฟฟา้3
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/หม้อนึ่งไฟฟา้

ใช้งบ งบบริหาร P P สุกัญญา

5.จัดโซนพื นที่หอ้งอบแก็สEO ไม่ใช้งบ P สุกัญญา

6.ประเมินผลตามตัวชี วดัและน าข้อมูลมาพฒันา
ทกุ 3 เดือน

ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

1 .การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

หน่วยงาน งานจ่ายกลาง



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

1.จัดอัตราก าลังบคุลากรและควบคุมตรวจสอบ
ใหม้ีบคุลากรปฏบิติังานตามก าหนด

จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

2.จัดท าJob Assignment/Job Descriptionให้
เหมาะสมกับภารกิจและความสามารถของคน

ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

3.พฒันาบคุลากรด้านทกัษะการปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมายโดยเน้นการปฏบิติังานเปน็ทมี

ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

1.ทบทวนและวเิคราะหก์ระบวนการหลักแบบ
ประเมินตนเอง

จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

2.ทบทวนและปรับปรุงจัดท าคู่มือปฏบิติังานต่างๆ ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

3.พฒันาเทคนิคและทกัษะการท าใหเ้คร่ืองมือ
ทางการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

4.เฝ้าระวงัคุณภาพโดยติดตามการควบคุม
ประสิทธภิาพการท าใหป้ราศจากเชื อ4.1ทาง
ชีวภาพ.4.2 ทางเคมีภายนอก/ ภายใน

ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P 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

1.จัดหาและกระตุ้นใหผู้้ปฏบิติังานใส่อุปกรณ์
ปอ้งกันตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมเพยีงพอใน
การปฏบิติังานและส่งเสริมใหเ้กิดความตระหนัก

จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

2.ทบทวนระบบบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

3.บนัทกึความเส่ียงของหน่วยงานที่เกิดขึ นขณะ
ปฏบิติังาน ร่วมกันแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ นและ
รวบรวมส่งทมีบริหารความเส่ียงทกุเดือน

จนท.จ่ายกลาง ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P สุกัญญา

4.ติดตามประเมินผลและวางแผนพฒันา ไม่ใช้งบ P P P P P P P P P P P P 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 าแผนการใช้ผ้าและแผนการใช้วสัดุ ทกุหน่วยงาน
ในรพ.

ใช้งบ งบ
แผนงาน
บริหาร

P P P P P P P P P P P P

สุกัญญา

2.จัดท าแผนการใช้ทรัพยากร หน่วยซักฟอก ใช้งบ งบ
แผนงาน
บริหาร

P P P P P P P P P P P P

สุชานุช/นิตย์

3.จัดอัตราก าลังบคุลากรและควบคุม
ตรวจสอบใหม้ีบคุลากรปฏบิติังานตามก าหนด

หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ
P P P P P P P P P P P P

สุกัญญา

4.จัดท าJob Assignment/Job Description
ใหเ้หมาะสมกับภารกิจและความสามารถของ
คน

หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ

P P P P P P P P P P P P

สุกัญญา

5.พฒันาบคุลากรด้านทกัษะการปฏบิติังานที่
ได้รับมอบหมาย(ศึกษาดูงาน)

หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ
P

สุกัญญา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

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 าคู่มือปฏบิติังานต่างๆ หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ
P

สุกัญญา

7.ประเมินผลการปฏบิติังานของบคุลากร หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ
P

สุกัญญา

8.ทบทวนและวเิคราะหก์ระบวนการหลัก
แบบประเมินตนเอง

หน่วยซักฟอก ไม่ใช้งบ

P P P P P P P P P P P P

สุกัญญา

9.พฒันาเทคนิคและทกัษะการท าใหผ้้า
สะอาดมากยิ่งขึ น

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ

P P P P P P P P P P P P

สุกัญญา

10.ลดค่าใช้จ่าย น าผ้าเก่าที่ขาดเปน็รูมาตัด
เย็บเปน็ผ้าเช็ดมือใช้ในรพ.แทนการซื อผ้าเช็ด
มือใหม่

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ

P P P P P P P P P P P P

สุชานุช

11.เฝ้าระวงัคุณภาพโดยติดตามตัวชี วดัและ
และรายงานอุบติัการณ์และน าข้อมูลมา
พฒันาอย่างต่อเนื่อง

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ

P P P P P P P P P P P P

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.จัดหาและกระตุ้นใหผู้้ปฏบิติังานใส่
อุปกรณ์ปอ้งกันตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
เพยีงพอในการปฏบิติังาน

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ

P

สุกัญญา

13.ทบทวนระบบความเส่ียงของหน่วยงาน
บนัทกึความเส่ียงของหน่วยงานที่เกิดขึ นขณะ
ปฏบิติังาน ร่วมกันแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ นและ
รวบรวมส่งทมีบริหารความเส่ียงทกุเดือน

จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ

P P P P P P P P P P P P

สุกัญญา

14.ติดตามประเมินผลและวางแผนพฒันา จนท.ซักฟอก ไม่ใช้งบ
P P P P P P P P P P P P

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.2565

หน่วยงาน งานประกัน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

ความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ

ประชาชนในเขตอ าเภอ
เนินมะปรางทุกคนเข้าถึง
สิทธกิารรักษา

ประชาชนในเขต      
 อ.เนินมะปราง

น.ส.มธรุดา  
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 เพือ่
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ 
ก่อนจ าหน่ายออกจากรพ.

ความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพใน
เด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิด ทีค่ลอดทีร่พ.
เนินมะปราง ได้
ลงทะเบียนบัตรประกัน
สุขภาพ

เด็กแรกเกิด ทีค่ลอด
ทีร่พ.เนินมะปราง    
ทุกราย

 - 

ไม่ใช้งบประมาณ

น.ส.มธรุดา  
สมจิตร

3. การลงทะเบียนบัตรประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าว           
      - ประสานกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เพือ่เตรียมความพร้อม 
เมือ่ถึงก าหนดเวลาทีแ่รงงานต่าง
ด้าวต้องมาตรวจสุขภาพและท า
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวทุก
รายทีม่าใช้บริการใน
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.พัฒนาระบบการเรียกเกบ็ชดเชย
ค่าบริการทางการ  แพทยผ่์านโปรแกรม
 e-claim

นายนพดล   
สุริยาภาส

1.1 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
อบรม/ประชมุ เกี่ยวกบั โปรแกรมการ
ส่งเบิกใหม่

นายนพดล   
สุริยาภาส

1.2 มอบหมายงานให้เหมาะสมกบั
ต าแหน่งและภาระงาน

นายนพดล   
สุริยาภาส

1.3 ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เร่ือง
การปรับเปล่ียนโปรแกรมการส่งเบิก
ค่าบริการทางการแพทย ์และขอความ
ร่วมมอืในการลงขอ้มลูต่างๆในโปรแกรม
 HosXP

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ ความถกูต้องของขอ้มลูที่ส่งเรียก
เกบ็ผ่านโปรแกรม e-claim ร้อย
ละ 95

บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง ไมใ่ชง้บประมาณ นายนพดล   
สุริยาภาส

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน งานประกัน

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ไมใ่ชง้บประมาณความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกนัสุขภาพ

ความทันเวลาในการส่งขอ้มลูเรียก
เกบ็ผ่านโปรแกรม e-claim และ
โปรแกรม AAA

จนท.งานประกนัฯ



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 ตรวจสอบความครบถว้นถกูต้อง 
ในการส่งขอ้มลูเรียกเกบ็-ตามจา่ย ทั้ง
กอ่นส่งและหลังจากได้รับการจา่ย
ชดเชยค่าบริการ

ขอ้มลูเรียกเกบ็-ตามจา่ย ทั้ง
กอ่นส่งและหลังจากได้รับการ
จา่ยชดเชยค่าบริการ มคีวามถกู
ต้อง

ความถกูต้องของขอ้มลูที่ส่งเรียก
เกบ็ผ่านโปรแกรม e-claim ร้อย
ละ 95

บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง ไมใ่ชง้บประมาณ นายนพดล   
สุริยาภาส

1.5 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ในเร่ืองเอกสารประกอบการเบิกเงิน
ชดเชยค่าบริการทางการแพทยท์ี่ต้องส่ง
ให้งานประกนัสุขภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ ความถกูต้องของขอ้มลูที่ส่งเรียก
เกบ็ผ่านโปรแกรม e-claim ร้อย
ละ 95

บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง ไมใ่ชง้บประมาณ นายนพดล   
สุริยาภาส

2.ประสานงานเร่ืองการส่งขอ้มลูลูกหนี้
สิทธ/ิการตามจา่ย ชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทยก์บังานการเงินและบัญชี
ให้เป็นปัจจบุัน

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ มกีารจดัท าขอ้มลูลูกหนี้รายตัวส่ง
งานบัญชทีี่เป็นปัจจบุัน

งานประกนัฯ, งาน
การเงิน

 - 

ไมใ่ชง้บประมาณ

น.ส.มธรุดา  
สมจติร

3.ระบบการตรวจสอบสิทธ ิก าหนดให้
เป็นขอ้ตกลงของโรงพยาบาลเนิน
มะปรางวา่ผู้รับบริการทุกรายต้องได้รับ
การตรวจสอบสิทธ ิ(ทั้งผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน) ในรายที่มปีัญหาเร่ืองสิทธกิาร
รักษาให้ส่งพบงานประกนัสุขภาพทุกราย

ความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกนัสุขภาพ

ผู้รับบริการทุกคนเขา้ถงึสิทธกิาร
รักษา

ไมใ่ชง้บประมาณ

 

✓

 

 

✓

 

 

✓

 

 

✓

 

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.ระบบการส่งขอ้มลูเบิกชดเชย
ค่าบริการผ่านโปรแกรม e-claim 
ให้สปสช.

4.1 ขา้ราชการสิทธเิบิกได้
กรมบัญชกีลาง และครอบครัว

4.2 พนักงานส่วนท้องถิ่น และครอบครัว

4.3 สิทธหิลักประกนัสุขภาพ

4.4 ขา้ราชการ-ลูกจา้งสังกดักทม. และ
ครอบครัว                                   
 - จดัท า และส่งขอ้มลูเพื่อเบิกชดเชย
ค่าบริการทางการแพทยภ์ายใน 30 วนั
 หลังรับบริการ/จ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล

   5.การติดตามขอ้มลูผู้ป่วยที่ยงัลงรหัส
โรคยงัไมค่รบถว้นโดยประสานเจา้หน้าที่
เวชสถติิ

เวชระเบียน, coder นายนพดล  
สุริยาภาส

จนท.งานประกนัฯ ไมใ่ชง้บประมาณ

น.ส.มธรุดา  
สมจติร/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.ระบบการส่งขอ้มลูเรียกเกบ็หน่วย
บริการอื่นๆ(สิทธ ิUC และสิทธิ
ประกนัสังคม)                               
 - สรุปขอ้มลูการมารับบริการทุก
ประเภท ทุกส้ินเดือน (ส่งเรียกเกบ็
เดือนถดัไป)

จนท.รพ.สต.

7. พัฒนาระบบการส่งขอ้มลูเพื่อเรียก
เกบ็ชดเชยค่าบริการทางการแพทย ์
สิทธปิระกนัสังคมรพ.พุทธชนิราช  
พิษณุโลกให้ทันเวลา (ภายในวนัที่ 10 
ของเดือนถดัไป) ผู้ป่วยนอกส่งส่งผ่าน
โปรแกรม AAA,  ผู้ป่วยในส่งทาง e mail

รพ.พทธชนิราช 
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.ระบบลูกหนี้และการติดตามหนี้

8.1 พัฒนาเร่ืองการจดัท าขอ้มลูลูกหนี้
รายตัวส่งงานบัญชใีห้เป็นปัจจบุัน โดย
ใชโ้ปรแกรม AAA

8.2 ตรวจสอบขอ้มลูค้างช าระของ
ลูกหนี้ทุกส้ินเดือน

ส่งหนังสือติดตามหนี้ หากมหีนี้ค้าง
ช าระเกนิ 3 เดือน

9.ระบบการตามจา่ยหนี ค่าบริการทาง
การแพทย์

จนท.งานประกนัฯ

 - ตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มลู ที่
หน่วยบริการต่างๆเรียกเกบ็ชดเชย
ค่าบริการฯ

 - สรุปขอ้มลูการตามจา่ย ตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมส่ง
การเงินทุกสิ นเดือน

ไมใ่ชง้บประมาณเกบ็เงินได้ครบตรงตามเวลาที่
ก าหนด

พัฒนาเร่ืองการจดัท าขอ้มลูลูกหนี้
รายตัวส่งงานบัญชใีห้เป็นปัจจบุัน

จนท.งานประกนัฯ

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.ใหบ้ริการตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการทุก
รายทั งผู้ปว่ยนอกและผู้ปว่ยใน

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกนัฯ

 2.กรณีมผู้ีปว่ยสิทธิ UC นอกเขตมารับ
บริการ(อบุติัเหตุ/ฉุกเฉิน) ใหห้นว่ยบริการ
นั นๆส่งผู้ปว่ย/ญาติมาพบงานประกนัฯเพื่อ
ชี แจงและเกบ็หลักฐานประกอบการเรียก
เกบ็ค่าใช้จ่าย

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกนัฯ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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.กรณีผู้ปว่ยใน หากพบว่ามีปญัหาเร่ือง
สิทธิ และไมส่ามารถมาติดต่อที่งานประกนั
ฯได้ จะประสานข้อมลูกบัแผนกผู้ปว่ยใน
และใหจ้นท.ไปใหค้ าแนะน า/เกบ็หลักฐาน
ที่แผนกผู้ปว่ยใน

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกนัฯ

 4.เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการสแกนมอืในโครงการเบกิจ่ายตรง 
(ลดเอกสาร, ลดขั นตอนการติดต่อหอ้งบตัร
กอ่นสแกนมอื)

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกนัฯ

 5. ใหบ้ริการถ่ายเอกสารที่เกีย่วข้องกบั
ผู้ปว่ย

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ
 

✓

 

 

✓

 

 จนท.งาน
ประกนัฯ

 6.ใหค้ าปรึกษาด้านสิทธิการรักษาต่างๆ 
การย้ายสิทธิ การส่งต่อ

 - ผู้รับบริการทั ง
ภายนอกและ
ภายใน

ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกนัฯ

7.ท ากจิกรรม 5ส. อย่างสม่ าเสมอ
ไม่ใช้งบประมาณ

 จนท.งาน
ประกนัฯ



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. ค่าลิขสิทธิใ์นการต่ออาย ุ
Activate โปรแกรม Hosxp 
รายป ีๆ ละ 19,855 บาท

19,855 เงินบ ารุง สุรพนัธ์

                    รวม 19,855

ผู้รับผิดชอบ

1.ทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เขา้ถงึระบบเครือขา่ย
คอมพวิเตอร์ โปรแกรม 
Hosxp 100 %
2. คุณภาพของขอ้มลู 43 
แฟม้อยูใ่นระดับมากกวา่ 
ร้อยละ 90

น าโปรแกรม Hosxp มาใชง้านให้
ครบทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและ
เชือ่มโยงขอ้มลูสารสนเทศแต่ละ
หนว่ยงาน  ใหส้ามารถใช้
สารสนเทศร่วมกนัได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

บคุลากรทกุ
หนว่ยงานใน
โรงพยาบาลเนนิ
มะปราง

ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1. พฒันาการ
จดัการระบบขอ้มลู
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 ารวจความต้องการวสัดุ
และครุภณัฑ์ IT ป ี2565

 - 

ไมใ่ช้
งบประมาณ

สุรพนัธ์

2.ดูแล บ ารุงรักษา อปุกรณ์
คอมพวิเตอร์ เตรียมใหพ้ร้อม
ใชง้านอยูเ่สมอ

 - 
ไมใ่ช้

งบประมาณ
สุรพนัธ์

3. จดัท าแผนจดัซื อวสัดุและ
ครุภณัฑ์ IT ร่วมกบัผู้บริหาร
และคณะกรรมการฯของ
โรงพยาบาลเนนิมะปราง
 3.1 แผนจดัซื อวสัดุ IT 
 3.2 แผนจดัซื อครุภณัฑ์ IT

 - 
ไมใ่ช้

งบประมาณ
สุรพนัธ์

4. ด าเนนิการจดัซื อวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามแผนงานเพือ่ใหม้ี
เคร่ืองคอมพวิเตอร์เพยีงพอต่อ
การท างานของ จนท. ทกุคน 
ใน รพ.

 - 

ไมใ่ช้
งบประมาณ

สุรพนัธ์

รวมท้ังส้ิน 19,855 เงินบ ารุง    
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

   
   

  -
   

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

1. อตัราความพงึพอใจของ
ผู้ใชง้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกวา่ร้อยละ 80   
2.อบุติัการณ์ความเส่ียงการจดักา
ร าสองรองอปุกรณ์ คอมพวิเตอร์ 
นอ้ยกวา่ 5 เหตุการณ์
3.อบุติัการณ์ขอ้ร้องเรียนและ
ความปลอดภยัของฐานขอ้มลู
 นอ้ยกวา่ 5 เหตุการณ์
4.อตัราการตอบสนองขอ้มลูทีท่กุ
หนว่ยงานร้องขอเพือ่น าไปพฒันา
งาน มากกวา่ ร้อยละ 80

พฒันาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม้คุีณภาพดี
อยา่งต่อเนือ่งและยัง่ยนื

2. พฒันาการ
จดัการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บคุลากรใน
โรงพยาบาลเนนิ

มะปราง



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

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

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.จดัประชุมคณะท างานสุขภาพจติและจติเวช คปสอ.เนินมะปราง 1. คณะท างานสุขภาพจติและจติเวชระดับ 1. มกีารจดัประชุมคณะท างานสุขภาพจติ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 พระพิมพ์

1.1 น าเสนอปัญหางานสุขภาพจติและจติเวชโดยผู้รับผิดชอบงาน ระดับอ าเภอรับทราบปัญหามคีวามตระหนัก และจติเวชระดับอ าเภอประจ าปี ปูรณ์พิริยะ

1.2 คณะท างานร่วมระดมความคิดเพือ่หาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั ถงึความรุนแรงของปัญหาและมแีนวทาง
1.3 สรุปปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข ในการแกไ้ขปัญหาไปในทิศทางเดียวกนั

2 2. อบรม ฟืน้ฟูความรู้งานสุขภาพจติแกผู้่รับผิดชอบทุกแหง่ในเร่ือง 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจติและจติเวช 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจติ มคีวามรู้พรบสุขภาพจติ/ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 พระพิมพ์

พรบสุขภาพจติ/ มาตรฐานของแต่ละสถานบริการและการส่งต่อ/  ระดับอ าเภอ มคีวามรู้เกีย่วกบังานสุขภาพจติ  มแีนวทางมาตรฐานในการรักษาการส่งต่อ ปูรณ์พิริยะ

การคัดกรองโรคซึมเศร้า เน้นสัญญาณเตือนการเฝ้าระวัง / การคัดกรองโรคซึมเศร้าเน้นสัญญาณเตือน
การฆา่ตัวตายแกผู้่รับผิดชอบงานสุขภาพจติและจติเวช การเฝ้าระวังการฆา่ตัวตาย

3 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรคซึมเศร้า 1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจติและจติเวช 1. อตัราการฆา่ตัวตายส าเร็จน้อยกว่า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 พระพิมพ์

และปัญหาการฆา่ตัวตาย อยา่งต่อเนือ่งกบัเครือขา่ยสุขภาพ เวทีสุขภาพ ระดับอ าเภอ ร่วมใจกนัรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หรือเท่ากบั 8.0 ต่อแสนประชากร ปูรณ์พิริยะ

หน่วยใหบ้ริการสุขภาพแกผู้่รับบริการ ทั งในโรงพยาบาลและนอก 2. ครอบครัวผู้ฆา่ตายส าเร็จได้รับการเยีย่มบ้าน
นอกโรงพยาบาล รวมทั งในไลน์กลุ่มสุขภาพต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม
Health Leader กลุ่มไลน์ อสม.เป็นต้น
3.1 ลงเยีย่มบ้านและครอบครัวผู้ฆา่ตัวตายส าเร็จ ร่วมกบัทีม HHC/

4 4. พัฒนาคลินิกบริการใหม้มีาตรฐาน มรีะบบการดูแลติดตามเพือ่ป้องกนั 1. คลินิกบริการมมีาตรฐาน มรีะบบการดูแล 1. ผู้ป่วยต้องได้รับการพบจติแพทยอ์ยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 พระพิมพ์

ปัญหาขาดการักษาต่อเนือ่ง การกนิยาและการดูแลต่อเนือ่งทีเ่หมาะสม ติดตามผู้ป่วยต่อเนือ่ง ในชุมชน 2. ร้อยละ 96 ของผู้ป่วยจติเวชทีม่คีวามเส่ียงสูง ปูรณ์พิริยะ

ต่อการกอ่ความรุนแรงไมก่อ่ความรุนแรงซ  าภายใน 1 ปี
3. ผู้ป่วยได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี

5 5. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจติเวชฉกุเฉนิ ใหเ้กดิความรวดเร็ว เชื่องโยง 1. คปสอ.เนินมะปราง มรีะบบการส่งต่อ 1. ผู้ป่วยได้รับการส่งต่ออยา่งมปีระสิทธิภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 พระพิมพ์

ปลอดภยัและมปีระสิทธิภาพ เน้นเครือขา่ยประชาชน ผู้น าชุมชน ต ารวจ ผู้ป่วยทีม่ปีระสิทธิภาพ ปูรณ์พิริยะ

และทีมสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หมายเหตุ อาจมกีารปรับเปล่ียนตามสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แผนงานประจ า)
กลุ่มงาน/งาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานสุขภาพจิตและจิตเวช

ล าดับ
แผนงาน/กิจกรรม

เป้าหมาย/
หน่วยนับ (ระบุเป้าหมาย

รายกิจรรม)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ แหล่งงบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ
รวม

ไมใ่ช้งบประมาณ

ไมใ่ช้งบประมาณ

ไมใ่ช้งบประมาณ

ไมใ่ช้งบประมาณ

ไมใ่ช้งบประมาณ



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.ประชมุชี แจงคณะท างานระดับอ าเภอในการจดั
กจิกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่

จ านวน 60 คน 1.ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 60 
คน ๆละ 100 บาท  เป็นเงิน 6000 บาท 2.
ค่าวสัดุอบรม 1810

7,810 งบเงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

   
 7

,81
0.0

0 7,810 พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์

2.กจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธก์ลุ่มเป้าหมายใน
พื นที่เขา้รับการตรวจคัดกรอง

ประชาชนอาย ุ50
 - 70 ปีจ านวน 
1,486 คน

ไมใ่ชง้บประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์

3.กจิกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยวธิ ี
FIT test

ประชาชนอาย ุ50
 - 70 ปีจ านวน 
1,486 คน

1.ค่าจดัซื อชดุตรวจ FIT test จ านวน 1,500
 ชดุๆละ 27   บาทเป็นเงิน 40,500 บาท    
 2.ค่าตอบแทนแกนน าเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 
จ านวน 37 คนๆละ100บาทเป็นเงิน 3,700
 บาท

44,200 งบเงินบ ารุง

   
   

   
   

  4
0,5

00
.00

   
   

   
   

   
 3

,70
0.0

0 44,200 พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์

รวมท้ังส้ิน 52,010

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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
มะเร็งปากมดลูกด้วยวธิ ีHPV DNA Test

จ านวน 15 คน ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

พมิพพ์รรณ สุทธิ
แพทย/์ศุภลักษณ์ 

ชมภมูี

2.กิจกรรมรณรงณ์ตรวจ MM เต้านมโดยรถโมบายเคล่ือนที่ ประชาชนหญงิ จ านวน 300 
คน

งบประมาณสนับสนุนจากสสจ.  

P 

พมิพพ์รรณ สุทธิ
แพทย/์ศุภลักษณ์ 

ชมภมูี

3.กิจกรรมให้ความรู้แกนน าตรวจเต้านมและการใช้ 
Application  BSE

แกนน าตรวจเต้านมจ านวน 60
 คน

1.ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง 60 คน ๆละ 100
 บาท  เป็นเงิน 6000 บาท

6,000 งบเงินบ ารุง  

P 

พมิพพ์รรณ สุทธิ
แพทย/์ศุภลักษณ์ 

ชมภมูี

4.รณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธก์ารตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ประชาชนหญงิอายุ 30-60 ปี 
ในพื นทีอ่ าเภอเนินมะปราง 
จ านวน 2801 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พมิพพ์รรณ สุทธิ
แพทย/์ศุภลักษณ์

 ชมภูมี

5.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวธิ ีHPV DNA Test

ประชาชนหญงิอายุ 30-60 ปี 
ในพื นทีอ่ าเภอเนินมะปราง 
จ านวน 2801 คน

ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พมิพพ์รรณ สุทธิ
แพทย/์ศุภลักษณ์

 ชมภูมี

6.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมและส่งออกข้อมูล ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พมิพพ์รรณ สุทธิ
แพทย/์ศุภลักษณ์

 ชมภูมี

7.ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผล ไม่ใช้งบประมาณ  

P 

พมิพพ์รรณ สุทธิ
แพทย/์ศุภลักษณ์

 ชมภูมี

รวมท้ังส้ิน 6,000

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม
งบประมาณ

ท้ังหมด

1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)
ตอบสนองแผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม โครงการท่ี 7 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

โครงการท่ี 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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 ซื อเวชภัณฑ์ใช้ในระบบ
ประปาและบ าบัดน  าเสีย

 -ผลตรวจน  าบริโภคและน  าทิ งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน                       
      -ไม่เกิดมลภาวะ

ระบบประปา  
ระบบบ าบัดน  า

เสีย

ระบบประปา  
ระบบบ าบัด   

น  าเสีย

1.คลอรีนน  า 10% ถังละ 550 บาท 
x จ านวน  90 ถัง

49,500

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

16
,50

0

16
,50

0

16
,50

0

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.2 ค่าทดสอบคุณภาพน  าทิ ง
อาคาร

 -ผลตรวจน  าบริโภคและน  าทิ งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ระบบบ าบัด น  า
เสีย

2จุด (บริเวณน  า
เข้า-ออกระบบ)

1.ค่าตรวจวเิคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่างน  าเสีย/น  าทิ ง 3 ครั งๆละ  2
 จุดๆละ1,800 บาท 10,800

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

3,6
00

3,6
00

3,6
00

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.3 ค่าทดสอบคุณภาพน  า
บริโภค

 -ไม่เกิดมลภาวะ ระบบประปา ต้นท่อ,โรงครัว,
OPD,IPD

2.ค่าตรวจวเิคราะห์และทดสอบ
ตัวอย่างน  าบริโภค 3 ครั งๆละ 4
จุดๆละ  2,600 บาท 31,200

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

10
,40

0

10
,40

0

10
,40

0

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.4 เปล่ียนทรายกรองประปา  -ผลตรวจน  าบริโภคและน  าทิ งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ระบบประปา ระบบประปา 1.ค่าทรายกรอง คิวละ 5,500 บาท 
x จ านวน 4 คิว

22,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

22
,00

0 นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

KPI     รพ.เนินมะปรางพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ช่ือโครงการ/แผนงาน  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

1.พัฒนาคุณภาพระบบประปา/บ าบัดน้ าเสีย

หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

ระบบประปา 1.เปล่ียนสารกรองแมงกานีส 1
กระสอบ x 5,500บาท

5,500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 5,5

00

2.เปล่ียนสารกรองคาร์บอน 1
กระสอบ x 5,500บาท

5,500 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 5,5

00

3.เปล่ียนสารกรองเรซิน 2 กระสอบ 
x 5,500บาท

11,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 11

,00
0

4.ไส้กรองตะกอนหยาบ 12 ชิ น x 
1,000 บาท

12,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล 12

,00
0

5.ไส้กรองเซรามิก 15 แท่ง x 1,000
 บาท

15,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

15
,00

0

1.6 ซื ออุปกรณ์ระบบประปา 2.น  ายาอิเล็คโทรไลต์ 700บาทx2ขวด 1,400 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

1,4
00 นางวรรษมน 

แก้วแสนเมือง

1.7 ค่าจ้างเหมาดูแล
บ ารุงรักษาถังเก็บน  าใสและ
หอถังสูงระบบประปา

ระบบประปา ระบบประปา 1.ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาถังเก็บ
น  าใสและหอถังสูงระบบประปา

7,000

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

7,0
00 นางวรรษมน 

แก้วแสนเมือง

1.5 เปล่ียนสารกรองเคร่ือง
กรองน  าระบบประปา

 -ผลตรวจน  าบริโภคและน  าทิ งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ระบบประปา

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

1.8 ค่าจ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 
ในบ่อรวบรวมน  าเสีย

  ระบบบ าบัด
น  าเสีย

2 บ่อ 1.ค่าจ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูลในบ่อ
รวบรวมน  าเสียข้างห้องประชุมและ
บ่อบนระบบบ าบัด เทีย่วรถละ 
600x20 เทีย่วรถ

12,000

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

12
,00

0 นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.9 อบรมเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานระบบบ าบัดน  าเสีย

 -ผ่านการอบรมระบบบ าบัดน  าเสีย
จนท.ระบบ
บ าบัดน  าเสีย

3  คน

ไม่ใช้งบประมาณ

P
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

2.1 จัดอบรมจนท.รณรงค์
การคัดแยกขยะ

 -อัตราการคัดแยกขยะถูกหลัก
สุขาภิบาล

เจ้าหน้าทีร่พ.นป 191 คน บรูณาการร่วมกับอบรม IC

P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

3.1ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 ผ่านช่องทางออนไลน์
http://164.115.27.219/HS4
/login.aspx

 -ประเมินตนเองเพือ่การพัฒนางาน
ด้านวศิวกรรมความปลอดภัย

รพ.เนินมะปราง 1ครั ง

ไม่ใช่งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

2.พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย

3.งานวิศวกรรมความปลอดภัย



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

3.2จัดท าข้อมูลการจัดการ
คุณภาพ  ตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 ได้แก่ ระบบงานอาคารและ
สภาพแวดล้อม ระบบงาน
ความปลอดภัย และระบบ
ส่ิงแวดล้อม

 -มีข้อมูลตามเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

รพ.เนินมะปราง

ไม่ใช่งบประมาณ

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

3.3จัดท าแผนการพัฒนาและ
การวางผังโรงพยาบาลด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาลทีส่อดคล้องกับ
สภาพการปัจจุบัน

 -มีแผนการพัฒนาและการวางผัง
ของ รพ.เนินมะปราง

รพ.เนินมะปราง

ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.4จัดสร้างโครงสร้างทาง
กายภาพของอาคารและ
สภาพแวดล้อมให้มี
องค์ประกอบทีเ่หมาะสม
ครบถ้วนต่อการใช้งาน เพือ่ให้
เกิดความปลอดภัยแก่
เจ้าหน้าทีแ่ละผู้มารับบริการ
ในโรงพยาบาล

 -มีอาคารและสภาพแวดล้อมทีม่ี
องค์ประกอบทีเ่หมาะสมกับการใช้
งาน

รพ.เนินมะปราง

แผนพัฒนาENVปี2565

ทีม ENV



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

3.5 จัดท าแผนงานในการเฝ้า
ระวงัให้อาคารมีสภาพพร้อม
ใช้งาน และมีความมัน่คง
แข็งแรง

 -มีแผนงานเฝ้าระวงัโครงสร้าง
อาคารให้บริการของ รพ.เนิน
มะปราง

อาคาร
ให้บริการของ
รพ.เนินมะปราง 1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.6  ด าเนินการตรวจสอบ
สภาพอาคารและบันทึกการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร

 -มีการตรวจสอบสภาพอาคาร
เสนอต่อผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1
 ครั ง

อาคาร
ให้บริการของ
รพ.เนินมะปราง

1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.7 จัดท ารายงานผลต่อ
หัวหน้า หน่วยงานหรือ
ผู้บริหารโรงพยาบาล

 -มีรายงานผลการเฝ้าระวงั
โครงสร้างอาคารให้บริการของรพ.
เนินมะปราง

อาคาร
ให้บริการของ
รพ.เนินมะปราง 1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.8 มีผลการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาหลังจากทีไ่ด้รับ
รายงานจากผู้ปฏิบัติ

 -มีรายงานผลการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาทีพ่บในการเฝ้าระวงั
โครงสร้างอาคารให้บริการของรพ.
เนินมะปราง

อาคาร
ให้บริการของ
รพ.เนินมะปราง

ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

3.9 กรณีตรวจสอบอาคารพบ
ส่ิงทีอ่าจเป็นผลให้อาคารไม่
พร้อมใช้งานหรือไม่มีความ
มัน่คงแข็งแรงเกินขีด
ความสามารถในการแก้ไข
ปรับปรุง ควรมีการตรวจสอบ
อาคารและให้ค าแนะน าใน
การดูแลรักษาอาคารให้มี
สภาพพร้อมใช้งานโดย
ผู้เชีย่วชาญฯต่อไป 

 -มีเอกสารการตรวจสอบอาคาร 
โดยผู้เชีย่วชาญ

อาคาร
ให้บริการของ
รพ.เนินมะปราง

ไม่ใช่งบประมาณ P

ทีม ENV

3.10 ด าเนินการตรวจสอบ
มาตรฐานวศิวกรรมความ
ปลอดภัย (7ระบบ)

 -ระบบสนับสนุนได้มาตรฐานพร้อม
ใช้งาน

รพ.เนินมะปราง 1.ค่าเบี ยเลี ยง 240บาทx3คนx2วนั 
เป็นเงิน 1,440บาท

1,440

1,4
40

2.ค่าน  ามันเชื อเพลิง 1คัน (พาหนะ
ระยะทางไป-กลับ) 77กม x 4บาท 
เป็นเงิน 1,232บาท

1,232

1,2
32

3.11พัฒนาระบบบริการตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 ให้ผ่านการรับรองโดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ

 -ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รพ.เนินมะปราง

ไม่ใช่งบประมาณ

ทีม ENV

ทีม ENV



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

3.1 จัด big cleaning day  -รพ.เนินมะปราง ผ่านเกณฑ์
healthy work place

รพ.เนินมะปราง
ไม่ใช้งบประมาณ P P P P

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

3.2 ก าจัดขยะบนหลังคา
แฟลตบ้านพักเจ้าหน้าที ่ 1 
ครั ง/ปี

แฟลตบ้านพัก
เจ้าหน้าที ่1 
แห่ง

1.ก าจัดขยะบนหลังคาแฟลตบ้านพัก
เจ้าหน้าที ่1 ครั ง/ปี จ านวน4,000
บาทx1แห่ง เป็นเงิน4,000บาท

4,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

4,0
00

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

3.3 ก าจัดปลวกอาคารตึก
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน,ตึกเบญจมาศ

รพ.เนินมะปราง 1. ก าจัดปลวกอาคารตึกอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน,ตึกเบญจมาศ  (เป็นเงิน
62,700บาท

62,700
เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

62
,70

0 น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

4.1 ประกาศนโยบาย Green
 and clean

 -พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

รพ.เนินมะปราง ไม่ใช้งบประมาณ

P

น.ส.ปกิตตา
สิงห์กวาง

4.2สุ่มตรวจการคัดแยกขยะ
ในหน่วยงาน

 -พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

รพ.เนินมะปราง ไม่ใช้งบประมาณ
P P P P

3.พัฒนางาน 5 ส / ท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน

4.พัฒนางานสาสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน Green and clean



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

4.3 ประชาสัมพันธ ์รณรงค์
มาตรการประหยัดพลังงาน
และลดการใช้วสัดุทีผ่ลิตขึ น
จากพลาสติก ภายใน
หน่วยงานโรงพยาบาล และ
สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

 -พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

รพ.เนินมะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ P

4.4 มีการส่งเสริมให้เกิด
นวตักรรม Green

 -พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

รพ.เนินมะปราง ไม่ใช่งบประมาณ

4.5 รณรงค์สร้างเครือข่าย
พัฒนา  Green ลงสู่ชุมชน

 -พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

รพ.เนินมะปราง ไม่ใช้งบประมาณ

P

5.1 ประเมินมาตรฐานส้วมใน
โรงพยาบาล

 -ผ่านมาตรฐาน HAS รพ.เนินมะปราง 1ครั ง
ไม่ใช้งบประมาณ P

น.ส.ปกิตตา
สิงห์กวาง

5.2 รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน
รับวนัสงกรานต์

 -ผ่านมาตรฐาน HAS รพ.เนินมะปราง 2 แห่ง ไม่ใช้งบประมาณ
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล
P

น.ส.ปกิตตา
สิงห์กวาง

5.งานมาตรฐานส้วม



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

1

ประกาศนโยบายใน
ปีงบประมาณ 2565 ทีเ่ป็น
ลายลักษณ์อักษร

 -เพือ่เร่งรัดพัฒนาโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยอย่างต่อเนือ่งและ
ยัง่ยืน

รพ.เนินมะปราง

ไม่ใช่งบประมาณ P

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล

อาหาร
ปลอดภัย

2

แต่งตั งคณะท างาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ปี2565

 -ให้มีบทบาทหน้าทีก่ าหนดกรอบ
แนวทาง/ มาตรการ แผนงาน
โครงการ และติดตามผลเพือ่
ขับเคล่ือนบูรณาการท างานร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

5-7 คน 
(ผู้รับผิดชอบ
งาน/เภสัชกร/
บริหาร/จนท.
พัสดุ/พยาบาล
ผู้ป่วยใน/คน

ครัว)

ไม่ใช่งบประมาณ P

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล

อาหาร
ปลอดภัย

3
แจ้งให้ผู้เกีย่วข้องรับทราบ,. 
ติดป้ายประชาสัมพันธห์น้า 
รพ.และเสียงตามสายของ 

 -ให้ประชาชน เจ้าหน้าที ่และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับทราบ

1 ครั ง
ไม่ใช่งบประมาณ P

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล

อาหาร

4

ประชุมชี แจงคณะกรรมการ
การด าเนินงานและสรุปผล
ติดตามโครงการ

ไม่ใช่งบประมาณ P  P  

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล

อาหาร
ปลอดภัย

6.งานอาหารปลอดภัย



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

5

ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

สร้างการมีส่วนร่วมด าเนินงาน

 5.1 ส ารวจ/บันทึกข้อมูล
พื นฐานการใช้วตัถุดิบส าหรับ
น ามาปรุงอาหาร และแหล่ง
ผลิตวตัถุดิบส าหรับน ามาปรุง
อาหาร

ไม่ใช่งบประมาณ P

5.2 ประเมินตนเองตามเกณฑ์
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 -พัฒนางานได้ตามเกณฑ์ 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย    โรงครัว   

รพ.เนินมะปราง

1 ครั ง

ไม่ใช่งบประมาณ P

 5.2 ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ,คนครัว ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร และความรู้
ทางโภชนาการ

 -ผู้ประกอบ,เจ้าหน้าที ่มีความรู้
ปฏิบัติตนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้ประกอบการ,
เจ้าหน้าทีโ่รง
ครัว

1 ครั ง

ไม่ใช่งบประมาณ P

 5.3 สุ่มตัวอย่างตรวจหาการ
ปนเปือ้นแบคทีเรียในอาหาร
ทางสายยาง(อาหารเหลว)

 -เพือ่เฝ้าระวงัคุณภาพอาหารเหลว
ตามเกณฑ์

โรงครัวรพ.เนิน
มะปราง

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

5,000
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 2,5
00

2,5
00

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง/ 
นายพันธุ์

ณรงค์ ราช
อินตา



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

 5.4 สุ่มตัวอย่างตรวจหาสาร
ปนเปือ้น/สารฆ่าแมลงตกค้าง
ในผัก ผลไม้

 -เพือ่เฝ้าระวงัคุณภาพตัวอย่าง
อาหารตามเกณฑ์

สถานที่
จ าหน่ายอาหาร
,โรงครัว

12 ครั ง

ขอสนับสนุนชุดตรวจจากสสจ.พล

 5.5 ตรวจหาการปนเปือ้น
แบคทีเรียในภาชนะใส่อาหาร
,อาหาร และมือผู้ปรุงอาหาร 
ด้วย SI-2 รวมทั งตรวจน  า
บริโภคด้วย อ.13

 -เพือ่เฝ้าระวงัคุณภาพอาหารและ
น  าบริโภคตามเกณฑ์

สถานที่
จ าหน่ายอาหาร
,โรงครัว

4 ครั ง 1.ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI2 
90ขวดx16บาท

1,440
เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 72
0

72
0

 5.6 ตรวจสุขภาพประจ าปี
และตามความเส่ียงให้
ผู้ประกอบการ,คนครัวของ รพ.

 -เพือ่เฝ้าระวงัสุขภาพผู้ประกอบ
อาหารตามเกณฑ์

ผู้ประกอบการ,
เจ้าหน้าทีโ่รง
ครัว

1 ครั ง ไม่ใช้งบประมาณ

P

6

จัดท าเมนูอาหารและรายการ
วตัถุดิบหมุนเวยีน ล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 เดือน

มีเมนูอาหารและรายการวตัถุดิบ
หมุนเวยีนล่วงหน้าอย่างน้อย2 เดือน

โรงครัวรพ.เนิน
มะปราง

ไม่ใช่งบประมาณ

7 จัดท าระบบจัดซื อจัดจ้าง

  7.1 แต่งตั งคณะกรรมการ
ตรวจรับวตัถุดิบปรุงอาหาร

 7.2 แจ้งเวยีนให้ทราบ

 7.3 ให้สะท้อนข้อมูลกลับ

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง/ 
นายพันธุ์

ณรงค์ ราช
อินตา

ให้มีการด าเนินงานจัดซื อจัดจ้าง
ถูกต้องตามข้อกฎหมายและ

ระเบียบทางราชการทีเ่กีย่วข้อง

ไม่ใช่งบประมาณ คณะกรรมการ
โรงพยาบาล

อาหาร
ปลอดภัย



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

8 ตรวจสอบคุณภาพ

 8.1 ตรวจรับวตัถุดิบให้
ครบถ้วน ตรงตามคุณภาพ 
น  าหนัก ปริมาณ ชนิด ทุกวนั ไม่ใช่งบประมาณ

 8.2 ตรวจสอบเมนูอาหาร 
โดยโภชนากร ทุกวนั ไม่ใช่งบประมาณ

  นายพันธุ์
ณรงค์ ราช

อินตา

 8.3 ตรวจสอบสารปนเปือ้น
และสารตกค้างในอาหาร ใน
วตัถุดิบทีโ่รงครัว,ร้านอาหาร
ใน รพ.,ตลาด Green Market
 ส่งตรวจวเิคราะห์ที ่Mobile 
Clinic

เดือนละครั ง
ไม่ใช่งบประมาณ(ตรวจวเิคราะห์ที ่

Mobile Clinic)

27 24 20 24 22 29 26 24 27 26 29 28 น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

 8.4 ก าหนดมาตรการหรือ
ข้อตกลงเกีย่วกับการ
ด าเนินงาน เมือ่พบความไม่
ปลอดภัยในวตัถุดิบปรุง
อาหาร ตามหลักการจัดซื อจัด
จ้าง

1 ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ

คณะกรรมการ
โรงพยาบาล

อาหาร
ปลอดภัย

เฝ้าระวงัคุณภาพความปลอดภัย
ตั งแต่วตัถุดิบ การปรุงอาหาร ที่
ผลิตอาหาร สถานทีป่ระกอบอาหาร
 และแจกจ่ายหรือจ าหน่ายให้
ผู้บริโภค



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

จัดให้มีการจ าหน่ายสินค้า
การเกษตรอินทรีย์,GAP,
อาหารปลอดภัยสารพิษ ใน 
รพ. ทีผ่่านการรับรองตาม
มาตรฐาน

น.ส.ปกิตตา 
สิงห์กวาง

9.1 ทะเบียนผู้จ าหน่ายสินค้า
อาหาร/เกษตรในโรงพยาบาล ไม่ใช่งบประมาณ

9.2 จุดจ าหน่ายสินค้า Green
 Market

ไม่ใช่งบประมาณ

9.3 เก็บตัวอย่างตรวจสอบ
ความปลอดภัย

ส่งตรวจวเิคราะห์ที ่Mobile Clinic

9 เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ทีผ่ลิตสินค้าเกษตร,อาหารทีม่ีความ
ปลอดภัยอย่างยัง่ยืน

ทุกวนั



โครงการ ผลผลิต พ้ืนท่ี กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ จ านวน รายละเอียด จ านวน ระบุแหล่งงบ

(ระบุแหล่ง) (บาท) 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  ควบคุมคุณภาพงานอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
หน่วยงาน / กลุ่มงาน อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โรงพยาบาลเนินมะปราง

ล าดับ งบประมาณ

ระบุ  จ านวนเงิน

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 

10 ตรวจสอบคุณภาพประจ าปี 
และประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานโครงการGREEN & 
CLEAN Hospital plus

P

สสจ.พล./
ศูนย์อนามัยที่
 2 พล./ศวส.2

 10.1.ด้านอาหารผู้ป่วย
เฉพาะและวตัถุดิบน าเข้ามา
ปรุงอาหารในโรงพยาบาล

 10.2.เกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

 10.3 เกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
 โรงครัว และสถานที่
จ าหน่ายอาหาร ในโรงพยาบาล

258,712รวมท้ังส้ิน

เพือ่ตรวจเฝ้าระวงัด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาหารตั งแต่ต้น
ทาง จนถึงผู้บริโภค

1ครั ง 1ครั ง ไม่ใช่งบประมาณ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)

ตอบสนองแผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ        ตอบสนองโครงการท่ี 1 โครงการผลิตและพัฒนาคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตอบสนอง KPI ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด

ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเนินมะปรางปี2565

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
เคร่ืองวดัมวลไขมัน      
ก่อน-หลัง

ได้ผลสุขภาวะ 
จนท.ก่อน-หลัง

เพื่อได้ค่าสุข
ภาวะ ของ จนท.
เปล่ียบเทยีบ 
ก่อน-หลัง

จนท.รพ.นป.ทกุคน ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 
ปกิตตา

2. สนับสนุนกิจกรรมออก
ก าลังกาย

จนท.มีกิจกรรม
ออกกก าลังกาย
ร่วมกัน

เพื่อสนับสนุน
และกระตุ้น
กระแสการออก
ก าลังกายใน จนท.

จนท.รพ.นป.ทกุคน ไม่ใช้งบประมาณ

ปกิตตา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ



ช่ือโครงการ/แผนงาน โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเนินมะปรางปี2565

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 าป ี2565

ได้ผลสุขภาพ 
จนท.ประจ าป ี

2565

เพื่อน าผลสุขภาพ
 เปรียบเทยีบ 
ก่อน-หลัง เข้า
โครงการฯ

จนท.รพ.นป.ทกุคน เบกิตามหลักประกัน
สุขภาพ

 

P 

สุกัญญา  
 จารุ

อภนิันท์

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
โรงพยาบาลที่
ประกอบด้วย ผู้แทน
หน่วยงานและองค์กร
แพทย์

ไม่ใช้งบประมาณ P P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.2 ประชุมทีม SRRT 
เครือข่ายภายในหน่วยงาน 
โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
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
รายงานสอบสวนโรคที่ต้อง
รายงานและออกสอบสวน
โรคผ่านระบบออนไลน์

มีระบบรับรายงาน 
และแจ้งข้อมูล
โรคติดต่อที่ต้อง
รายงานและสอบสวน
โรคทุกวันไม่เว้น
วันหยุด ราชการ 
(ความทันเวลา)

พัฒนาระบบการ
รายงานทีม SRRT 
เมื่อพบผู้ป่วย 
อย่างมีประสิทธิภาพ

 -ทีม SRRT ทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 
ทันเวลาที่ก 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
ชั่วโมง

บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ยานพาหะ
 มีความพร้อมใช้
ในการสอบสวน
ควบคุมโรคตลอด
24ชั่วโมง

 -ทีม SRRT ทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 จัดบอร์ด ข่าวสารด้านโรค
และภัยสุขภาพ ให้
ประชาชนรับทราบ

มีเอกสารส่ือสุขศึกษา
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อต่างๆตาม
ฤดูกาล

ผู้ป่วยที่มารับ
บริการมีความรู้
ด้านโรคและภัย
สุขภาพ

 - ผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล            
     - ประชาชนทั่วไป ไม่ใช้งบประมาณ

ขอรับการ
สนับสนุนส่ือ
จากส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.7 สอบสวนโรคเฉพาะราย 
(โรคที่เฝ้าระวัง) ตามรายงาน
 506

สอบสวนโรคได้
ครบถ้วน ทุกเคส

สอบสวนโรคทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุด 
ราชการ (ความ
ทันเวลา)

ผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยเป็นโรคที่ต้อง
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
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม/่
อุบัติซ  า

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

 - มีแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร -
 มี CPG รายโรค

ทีมคณะกรรมการ 
PCT,ทีมแพทย์, ทีม
ผู้เกี่ยวข้อง

ไม่ใช้งบประมาณ P

   

P P P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

1.9 ทบทวนระบบรับ
รายงานสอบสวนโรคและ
ระบบการรับปรึกษาแพทย์ 
รพศ. ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันเวลา

มีระบบรับรายงาน 
และแจ้งข้อมูล
โรคติดต่อที่ต้อง
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  - 
ทีมผู้เกี่ยวข้อง 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 จัดรณรงค์ในสัปดาห์ไข้เลือดออกผู้ป่วยที่มารับบริการมี
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

ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้เร่ืองโรค 
และรู้จักการ
ป้องกันโรค

 - ผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล   - 
ประชาชนทั่วไป ไม่ใช้งบประมาณ

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

4.2จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
จัดบอร์ด ข่าวสารเร่ืองโรค
อุจจาระร่วง

ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้เร่ืองโรค 
และรู้จักการ
ป้องกันโรค

 - ผู้มารับบริการใน
โรงพยาบาล   - 
ประชาชนทั่วไป

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

 1.ทบทวนค าส่ัง
คณะกรรมการ EOC ระดับ
อ าเภอ

คณะกรรมการ
ประชุมทีม ครบ
ตามเกณฑ์ทุกคน

ค าส่ังระดับอ าเภอ ไม่ใช้งบประมาณ

P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

2.ซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ  า (COVID)

เตรียมความพร้อม
รับการระบาด  1 
ครั ง/ปี

เจ้าหน้าที่ตามค าส่ัง 
CDCU จังหวัด

ไม่ใช้งบประมาณ   บูรณาการกับ
 สสจ.พิษณุโลก

P

นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

3.ป้องกันการแพร่กระจาย
เชื อ
3.1 เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเร่ืองการป้องกัน
ตนเอง
3.2 เตรียมความพร้อมของ
ห้องแยก negative 
pressure room และ 
อุปกรณ์ป้องกันในทุกจังหวัด
3.3 จัดท าและเผยแพร่แนว
ทางการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื อใน รพ.และ
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา

มีการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากร
 วัสดุอุปกรณ์ ยาน
พาหะ ในการ
สอบสวนควบคุม
โรคตลอด24ชั่วโมง

 -ทีม SRRT ทุก
หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง

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

4.การติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย
ยืนยัน(กรณีพบผู้ป่วยสงสัย
และยืนยัน)
-- High risk (ญาติ, ร่วมทัวร์
, นั่งแถวเดียวกันและสอง
แถวหน้า-หลัง): ติดตามวัด
ไข้ทุกวัน
--Low risk (เที่ยวบิน
เดียวกันและผู้สัมผัสอื่นๆ) 
ให้สังเกตอาการเองและ 
Self-report

รพ.สต.ทั ง 12 แห่ง ไม่ใช้งบประมาณ
นางวรรษมน 
แก้วแสนเมือง



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.จัดระบบบริการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
(5หมวด)

กลุ่มผู้ป่วยระบบ
สมัครใจและ
ระบบบังคับ
บ าบัดแบบไม่
ควบคุมตัวทุกราย

งบยาเสพติด
จากสนง.
ปลัด
กระทรวงสธ.
ในระบบ 
GFMIS

สสจ./แหล่งอื่น 0 นางวิรุด  
ดารา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม งานยาเสพติด

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

ผู้รับผิดชอบ

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

6.ระบบบริการก้าวหน้า

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 25 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.เข้ารับการอบรมฟื้นฟู้กระบวนการดูแลบ าบัดรักษา
ฟื้นฟูผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติด  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม

จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพติดทั ง
ในระดับทุติยภูมิ
และปฐมภูมิ

งบ สสจ./
หน่วยงานผู้
จัดวิชาการ

จนท.
ผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพ
ติดทั งใน

ระดับทุติย
ภูมิและปฐม

ภูมิ

3.พัฒนาสมรรถนะทีมบุคลากรยาเสพติดระดับปฐมภูมิ
และเครือข่ายด้านการติดตามในชุมชน

ผรช.งานยาเสพ
ติดในรพ.สต.ทุก
แห่งและ
เครือข่ายอสม.ยา
เสพติด

งบ สสจ./
หน่วยงานผู้
จัดวิชาการ

นางวิรุด  
ดารา / นาย
สมัญญา  
บัวครื น

รวมท้ังส้ิน 0

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   



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 จดัประชุมทีมคณะท างาน คืนขอ้มูล
วเิคราะหส์ถานการณ์ ตัวชี วดัส าคัญงาน
พฒันาการ เพิม่ทักษะการใช้เคร่ืองมือDSPM
 / DAIM และการบนัทึกขอ้มูลที่ถกูต้อง

จ านวน 15 คน ไม่ใช้งบประมาณ

P

พมิพพ์รรณ 
สุทธแิพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

  1.2 Update CPG งานพฒันาการเด็ก 
และโภชนาการเด็ก 0-5 ป ี65

จ านวน 15 คน ไม่ใช้งบประมาณ

P

พมิพพ์รรณ 
สุทธแิพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

  1.3. กจิกรรมใหค้วามรู้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
เด็กใน เร่ืองการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ 
พฒันาการเด็กปฐมวยัและการดูแลสุขภาพ
ในช่องปาก

จ านวน 348 คน 1.ค่าอาหารกลางวนั
อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 348 คนๆละ
 100 บาท 2. ค่า
เอกสาร วสัดุอปุกรณ์
ในการใหค้วามรู้

งบเงินบ ารุง รพ.
เนินมะปราง 
PPA 2564

P

พมิพพ์รรณ 
สุทธแิพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

1. แผนงานพัฒนาการเด็กและโภชาการเด็ก ปี 65

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (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 65

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 ป ีดูแล
ใหไ้ด้รับยาน  าเสริมธาตุเหล็กตามเกณฑ์

ไม่ใช้งบประมาณ

  1.3.รณรงค์สร้างกระแสการพาเด็กมารับ
การตรวจพฒันาการ 5 ช่วงวยัตามช่วงวนัที่
มีการรณรงค์

เด็กที่มีอายคุรบรอบ
การตรวจพฒันาการ
ทุกคน

ไม่ใช้งบประมาณ

P

พมิพพ์รรณ 
สุทธแิพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

  1.4.ติดตามเด็กที่มีพฒันาการล่าช้ามารับ
การตรวจตามเกณฑ์/การลงบนัทึกขอ้มูลใน
ระบบ

ไม่ใช้งบประมาณ พมิพพ์รรณ 
สุทธแิพทย์/
น.ส.จารุภา 
 ณ ล าปาง

  1.5.สรุปผลการด าเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ

P

พมิพพ์รรณ 
สุทธแิพทย์/
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.กจิกรรมค้นหาหญิงตั งครรภ์รายใหม/่คู่สมรสใหม่
แนะน ามารับบริการคลินิกคู่รักเพื่อรับบริการฝากครรภ์เร็ว
โดยเครือขา่ยอสม.แกนน าแมแ่ละเด็ก

คู่สมรสรายใหม/่หญิง
ตั งครรภ์

ไมใ่ชง้บประมาณ พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

3.ประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจนท.ผู้รับผิดชอบ
งานแมแ่ละเด็กเร่ือง 6  โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทย
คุณภาพ /ทักษะการตรวจครรภ์  การซักประวติั

จนท.ผู้รับผิดชอบงานรพ.
สต.ทุกแห่ง 25 คน

 ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 25 คนๆ
ละ100 บาทเป็นเงิน 2500 บาท

2,500 งบเงินบ ารุง

25
00

พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

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

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ผู้รับผิดชอบ

1ประชมุ MCH Broad ระดับอ าเภอ ทุก 3 เดือน         -
 ติดตามการใช ้6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ

จ านวน 15 คน ไมใ่ชง้บประมาณ

P

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์/
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 าเนินงานอนามยัแมแ่ละเด็ก 
Update CPG ปี 65

มคู่ีมอืแนวทางการ
ปฏิบัติงานและการส่งต่อ
ทางสูติกรรมครบทุกรพ.สต.

ไมใ่ชง้บประมาณ  

P 

พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

5.จดักจิกรรมโรงเรียนพ่อ แม่ หญิงตั งครรภ์และสามทีุก
ราย

ไมใ่ชง้บประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์/
นางสาว
ละอองดาว 
ทับอาจ

6. รณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธก์ารเลี ยงลูกด้วยนม
แมอ่ยา่งต่อเนื่อง                                                 
         * ร่วมกจิกรรมรวมพลคนกนินมแม ่                  
   * ฟื้นฟูวชิาการเร่ืองนมแมส่ าหรับจนท.                   
 * สนับสนุนถงุเกบ็น  านมส าหรับมารดาหลังคลอด

หญิงตั งครรภ+์หญิงหลัง
คลอดทุกราย

ไมใ่ชง้บประมาณ  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

พิมพ์พรรณ 
สุทธแิพทย์/
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 ปอ้งกัน ดูแล
รักษา โรควณัโรค

สหวชิาชีพโรงพยาบาลเนนิมะปราง
0 P

ชวฌิฎา

2.ประชุมคณะกรรมการปอ้งกัน ดูแลรักษา
 โรควณัโรค 2 ครั งต่อปี

คณะกรรมการ การปอ้งกัน ดูแลรักษาโรค
วณัโรค โรงพยาบาลเนนิมะปราง 0 P P

ชวฌิฎา

3. จัดท าแผนงานโครงการ ร่วมกับทมีสห
สาขาวชิาชีพในโรงพยาบาลเนนิมะปราง

คณะกรรมการ การปอ้งกัน ดูแลรักษาโรค
วณัโรค โรงพยาบาลเนนิมะปราง 0 P

ชวฌิฎา

4.จัดใหบ้ริการคลินกิรักษาโรควณัโรค ตาม
มาตรฐาน

คณะกรรมการ การปอ้งกัน ดูแลรักษาโรค
วณัโรค โรงพยาบาลเนนิมะปราง 0

ชวฌิฎา

5.ติดตามผู้สัมผัสร่วมบา้นผู้ปว่ยวณัโรค
ปอดรายใหม่และกลับเปน็ซ  ามาคัดกรอง
โรควณัโรค

ผู้สัมผัสร่วมบา้นผู้ปว่ยวณัโรคปอดรายใหม่
และกลับเปน็ซ  า 0

ชวฌิฎา

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

6.ทบทวนเวชระเบยีนโรควณัโรค 2 ครั ง
ต่อปี

เวชระเบยีนโรควณัโรค

0 P P

ชวฌิฎา

7.พัฒนางาน CQI โรควณัโรค CQI ของงานวณัโรค
0 P

ชวฌิฎา

8.จัดกิจกรรมรณรงค์วนั "วณัโรคโลก" นกัเรียนและประชาชนทั่วไป
0 P

ชวฌิฎา

9. สรุปผลการด าเนนิงานประจ าปี
งบประมาณ 2565

คณะกรรมการ การปอ้งกัน ดูแลรักษาโรค
วณัโรค โรงพยาบาลเนนิมะปราง

0 P P

ชวฌิฎา

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 
ปอ้งกนั ดูแลรักษา โรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ .

สหวชิาชีพ
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางได้รับการ
แต่งตั งคณะกรรมการ

หนังสือแต่งตั ง
คณะกรรมการ
ปอ้งกนัดูแลรักษา
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์

จ านวน 12 คน ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

ชวฌิฎา

2.ประชุมคณะกรรมการ
ปอ้งกนั ดูแลรักษา โรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
 2 ครั งต่อปี

ประชุม 2 ครั งต่อ
ปงีบประมาณ

คณะกรรมการ การ
ปอ้งกนั ดูแลรักษา
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง 2 ครั ง/ปี

จ านวน 12 คน ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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.จดัท าแผนงานโครงการ 
ร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพใน
โรงพยาบาลเนินมะปราง

มีแผนงานด าเนินการ
ปอ้งกนัดูแลรักษาโรค
เอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์

คณะกรรมการ การ
ปอ้งกนั ดูแลรักษา
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

สหวชิาชีพ
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

4.จดักจิกรรมเชิงรุกภายใต้
กระบวนการ RRTTR           
    4.1Reach ค้นหากลุ่ม
ประชากรหลักเชิงรุก ในพื นที่
อ าเภอเนินมะปราง

การเขา้ถงึ 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 

ชวฌิฎา

4.2 Recruit ส่งต่อกลุ่ม
ประชากรหลักเขา้สู่ระบบ
บริการ ประชาสัมพนัธช์่องทาง
เขา้สู่ระบบบริการของ
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 

ชวฌิฎา



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

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง 2 มื อ 
จ านวน 160 คน คนๆ
ละ 100 บาท

16,000 งบสปสช เขต2  

P 

 

P 

ชวฌิฎา

ค่าชุดตรวจ Syphilis 
screening test RPR 1
 กล่องราคา 2,800 บาท

0

งบวสัดุ
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

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

0

งบวสัดุ
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

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

0

งบวสัดุ
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

ค่า syringe 5 ml 
จ านวน 3 กล่องๆละ 
130 บาท

0

บูรณาการร่วมกับ
งบยาเสพติด

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

เขม็ No.22 จ านวน 3
กล่องๆละ 50 บาท

0
บูรณาการร่วมกับ

งบยาเสพติด
 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

4.3 Test บริการตรวจหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์
และบริการส่งต่อเพือ่ตรวจหา
การติดเชื อเอชไอว ี- อบรมให้
ความรู้ตระหนักถงึความส าคัญ
ในการตรวจหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธแ์ละตรวจหาการ
ติดเชื อเอชไอวกีลุ่มประชากร
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 ส่งต่อเขา้
กระบวนการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส ในกรณีที่ประชากรหลัก
มีผลเลือดผิดปกติ

กลุ่มประชากรหลัก 
MSM,TGที่ผลเลือด
ผิดปกติ ได้เขา้สู่
ระบบการรักษา

กลุ่มประชากรหลัก
 MSM,TG,

กลุ่มประชากร
หลัก MSM,TG ที่
ผลเลือดผิดปกติ

ไม่ใช้งบประมาณ 0

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่ง 2 มื อ 
จ านวน 160 คน คนๆ
ละ 100 บาท

16,000 งบสปสช เขต2  

P 

ชวฌิฎา

รวม 32,000

6.ใหสุ้ขศึกษาประชาสัมพนัธ์
เกีย่วกบัโรคเอดส์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์

มีบริการใหสุ้ขศึกษา
ประชาสัมพนัธ์
เกีย่วกบัโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์

ผู้มารับบริการ ผู้มารับบริการ

ไม่ใช้งบประมาณ 0

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

4.5 Retain กจิกรรมการคงอยู่
ในระบบ กลุ่มประชากรหลักที่
ผลเลือดปกติ ได้รับอบรมให้
ความรู้เร่ือง การตรวจเลือดซ  า
 หลังจากตรวจครั งแรก ๓  
เดือนกลุ่มประชากรหลักที่มีผล
เลือดผิดปกติได้รับการรักษา
ดูแลอยา่งต่อเนื่อง

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.จดักจิกรรมรณรงค์วนั"VCT 
day" และ"วาเลนไทน์"

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป

นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป ไม่ใช้งบประมาณ

0.00 ชวฌิฎา 

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

งบวสัดุ
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

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

งบวสัดุ
วทิยาศาสตร์
การแพทย์

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

ค่า syringe 5 ml 
จ านวน 1 กล่องๆละ 
130 บาท 0

งบยาเสพติด  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

เขม็ No.22 จ านวน 1
กล่องๆละ 50 บาท 0

งบยาเสพติด  

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

8.ตรวจคัดกรอง HIV ในหญงิ
ตั งครรภแ์ละสามี

หญงิตั งครรภแ์ละสามี
ได้รับการคัดกรอง HIV

หญงิตั งครรภแ์ละ
สามี

หญงิตั งครรภแ์ละ
สามี ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

9.คัดกรองวณัโรคโดยวธิ ีCXR 
ในคลินิกผู้ปว่ยที่รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสปลีะ 1 ครั ง

ผู้ปว่ยรับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส
ได้รับการCXRร้อยละ
 100

ผู้ปว่ยรับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส

ผู้ปว่ยรับการ
รักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

7.จดักจิกรรม Harm 
reduction ในกลุ่มบ าบดัสาร
เสพติด ในการตรวจหาการติด
เชื อ HIV

ผู้เขา้รับการบ าบดัสาร
เสพติดได้รับการตรวจ
 Anti HIV

ผู้เขา้รับการบ าบดั
สารเสพติด

ผู้เขา้รับการ
บ าบดัสารเสพติด



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
บคุลากรทางการแพทยใ์นการ
เลือกปฏบิติัต่อประเด็นที่
เกีย่วเนื่องจากเอชไอวี

ร้อยละของบคุลากร
ทางการแพทยท์ี่มี
ทัศนคติเลือกปฏบิติั
ต่อประเด็นที่
เกีย่วเนื่องจากเอชไอวี
ไม่เกนิร้อยละ 50

บคุลากรโรงพยาบาล
เนินมะปรางที่
เกีย่วขอ้ง(ทุก
หน่วยงาน)

บคุลากร
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางที่
เกีย่วขอ้ง(ทุก
หน่วยงาน) ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

11.ขึ นทะเบยีนผู้ปว่ย HIV 
เพือ่รับการสนับสนุนเบี ยยงัชีพ
จากองค์การส่วนท้องถิน่

ผู้ปว่ยที่เปดิเผยตัว
ได้รับการขึ นทะเบยีน
ร้อยละ 100

ผู้ปว่ยติดเชื อHIVที่
เปดิเผยตัว

ผู้ปว่ยติดเชื อHIV
ที่เปดิเผยตัว

ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

12.สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ 2565

มีการสรุปผลงานที่ 9
เดือนและ12เดือน

คณะกรรมการ การ
ปอ้งกนั ดูแลรักษา
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

คณะกรรมการ 
การปอ้งกนั ดูแล
รักษาโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

ไม่ใช้งบประมาณ

0

 

P 

 

P 

ชวฌิฎา

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

สหวชิาชีพโรงพยาบาล
เนินมะปราง

สหวชิาชีพโรงพยาบาล
เนินมะปราง 0 P

ชวฌิฎา

2.ประชุมคณะกรรมการป้องกัน ดูแลรักษา
 โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์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

ชวฌิฎา

3. จัดท าแผนงานโครงการ ร่วมกับทีมสห
สาขาวชิาชีพในโรงพยาบาลเนินมะปราง

มีแผนงานด าเนินการป้องกันดูแล
รักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

คณะกรรมการ การป้องกัน
 ดูแลรักษาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

คณะกรรมการ การ
ป้องกัน ดูแลรักษาโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P

ชวฌิฎา

4.อบรมพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายใน
การจัดตั ง Teen center

ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์และเครือข่าย
ท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องได้รับการอบรม
ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ ์และ
เครือข่ายท้องถิน่ที่
เกีย่วข้องจ านวน 5 คน

ผู้รับผิดชอบงาน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์และ
เครือข่ายท้องถิน่ที่
เกีย่วข้องจ านวน 5 คน

0

สสจ.พล.

P P P

ชวฌิฎา

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

ชวฌิฎา

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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
เพศสัมพันธ ์2 ครั งต่อปี

มีการทบทวนเวชระเบียน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์2 ครั ง
ต่อปี

เวชระเบียนโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เวชระเบียนโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 0 P P

ชวฌิฎา

7. ให้บริการคลินิกป้องกัน ดูแลรักษา โรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จัดตั งคลินิกโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ทีมคณะกรรมการดูแล
คลินิกโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ทีมคณะกรรมการดูแล
คลินิกโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

0

ชวฌิฎา

ส ารวจแหล่งแพร่
ในอ าเภอเนิน
มะปราง 0 ไม่ใช้งบประมาณ P

ชวฌิฎา

ค่าจ้างท า Roll up 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์ขนาด
 60x160 cm

1,000 เงินบ ารุง P

ชวฌิฎา

9.จัดกิจกรรมรณรงค์วนั "วาเลนไทน"์ จัดกิจกรรมวนัวาเลนไทน์ นักเรียนและประชาชน
ทัว่ไป

นักเรียนและประชาชน
ทัว่ไป 0 P

ชวฌิฎา

10. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2565

มีการสรุปผลงานที ่9เดือนและ12
เดือน

คณะกรรมการ การป้องกัน
 ดูแลรักษาโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

คณะกรรมการ การ
ป้องกัน ดูแลรักษาโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
โรงพยาบาลเนินมะปราง

0 P P

ชวฌิฎา

รวมท้ังส้ิน 1,000.00

8.ออกส ารวจแหล่งแพร่โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์/ สถานบริการเส่ียง

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

แหล่งแพร่โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ ์/ 
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.ติดตามและพฒันาเคร่ืองชั่งน  าหนัก สอบเทียบเคร่ืองมือ
 ในสถานศึกษาทุกสังกัด
ให้ความรู้แก่ครูอนามัยโรงเรียน ในการแปลผลที่ถูกต้อง

จ านวน 36 
โรงเรียน

ไม่ใช้งบประมาณ

 

P 

น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆมัพร  

ซ่งสกลุชัย

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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 นที่

จ านวน 15 คน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆมัพร  

ซ่งสกลุชัย

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.จัดประชุมเชิงปฏบิัติการโรงเรียนรอบรู้พฒันาศักยภาพ
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน/ครูอนามัยโรงเรียน/ครูพละ ตาม
โครงการกระโดดโลดเต้นเล่นเพื่อชาติ/และสร้างภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสมส 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.ทิฆมัพร  

ซ่งสกลุชัย

4.กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียนออกก าลังกายในโรงเรียน จ านวน 36 
โรงเรียน

1.ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างผู้เข้าอบรม

งบกองทุน
ต าบลแต่ละ

พื นที่
 

P 

น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆมัพร  

ซ่งสกลุชัย

 5.เฝ้าระวังโรคโลหิตจางในเด็กอายุ  6-14 ปี  คัดกรอง
ภาวะซีด/ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามชุดสิทธิประโยชน์

เด็ก 6 -14 ปีทุก
คนในโรงเรียน

ไม่ใช้งบประมาณ น.ส.พิมพ์ลภัสร์
 สายตรง/    
น.ส.ทิฆมัพร  

ซ่งสกลุชัย

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

แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 26 โครงการการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพลระยะกลาง (Intermediate Care) 

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)



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 นัดมารักษาทุกวนั 
5 ครั ง/สัปดาห์

0

ไม่ใช้งบประมาณ

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

0
นัก

กายภาพบ าบัด

4.งานบริการทางคลินิค COPD ≥ 50% ให้สุขศึกษาผู้ป่วย COPD คัดเลือกผู้ป่วยที่
สามารถเดิน 6minute walk test  บันทึก
ระยะทางที่เดินครั งที่ 1 และครั งที่ 2 เพื่อ
ประเมินสมรรถภาพการท างานของปอด

0

ไม่ใช้งบประมาณ

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

0 กมลชนก

5.ออกเยี่ยมบ้านกับทีมสหวชิาชีพ HHC ออกเยี่ยมบ้านกับทีม HHC 2 วนั/สัปดาห์ 
(บ่ายวนัจนัทร์และบ่ายพฤหัสบดี)

0

ไม่ใช้งบประมาณ

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 0

นัก
กายภาพบ าบัด

ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้ป่วยในโครงการ IMC ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องในสถานะ
ผู้ป่วยใน ≥3 วนั/ครั ง

> 60 ผู้ป่วย Stroke,Traumatic Brain injury  
และ Spinal Cord Injury ที่เกิดโรคไม่เกิน 
6 เดือน ที่ส่งต่อจาก รพ.พุทธชินราชและผุ้
ป่วยโรงพยาบาลเนินมะปรางค้นพบเอง 
ได้รับการฟื้นฟู Admit ≥3 วนั/ครั ง

0

ไม่ใช้งบประมาณ / / / /

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
รวม

งบประมาณ
ท้ังหมด

/ / 0
นัก

กายภาพบ าบัด

3. ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ≥80% ประเมิน berthel index แรกรับ และตั ง 
Gold ก่อนการฟื้นฟู ติดตามฟื้นฟูและ
ประเมินผู้ป่วยต่อเนื่อง 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.จดัซื ออุปกรณ์ช่วยเดินและรถเข็นนั่งส าหรับแจกคนพิการ ผู้ป่วยและคนพิการที่มีปัญหาเร่ืองการ
เคล่ือนไหวที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเนิน
มะปราง แพทย์ส่งปรึกษานักกายภาพบ าบัด
เพื่อพิจารณาแจกกายอุปกรณ์ที่จ าเป็นและ
เหมาะสมให้แกผู้ป่วย

50,500 เงินบ ารุง

 
/
 50,500 วรรณกาญจน์

7.ออกให้บริการทางกายภาพบ าบัดร่วมกับทีม PCC ออกให้บริการ PCC ร่วมกับสหวชิาชีพ ตาม
แผนที่ทีมก าหนดไว ้โดยให้บริการผู้ป่วย
กลุ่มปวดในช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.และ
ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
เดินทางมารับบริการได้ในช่วงบ่าย 

0 ไม่ใช้งบประมาณ

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 0

นัก
กายภาพบ าบัด

8. จดัท าส่ือให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ ค่าจา้งจดัท าแผ่นพับและส่ือให้ความรู้

3,000 เงินบ ารุง

 
/
 

3,000 กมลชนก

9. พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานการ บริหารทรัพยากรบุคคลตาม
สมรรถนะ

2 ครั ง/ คน/ ปี

0 เงินบ ารุง

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 

 
/
 0 วรรณกาญจน์

รวมท้ังส้ิน 53,500
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  -

   

   
   

   
   

   
  -

   

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.

จา้งเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศเคร่ือง
ละ 400 บาท

40,000

รวม 40,000
จา้งเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศเคร่ือง
ละ 400 บาท

20,000

รวม 20,000

บ ารุงรักษาประจ าปี 15,000

รวม 15,000

4ย้ายเมนวาล์วน  า แยกปิดเฉพาะโซน ลดผมกระทบปิดน  าทั งระบบ โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

25,000

25
00

0.0
0 ณัฐพงศ์

รวม 25,000

ค่าน  ามันเคร่ือง ค่าตรวจเช็คระบบ 
เคร่ือง 300 KVA และอุปกรณ์ต่างๆ 
ในระบบ 55,000

รวม 55,000

ผู้รับผิดชอบ

1. ล้างเคร่ืองปรับอากาศ(รวมPCU) ยืดอายุการใช้งานและลด
ฝุ่นละออง

การท างานที่เต็มประสิทธภิาพ
และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

เคร่ืองปรับอากาศใน
โรงพยาบาล 100 

เคร่ือง
เงินบ ารุง รพ.

วกิาล

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

2.ล้างเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้งาน 24 ชม ล้างฝุ่นละออง พร้อมอัด
น  ายาความเย็น

ลดความเส่ือมสภาพของระบบ
อัดความเย็นและเพิ่ม

ประสิทธภิาพการท างานของ
เคร่ืองปรับอากาศที่ท างาน 24

 ซม

หน่วยงานที่เปิด
บริการ 24 ชมจ านวน

 50 เคร่ือง
เงินบ ารุง รพ.

40
00

0.0
0

20
00

0.0
0

วกิาล

3.บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 500 kva บ ารุงรักษาประจ าปี เป็นไปตามมาตราฐานการไฟฟ้า โรงพยาบาลเนิน
มะปราง เงินบ ารุง รพ.

ณัฐพงศ์

15
00

0.0
0

ณัฐพงศ์

55
00

0.0
0

5.ตรวจเช็คบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า300 kw

ตรวจเช็ค ATSเปล่ียนถ่าย
น  าเคร่ืองยนต์ ใส้กรอง

อากาศความพร้อมใช้งาน
ของตู้ระบบไฟฟ้า

พร้อมใช้งาน 24 ชม ห้องเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า

เงินบ ารุง รพ.

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



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

ปรับปรุงระบบ 85,000

รวม 85,000
บ ารุงรักษาประจ าปี 44800

รวม 44,800
8.บ ารุงรักษารถไฟฟ้าประจ าปีเปล่ียน
แบตเตอร่ี 8 ก้อน

รับส่งคนไข้ ท างานได้เต็มประสิทธภิาพ งานเปล บ ารุงรักษาประจ าปี 43,200
เงินบ ารุง รพ.

43
20

0.0
0

ณัฐพงศ์
9.แบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 200 A เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เพื่อจา่ยไฟให้เคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ 2 ลูก 22,000

เงินบ ารุง รพ.

22
00

0.0
0

ณัฐพงศ์
9.จดัแบ่งพื นที่การดูแลงงานซ่อมและ
เพิ่มประสิทธภฺาพงานซ่อมบ ารุงให้
รวดเร็วมีคุณภาพ

งานมีคุณภาพอุปกรณ์ใช้
งานได้ดี

ประสิทธภิาพงารให้บริการของ
งานซ่อมบ ารงมีคุณภาพที่อยู่

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 

6.ปรับปรุงระบบจา่ยก๊าชส ารองพร้อม
ตรวจเช็ค

ส ารองออกซิเจน เป็นไปตามมาตราฐาน
วศิวกรรมการแพทย์

ออกซิเจน

เงินบ ารุง รพ.

ณัฐพงศ์

85
00

0.0
0

รวมท้ังส้ิน

เงินบ ารุงรพ. 64    รวมเป็นเงิน   207900     บาท

44
80

0.0
0

ณัฐพงศ์

7.บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
ขนาด 125 kw+เปล่ียนสายพานพัดลม

ยืดอายุการใช้งาน พร้อมใช้งาน 24 ชม โรงไฟฟ้า

เงินบ ารุง รพ.



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 

   
   

   
3,0

00
.00  

P 

อัญณญา ,   สุภ
มาส

รวม 3,000

3,000

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

 3
,0

00
.0

0

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

   
   

   
   

   
 - 

  

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. จัดประชุมการด าเนินการโครงการ 
กาเบิกจ่ายเงินโครงการ

รูปเล่มการด าเนิน
โครงการ

เจ้าหน้าที่ 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.2565

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 
รถยนต์ทั่วไป 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

1แยกทะเบียนประวติัรถยนต์แต่ละคัน จัดท า
แฟม้ประวติัแยกใบอนุมัติซ่อมแซมรถ การ
บ ารุงรักษาของรถแต่ละคัน

0

2.บันทึกประวติัการซ่อมแซมรถ 
การบ ารุงรักษา ในระบบคอมพวิเตอร์อย่าง
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.กิจกรรมพฒันาคุณภาพ
งานยานพาหนะ

ทะเบียนประวติัการ
ซ่อมแซม การ
บ ารุงรักษา และ
ตรวจเช็ครถยนต์ทุกคัน

รถยนต์ทุกคันจะต้องมี
ประวติัการตรวจเช็ค
อย่างละเอียดเพือ่
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. พฒันาบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามสมรรถนะ 1 ครั ง/
คน/ปี

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

พนักงานขับรถยนต์
ได้รับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ ตาม
แผนงานพฒันา
บุคลากรทุกคน

จ านวน 6 คน 1. ค่าอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงานยา
พาหนะ เพือ่รับการพฒันาความรู้อย่างน้อย 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

พสัดุ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  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.ลงรับหนงัสือจากภายนอก/ใน ทกุฉบบัทีไ่ดรับ 
เพือ่แจ้งเวียนหนงัสือใหผู้้เกีย่วข้องรับทราบและ
ด าเนนิการต่อไป

0 ชวิสรา

รวม 0

1.หนงัสือส่งได้มีการออกเลข/ลงวันทีท่ีถู่กต้อง 
และถูกส่งไปยงัหวัหนา้หนว่ยราชการ ไม่เกนิ
ระยะเวลา

0 กจิจา

รวม 0

รวม 0
รวมท้ังส้ิน 0

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

    - 

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

   
  -

   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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.ส่งหนงัสือ หนงัสือถูกส่งไปยงั
หวัหนา้หนว่ยราชการ

หนงัสือทกุฉบบัถูก
ส่งไปยงัหวัหนา้หนว่ย
ราชการทกุครั ง

หนงัสือส่งออกทกุฉบบั

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

1.รับหนงัสือภายนอก/ใน หนงัสือภายนอก/ใน 
ถูกลงรับหนงัสืออยา่ง
ถูกต้องและแจ้ง
ผู้เกีย่วข้องรับทราบเพือ่
ด าเนนิการต่อไป

หนงัสือภายนอก/ใน
ถูกลงรับทกุฉบบั

หนงัสือภายนอก/ใน ที่
ได้รับทกุวัน

3.การส่งเอกสารท าลาย เอกสารทีถ่ึงระยะเวลา
ทีต้่องท าลาย จะถูก
ส ารวจและแจ้งความ
ประสงค์ท าลายเอกสาร
นั นๆ ตามระเบยีบ

เอกสารทีถ่ึงระยะเวลา
ท าลาย จะต้องถูก
ท าลายทกุฉบบั

เอกสารทีถู่กส ารวจเพือ
ท าลายทกุฉบบั

1. เอกสารทีถ่ึงระยะเวลาทีต้่องท าลาย โดยถูก
ส ารวจจากแต่ละหนว่ยงาน เพือ่ลงทะเบยีน
ท าลายเอกสารส่งใหก้บั 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 าวนั

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

อัญชลี/สุภาวดี

รวม 0
1.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดขออนุมัติ
เบกิจ่ายเงินประเภทต่างๆ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

อัญชลี

รวม 0
1.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดขออนุมัติ
เบกิจ่ายเงินประเภทต่างๆ

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.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. รับและตรวจสอบใบส าคัญทุกฉบบั 
และน าเงินสดฝากธนาคาร ทุกวนั
ปงีบประมาณ 2565

น าเงินสดฝาก
ธนาคารถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนเวลา 
15.00 น. ของทุกวนั

ได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาล
ถูกต้องครบถ้วน

ประชาชนและ
ผู้รับบริการทั่วไป

2.ตรวจสอบความถูกต้องของชุดพสัดุ
และจัดท าหนังสือขออนุมัติเบกิ
จ่ายเงินส าหรับ  
2.1ชุดพสัดุ                                 
  2.2 สัญญาเงินยืม                       
    2.3.ขออมัติเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

จ่ายเงินใหก้ับผู้มีสิทธิ์
รับเงินถูกต้องทันเวลา

จ่ายเงินถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา

เจ้าหนี 
บคุคลภายนอก 
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

3. สรุปยอดรายจ่ายประจ าวนัส่งฝ่าย
บญัชี

รายงานรายจ่าย
ประจ าวนั

เอกสารการ
เบกิจ่ายถูกต้อง
ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่การเงิน
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
เบกิจ่ายชุดพสัดุและชุดขออนุมัติยืมทดรอง
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 าทะเบยีนคุมเจ้าหนี ชุดพสัดุ/
ลูกหนี เงินยืมทดรองราชการ

ทะเบยีนคุมเจ้าหนี 
ชุดพสัดุและทะเบยีน
คุมลูกหนี เงินยืม

จ่ายเงินใหก้ับผู้
มีสิทธรัิบเงินได้
ทันเวลา

ชุดขออนุมัติ
เบกิจ่ายจากทุก

ฝ่ายของ
โรงพยาบาลเนิน
มะปรางและชุด
ขออนุมัติยืมเงิน
ของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

5. จัดท าชุดอนุมัติเบกิเงินค่าตอบแทน
 ต่างๆ ใหก้ับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
เนินมะปราง
5.1 เงินเดือน
5.2 พตส.
5.3 ฉ.11
5.4 ค่าตอบแทนล่วงเวลา (OT)
5.5 P4P
5.6 ค่าการศึกษาบตุร
5.7 ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ปว่ยนอก)

จ่ายค่าตอบแทน
ใหก้ับบคุคากรของ
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

จ่ายค่าตอบแทน
ใหก้ับข้าราชการ
 ,ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
ราชการก่อน 3 
วนัท าการ
สุดท้ายของ
เดือนและจ่าย
ค่าตอบเทน 
พนักงา
กระทรวง
สาธารณสุข , 
ลูกจ้าง
นักเรียทุน
ชั่วคราวราย
เดือน ณ วนัสิ น
เดือน ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา

บคุคลากรใน
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง ประเภท

 ข้าราชการ , 
ลูกจ้างประจ า, 

พนักงานาราชการ
, ลูกจ้างนักเรียน
ทุน ,พนักงาน

กระทรวง
สาธารณสุข, 

ลูกจ้างชั่วคราว
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 เพือ่
เปรียบเทียบกับแผนประมาณการรายได้-
ควบคุมค่าใช้จ่าย 

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

ลลิตา
อภศิรุตพรรัตน์  
อัญชลี    สุภาวดี

รวม 0
2.จัดท ารายงานสถานการณ์การเงิน
การคลัง ประจ าเดือน

เพือ่ประเมิณ
วเิคราะห์
ประสิทธภิาพ 
ปญัหา และ
วกิฤติด้านการเงิน

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล

1. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ประจ าเดือน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

ลลิตา
อภศิรุตพรรัตน์

รวม 0
1. เสนอข้อมูลรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจ าเดือน ไม่ใช้

งบประมาณ
ไม่ใช้

งบประมาณ
 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 
อภศิรุตพรรัตน์

รวม 0

0   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลเนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

รวมท้ังส้ิน

1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน เพือ่เปรียบเทียบกับแผน
ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย
 ปงีบประมาณ 2565

สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย
 ประจ าปี

เพือ่ประเมิณ
วเิคราะห์
ประสิทธภิาพ 
ปญัหา และ
วกิฤติด้านการเงิน

คณะกรรมการ
บริหาร

โรงพยาบาล

3. จัดท ารายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย 
เทียบกับแผนการใช้เงิน ป ี2565 
(planfin)

แผนการใช้เงิน ป ี
2565 จ านวน 2 
ครั ง/ปี

เพือ่ควบรายได้
และค่าใช้จ่าย ให้
เปน็ไปตามแผน 
(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.2565

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2.จดัท าส่ือสุขศึกษา
และประชาสัมพันธ์

เพือ่ให้มีส่ือพร้อมใช้
งานและมีส่ือที่ทันสมัย
ต่อเหตุการณ์

พื นที่ให้บริการ
โรงพยาบาลเนิน
มะปราง

เจา้หน้าที่และผู้มาให้บริการ



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 างานคลินกิ
กญัชาทางการแพทยฯ์ใหก้บับคุคลาการทาง
การแพทย ์แพทยแ์ผนไทย และสหวิชาชีพที่
เกีย่วข้อง

0

2.จัดท าคู่มือ และเอกสาร ปา้ยคลินกิบริการ 
 ปา้ยประชาสัมพนัธ์การเข้าถึงบริการคลินกิ
กญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย และจัดซื อยา
สมุนไพรที่มีกญัชาผสมอยู่

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 สุรสิทธิ์

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 ชัว่โมง) 3,600

รวม 4,900

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.จัดบริการคลินกิกญัชาทาง
การแพทยแ์ผนไทยในระดับ  
รพช.

  รพ.เนนิมะปรางมี
คลินกิบริการด้าน
กญัชาทางการแพทยฯ์
 ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข 
    มียาสมุนไพรที่มี
ส่วนผสมของกญัชา
อยา่งนอ้ย 2 ต ารับ

คลินกิกญัชาทาง
การแพทยแ์ผนไทย
ใน รพช.เนนิมะปราง
 1 แหง่

ผู้รับบริการใน อ.
เนนิมะปราง 
และใกล้คียง

เงินบ ารุง

50
00

.00

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

จ านวน 10  คน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สุรสิทธิ์

2.พฒันาทกัษะการใหบ้ริการ 
และทบทวนความรู้ด้านวิชาชีพ
ใหก้บับคุคลากรในหนว่ยงาน

เจ้าหนา้ที่แพทยแ์ผน
ไทยได้รับการทบทวน
ความรู้และสามารถ
ใหบ้ริการได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

เจ้าหนา้ที่แพทยแ์ผน
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.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

เงินบ ารุง กรชวัล

รวม 5,000

5.การส่งเสริมการดูแลเทา้ด้วย
การแช่เทา้ด้วยน  าสมุนไพรใน
คลินกิ NCD

ผู้ปว่ยในคลินกิ NCD 
มีความรู้เร่ืองการแช่
เทา้

ผู้ปว่ยในคลินกิ NCD
 มีความรู้เร่ืองการ
แช่เทา้ และ
สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ได้

ผู้ปว่ยนอกได้รับ
บริการแผนไทย
≥ 20.50

ไม่ใช้งบประมาณ สุรสิทธิ์

6.ออกหนว่ยใหบ้ริการแพทย์
แผนไทยร่วมกบัทมีสหวิชาชีพใน
 รพ.สต

ผู้ปว่ยมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตาม
ศาสตร์การแพทยแ์ผน
ไทย

 ผู้ปว่ยมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ 
และสามารถน า
สมุนไพรที่มีอยูม่าใช้
ดูแลสุขภาพตนเอง
เบื องต้นได้

ผู้ปว่ยกลุ่มโรค
เรื อรังที่มารับ
บริการที่ รพ.สต.

ไม่ใช้งบประมาณ สุรสิทธิ์

50
00

.0
03. การจัดบริการคลินกิ 4 กลุ่ม

โรคตามนโยบายกรมการแพทย์
แผนไทย

งานบริการแพทยแ์ผน
ไทยมีคลินกิบริการ 
โรคข้อเข่าเส่ือม,โรค
อมัพฤกษ-อมัพาต,

โรคภมูิแพ้,โรคไมเกรน

ผู้ปว่ยนอกที่มารับ
บริการ

  ผู้ปว่ยนอก
ได้รับบริการ
แผนไทย≥ 
20.50     
รายได้จากงาน
บริการแพทย์
แผนไทยเพิ่มขึ 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.

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

7.อบรมเวชปฏบิติัเฉพาะ
ทางด้านการแพทยแ์ผนไทย
ส าหรับแพทยแ์ผนไทย

แพทยแ์ผนไทยได้รับ
การอบรมทกัษะการ
ตรวจวินจิฉับและ
รักษาจากหนว่ยงาน
ภายนอก

แพทยแ์ผนไทย 3 คน แพทยแ์ผนไทย
อยา่งนอ้ย 2 คน
ผ่านการอบรม

งบพฒันาบคุคลากร สุรสิทธิ์

8. การบริการผู้ปว่ย IPD ในกลุ่ม
ผู้ปว่ยหญิงหลังคลอด

มารดาหลังคลอด
ได้รับการประคบเต้า
นมและการบริการ
แพทยแ์ผนไทย

มารดาหลังคลอดที่
คลอดโดยวิธี
ธรรมชาติ

มารดาหลัง
คลอดได้รับการ
ประคบเต้านม 
100 %

ไม่ใช้งบประมาณ กรชวัลย์

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 3,200 บาท

16,000

3.Calibration of Hematocrit จ านวน 1 
เคร่ือง ๆ ละ 3,200 บาท

3,200

4.Calibration of Rotator จ านวน 1 เคร่ือง ๆ 
ละ 2,200 บาท

2,200

5.Calibration of Refigerator and Freezer 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,400 บาท

8,800

6.Calibration of Digital 
Thermo-Hygrometer จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
4,000 บาท

8,000

7.Calibration of Liquid glass 
Thermometer จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 4,000 
บาท

4,000

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

700

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

4,000

10.เปล่ียนอะไหล่และสอบเทยีบ Fumehood  
1 เคร่ือง  จ านวน  15,000 บาท

15,000

   
15

,00
0.0

0

12.เปล่ียนULPA filter และสอบเทยีบ BSC 
class II  1 เคร่ือง  จ านวน  46,500 บาท

40,300

   
 4

0,3
00

.00

รวม 109,700

ก.ย.

จ านวน 21 เคร่ือง

/

ผลผลิต เป้าหมาย
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.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

4,4
00

.00 นพวรรณ1.กจิกรรมการบ ารุงรักษาเชิง
รุกเคร่ืองตรวจ/อุปกรณ์ใน
หอ้งปฏบิติัการ กลุ่มงาน
เทคนคิการแพทย ์รพ. เนนิ
มะปราง

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
หอ้งปฏบิติัการพร้อมใช้งาน
ตามมาตรฐานงานเทคนคิ
การแพทย์

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง
หอ้งปฏบิติัการได้รับการซ่อม 
บ ารุงรักษา และสอบเทยีบ
อยา่งสม่ าเสมอ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์

กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF
ก.ย.

ผลผลิต เป้าหมาย
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.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

1.การส่งสารทดสอบแกห่นว่ยงานใน รพ.เนนิ
มะปรางและ รพสต. เขต อ. เนนิมะปราง

0

2.จัดการอบรมความรู้ความเข้าใจในการใช้และ
ดูแลรักษาเคร่ืองตรวจน  าตาลปลายนิ ว

0

รวม 0

1.จัดการอบรมความรู้ความเข้าใจในการการเกบ็
 เกบ็รักษา และน าส่งส่ิงส่งตรวจทาง
หอ้งปฏบิติัการ

0

P P P P P P

นสิา

รวม #REF!
1.ค่าสมัครการประกนัคุณภาพการตรวจ 
Anti-HIV  โดย ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์
เชียงใหม่  3 ครั ง/ปี

4,000

P

   
   

   
   

4,0
00

.00 นสิา

รวม 4,000

1.ค่าสมัครการประกนัคุณภาพการทดสอบ
ความช านาญทางหอ้งปฏบิติัการของหนว่ย
บริการปฐมภมูิ จ านวน 12 แหง่ๆละ 500 บาท

6,000

P

   
   

   
   

   
  6

,00
0.0

0 เปรมปรีชา

รวม 6,000

2.กจิกรรมควบคุมคุณภาพ
เคร่ืองและแถบตรวจน  าตาลใน
เลือดในหนว่ยบริการของ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)
 เขต อ.เนนิมะปราง

เคร่ืองตรวจน  าตาลมีคุณภาพ
การตรวจและสามารถตรวจ
วิเคราะหไ์ด้อยา่งถูกต้อง

เคร่ืองตรวจน  าตาลพร้อมใช้
งานตรวจได้ถูกต้องและมี
ระบบประกนัคุณภาพการตรวจ

จ านวน 12แหง่ เปรมปรีชา

4.กจิกรรมการประกนั
คุณภาพการตรวจ Anti-HIV  
โดย ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย ์เชียงใหม่  3 ครั ง/ปี

การตรวจ Anti-HIV  มี
คุณภาพการตรวจระดับดีมาก

ได้คะแนนประเมินคุณภาพ 
เทา่กบั 4.00 (ระดับดีมาก)

จ านวน 3 ครั ง/ปี

3.กจิกรรม เพิม่ประสิทธิภาพ 
การเกบ็ เกบ็รักษา และน าส่ง
ส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ

บคุลากรใน รพ.เนนิมะปราง
และ รพ.สต.มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วข้องกบัการเกบ็และ
น าส่งส่ิงส่งตรวจทาง
หอ้งปฏบิติัการ  ตามเกณฑ์
พัฒนาศักยภาพ รพ.สต

บคุลากรใน รพ.เนนิมะปราง
และ รพ.สต.ได้รับการอบรม
เกีย่วข้องกบัการเกบ็และน าส่ง
ส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 
 ตามเกณฑ์พัฒนาศักยภาพ 
รพ.สต

จ านวน 30คน

5.การประกนัคุณภาพการ
ทดสอบความช านาญทาง
หอ้งปฏบิติัการของหนว่ย
บริการปฐมภมูิ

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
คะแนนตามมาตรฐานของ
โปรแกรม

มีการประกนัมาตรฐานทาง
หอ้งปฏบิติัการของหนว่ย
บริการปฐมภมูิ

จ านวน 12 แหง่



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF
ก.ย.

ผลผลิต เป้าหมาย
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.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

1.ค่าสมัครการประกนัคุณภาพการตรวจทาง
หอ้งปฏบิติัการ ทั งหมด 5 สาขา สาขาละ 3 
ครั ง/ป ีรวมเปน็ 15 ครั ง/ป ีโดยสมัครเข้าร่วม
โปรแกรมการประกนัคุณภาพการตรวจ
วิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการโดยองค์กร
ภายนอกและด าเนนิกจิกรรม โดยจะท าการ
สมัครล่วงหนา้กอ่นถึงปงีบประมาณนั นๆ

23,500

P

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
23

,50
0.0

0 นสิา

รวม 23,500

1.การประกนัคุณภาพ IQC และ EQA  การ
ตรวจน  าตาลปลายนิ ว ได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากบริษัทผู้จ าหนา่ย จ านวน 
11,350 บาท

0 เปรมปรีชา

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

4,000

  4
,00

0.0
0 นสิา

3. การประกนัคุณภาพ EQA การตรวจ Tropoin
 I

5,500

  5
,50

0.0
0 นสิา

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

6,500

  6
,50

0.0
0 นสิา

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

5,000

  5
,00

0.0
0 นสิา

6.การประกนัคุณภาพ EQA การตรวจ DCIP  
จ านวน   1,500 บาท

1,500

  1
,50

0.0
0 นสิา

7.การประกนัคุณภาพการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ  ป ี
2565     ในรายการทดสอบ
พิเศษ

ผลการประเมินทกุสาขา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนตามมาตรฐาน
ของโปรแกรม

ทกุสาขามีการประกนัคุณภาพ
การตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ

จ านวน 9 การ
ทดสอบ

P

6.การประกนัคุณภาพการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ      
ป ี2565  ทั งหมด  5 สาขา  
สาขาละ 3 ครั ง/ ปรีวมเปน็ 15
 ครั ง/ปี

ผลการประเมินทกุสาขา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนตามมาตรฐาน
ของโปรแกรม

ผลการประเมินทกุสาขา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนตามมาตรฐาน
ของโปรแกรม

จ านวน 5 สาขา



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF
ก.ย.

ผลผลิต เป้าหมาย
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.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

7.การประกนัคุณภาพ EQA การตรวจ 
HbsAg,HbsAb  จ านวน   2,000 บาท

2,000

  2
,00

0.0
0 นสิา

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

1,000

  1
,00

0.0
0 นสิา

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

1,000

  1
,00

0.0
0 นสิา

10.การประกนัคุณภาพ EQA การตรวจ 
Methamphetamine

0

11.การประกนัคุณภาพ EQA การตรวจ Stool 
Occult Blood

5,000

   
 5

,00
0.0

0

รวม 31,500

1.ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม ได้รับการ
สนบัสนนุจาก ส านกังานสาธารณสุขพิษณุโลก

0

 

P 

 

P 

ศรีวริทธิ์

รวม 0

7.การประกนัคุณภาพการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ  ป ี
2565     ในรายการทดสอบ
พิเศษ

ผลการประเมินทกุสาขา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนตามมาตรฐาน
ของโปรแกรม

ทกุสาขามีการประกนัคุณภาพ
การตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ

จ านวน 9 การ
ทดสอบ

P

8.กจิกรรมเยีย่มส ารวจและ
ตรวจติดตามระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนคิการแพทย ์2560โดย
คณะผู้เยีย่มส ารวจ เครือข่าย
หอ้งปฏบิติัการเทคนคิ
การแพทยจ์ังหวัดพิษณุโลก

ผลการตรวจติดตามและเยีย่ม
ส ารวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานงาน

เทคนคิการแพทย ์2560

โรงพยาบาลได้รับการตรวจ
ติดตามและเยีย่มส ารวจตาม

มาตรฐานงานเทคนคิ
การแพทย ์2560

จ านวน 10 คน



ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มงาน/งาน เทคนิคการแพทย์

เงิน
บ ารุง

QOF
ก.ย.

ผลผลิต เป้าหมาย
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.
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

1.ประชุมเพือ่ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
หอ้งปฏบิติัการเทคนคิการแพทย ์ตามมาตรฐาน
งานเทคนคิการแพทย ์2560 จากสภาเทคนคิ
การแพทย์

0

 

P 

 

P 

ศรีวริทธิ์

รวม 0

รวม 0

1.ค่า.อบรมด้านการพัฒนาคุณภาพงานเทคนคิ
การแพทย์

0
 

P 

ศรีวริทธิ์

รวม 0

รวมท้ังส้ิน 174,700

   
   

   
   

-  
 

  1
5,5

00
.00

   
5,5

00
.00

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
   

   
   

-  
 

   
9,0

00
.00

  6
0,3

00
.00

  8
4,4

00
.00

   
   

   
   

-  
 

หมายเหตุ 

 

P 

บคุลากรของหอ้งปฏบิติัการได้
อบรม/ประชุม/สัมมนา ตาม
แผนงานนกัเทคนคิการแพทย์
ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพอยา่งนอ้ย 2 ครั ง/คน/ปี

บคุลากรของหอ้งปฏบิติัการได้
อบรม/ประชุม/สัมมนา ตาม
แผนงานนกัเทคนคิการแพทย์
ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพอยา่งนอ้ย 2 ครั ง/คน/ปี

จ านวน 5 คน 1.ค่าอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงานนกั
เทคนคิการแพทยไ์ด้รับการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพอยา่งนอ้ย 2 ครั ง/คน/ปี

0

9.กจิกรรมทบทวนระบบ
บริหารคุณภาพหอ้งปฏบิติัการ
เทคนคิการแพทย ์ตาม
มาตรฐานงานเทคนคิ
การแพทย ์2560 จากสภา
เทคนคิการแพทย์

ผลการทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพหอ้งปฏบิติัการเทคนคิ
การแพทย ์ตามมาตรฐานงาน
เทคนคิการแพทย ์2560 จาก

สภาเทคนคิการแพทย์

กลุ่มงานได้มีการทบทวน
ระบบบริหารคุณภาพ
หอ้งปฏบิติัการเทคนคิ

การแพทย ์ตามมาตรฐานงาน
เทคนคิการแพทย ์2560 จาก

สภาเทคนคิการแพทย์

จ านวน 5 คน

ศรีวริทธิ์

11.อบรมด้านการพัฒนา
คุณภาพงานเทคนคิการแพทย์

ได้รับการอบรมตามแผน ได้รับการอบรมตามแผน จ านวน 4 คน

รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

10.พัฒนาบคุลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลตามสมรรถนะ
  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 จดัท าคู่มอืการจดัทา่และ
ตารางการตั งค่าเทคนคิ ส าหรับ
การถา่ยภาพเอกซเรย ์ใหเ้ปน็
ปจัจบุนั

3   คน
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

จดัท าคู่มอืการจดัทา่
และตารางการตั งค่า
เทคนคิ

0 -

P

จฑุารัตน ์
เอกราช

1.2 จดัท าขอ้มลูปริมาณรังสีที่
ผู้ปว่ยได้รับจากการถา่ยภาพ
เอกซเรย์

3   คน
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

จดัท าขอ้มลูปริมาณ
รังสีทีผู้่ปว่ยได้รับจาก
การถา่ยภาพเอกซเรย์

0 -

P

จฑุารัตน ์
เอกราช

1.3 วเิคราะหแ์ละปรับตัวชี วดั
หนว่ยงาน ปริมาณงาน

3   คน
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

วเิคราะหแ์ละปรับ
ตัวชี วดัหนว่ยงาน 
ปริมาณงาน

0 -

P P

จฑุารัตน ์
เอกราช

1.4 การบริหารจดัการความ
เส่ียง และท ากจิกรรมพฒันา
คุณภาพ

3   คน
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

การบริหารจดัการ
ความเส่ียง และท า
กจิกรรมพฒันาคุณภาพ

0 - จฑุารัตน ์
เอกราช

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม ผลผลิต/เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.พัฒนาระบบบริการ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข 2562 

1.1 knowledge management (KM) 
ของหนว่ยงาน   ตารางค่าเทคนคิตาม
ความหนาผู้ปว่ย ติดเปน็ Exposure Chart
 เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการปฏบิติังาน

1.2 มขีอ้มลูใหผู้้รับบริการทราบถงึปริมาณ
รังสีทีไ่ด้รับและปริมาณรังสีที ่ ICRP 
ก าหนด เพือ่ความปลอดภยั (โปรแกรม
ค านวณจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
เขต2)

1.3 ปรับค่าเปา้หมายตัวชี วดั เร่ือง 
ปริมาณรังสีทีผู้่ปฏบิติังานได้รับ และอตัรา
ความพงึพอใจของผู้รับบริการ

1.4 ม ีRisk Profile, Risk Management,
 ตารางบนัทกึความเส่ียงประจ าวนั และ
สรุปความเส่ียงประจ าเดือนของหนว่ยงาน



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
เคร่ืองเอกซเรยแ์ละ
หอ้งปฏบิติัการทางรังสีจาก
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี ่2
 พษิณุโลก

3 เคร่ืองกบั 2
หอ้งปฏบิติัการ

ตรวจสอบ
เคร่ืองเอกซเรย ์เคร่ือง
เอกเซเรยเ์คล่ือนที ่และ
เคร่ืองเอกซเรยฟ์นั
และหอ้งปฏบิติัการ
ทางรังสีจากศูนย์
วทิยาศาสตร์
การแพทยท์ี ่2 
พษิณุโลก

11,000 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P

จฑุารัตน ์
เอกราช

2.2 ค่าบริการต่ออายมุาตรฐาน
ทางรังสีวนิจิฉยั ทั งหมด 2 ใบ 
คือ1.ใบรับรองมาตรฐาน
หอ้งปฏบิติัการทางรังสี ครบ
ก าหนด 30 ตุลาคม 2565 และ
 2. ใบอนญุาตทไีวค้รอบครอง
หรือใชเ้คร่ืองก าเนดิรังสี ครบ
ก าหนด 08 สิงหาคม 2565

3   คน
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

การขอต่ออายุ
มาตรฐานทางรังสี
วนิจิฉยั ทั งหมด 2 ใบ 
คือ1.ใบรับรอง
มาตรฐาน
หอ้งปฏบิติัการทางรังสี
 ครบก าหนด 30 
ตุลาคม 2565 และ 2. 
ใบอนญุาตทไีว้
ครอบครองหรือใช้
เคร่ืองก าเนดิรังสี ครบ
ก าหนด 08 สิงหาคม 
2565

20,000 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P P

จฑุารัตน ์
เอกราช

2.2 มาตรฐานงานรังสีวทิยา ก.สาธารณสุข
 พ.ศ.2562 ก าหนดหอ้งปฏบิติัการทาง
รังสีต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
หอ้งปฏบิติัการทางรังสี และ ได้รับ
ใบอนญุาตมไีวค้รอบครองหรือใชเ้คร่ือง
ก าเนดิรังสี

2.พัฒนาระบบบริหารเคร่ืองมือส าคัญ

2.1 เคร่ืองเอกซเรยแ์ละหอ้งปฏบิติัการมี
ความปลอดภยั ได้มาตรฐานงานรังสีวทิยา
 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

2.3 ค่าเชา่ระบบจดัเกบ็และ
กระจายภาพทางการแพทย ์
พร้อมเคร่ืองแปลงสัญญาณ
เอกซเรยเ์ปน็ระบบดิจติอล 
(Digital Radiography and 
PACS) จ านวน 1 ระบบ

ระบบจดัเกบ็
และกระจาย

ภาพทาง
การแพทย ์
พร้อมเคร่ือง

แปลงสัญญาณ
เอกซเรยเ์ปน็
ระบบดิจติอล 

(Digital 
Radiography 
and PACS) 

จ านวน 1 ระบบ

ค่าเชา่ระบบจดัเกบ็
และกระจายภาพทาง
การแพทย ์พร้อม
เคร่ืองแปลงสัญญาณ
เอกซเรยเ์ปน็ระบบ
ดิจติอล (Digital 
Radiography and 
PACS) จ านวน 1 
ระบบ (ครบระยะเวลา
 5 ป ีระบบจดัเกบ็และ
กระจายภาพทาง
การแพทย ์พร้อม
เคร่ืองแปลงสัญญาณ
เอกซเรยเ์ปน็ระบบ
ดิจติอลเปน็ของเรา )

41,600/เดือน 
รวม 499,200

 บาท/ปี

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

จฑุารัตน ์
เอกราช

2.4 ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษา 
เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที ่
(Mobile X-RAY) แบบไมร่วม
อะไหล่

1 เคร่ือง จา้งเหมาบ ารุงรักษา 
เคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนที ่(Mobile 
X-RAY) แบบไมร่วม
อะไหล่

 45,000 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

จฑุารัตน ์
เอกราช

2.3 ระบบจดัเกบ็และกระจายภาพทาง
การแพทย ์พร้อมเคร่ืองแปลงสัญญาณ
เอกซเรยเ์ปน็ระบบดิจติอล (Digital 
Radiography and PACS) จ านวน 1 
ระบบ เพือ่ชว่ยยดือายกุารใชง้านของ
เคร่ือง CR และคุณภาพในการแปลง
สัญญาณภาพใหอ้ยูใ่นระดับทีม่าตรฐาน
ก าหนด เพยีงพอต่อการวนิจิฉยัของแพทย ์
โดยแบบรวมอะไหล่ เนือ่งจากมอีะไหล่
บางชิ นทีม่รีาคาสูง ครบก าหนดเปล่ียน
และช ารุด อาจส่งผลต่องานใหบ้ริการ

2.4 เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที ่(Mobile 
X-RAY)  ต่อประกนั เพือ่ให้
เคร่ืองเอกซเรยม์ปีระสิทธภิาพ และใชง้าน
และบริการได้อยา่งต่อเนือ่ง ด้วยการ
บ ารุงรักษาจากบริษทัโดยตรง



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

2.5 ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษา 
เคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไป (General
 X-RAY) แบบไมร่วมอะไหล่

1 เคร่ือง จา้งเหมาบ ารุงรักษา 
เคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไป 
(General X-RAY) 
แบบไมร่วมอะไหล่

 32,000 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

จฑุารัตน ์
เอกราช

2.6 ซื อเสื อตะกัว่แบบเอีย๊มยาว
ชิ นเดียว
(แถมไทยรอยด์ชลิด์)

2 ชดุ ซื อเสื อตะกัว่แบบเอีย๊ม
ยาวชิ นเดียว
(แถมไทยรอยด์ชลิด์)

22,470 บาท เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P

2.7 จดัท าแผนบ ารุงรักษา
เคร่ืองมอืประจ าป ีตารางการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองประจ าวนั 
ตารางการบ ารุงรักษาโดยชา่ง
รพ.และชา่งภายนอก

3 เคร่ืองกบั 1
หอ้งปฏบิติัการ

จดัท าแผนบ ารุงรักษา
เคร่ืองมอืประจ าป ี
ตารางการบ ารุงรักษา
เคร่ืองประจ าวนั 
ตารางการบ ารุงรักษา
โดยชา่งรพ.และชา่ง
ภายนอก

0 -

P

จฑุารัตน ์
เอกราช

2.5 เคร่ืองเอกซเรยท์ัว่ไป (General 
X-RAY) หมดประกนั เพือ่ให้
เคร่ืองเอกซเรยม์ปีระสิทธภิาพ และใชง้าน
และบริการได้อยา่งต่อเนือ่ง ด้วยการ
บ ารุงรักษาจากบริษทัโดยตรง

2.6 เพือ่ทดแทนอนัเกา่ทีช่ ารุด และ 
รองรับปริมาณงาน การใหบ้ริการเอกซเรย์
เคล่ือนที ่ทีต้่องใชอ้ปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตราย
จากรังสี ขณะใหบ้ริการเอกซเรย ์ทีม่ี
จ านวนมากขึ นโดยเฉพาะในสถาการณ์โรค
ระบาด Covid-19 ทีต้่องใหบ้ริการ
เอกซเรยเ์ปน็จ านวนมาก

2.7 ตรวจสอบความพร้อมใชง้านของ
เคร่ือง และเพือ่ยดือายกุารใชง้าน
เคร่ืองมอืและอปุกรณ์



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 ค่าบริการตรวจประเมนิ
ปริมาณรังสีบคุคลจากแผ่นวดั
รังสีOSL

5  คน    
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

ค่าบริการตรวจ
ประเมนิปริมาณรังสี
บคุคลจากแผ่นวดัรังสี
OSL

(1,000 บาท/
คน/ป)ีX5คน

 +
ค่าธรรมเนยีม 
25 บาทเปน็

เงิน 5,025บาท

เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P

จฑุารัตน ์
เอกราช

3.2 พฒันาบคุลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารทรัพยากร
บคุคลตามสมรรถนะ

3  คน    
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

 พฒันาบคุลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารทรัพยากร
บคุคลตามสมรรถนะ

15,000 เงินบ ารุง
โรงพยาบาล

P P P

จฑุารัตน ์
เอกราช 
สายชล

3.3 จดัท าแฟม้ประวติับคุลากร 
(job description การอบรม/
ประชมุประจ าบคุคล )

3  คน    
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

จดัท าแฟม้ประวติั
บคุลากร (job 
description การ
อบรม/ประชมุประจ า
บคุคล )

0 -

P

เอกราช

4.1 ปรับปรุงด้านส่ิงแวดล้อม/
อาคาร/สถานที ่  ท าไวนลิและ
บอร์ดตกแต่ง

3  คน    
(ผู้ปฏบิติังาน
ทางด้านรังสี

วนิจิฉยั)

ด้านส่ิงแวดล้อม/
อาคาร/สถานทีข่อง
แผนกรังสีวนิจิฉยัให้
พร้อมต่อการใหบ้ริการ

0 -

P P P

จฑุารัตน ์
เอกราช 
สายชล

649,695.00รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

4.พัฒนาส่ิงแวดล้อม อาคาร สถานท่ี

3.1 เจา้หนา้ทีม่คีวามปลอดภยัจากรังสี 
และตระหนกัถงึปริมาณรังสีทีไ่ด้รับ ตาม
มาตรฐานงานรังสีวทิยา ก.สาธารณสุข 
พ.ศ.2562 ก าหนด

3.2 ได้อบรม/ประชมุวชิาการ และการ
สัมมนา  ตามแผนการอบรมบคุลากรรายปี
 อยา่งนอ้ย 1 ครั ง/คน/ปี

3.3 มปีระวติับคุลากร ประวติัการ
ฝึกอบรม/ประชมุ

3.2 บอร์ดความรู้ทางรังสีและปริมาณรังสี 
ความเส่ียง บ ารุงรักษาเคร่ืองมอื Flow 
chart ต่างๆ เกีย่วกบัการใหบ้ริการ ตาม
ค าแนะน าของผู้ตรวจประเมนิมาตรฐานฯ



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 1. ด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)/Service Excellence 
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานท่ี 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (PP&P Excellence)ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 2 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ตอบสนอง KPI ของกระทรวงตัวช้ีวัดท่ี 2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง >80/80 %

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน"ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกลNCDs" 2 ชุมชนใน จังหวัด
ตัวช้ีวัดท่ี 19 /รพ.ตัวท่ี13ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2 >66%
KPI  จว./รพ.ตัวท่ี 15 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้ดีเป้าหมาย>40% KPI รพ.ตัวท่ี 2อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง< 1.95%
KPI  จว./รพ.ตัวท่ี14 ร้อยละของผุ้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดีเป้าหมาย>50%KPI รพ.ตัวท่ี 3อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ≤7%

ตอบสนองKPI สปสช.16 ตัวช้ีวัด Kpi รพ.ตัวท่ี 4อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน > 90%
ตอบสนองตัวช้ีวัดNCD Clinic plus 11 ตัวช้ีวัด
ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ .เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพบาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

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.เพื่อใหป้ระชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหติสูงอย่างนอ้ยปลีะ1 คร้ัง
 ≥ ร้อยละ 90

1.ประชาชนอายุ 35 ปขีึ้น
ไปจ านวน 21,167 คน

1.วัสดุอปุกรณ์ในการ
เจาะระดับน้ าตาลใน
เลือดจ านวน21,167คน
x25บาท

529,175

2. กลุ่มเส่ียงเบาหวานได้รับ
การเจาะเลือดซ้ า≥ ร้อยละ 90

2. ติดตามเจาะกลุ่มเส่ียง
เบาหวาน จ านวน 1,131 
คน

2.วัสดุอปุกรณ์ในการ
เจาะระดับน้ าตาลใน
เลือด1,131คนx25บาท

28,275

รวม 557,450

กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD)

1.กจิกรรมการคัดกรอง
กลุ่มประชากร35ปขีึ้นไป

กองทนุ
ต าบล

           529,175.00

วัชรี

      28,275.00

กิจกรรม ผลผลิต



ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ .เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพบาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

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.

กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 
มื้ออาหารว่าง 2 มื้อ 
1,200 คนมื้อละ 100 บาท

120,000

กองทนุ
ต าบล

ยุวณีย/์วัชรี

รวม 120,000

1.ผู้ปว่ยDM/HT/CKD 
stage3-4 11รพสต 1 
PCU/DM จ านวน 2,892 
ราย HTจ านวน 6,388 
ราย DM/HTทั้งหมด 
7,369 ราย

1.ค่าอาหารกลางวัน1มื้อ
และอาหารว่าง2มื้อๆละ
100บาท X 1,850 ราย 
เปน็เงิน

185,000

กองทนุ
NCD*

ยุวณีย/์วัชรี

 2. ผู้ปว่ยเบาหวานที่
HbA1c 7.0-7.9จ านวน 
360 ราย

2.ค่าอาหารกลางวัน1มื้อ
และอาหารว่าง2มื้อๆละ 
100 บาท x 360 ราย 
เปน็เงิน

36,000

รวม 221,000

2.กจิกรรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ลดเส่ียงลดโรค 
ในชุมชน เพื่อลดอตัราปว่ย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูง รายใหม่

1.เพื่อใหก้ลุ่มเส่ียงDM
กลายเปน็ผู้ปว่ยDMรายใหม ่
ไมเ่กนิร้อยละ 1.95            
 2.เพื่อใหก้ลุ่มเส่ียงHT
กลายเปน็ผู้ปว่ยHTรายใหมไ่ม่
เกนิร้อยละ 3.0

ประชาชนกลุ่มเส่ียง
เบาหวานและเส่ียงความ
ดันโลหติสูงจ านวน 1,200
 คน

    120,000.00

           185,000.00

             36,000.00

1.เพื่อใหผู้้ปว่ยDMสามารถ
คุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี
 ≥ร้อยละ40  2.เพื่อให้
ผู้ปว่ยHTคุมความดันโลหติได้
ดี > ร้อยละ50                 
3.เพื่อใหผู้้ปว่ยที่มภีาวะไต
เส่ือมCKD stage3-4 มค่ีา 
eGfr
<5ml/min/1.73m2/yr>
ร้อยละ66

3.แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
พฤติกรรมในกลุ่มปว่ย
DM/HTใหส้ามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
ควบคุมความดันโลหติได้ดี
ตามเกณฑ์และชะลอไต
เส่ือมในรายที่มภีาวะไต
เร้ือรัง



ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ .เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพบาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

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.

กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

1.ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆ
ละ 25 บาท x 1,735 ราย
 เปน็เงิน

43,375

กองทนุ
NCD

ยุวณีย/์วัชรี

2.สนบัสนนุค่าตรวจLab
ประจ าปใีหผู้้ปว่ย
DM/HTจ านวน 7,369 
ราย จ านวน 700,000 
บาท

700,000

70
00

00

รวม 743,375

43,375

4.กจิกรรมคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต 
เทา้

1.เพื่อใหผู้้ปว่ยDMได้รับการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน 
ทางตา > ร้อยละ 60, ไต >
ร้อยละ 60 ,เทา้>ร้อยละ 60 
เจาะเลือดตามเกณฑ์

1. กลุ่มปว่ย DM จาก11
รพสต 1 PCU  จ านวน 
2,892 ราย  คิด 60 % 
(1,735 ราย)



ช่ือโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ .เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานการพบาบาล/งานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

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.

กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลผลิต

5.กจิกรรมประชุมติดตาม
ผลการด าเนนิงาน ชี้แจง
ตัวชี้วัดและติดตามดัวชี้วัด
โดยคณะกรรมการ NCD 
broad

เพื่อใหผ่้านเกณฑ์การ
ประเมนิต่างๆตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดต่างๆ

คณะกรรมการ NCD 
broad ของคปสอ.เนนิ
มะปราง จ านวน 16 คน

ค่าอาหารกลางวัน1 มื้อ
และอาหารว่าง2มื้อๆละ
100บาทจ านวน 16 คน 
X 4 คร้ัง เปน็เงิน

6,400

กองทนุ
NCD 1,6

00

1,6
00

1,6
00

1,6
00

ยุวณีย/์วัชรี

รวม 6,400

รวมท้ังส้ิน 1,648,225

   
   

   
   

43
,3

75
.0

0

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

  1
,2

29
,1

75
.0

0

   
   

   
  2

21
,0

00
.0

0

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
  1

48
,2

75
.0

0

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

   
   

   
   

   
   

   
  -

   

หมายเหตุ 

งบกองทนุต าบล 677,450 บาท
งบกองทนุNCD 970,775 บาท

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.2565

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   
เมืองสนธิ์



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 (แฟม้ 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

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. 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 (แฟม้ 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

2.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันภาวะ
โรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ปี 2565

ประชาชนกลุ่มป่วย
เบาหวาน ความ
ดันที่ยังไม่เกิดโรค
แทรกซ้อนทาง ตา 
ไต เท้า จ านวน 70
 คน

งบกองทุน
เทศบาลต าบล
เนินมะปราง

13,060
นางอลิษา    

เมืองสนธิ์

นางอลิษา    
เมืองสนธิ์

13,060

3. โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ปี 2565

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงจากการคัด
กรองจ านวน 70 คน

งบกองทุน
เทศบาลต าบล
เนินมะปราง



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 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

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(แฟม้ 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

41,960
นางวรลักษณ์ 
เหล็กฉิมมา

4. โครงการให้ความรู้ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ปี 2565

ประชาชนหญงิอายุ
 30-60 ปี  6 
ชุมชน จ านวน 200
 คน

สสจ./แหล่งอื่น



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. 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

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(แฟม้ ปากกา สมุด) เป็นเงิน 
 3,000 บาท

3,000 3,0
00

4. ค่าจัดท าคู่มือจ านวน 55 เล่มๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน  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

นายจักรพงศ์  
กล่ินน้อย

21,760

6. โครงการพฒันาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน การปฐม
พยาบาลเบื องต้นและการช่วยฟื้น
คืนชีพขั นพื นฐานแก่อสม. ปี 2565

อสม. เขตเทศบาล
เนินมะปราง  
จ านวน  55 คน

สสจ./แหล่งอื่น

5. โครงการตรวจเฝ้าระวังสาร
ก าจัดศัตรูพชืตกค้างในเกษตรกร 
ปี 2564

จ านวน  400 คน
งบกองทุน

เทศบาลต าบล
เนินมะปราง



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 
เป็นเงิน  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. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานผู้เป็นแกนน าใน
การตรวจตัวอย่างอาหารจ านวน  18 คนๆละ  50
 บาท  จ านวน  3 ครั ง  เป็นเงิน 2,700 บาท

2,700 2,7
00

6. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานผู้เป็นแกนน าใน
การออกเก็บตัวอย่างอาหารจ านวน 18 คนๆละ 
50 บาท  จ านวน 3 ครั ง  เป็นเงิน 2,700 บาท

2,700 2,7
00

7. ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนอาหาร เป็นเงิน  
5,000  บาท

5,000 5,0
00

8. ค่าวัสดุส านักงาน (แฟม้กระดุม 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

นางสาวทัศนีย์   
 แก้วอุบล

19,860
7. โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจ
ผู้บริโภค ปี 2565

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร
  6 ชุมชน   
จ านวน  50  คน

สสจ./แหล่งอื่น



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. ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาการส 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(แฟม้กระดุม 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

14,460
นางวรลักษณ์ 
เหล็กฉิมมา

8. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวัย ปี 2565

ผู้ปกครองเด็กอายุ 
0 - 5 ปี ในเขต
เทศบาล จ านวน 
50 คน

สสจ./แหล่งอื่น

นายจักรพงศ์  
กล่ินน้อย

9. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ล าไส้ใหญแ่ละล าไส้ตรง  
ปีงบประมาณ 2565

ประชาชนหญงิอายุ
 40-70 ปี  6 
ชุมชน จ านวน 200
 คน

สสจ./แหล่งอื่น 11,360



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(แฟม้ ปากกา สมุด) เป็นเงิน 
 2,000 บาท

2,000 2,0
00

4. ค่าจัดท าคู่มือจ านวน 30 เล่มๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 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
เมื่อเกิดการระบาด 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
,58

0

39
,78

0

52
,27

0

31
,62

0

1,6
00

40
0

40
0 0 0

20
6,6

50

10. โครงการพฒันาเครือข่ายทีม 
SRRT ระดับต าบล ปี 2565

คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ 
SRRT เขตเทศบาล
 จ านวน 6 ชุมชนๆ
ละ 5 คน รวม  30
 คน

สสจ./แหล่งอื่น 21,860
นายจักรพงศ์  

กล่ินน้อย



ตอบสนองยุทธศาสตร์ 20 ปี 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองแผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ตอบสนองโครงการท่ี 29 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ตอบสนอง KPI จ านวนคร้ังของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

ช่ือโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบบริการและมาตรฐานยานพาหนะ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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/ป ีจ านวน 1 
คัน ๆ ละ 16,600 บาท/ปี

16,600

2.เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ืองรถยนต์ทัว่ไป 2 ครั ง/
คัน/ป ีจ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,280 บาท/ปี

3,280

3.เปล่ียนแบเตอร่ีรถยนต์ทัว่ไป 1 ครั ง/คัน/ป ี
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,500 บาท/ปี

3,500

รวม 23,380

1แยกทะเบยีนประวัติรถยนต์แต่ละคัน จัดท า
แฟ้มประวัติแยกใบอนมุัติซ่อมแซมรถ การ
บ ารุงรักษาของรถแต่ละคัน 0

2.บนัทกึประวัติการซ่อมแซมรถ 
การบ ารุงรักษา ในระบบคอมพิวเตอร์อยา่ง
ละเอียด

0

รวม 0

1.กจิกรรมการบ ารุงรักษา
รถยนต์

รถยนต์พร้อมใช้งาน
ตามความต้องการ

รถยนต์ได้รับการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
และตรวจเช็คอยา่ง
สม่ าเสมอ

รถยนต์ 1 คัน

เงินบ ารุง  P จักรพงศ์

2.กจิกรรมพัฒนาคุณภาพงาน
ยานพาหนะ

ทะเบยีนประวัติการ
ซ่อมแซม การ
บ ารุงรักษา และ
ตรวจเช็ครถยนต์ทกุคัน

รถยนต์ทกุคันจะต้องมี
ประวัติการตรวจเช็ค
อยา่งละเอียดเพือ่
ความปลอดภยัในการ
ใช้รถยนต์

รถยนต์จ านวน 1 คัน

 P  P  P  P 

จักรพงศ์

 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

1.จัดท าประกนัภยัรถยนต์  จ านวน 1 คัน คันละ
 27,500 บาท/ปี

27,500 เงินบ ารุง

   
   

   
   

   
   

 2
7,5

00
.00

พัสดุ

รวม 27,500

4. พัฒนาบคุลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลตามสมรรถนะ
 1 ครั ง/คน/ปี

พนกังานขับรถยนต์
ได้รับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ ตาม
แผนงานอยา่งนอ้ย 1 
ครั ง/คน/ปี

พนกังานขับรถยนต์
ได้รับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ ตาม
แผนงานพัฒนา
บคุลากรทกุคน

จ านวน 2 คน 1. ค่าอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามแผนงานยา
พาหนะ เพือ่รับการพัฒนาความรู้อยา่งนอ้ย 1 
ครั ง/คน/ปี

- จักรพงศ์ 

รวมท้ังส้ิน 50,880   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
    -   -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

  -
   

หมายเหตุ 

3.กจิกรรมจัดท าประกนัภยั
รถยนต์ตามกฎหมาย

มีตัวแทนบริษัท
ประกนัภยัรถยนต์เข้า
มาดูแลกรณีรถยนต์มี
ปญัหา

พนกังานขับรถยนต์
และผู้โดยสารได้รับ
การคุ้มครองจาก
บริษัทประกนัภยัรถยนต์

รถยนต์จ านวน 1 คัน

รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์  ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย




