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แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 11 แห่ง ประจ าปี
ง บป ระมา ณ  พ . ศ .  2 56 5  สอดค ล้ อ ง ต าม แผ นยุ ท ธ ศ า สต ร์ ก า ร พัฒ นา โ ร งพย า บา ลชุ ม ช น 
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565 โดยมีเป้าหมายให้เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล “More than A 
Hospital” เพ่ือมุง่สู่การเป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มีคุณภาพเพ่ือชุมชนและเป็นต้นแบบการบูรณาการ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ทั้ง 11 แห่ง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร หนวยงานและผูปฏิบัติงานไดน าไปใช้
ประโยชน์ในการ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ต่อไป 
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บทน ำ 
 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จัดท าขึ้นภายใต้
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2563-2565  
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในระยะ 20 ปี โดยโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 11 แห่ง ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ ภายใต้อัตลักษณ์
เดียวกัน คือ โรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล “More than A Hospital” เพ่ือมู่งสู่การเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มีคุณภาพเพ่ือชุมชนและเป็นต้นแบบการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อย่างยั่งยืน  

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ โครงการหลัก 10 โครงการ โครงการย่อย 167 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
12,883,380 บาท ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการหลัก 3 โครงการ โครงการย่อยจ านวน 23 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
1,286,800 บาท ดังนี้ 1) โครงการหลัก หนึ่งหน่วยงานหนึ่งนวัตกรรมแห่งความพอเพียง โครงการย่อย  
7 โครงการ 2) โครงการหลัก สร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินของโรงพยาบาล โครงการย่อย 10 โครงการ และ  
3) โครงการหลัก ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลโครงการย่อย  6 โครงการ  

2. แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
ประกอบด้วยโครงการหลัก 3 โครงการ โครงการย่อยจ านวน 33 โครงการ งบประมาณ 1,760,714 บาท  
ดังนี้ 1) โครงการหลัก โรงพยาบาลสีเขียว (GREEN Hospital) มุ่งสู่รมณียสถาน โครงการย่อย 12 โครงการ     
2) โครงการหลัก ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โครงการย่อย 
15 โครงการ และ 3) โครงการหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โครงการย่อย 6 โครงการ 

3. แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการเป็นเลิศ ประกอบด้วยโครงการหลัก 2 โครงการ 
โครงการย่อยจ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 3,552,441 บาท ดังนี้ 1) โครงการหลัก พัฒนาโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โครงการย่อย 27 โครงการ 2) โครงการหลัก พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ  
8 สาขา โครงการย่อย 48 โครงการ 

4. แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากรเป็นเลิศ ประกอบด้วยโครงการหลัก 1 โครงการ 
คือ โครงการหลัก สร้างความสุขให้บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  โครงการย่อยจ านวน  
16 โครงการ งบประมาณ 1,795,158 บาท   

5. แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ประกอบด้วยโครงการหลัก 
2 โครงการ โครงการย่อยจ านวน 20โครงการ งบประมาณ 4,488,267 บาท  ดังนี้ 1) โครงการหลัก
โรงพยาบาลคุณธรรม โครงการย่อยจ านวน 11 โครงการ 2) โครงการหลัก Smart Hospital โครงการย่อย
จ านวน 9 โครงการ 

โดยมีตัวชี้วัดหลักในขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ คือ โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ร้อยละ  80 และโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติให้บริการประชาชน ด้วยระบบบริการ Smart Hospital  
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บทน า ข 

สารบัญ ค 

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    1 

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง                                            3 

  แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุมครองผู้บริโภคเป็นเลิศ                                                                   11 

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการเป็นเลิศ 22 

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากรเป็นเลิศ 49 

แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 55 

  

  

  

  

 
 



ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณ
1 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 284,000                              
2 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 274,500                              
3 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 274,500                              
4 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 4,958,455                           
5 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 781,650                              
6 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 699,290                              
7 โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1,048,055                           
8 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 274,500                              
9 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 906,320                              

10 โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 368,500                              
11 โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 3,013,610                           

รวมท้ังส้ิน 12,883,380                        

สรุปแผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ต.ค.-ธ.ค 63 ม.ค.-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ก.ย.64 รวม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำโรงพยำบำลเป็นโรงพยำบำลเศรษฐกิจพอเพียง 1,286,800                  
1 โครงการหน่ึงหน่วยงาน หน่ึงนวัตกรรมแห่งความพอเพียง 29,700            106,400           233,250         111,450      480,800                      
2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินของโรงพยาบาล 110,525          502,500           20,975           18,100        652,100                      
3 โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล 0 98,600             34,900           20,400        153,900                      

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 1,760,714                  
4 โครงการโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN Hospital) มุ่งสู่รมณียสถาน 54,170            306,520           556,370         205,670      1,122,730                   
5 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 25,000            83,550             444,050         39,084        591,684                      
6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 2,500              32,050             9,250             2,500          46,300                        

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์บริกำรเป็นเลิศ 3,552,441                  
7 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1,679,595                   

7.1โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ HA 18,600            320,800           420,100         102,675      862,175                      
7.2โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ Lab 40,000            111,100           323,000         16,860        490,960                      
7.3โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ X-ray 10,500            160,600           63,960           40,000        275,060                      
7.4โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  รพ สต ติดดาว 3,000              24,400             16,800           7,200          51,400                        

8 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา 1,872,846                   
 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) อ่ืนๆ 55,050            68,900             0 77,900        201,850                      
 (1) โครงการพัฒนาศูนย์เช่ียวชาญทางตา ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 39,710            682,231           25,500           0 747,441                      
 (2) โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อท่ีเป็นเลิศ ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 15,908            31,708             0 11,400        59,015                        
 (3) โครงการพัฒนาศูนย์เช่ียวชาญทางผิวหนัง ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 3,600              10,450             24,850           3,600          42,500                        
(4) โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 18,880            63,680             43,400           30,640        156,600                      
(5) โครงการดูแลผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลัน ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 15,600            3,600               3,950             49,860        73,010                        
 (6) โครงการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 25,525            38,000             100,525         25,000        189,050                      
(7) โครงการ One-stop dental service ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 0 2,400               360,780         2,400          365,580                      
(8) โครงการพัฒนาคลินิกพัฒนาการเด็ก ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 0 0 26,600           11,200        37,800                        
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) 1,795,158                  

9 โครงการสร้างความสุขให้บุคลากร ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 77,810            168,000           1,446,108      103,240      1,795,158                   
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence)  4,488,267                  

10 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม 0 204,985           66,650           13,000        284,635                      
11 โครงการ Smart Hospital 0 792,132           432,000         2,979,500   4,203,632                   

รวมงบประมำณท้ังส้ิน 12,883,380

สรุปแผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ล ำดับ ยุทธศำสตร์/โครงกำรหลัก งบประมำณ
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480,800         29,700   106,400  233,250    111,450  
1.โครงการสวนสมุนไพร
เพ่ือการเยียวยาสู่ความ
พอเพียง

1.เพ่ือลด
งบประมาณการ
จัดซ้ือไพล
2.เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้สมุนไพร
ตามหลักแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
นักเรียน-นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป

1. ลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ือไพล

2.นักเรียน-
นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้สมุนไพร

1. งบประมาณในการจัดซ้ือไพล
ลดลง 50% ในปีงบประมาณ 
2566
2. นักเรียน-นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจใน
การเข้าใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้สมุนไพรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้มาใช้ประโยชน์
ท้ังหมด

            15,000 0 15,000    0 0  รพก.วัดจันทร์

2.โครงการ หน่ึง
หน่วยงาน หน่ึง
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียง

1.เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรน าความรู้
ด้านพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินงาน
และสามารถ
น าไปใช้ท้ังใน
หน่วยงาน นอก
หน่วยงานและชุมชน

1.ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาล/20 
หน่วย

1.มีนวัตกรรมแห่งความพอเพียง 1
 เร่ือง

    0 0 0 0 0  รพก.ห้วยกระเจา  ใช้ร่วมกับงาน
คุณภาพ HA

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy Hospital)

กลยุทธ์ 1) สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชด าริ 2) ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โครงกำร หน่ึงหน่วยงาน หน่ึงนวัตกรรมแห่งความพอเพียง

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ



ต.ค-ธ.ค.
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ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

3.โครงการ หน่ึง
หน่วยงาน หน่ึง
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียง

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาล
เขาชะเมาทราบ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ การ
ด าเนินงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเขาชะ
เมาฯ จ านวน 130
 คน

1.เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขาชะเมา
ฯเข้าร่วมกิจกรรรมครบ 100 %

  37,450           29,700   0 0 7,750      รพก.เขาชะเมา

4.โครงการ หน่ึง
หน่วยงาน หน่ึง
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียง

1.เพ่ือให้
โรงพยาบาล รพ.
สต.และชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล

1.เภสัชกร รพ., 
รพ.สต.
RDU Coordinator,
 ประชาชนในชุมชน

1. มีเครือข่ายการด าเนินงาน RDU
 ในหน่วยบริการท่ีเข้มแข็ง 
สามารถวิเคราะห์และพัฒนาหน่วย
บริการตามแนวทาง RDU 
Hospital ได้

    0 0 0 0 0 รพก.นาวัง  ไม่ใช้งบประมาณ

5.โครงการ หน่ึง
หน่วยงาน หน่ึง
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียง

1.พัฒนารพ.เป็น
ศูนย์เรียนรู้การ
ด าเนินงานตาม
แนวพระราชด าริฯ

1.เจ้าหน้าท่ีรพ.
จ านวน 154 คน 
2.หมู่บ้านน าร่อง
จ านวน 13 คน
3.ตัวแทน อสม.14
 คน 
4.จิตอาสา  5 คน
รวม 186 คน

1.จ านวนรพ.ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติมีนวัตกรรมแห่งความ
พอเพียงอย่างน้อย 1 เร่ือง

 28,250           0 0 28,250      0 รพก.พระทองค า
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

6.โครงการ หน่ึง
หน่วยงาน หน่ึง
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียง

1. เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรน าความรู้
ด้านความพอเพียง
มาใช้ด าเนินงาน
ภายในหน่วยงาน
และนอกหน่วยงาน
ได้

ทุกกลุ่มงานใน
โรงพยาบาล/11 
กลุ่มงาน

มีนวัตกรรมแห่งความพอเพียง
อย่างน้อย 1 เร่ือง

 5,000             0 0 5,000        0 รพก.หาดส าราญ ไม่ใช้งบประมาณ

7.โครงการ หน่ึง
หน่วยงาน หน่ึง
นวัตกรรมแห่งความ
พอเพียง

1. โรงพยาบาลมี
นวัตกรรมแห่ง
ความพอเพียง และ
สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาลและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

1. โรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีส าหรับ
เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว
พระราชด าริ ในหลวง ร.9

   395,100         0 91,400    200,000    103,700  รพก.ย่ีงอ
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         652,100   110,525   502,500       20,975     18,100

1.โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการเงินของ
โรงพยาบาล

1.1 เพ่ือให้คณะ
กรรรมการ CFO 
รับรู้สถานะทาง
การเงิน
1.2 .เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหาร
การเงินการคลังให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.1 คณะกรรรม
การ CFO จ านวน 
15 คน (12คร้ัง)

1.1 ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
รายได้คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5 %
1.2 ระบบวิกฤตทางการเงิน < 7

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

2.โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการเงินของ
โรงพยาบาล

๑.เพ่ือให้การใช้
งบประมาณเป็นไป
ด้วยความ
ระมัดระวังและมี
วินัยทางการเงิน
การคลัง

1.มีแผนเงินบ ารุง  
ใช้ 1 แผน

แผนเงินบ ารุงมีความคลาดเคล่ือน 
ไม่เกินร้อยละ 10

  15,000           7,500      0 0 7,500      รพก.ห้วยกระเจา

3.โครงการ สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการเงินของ
โรงพยาบาล

1. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารด้านการเงิน
 การคลังและด้าน
หลักประกันสุขภาพ

 12 คร้ัง/ 20 คน 1.โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะ
วิกฤติการเงินระดับ 7

    43,150           10,225    10,225    12,475      10,225    รพก.เขาชะเมา

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy Hospital)

กลยุทธ์ 1) สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชด าริ 2) ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โครงกำร สร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินของโรงพยาบาล

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

4.โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการเงินของ
โรงพยาบาล

1.มีแผนการเงิน
เพ่ือใช้ในการ
บริหารงานและ
ก ากับติดตามอย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.คณะกรรมการ 
CFO ของ
โรงพยาบาล

1.แผนเงินบ ารุงผ่านการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจ

    0 0 0 0 0 รพก.นาวัง  ไม่ใช้งบประมาณ

5.โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการเงินของ
โรงพยาบาล

1.เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้เก่ียวกับ
ระบบการเงินการ
คลังของโรงพยาบาล

1.ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บรายได้
จ านวน 15 คน

1.ค่าวิกฤติทางการเงินของ
โรงพยาบาลอยู่ท่ีระดับ 0 (ศูนย์)

  750                0 375         0 375         รพก.พระทองค า

6.โครงการรับประเมิน
คุณภาพบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ 2565

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการก ากับ 
ติดตาม การ
ประเมินคุณภาพ
บัญชีของหน่วย
บริการในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
บัญชี/
คณะกรรมการ
บริหารฯ จ านวน 
25 คน

ไม่ประสบภาวะวิกฤติการเงินระดับ
 7

 3,250             0 3,250      0 0 รพก.เบญจลักษ์

7.โครงการรับประเมิน
การบริหารการเงินการ
คลัง
ประจ าปีงบประมาณ 
2565

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการก ากับ 
ติดตามการ
ประเมินการ
บริหารการเงินการ
คลังให้มี
ประสิทธิภาพและ
ไม่ก่อให้เกิดความ
เส่ียงทางการเงินใน
ข้ันวิกฤติ

คณะกรรมการ
บริหารการเงินการ
คลัง/
คณะกรรมการ
บริหารฯ จ านวน 
30 คน

ไม่ประสบภาวะวิกฤติการเงินระดับ
 7

 3,900             0 3,900      0 0 รพก.เบญจลักษ์
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

8.โครงการประชุมสรุป
ผลงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2565

เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 
2564
2.เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ2565

คณะกรรมการ
บริหารและทีมน า 
โรงพยาบาล
จ านวน 40 คน

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี 
2565 เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

 440,200         0 440,200  0 0 รพก.เบญจลักษ์

9.โครงการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการ
จัดเก็บรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการก ากับ 
ติดตาม การ
ประเมินคุณภาพ
การจัดเก็บรายได้
ค่ารักาพยาบาล

คณะกรรมการ
จัดเก็บรายได้ รพ.
จ านวน  25 คน

การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ร้อยละ 90 ทุกสิทธิ

 3,250             0 3,250      0 0 รพก.เบญจลักษ์

10.โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการเงินของ
โรงพยาบาล

1. เพ่ือให้หน่วย
บริการแม่ข่ายและ
ลูกข่ายผ่านเกณฑ์
ประเมินการ
ตรวจสอบคุณภาพ
บัญชี  
2. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์
สถานการณ์
การเงินการคลัง
ของหน่วยบริการ

1. ผู้รับผิดชอบด้าน
การเงินการคลังของ
โรงพยาบาล สสอ.
และรพสต.

1. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบควบคุมภายใน ใน
แต่ละมิติ       
 2. หน่วยบริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงินไม่เกินระดับ 4   
         
3. อัตราการจัดเก็บรายได้ค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ
ประกันสังคมเพ่ิมข้ึน

   142,600         92,800    41,300    8,500        0 รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

         153,900 0     98,600       34,900     20,400

1.โครงการ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาล

1.เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้
เจ้าหน้าท่ีในการ
ประหยัดพลังงาน

เจ้าหน้าท่ี รพ.126
 คน

1.ร้อยละของค่าใช้จ่ายสาธารณูป 
โภค ของ รพ. ลดลงจากเดิมร้อยละ
 5 ต่อปี

    0 0 0 0 0 รพก.ห้วยกระเจา

2.โครงการ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาล

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาล
เขาชะเมาฯ ทราบ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเขาชะ
เมาฯ จ านวน 130
 คน

1.เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
เขาชะเมาเข้าร่วมกิจกรรรมครบ 
100 %

 29,700           0 29,700    0 0 รพก.เขาชะเมา

3.โครงการ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาล

1.เพ่ือลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า

1.โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา

1.ปริมาณกิโลวัตต์ลดลงเม่ือเทียบ
กับเดือนเดียวกันในปีก่อนลดลง ≥
 10 %

    0 0 0 0 0 รพก.นาวัง  ไม่ใช้งบประมาณ

หมำยเหตุ
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัด

 งบประมำณ
รวม

(บำท)
โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย/จ ำนวน

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
วัตถุประสงค์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficency Economy Hospital)

กลยุทธ์ 1) สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชด าริ 2) ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โครงกำร ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัด

 งบประมำณ
รวม

(บำท)
โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย/จ ำนวน

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
วัตถุประสงค์

4.โครงการ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาล

1.เพ่ือให้บุคลากรท่ี
รับผิดชอบมีความรู้
ในด้านการบริหาร
จัดการเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาล

1.คณะท างานด้าน
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
จ านวน 16 คน

1. ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ลดลง 5%
2. ค่าน้ าประปาลดลง 5%

   1,200             0 400         400           400         รพก.พระทองค า

5.โครงการ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาล

1. เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาล
2. เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในการ
ประหยัดพลังงาน

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล     
หาดส าราญฯ 
จ านวน 125 คน

ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคของโรงพยาบาล
ลดลงจากเดิม (ลดลงร้อยละ 5 ต่อ
ปี)

    0 0 0 0 0 รพก.หาดส าราญ ไม่ใช้งบประมาณ

6.โครงการ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคของ
โรงพยาบาล

   123,000         0 68,500    34,500      20,000    รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

      1,122,730     54,170   306,520     556,370   205,670

1.โครงการ โรงพยาบาลสี
เขียว (GREEN Hospital)
 มุ่งสู่รมณียสถาน
กิจกรรมสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว
ในอาคาร

1. สร้างความร่มร่ืน
 สบายตา สบายใจ 
ให้กับเจ้าหน้าท่ี
และผู้รับบริการ

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล  
2.ผู้รับบริการ
โรงพยาบาล

1.ร้อยละ 100 ของเจ้าหน่าท่ีและ
ผู้รับบริการรู้สึกสบายตา สบายใจ 
ผ่อนคลายมากข้ึน

             51,700 0 25,850    25,850      0 รพ.เทพรัตนฯ

2.โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัย

1.เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยด้านอัคคีภัย
2.เพ่ือให้บุคลากร
สามารถบรรเทาสา
ธารณภัยด้าน
อัคคีภัยในเบ้ืองต้น
ได้

1.บุคลากร
สาธารณสุข จ านวน
 100 คน
(แบ่งจัดกิจกรรม
เป็น 2 รุ่น รุ่นละ 
50 คน)

1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยด้านอัคคีภัย อย่างน้อยร้อยละ 
60
2 บุคลากรสามารถบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคีภัยในเบ้ืองต้นได้

 40,500           0 40,500    0 0 รพก.วัดจันทร์

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้าน
การจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสีย

1 เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
 2 เพ่ือให้บุคลากร
สามารถการจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ได้อย่างถูกต้อง

บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน 30 คน

1บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
อย่างน้อยร้อยละ 80
2บุคลากรสามารถการจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสียได้อย่างถูกต้อง 
อย่างน้อยร้อยละ 80

 29,000           0 29,000    0 0 รพก.วัดจันทร์

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence)

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงกำร โรงพยาบาลสีเขียว (GREEN Hospital) มุ่งสู่รมณียสถาน

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

4.โครงการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนตาม
หลัก GREEN&CLEAN 
Hospital

1.เพ่ือขยายผลการ
ด าเนินงาน 
GREEN&CLEAN 
Hospital ลงสู่ชุมชน

1.เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข 
จ านวน 50 คน 
2.แกนน าสุขภาพ 
จ านวน 35 คน
รวม 85 คน

1.ชุมชนเป้าหมายมีการด าเนินงาน
 GREEN&CLEAN Hospital อย่าง
น้อย  ร้อยละ 50

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

5.โครงการ โรงพยาบาลสี
เขียว (GREEN Hospital)
 มุ่งสู่รมณียสถาน

1.เพ่ือให้ รพ. มี
การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและ
เหมาะสม

1.โรงพยาบาล
ชุมชน 1 แห่ง

1.โรงพยาบาล พัฒนอนามัย
ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital ระดับ
ดีมาก plus

    120,000         30,000    30,000    30,000      30,000    รพก.ห้วยกระเจา

6.โครงการ โรงพยาบาลสี
เขียว (GREEN Hospital)
 มุ่งสู่รมณียสถาน

1. พัฒนา
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน Green &
 Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

1.ผู้มารับบริการ/
เจ้าหน้าท่ีรพ. และ
เคร่ือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเขา
ชะเมา

1.ผ่านเกณฑ์กาประเมินตาม
มาตรฐาน GREEN & CLEAN 
ระดับดีมากPlus

    142,180         21,170    71,170    24,170      25,670    รพก.เขาชะเมา

7.โครงการโรงพยาบาลสี
เขียว (GREEN Hospital)
 มุ่งสู่รมณียสถาน

1.เป็นโรงพยาบาล
ต้นแบบทางด้าน
รมณียสถาน 4 ส. 
(เน้นส่ิงแวดล้อม 
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว)

27 หน่วยงาน 1. พ้ืนท่ีสีเขียวบนดินภายนอก
อาคาร มากกว่า ร้อยละ 50
2. พ้ืนท่ีสีเขียวบนอาคาร ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 10

   275,500         100,000  100,000    75,500    รพก.นาวัง



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

8.โครงการโรงพยาบาลสี
เขียว (GREEN Hospital)
 มุ่งสู่รมณียสถาน

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลชุมชน
มีความรู้และแนว
ทางการด าเนินงาน
GREEN and 
CLEAN Hospital

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล จ านวน
 16๖ คน

1.ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80  4,150             0 0 4,150        0 รพก.พระทองค า

9.โครงการตรวจสอบ
ระบบวิศกรรมความ
ปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล

1. เพ่ือส ารวจและ
วิเคราะห์ปัญหา
ความปลอดภัยด้าน
โครงสร้างอาคาร
ของโรงพยาบล 

จ านวน 28 คน 
1.คณะกรรมการ
พัฒนางานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ปี 
2563  

พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ระดับดีมาก Plus

 25,200           0 0 25,200      0 รพก.เบญจลักษ์

2.เพ่ือตรวจสอบ
โครงสร้างอาคาร
ภายในโรงพยาบาล
โดยผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

2.เจ้าหน้าท่ีตรวจ
ประเมินด้าน
วิศวกรรมความ
ปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างานจาก
หน่วยงานภายนอก

3.เพ่ือตรวจ
ประเมิน
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

10.โครงการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลสู่รมณียสถาน

1.เพ่ือพัฒนาและ
ออกแบบพ้ืนท่ี
อาคารบริการให้
เอ้ือต่อการเยียวยา 

จ านวน 30 คน
1.คณะกรรมการ
พัฒนางานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมฯ  

พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ระดับดีมาก Plus

 121,500         0 0 121,500    0 รพก.เบญจลักษ์

11.โครงการ
โรงพยาบาลสีเขียว 
(Green Hospital) มุ่งสู่
รมณียสถาน

1. เพ่ือให้ผ่าน
มาตรฐาน Green &
 Clean Hospital 
ระดับดีมาก Plus

โรงพยาบาลหาด
ส าราญฯ

1. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน 
Green & Clean Hospital ระดับ
ดีมาก Plus
2. โรงพยาบาลมีการด าเนินงานสู่
รมณียสถาน ตามแนวคิด 4 ส.
3. โรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีสีเขียว
ภายนอกอาคาร ร้อยละ 70
4. โรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีสีเขียวบน
อาคาร ร้อยละ 50

  274,500         0 0 200,000    74,500    รพก.หาดส าราญ

12.โครงการ
โรงพยาบาลสีเขียว 
(Green Hospital) มุ่งสู่
รมณียสถาน

1. เพ่ือให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
 GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดี
มาก Plus

1. ระบบภูมิทัศน์
โรงพยาบาลย่ีงอ
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา         
2. ผู้ป่วยและผู้มา
รับบริการ
โรงพยาบาล       
3. ประชาชนในพ้ืนท่ี

1. โรงพยาบลาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน 
GREEN&CLEAN hospital ใน
ระดับต่างๆท่ีก าหนด             
2. มีการด าเนินการพัฒนาสู่ 
รมณียสถาน

   38,500           3,000      10,000    25,500      0 รพก.ย่ีงอ
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         591,684     25,000     83,550     444,050     39,084

1.โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง 
(DPAC)

1.เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
2.กลุ่มเส่ียงได้รับ
ความรู้ในการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

จ านวนกลุ่มเส่ียง
โรคความดันโลหิต

สูงและโรคเบาหวาน
 จ านวน 55 คน

1.กลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.กลุ่มเส่ียงได้รับความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมร้อยละ 80

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

2.โครงการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม
อ าเภอกัลยานิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือให้สตรีกลุ่ม
เส่ียงอายุ 30- 70
 ปี มีความรู้เร่ือง
โรค และการเฝ้า
ระวังตนเองจาก
โรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านม รวมถึง
สามารถตรวจเต้า
นมด้วยตนเองได้
ถูกต้อง
2. เพ่ือคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
3. เพ่ือส่งต่อผู้ท่ีมี
ปัญหาเข้ารับการ
การรักษาท่ีรวดเร็ว

1. สตรีอายุ 30-70
 ปีท่ีควรรับการคัด
กรองมะเร็งเต้านม
ปีงบประมาณ 
2565จ านวน 
2500 คน
2. สตรีอายุ 30-60
 ปีท่ีควรรับการคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูกปีงบประมาณ
 2565 จ านวน 
1,000 คน

1. สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปีงบประมาณ 2565 มากกว่า
ร้อยละ 20
2. สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการ
คัดกรองมะเร็งเต้านม โดย
เจ้าหน้าท่ีมากกว่าร้อยละ 80
3. สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
มากกว่าร้อยละ 80

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence)

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงกำร ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

3.โครงการคัดกรอง
เบ้ืองต้นโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่และล าไส้ตรง

1เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนกลุ่มเส่ียง
ได้รับการตรวจคัด
กรองเบ้ืองต้น
โรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่และ   ล าไส้
ตรงเบ้ืองต้นด้วยวิธี
 FIT TEST

1.ประชากรท่ีมีอายุ
 50 – 70 ปี ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
อ าเภอกัลยาณิ
วัฒนา  จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 
200 คน

1.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และล าไส้ตรงด้วยวิธี FIT TEST 
อย่างถูกต้อง     ร้อยละ 80

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

4.โครงการ ส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มปกติ และกลุ่ม
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1.เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเส่ียงมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มเส่ียงโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง

1.ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงในอ าเภอห้วย
กระเจา

1.โรงพยาบาลมีการด าเนินการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
กลุ่มเส่ียงโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอย่าง
น้อย 1เร่ือง

    100,000         25,000    25,000    25,000      25,000    รพก.ห้วยกระเจา

5.โครงการ ส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มปกติ และกลุ่ม
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1.เพ่ือค้นหา
กลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ภาวะโภชนาการไม่
เหมาะสม

1.นักเรียน กลุ่มวัย
เรียน 
(ประถมศึกษา) 
จ านวน 200 คน

1.มีการด าเนินการสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพในกลุ่มท่ีมีภาวะ
โภชนาการไม่เหมะสม

  28,000           0 9,000      19,000      0 รพก.เขาชะเมา

6.โครงการ ส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มปกติ และกลุ่ม
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1.เพ่ือสร้างกลไก
ในการขับเคล่ือน
การป้องกันลดโรค
ไม่ติดต่อ เร้ือรังใน
ชุมชน

1.ชุมชน ในอ าเภอ
นาวัง

   0 0 0 0 0 รพก.นาวัง  ไม่ใช้งบประมาณ
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

7.โครงการ ส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มปกติ และกลุ่ม
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1. เพ่ือให้กลุ่มเส่ียง
สูง ได้รับความรู้
เร่ืองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต
สูงและโรคอ้วน

1.กลุ่มเส่ียงสูงโรค
เร้ือรังเบาหวาน
และความดันระดับ 
เหลือง แสด แดง 
(จ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน)จ านวน 
 80 คน

1.จ านวนของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติมีการด าเนินการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
กลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียงต่อโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง อย่างน้อย 1 เร่ือง

17,600           0 17,600    0 0 รพก.พระทองค า

8.โครงการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวานความดัน

1.เพ่ือเฝ้าระวังและ
ติดตามผู้ป่วย
โรคเบาหวานความ
ดัน
2.เพ่ือลดอัตราการ
เกิดโรคแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยเบาหวาน
ความดัน

55 หมู่บ้าน ร้อยละ 100 ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดันได้รับการ
ตรวจคัดกรองทุกราย

  274,500         0 0 270,900    3,600      รพก.พนมดงรัก

9.โครงการอบรมการ
ดูแลผู้สูงอายุโรคข้อเข่า
เส่ือม และอาการปวดข้อ
ต่อ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยใน
ชุมชน

เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ี
เป็นโรคข้อเข่าเส่ือม
 และอาการปวดข้อ
ต่อต่างๆ ต าบล
เสียว ได้รับการ
ดูแลด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
และแพทย์
ผสมผสาน

กลุ่มผู้สูงอายุต าบล
เสียว จ านวน 180
 คน

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ี
ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก

 18,000           0 0 18,000      0 รพก.เบญจลักษ์
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10.โครงการ
ประชาสัมพันธ์วันไตโลก
 2565   "Kidney 
Health for All : 
สุขภาพไตดีทุกกลุ่มวัย"

1.เพ่ือสร้างกระแส
ในการป้องกันและ
ลดอัตราป่วยของ
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง
ทุกระยะ
2. เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยลดการ
รับประทานอาหาร
เค็ม

ประชาชนทุกกลุ่มวัย
จ านวน 200 คน

1.ลดอัตราป่วยของผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรังทุกระยะ
2.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกัน 
ดูแลชะลอไต

 26,000           0 0 26,000      0 รพก.เบญจลักษ์

11.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือป้องกัน
และควบคุม โรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดีในประชาชน ต าบล
เสียว อ าเภอเบญจลักษ์

เพ่ือลดอัตราความ
ชุกโรคหนอนพยาธิ
ในเขตรับผิดชอบ 
รพ.เบญจลักษ์ฯ

ประชาชน 9 
หมู่บ้าน เขต
รับผิดชอบ รพ. 
จ านวน 100 คน

ลดอัตราความชุกโรคหนอนพยาธิ
ในเขตรับผิดชอบ รพ.เบญจลักษ์ฯ

 16,600           0 0 16,600      0 รพก.เบญจลักษ์

12.โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เร่ือง
วัคซีน covid 19 
โรงพยาบาล
เบญจลักษ์

เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตบริการของ
โรงพยาบาลเบญจ
ลักษ์ มีความรู้ความ
เข้าใจและยินยอม
รับวัคซีน covid 19

ประชาชน จ านวน 
9 หมู่บ้านละ 100
 คน

ประชาชนในเขตบริการของ
โรงพยาบาลเบญจลักษ์ มีความรู้
ความเข้าใจและยินยอม

 22,500           0 0 22,500      0 รพก.เบญจลักษ์



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

13.โครงการหมู่บ้าน
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ต้นแบบ และส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพตนเองด้วย
สมุนไพรในชุมชน

1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยใช้
สมุนไพรท่ีมีใน
ชุมชนเบ้ืองต้น

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ รพ.
จ านวน 180 คน

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมือง
สมุนไพร และจังหวัดในเขตสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน

 22,500           0 0 22,500      0 รพก.เบญจลักษ์

14.โครงการ ส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มปกติ และกลุ่ม
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

เพ่ือคัดกรอง
ประชาชนท่ีอาจมี
ความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อ
รายใหม่

ประชาชนอายุ 35 
ปี ข้ึนไป ในอ าเภอ 
หาดส าราญ

ประชาชนท่ีมีอายุ 35 ปี ข้ึนไป
ได้รับการรับการคัดกรองร้อยละ 
80

 0 0 0 0 0 รพก.หาดส าราญ ไม่ใช้งบประมาณ

15.โครงการ ส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มปกติ และกลุ่ม
เส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

1. เพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มเส่ียง
โรคเร้ือรังสามารถ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ได้ถูกต้อง  
2. เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์
 ระหว่างผู้ป่วย 
ญาติ และ
ผู้รับผิดชอบงาน
คลีนิกโรคเร้ือรัง

1. ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงโรคเร้ือรังใน
อ าเภอย่ีงอ   
2.ประชาชนกลุ่ม
ป่วยโรคเร้ือรังใน
อ าเภอย่ีงอ

1. ร้อยละของผู้ป่วยความดัน/
เบาหวานสามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้     
  
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียง
ท่ีได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Rick) และมีความเส่ียงสูงมาก 
ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และ/หรือได้รับยาในการรักษาเพ่ือ
ลดความเส่ียง

   65,984           0 31,950    23,550      10,484    รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

46,300           2,500       32,050    9,250        2,500       
1.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคล่ือน
นโยบายคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)

1.เพ่ือพัฒนาระบบ
การพัฒนาชีวิตและ
สุขภาพระดับอ าเภอ

1.คณะกรรมการ
พัฒนาชีวิตและ
สุขภาพระดับอ าเภอ
2.
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (DHB)
 จ านวน 43 คน

1.ร้อยละของอ าเภอมีระบบการ
ดูแลสุขภาพท่ีเช่ือมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถ่ินมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

2.โครงการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

1.เพ่ือให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

1.ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงในอ าเภอห้วย
กระเจา

1.โรงพยาบาลมีผลการด าเนิน 
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภออย่างน้อย 5 ประเด็น

    10,000           2,500       2,500      2,500        2,500       รพก.ห้วยกระเจา

3.โครงการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

1.เพ่ือขับเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ในระดับพ้ืนท่ี
ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน เกิด
การบูรณาการ
เป้าหมายทิศทาง
และยุทธศาสตร์
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนอย่าง
เป็นองค์รวม

1.มีผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอครบทุกประเด็น

  13,800           0 7,050      6,750        0 รพก.เขาชะเมา

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence)

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงกำร พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

4.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.)

1.เพ่ือขับเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

1.คณะกรรมการ
พชอ. และเจ้าหน้าท่ี
 จ านวน ๕๐ คน

๑.อ าเภอมีการด าเนินงานและผ่าน
เกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอท่ีมี
คุณภาพ ร้อยละ 100

 22,500           0 22,500    0 0 รพก.นาวัง

5.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.)

๑.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับต าบลสระพระ

1.คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับต าบลสระพระ
 30 คน

1.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ มีผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภออย่างน้อย
 3 ประเด็น

   0 0 0 0 0 รพก.พระทองค า ไม่ใช้งบประมาณ
เน่ืองจากบูรณา

การร่วมกับแผนงบ
 UC

6.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.)

0 0 0 0 0 รพก.ย่ีงอ ไม่ใช้งบประมาณ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

         862,175     18,600   320,800     420,100   102,675

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือให้
หน่วยงานมีการ
พัฒนางานโดยใช้
ความรู้ CQI 
นวัตกรรมและ R2R
2.เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการ
ด าเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
3. เพ่ือเผยแพร่  
CQI นวัตกรรมและ
 R2R ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลและ
นอกหน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ีท้ังหมด
จ านวน 60 คน

ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการ
น าเสนอผลงาน  CQI นวัตกรรม
และ R2R อย่างน้อยหน่วยงานละ 
1 ผลงาน

             50,800 0     38,100 0     12,700 รพ.เทพรัตนฯ

2.โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพ

1.เพ่ือให้บุคคลากร
ของโรงพยาบาลมี
ความรู้ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาล จ านวน
 108 คน

1.จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับการ
อบรมมากกว่าร้อยละ 80 
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
หลังได้รับการอบรมร้อยละ 60

   0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ 2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
โครงกำร พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมาตรฐาน HA

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

3.โครงการพัฒนา 2P 
Safety สู่ 3P Safety 
ผู้ป่วย (Patient) 
บุคลากร (Personal) 
และสังคม (People and
 Public)

1.เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
ระบบ 3P Safety
ให้กับบุคลากรใน
โรงพยาบาล

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาล จ านวน
 108 คน

1.จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับการ
อบรมมากกว่าร้อยละ 80 
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
หลังได้รับการอบรมร้อยละ 60

   0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

4.โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ตามาตรฐาน HA

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ

ทีมน า รพ.
ห้วยกระเจาฯ  
จ านวน 
20 คน

12 คร้ัง/ปี     213,500         18,600    171,700  1,800        21,400    รพก.ห้วยกระเจา

5.โครงการ พัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
มาตรฐาน HA

1.เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ
 ใน
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพ และ
สามารถน าความรู้
ไปใช้ใน
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองย่ังยืน

1.ทีมน าพัฒนา
คุณภาพ จ านวน 
20 คน

1.เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขาชะเมา
ฯเข้าร่วมกิจกรรรมครบ 100 %

   265,400         0 78,900    180,500    6,000      รพก.เขาชะเมา



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

6.โครงการประชุมช้ีแจง
แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน
 HA ลงสู่หน่วยงาน รับ
ประเมินจาก สรพ รอบท่ี
 2

เพ่ือให้โรงพยาบาล
มีการพัฒนา
คุณภาพบริการ 
ผู้ป่วยรวมถึง
เจ้าหน้าท่ีมีความ
ปลอดภัยและ
สามารถจัดการ
ความเส่ียงด้าน
คลินิกและ ความ
เส่ียงด้านท่ัวไป
ได้ตามมาตรฐาน  
HA

บุคลากร
โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา จ านวน
 150 คน

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ
 ๘๐ พรรษา ผ่าน HA Reacc ข้ัน 3

 50,000           0 0 50,000      0 รพก.นาวัง

7.โครงการ พัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
มาตรฐาน HA

1.เพ่ือทบทวน
ความรู้เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพ

1.บุคลากร รพก.พ
ระทองค า รวม 
165 คน แบ่งเป็น 
2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน

1.บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

   85,675           0 21,300    37,800      26,575    รพก.พระทองค า

8.โครงการ พัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
มาตรฐาน HA

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน

โรงพยาบาลผ่าน
การรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล ข้ันท่ี 3

 0 0 0 0 0 รพก.หาดส าราญ งบเงินบ ารุง

9.โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
ปี 2565

1. เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามกระบวนการ
คุณภาพมาตรฐาน 
HA อย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืน
2. เพ่ือพัฒนา
ผลงานวิชาการ

1. บุคลากร
โรงพยาบาลย่ีงอ
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ทีม
วิทยากรและผู้จัด 
จ านวน 210 คน

2.บุคลากร คปสอ.
ย่ีงอ

1. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน
เพ่ือเฝ้าระวังในระยะเวลา 1 ปี 
หลังการรับรอง

2. ผลงานวิชาการรูปแบบ R2R 
อย่างน้อย 2 เร่ือง

 196,800         0 10,800    150,000    36,000    รพก.ย่ีงอ



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ 2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล

ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

490,960         40,000    111,100  323,000    16,860    
1.โครงการพัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ 1.บุคคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ

1.อัตรา จนท.ได้เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการอบรมศึกษาดูงาน
 >50%

               74,000     40,000     12,000       10,000     12,000 รพก.ห้วยกระเจา

2.โครงการ พัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.ลดอัตราการ
ปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ
ลดลง

1.แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ บุคคลากร
ทางด้านสาธารณสุข
 จ านวน 25 คน/ 2
 คร้ัง

1.ร้อยละการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ
ลดลง

  18,360           0 13,500    0 4,860      รพก.เขาชะเมา

3.โครงการพัฒนา
บุคลากรในการเก็บส่ิงส่ง
ตรวจโรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา

1.พัฒนาบุคลากร
ในการเก็บส่ิงส่ง
ตรวจ

1.บุคลากร
สาธารณสุขใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอนัง
จ านวน 60 คน

1.อุบัติการณ์การเก็บส่ิงส่งตรวจ
ผิดพลาดเท่ากับ 0

 12,500           0 12,500    0 0 รพก.นาวัง

4.โครงการตรวจติดตาม
ภายในระบบคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 ตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 2565

1.ลดความคาดเค
ล่ือของการเราย
งานส่งตรวจ

1.บุคลากร
สาธารณสุขใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอนัง
จ านวน 30 คน

 1.อุบัติการณ์การรายงานส่ิงส่ง
ตรวจคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0

 6,600             0 6,600      0 0 รพก.นาวัง

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร พัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

หมำยเหตุ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

หมำยเหตุ

5.โครงการพัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1. เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการใน
การขอรับรอง
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
2 เพ่ือรับการตรวจ
ประเมินต่อเน่ือง
ระบบบริหาร
คุณภาพตาม
มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 
2560

1.บุคลากรในกลุ่ม
งานเทคนิค
การแพทย์และ
จากสหสาขา
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
ภายในโรงพยาบาล
 จ านวน 25 คน
2 ผู้ตรวจประเมิน
จากสภาเทคนิค
การแพทย์ จ านวน 
2 คน

๒. ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2560 จากสภา
เทคนิคการแพทย์ (Re-LA 4) ในปี
 2565

    0 0 0 0 0 รพก.พระทองค า ไม่ใช้งบประมาณ

6.โครงการพัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด

โรงพยาบาลผ่าน
การรับรองคุณภาพ
ตามาตรฐาน

โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ตามคณะกรรมการ
ยอมรับ

    0 0 0 0 0 รพก.หาดส าราญ งบเงินบ ารุง

7.โครงการพัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์

1. เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามกระบวนการ
งานเทคนิค
การแพทย์ อย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน
2. เพ่ือป้องกันการ
ติดเช้ือจากการ
ท างาน

๑.เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการและ
หัวหน้าฝ่ายหัวหน้า
จุดต่างๆของ
โรงพยาบาลย่ีงอ
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา จ านวน
 ๒๐ คน

1. ห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยองค์กรภายนอก EQA

  379,500         0 66,500    313,000    0 รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

275,060         10,500    160,600  63,960      40,000    
1.โครงการ พัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

1.เพ่ือเตรียมความ
พร้อม
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยเข้าสู่
กระบวนการ
รับรองคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 

ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ 
โรงพยาบาล 
1 หน่วยงาน
(1 คร้ัง/ปี)

ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านการรับ
 รองคุณภาพ มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(1 คร้ัง/ปี)

              17,000       2,500       2,500       12,000 0 รพก.ห้วยกระเจา

2.โครงการ พัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

1.เพ่ือให้การ
ด าเนินงานทางด้าน
การพัฒนาระบบ
บริการคุณภาพร 
ของกลุ่มงานรังสี
วิทยามี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
ครอบคลุมความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ

1.เจ้าหน้าท่ีโรง
พยาลฯ 50 คน

1.ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  42,960           0 38,100    4,860        0 รพก.เขาชะเมา

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงกำร พัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

3.โครงการ พัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

1. เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยในการย่ืน
ขอรับการตรวจ
ประเมินรับรอง
ระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข 
ภายในปี 2565

1.บุคลากรในงาน
รังสีวิทยาและ
จากสหสาขา
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
ภายในโรงพยาบาล
 จ านวน 25 คน

๑. ได้รับการตรวจประเมินรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในปี 2565

 27,100           0 0 27,100      0 รพก.พระทองค า

4.โครงการ พัฒนาและ
รับรองห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

๑. เพ่ือให้บุคลากร
ในโรงพยาบาลหาด
ส าราญฯ มีความรู้
เร่ืองการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
ตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย

๑. บุคลากรใน
โรงพยาบาลหาด
ส าราญฯ มีความรู้
เร่ืองการป้องกัน
อันตรายจากรังสี

๑. ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
หาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ได้รับแผ่นพับให้ความรู้
เร่ืองการป้องกันอันตรายจากรังสี 
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
 ๒๕๖๒

 8,000             8,000      0 0 0 รพก.หาดส าราญ

5.โครงการรับรอง
ห้องปฎิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
(รพก.)   ตามมาตรฐาน
สาธารณสุข

   180,000         0 120,000  20,000      40,000    รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

           51,400       3,000     24,400       16,800       7,200

1.โครงการส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว
กัลยาณิวัฒนา

1.เพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลให้มีคุณภาพ 
ผ่านเกณฑ์
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลติดดาว 5 
ดาว 5 ดี

1.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล สังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จ านวน 4 แห่ง

1.รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 80

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

2.โครงการ พัฒนา รพ.
สต. ติดดาว เครือข่าย
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือส่งเสริมให้ 
บุคลากร รพ.สต. 
ในเครือข่าย รพ.
ห้วยกระเจาฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาคุณภาพ 
เรียนรู้เกณฑ์การ
ประเมิน รพ.สต. 
ติดดาว

1. คปสอ.ห้วย
กระเจาจ านวน 30
 คน

1. เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 100     0 0 0 0 0 รพก.ห้วยกระเจา

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงกำร พัฒนา รพ.สต. ติดดาว เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
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ม.ค-มี.ค.
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เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

3.โครงการ พัฒนา รพ.
สต. ติดดาว เครือข่าย
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือส่งเสริมให้ 
บุคลากร รพ.สต. 
ในเครือข่าย รพ.
ห้วยกระเจาฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาคุณภาพ 
เรียนรู้เกณฑ์การ
ประเมิน รพ.สต. 
ติดดาว

1. คปสอ.ห้วย
กระเจาจ านวน 30
 คน

1. เข้าร่วมการอบรมร้อยละ 100     12,000           3,000      3,000      3,000        3,000      รพก.เขาชะเมา

4.โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

1.รพ.สต.ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน
รพ.สต.ติดดาว (๕
ดาว๕ดี) ตาม
เกณฑ์ยกระดับ

1.บุคลากรใน รพ.,
สสอ. , รพ.สต. รวม
 ๖0 คน

  18,000           0 9,000      9,000        0 รพก.นาวัง

5.โครงการ พัฒนา รพ.
สต. ติดดาว เครือข่าย
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1. เพ่ือเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันใน คปสอ. 
พระทองค า

1.บุคลากร รพก.พ
ระทองค า, สสอ. 
และ รพ.สต. 5 รพ.
สต. แห่งละ 1 วัน 
รวม 5 วัน

1.รพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 
ดาว แบบสะสม ร้อยละ 80

 10,000           0 10,000    0 0 รพก.พระทองค า

2. เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง

6.โครงการบูรณาการ
นิเทศติดตามและ
ประเมินคุณภาพหน่วย
บริการ ปี 2565

1. เพ่ือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ท างานได้ปริมาณ 
และคุณภาพตาม
เป้าหมายและ
มาตรฐานท่ีก าหนด

1.คณะกรรมการ
ประสานงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
รวมจ านวน 40 คน

1. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพท่ีก าหนด 

   11,400           0 2,400      4,800        4,200      รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

         201,850     55,050     68,900 0     77,900

1.โครงการขับเคล่ือน
การด าเนินงานหมอ
ประจ าตัว 3 คน และ
โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ

1.มีทีม family 
care ทุกระดับ
ครอบคลุมทุก
ครอบครัว

1.ทีมหมอ
ครอบครัว (FCT) 
จากสหวิชาชีพ 10
 ท่าน
2.ตัวแทน อสม. 
และผู้ช่วยผู้ดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พักพิง (care give)
 16 ท่าน

ร้อยละของประชากรในจังหวัด
หนองบัวล าภูมีหมอประจ าตัว 3 
คน ร้อยละ 40

              3,900 0       3,900 0 0 รพก.นาวัง

2.โครงการป้องกันและ
ลดอัตราป่วย
โรคปอดบวม เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอนา
วัง ปีงบประมาณ 256๕

1.เพ่ือให้ทราบกลุ่ม
เส่ียงข้อมูลการเกิด
โรคและปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการ
เกิดโรคปอดบวม
ในอ าเภอนาวัง

จนท.รพ./รพ.สต./
PCU  10 คน

1.มีข้อมูลเชิงระบบท่ีได้จากการ
ทบทวนและมีฐานข้อมูลกลุ่มเส่ียง
ต่อการเกิดโรคปอดบวม

            10,500 0     10,500 0 0 รพก.นาวัง

3.โครงการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
และ Erคุณภาพ

ประชาชนเข้าถึง
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
จ านวน 20คน

อัตราการเข้ารับบริการด้วยระบบ
EMS

    0 0 0 0 0 รพก.นาวัง

 งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
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 งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน

4.โครงการป้องกัน 
ควบคุมโรควัณโรค

อัตราความส าเร็จ
การรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่

ตัวแทนประชาชน
ในหมู่บ้าน
จ านวน  51 คน
เจ้าหน้าท่ี รพ ,รพ.
สต. 
จ านวน 14 คน

กลุ่มเส่ียงได้รับคัดกรอง ร้อยละ 
100

 13,800           0 13,800    0 0 รพก.นาวัง

5.โครงการออกจัดบริการ
เชิงรุกในมารดาหลัง
คลอดเขตอ าเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวล าภู

บริการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือกในรพ.
และรพ.สต.มี
คุณภาพ มาตรฐาน

กลุ่มมารดาหลัง
คลอด สิทธิ UC
ในปีงบประมาณ
2564

กลุ่มมารดาหลังคลอดสิทธิ UC ท่ี
ได้รับบริการและศาสตร์แพทย์แผน
ไทยครบ 5 คร้ังบริการ

 8,200             0 8,200      0 0 รพก.นาวัง

6.โครงการแม่ลูก
ปลอดภัย ด้วย HNA 
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอนาวัง 
ปีงบประมาณ 2565

1.เพ่ือการพัฒนา
ระบบบริหาร
คุณภาพบริการ 
และคุณภาพองค์กร
ในการด าเนินงาน
ด้านมารดาและ
ทารก

1.เจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้อง  20 คน

1.ได้รับการประเมินและผ่านการ
รับรองคุณภาพบริการHNA

 18,750           18,750    0 0 0 รพก.นาวัง

7.โครงการเด็กวัยเรียน
นาวัง สูงใหญ่ IQ ดี

๑.เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ผู้รับผิดชอบ
งาน ผู้เก่ียวข้อง
และภาคีเครือข่าย

๑.เจ้าหน้าท่ี,คุณครู
 ๔๐ คน

๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับผิดชอบ
งานและภาคีเครือข่ายมีความรู้
และปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน

 21,000           0 21,000    0 0 รพก.นาวัง
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

 งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน

8.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก อ าเภอนาวัง สู่
ความเป็นเลิศ

บริการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์
ทางเลือกในรพ.
และรพ.สต.มี
คุณภาพ มาตรฐาน

เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทยใน 
รพ.สต. จ านวน   
20 คน
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
รวม 4 คร้ัง

ร้อยละ 20 ผู้มารับบริการท่ีสถาน
บริการสาธารณสุขได้รับบริการ
งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

 11,500           0 11,500    0 0 รพก.นาวัง

9.โครงการอบรมแกนน า
ครอบครัวในการดูแล
ป้องกันโรคซึมเศร้า
ปีงบประมาณ 2564

๑. ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต
๒. ลดอัตราการฆ่า
ตัวตายส าเร็จ

ผู้น าชุมชน / แกน
น าสุขภาพ หมู่บ้าน
ละ 2 คน
จ านวน 51 หมู่บ้าน 

รวม เป็น 102 คน

อัตราการเข้าถึงบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
 > ร้อยละ65

 15,300           15,300    0 0 0 รพก.นาวัง

10.โครงการพัฒนา
ระบบบริการฟ้ืนฟูสมร
รภาพผู้พิการทางการ
มองเห็น ด้านการท า
ความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการ
เคล่ือนไหว (Orientation
 & Mobility)

1.เพ่ือสร้างโอกาส
ให้ผู้ท่ีมีความพิการ
ทางการมองเห็น
ได้รับบริการตรวจ
และประเมิน
ความสามารถใน
การมองเห็นและ
เข้าสู่การฟ้ืนฟูอย่าง
เป็นระบบ

1.ผู้พิการทางการ
มองเห็นท่ี
จ าเป็นต้องได้รับ
บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้าน
การมองเห็นด้านท า
ความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและ
การเคล่ือนไหว
(O&M) ผู้สูงอายุ 
และผู้ดูแลคนพิการ 
ในอ าเภอพระทองค า

 ๑. ผู้พิการทางการมองเห็น 
ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ผ่านการอบรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนบริการ
ทางการมองเห็นด้านท า
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคล่ือนไหว จ านวน ๒๐ คน

  98,900           21,000    0 0 77,900    รพก.พระทองค า
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         747,441     39,710   682,231       25,500 0

1.โครงการพัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญทางตา ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1. เพ่ือให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการและ
ได้รับการรักษา
ตามมาตรฐาน

1.ผู้สูงอายุ 60 ปี
ข้ึนไป ได้รับการคัด
กรองสายตา จ านวน 
5,303 คน

๑.ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 
ได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ
 75)

 0 0 0 0 0 รพก.ห้วยกระเจา ใช้ร่วมกับงาน
พัฒนาคลินิก

ผู้สูงอายุ

2.โครงการผ่าตัดตาต้อ
กระจก ปี 2564

1.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการตรวจคัด
กรองรักษาโรคทาง
ดวงตา โดยจักษุ
แพทย์

1.ผู้ป่วยต้อกระจก
ชนิดบอด (Blinding
 Cataract) ได้รับ
การผ่าตัด
50 คน 

1.ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด
 (Blinding Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน (≥ร้อยละ 
80)

  79,420           39,710    39,710    0 0 รพก.ห้วยกระเจา

3.โครงการพัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญทางตา ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือเปิดโอกาส
ผู้สูงอายุได้รับการ
คัดกรองโรคตาต้อ
กระจก และน าเข้า
รับการผ่าตัดอย่าง
รวดเร็ว

1.ผู้สูงอายุอ าเภอ
เขาชะเมา จ านวน 
3,800 คน

1.ร้อยละ 90  ผู้สูงอายุอ าเภอ
เขาชะเมา ได้รับการคัดกรองตาต้อ
กระจก

    0 0 0 0 0 รพก.เขาชะเมา ไม่ใช้งบประมาณ

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

           (1) โครงกำรพัฒนำศูนย์เช่ียวชำญทำงตำ ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

4.โครงการพัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญทางตา ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.1 เพ่ือขยายขีด
ความสามารถและ
สะดวกต่อการ
เข้าถึงบริการ ใน
การรับบริการ
เฉพาะทาง โรคต้อ
กระจก

1.1 คณะกรรมการ
 คบ.สอ. จ านวน 
30 คน

1.1 มีการให้บริการ 1 คร้ัง/3 
เดือน

  26,850           0 1,350      25,500      0 รพก.พระทองค า

5.โครงการพัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญทางตา ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะสายตา
เลือนลางได้รับการ
คัดกรองตาต้อ
กระจก

1. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ
สายตาเลือนราง
ได้รับการคัดกรอง
ตาต้อกระจกจ านวน
 200 คน
2. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ
ตาต้อกระจกได้รับ
การผ่าตัดจ านวน 
100 คน

1. ผู้ป่วยท่ีมีภาวะสายตาเลือนลาง
ได้รับการคัดกรองตาต้อกระจก

 641,171         0 641,171  0 0 รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

           59,015        15,908         31,708 0     11,400

1.โครงการพัฒนาบริการ
ผู้ป่วยโรคไตแบบไร้
รอยต่อท่ีเป็นเลิศ ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.ชะลอความเส่ือม
ของไต

487 คน ๑. ให้บริการคลินิกชะลอไตเส่ือม 
(CKD Clinic) 
ร้อยละ 1๐๐

               31,815   15,907.50    15,907.50 0 0 รพก.ห้วยกระเจา

2.โครงการพัฒนาบริการ
ผู้ป่วยโรคไตแบบไร้
รอยต่อท่ีเป็นเลิศ ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.พัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการผู้ป่วย
ไต เพ่ือชะลอความ
ของเส่ือมไต

1.คณะกรรมการ 
CKD
ในรพ.จ านวน 15 
คน
/6 คร้ัง

1.ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลตัวเองร้อยละ 
100

    3,000             0 0 0 3,000      รพก.เขาชะเมา ไม่ใช้งบประมาณ

3.โครงการพัฒนาบริการ
ผู้ป่วยโรคไตแบบไร้
รอยต่อท่ีเป็นเลิศ ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

๑.เพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดการและ
คุณภาพในการดูแล
ผู้ป่วยล้างไตทาง
ช่องท้อง

๑.พยาบาลวิชาชีพ
ท่ีร่วมดูแลผู้ป่วยล้าง
ไตทางช่องท้องใน
โรงพยาบาล จ านวน
 ๒๐ คน

๑.ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ 
และพยาบาลเครือข่ายท่ีร่วมดูแล
ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังเข้าร่วมอบรม >
75 

 8,400             0 0 0 8,400      รพก.พระทองค า

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

           (2) โครงกำรพัฒนำบริกำรผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อท่ีเป็นเลิศ ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

4.โครงการเย่ียมบ้าน
ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังท่ี
ล้างไตทางช่องท้องชนิด
ถาวร (CAPD) 
ปีงบประมาณ 2565

เพ่ือติดตามสภาพ
ความเป็นอยู่และ
ปัญหาผู้ป่วย CAPD
ท่ีบ้านทุกราย

 ผู้ป่วย CAPD
จ านวน 120 ราย

ผู้ป่วย CAPD ทุกราย
ได้รับการเย่ียมบ้าน
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

   0 0 0 0 0 รพก.เบญจลักษ์ ไม่ใช้งบประมาณ

5.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยโรคไต

1. เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชน 
สถานศึกษา และ
ตัวแทนชุมชนเกิด
ความต่ืนตัว และมี
ส่วนร่วมในการ
รณรงค์ป้องกันและ
คัดกรองค้นหาผู้ท่ีมี
ความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคไตเร้ือรัง 

1.ผู้ป่วย CKD 
Stage 3-4 อ าเภอ
ย่ีงอ

1.อัตราการลด Stage CKD ลง
มากกว่าร้อยละ 10

 15,800           0 15,800        0 0 รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

           42,500       3,600     10,450       24,850       3,600

1.โครงการพัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญทางผิวหนัง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1. ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการและได้รับ
การรักษาตาม
มาตรฐาน

1.รพ.มีคลินิกโรค
ผิวหนังให้บริการ

 1. Skin Clinic  บริการ 1 คร้ัง/ปี    0 0 0 0 0 รพก.ห้วยกระเจา

2.โครงการพัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญทางผิวหนัง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1.ผู้มีปัญหาด้าน
ผิวหนังในเขต
รับผิดชอบ

1.ประชาชนใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเขา
ชะเมา

1.ผู้ป่วยได้รับบริการด้านผิวหนัง     14,400           3,600      3,600      3,600        3,600      รพก.เขาชะเมา

3.โครงการพัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญทางผิวหนัง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1.เพ่ือให้มีบริการ
รักษาพยาบาลโรค
ผิวหนังในรพช.ท่ีมี
คุณภาพและ
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้
อย่างเท่าเทียม

1.กลุ่มผู้รับบริการ
คลินิกโรคผิวหนัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
จ านวนคร้ังละ ๕๐ 
คน

๑.มีคลินิกโรคผิวหนังให้บริการใน
รพ. เดือนละ 1 คร้ังในวันจันทร์
สัปดาห์ท่ี 1 ของเดือน

    1,800             0 0 1,800        0 รพก.พระทองค า

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

 งบประมำณ
รวม

(บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

           (3) โครงกำรพัฒนำศูนย์เช่ียวชำญทำงผิวหนัง ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

 งบประมำณ
รวม

(บำท)
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน

4.โครงการพัฒนาศูนย์
เช่ียวชาญทางผิวหนัง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1. เพ่ือวางระบบ
บริการและ
มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยโรคผิวหนัง 
2. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
เครือข่ายในการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
ผิวหนังร่วมกัน
แบบบูรณาการ
3. เพ่ือการคัด
กรองและการ
วินิจฉัยโรคทาง
ผิวหนัง

๑. ทีมบุคลากร
โรงพยาบาลย่ีงอ
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา จ านวน
 50คน
2. ทีมวิทยากร
เฉพาะทางโรค
ผิวหนังจ านวน      
15 คน 
3. ทีมบุคลากรใน
เครือข่ายจังหวัด
นราธิวาสจ านวน 
20  คน
4. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีอ าเภอย่ีงอ
จ านวน 80 คน

1. บุคลากรของโรงพยาบาลย่ีงอ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สามารถคัดกรองวินิจฉัยโรคผิวหนัง
เบ้ืองต้นได้ถูกต้อง
2. ผู้ป่วยโรคผิวหนังเข้าถึงบริการ
และได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง

  26,300           0 6,850      19,450      0 รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

156,600         18,880    63,680    43,400      30,640    
1.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วย 
Palliative care

1.เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย 
palliative care 
ในหน่วยงาน

ทีม PCT จ านวน 
15 คน

1. ร้อยละสถานบริการท่ีมีการคัด
กรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการแบบ
ประคับประคอง
2. ร้อยละผู้ป่วยประคับประคอง
ได้ท า ACP  > 50 %

  0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

2.โครงการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1.เพ่ือให้ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

100  ราย 1.ผู้ป่วยPalliative care ได้รับ
การดูแลในระยะสุดท้าย 
ร้อยละ๘o%

    85,000           0 50,000    35,000      0 รพก.ห้วยกระเจา

3.โครงการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1.ประชาชนใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเขา
ชะเมา

    14,400           3,600      3,600      3,600        3,600      รพก.เขาชะเมา

4.โครงการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1.เพ่ือให้มีบริการ
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยระยะท้าย
แบบประคับ 
ประคองอย่างมี
คุณภาพ

1.เจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงานใน รพ.
พระทองค า = 60 
คน

1 .มีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองใน รพ.สต. ทุกแห่ง

 12,240           0 0 0 12,240    รพก.พระทองค า

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

           (4) โครงกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

5.โครงการทบทวนและ
พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วย Palliative care

1.เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย 
palliative care 
ในหน่วยงาน

ทีม PCT จ านวน 
25 คน

1. ร้อยละสถานบริการท่ีมีการคัด
กรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการแบบ
ประคับปรคอง

2. ร้อยละผู้ป่วยประคับประคอง
ได้ท า ACP  > 50 %

  0 0 0 0 0 รพก.เบญจลักษ์ ไม่ใช้งบประมาณ

6.โครงการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือให้ผู้ป่วย
ประคับประคอง
ได้รับการดูอย่างมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ผู้ป่วย
ประคับประคองใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ผู้ป่วยประคับประคองได้รับการ
เย่ียมบ้าน ร้อยละ 100

 10,000           0 0 0 10,000    รพก.หาดส าราญ

7.โครงการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแล
และแกนน าในการ
ดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย
2. เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการเย่ียมบ้าน
เดือนละ 1 คร้ัง
อย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ือป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน

1. แก่นน าและ
ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 40 คน
2. ผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในพ้ืนท่ี

1. ผู้ป่วยได้รับเย่ียมบ้านมากกว่า
ร้อยละ 80 
2. ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่
เกินร้อยละ 5

    34,960           15,280    10,080    4,800        4,800      รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
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ม.ค-มี.ค.
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เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

           73,010     15,600       3,600         3,950     49,860
1.โครงการดูแลผู้ป่วย
ระยะก่ึงเฉียบพลัน ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือการฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยstroke,
traumatic brain 
injury และspinal 
cord injury ระยะ
ก่ึงเฉียบพลัน 

1.ผู้ป่วยstroke,
traumatic brain 
injury และspinal 
cord injury ท่ีรอด
ชีวิตและมี
ระยะเวลาการ
เจ็บป่วยยังไม่เกิน 6
 เดือน

1.ผู้ป่วยstroke,
traumatic brain injury และ
spinal cord injury ท่ีรอดชีวิตมี
ความสามารถในการด าเนินชีวิต
ประจ า
วันตามดัชนี bathel ADL มากกว่า
 75คะแนน ร้อยละ 60

    0 0 0 0 0 รพก.ห้วยกระเจา ไม่ใช้งบประมาณ

2.โครงการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง 
ของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

ประชาชนใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเขา
ชะเมา

    14,400           3,600      3,600      3,600        3,600      รพก.เขาชะเมา

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

           (5) โครงกำรดูแลผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลัน ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

3. โครงการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศด้านบริการ
 8 สาขา

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต.ในเครือข่าย
อ าเภอพระทองค า 
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงาน
การดูแลผู้ป่วย
ระยะก่ึงเฉียบพลัน
และสามารถดูแล
ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.เจ้าหน้าท่ีรพสต.5
 แห่ง แห่งละ2 คน 
เจ้าหน้าท่ี สสอ. 1 
คน

1.ผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลันได้รับ
การติดตามดูแลจนครบ 6 เดือน 
100%

 350 0 0 350 0 รพก.พระทองค า

4.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง(IMC) 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์
เฉลิมพระเกียรติ๘๐
พรรษา ปีงบประมาณ 
2565

1.เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทาง
การแพทย์ในผู้ป่วย
ระยะกลาง

ผู้ป่วยระยะกลาง 
stroke, TBI ,SCI 
และ Fracture hip 
(Fragility fracture)

ผู้ป่วย Stroke,Traumatic brain 
injury,Spinal cord injury และ 
Fracture hip (Fragility fracture)
 ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะ
กลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน
 หรือจน Barthel index =20

    0 0 0 0 0 รพก.เบญจลักษ์ ไม่ใช้งบประมาณ

5.โครงการดูแลผู้ป่วย
ระยะก่ึงเฉียบพลัน ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1. ผู้ป่วยระยะก่ึง
เฉียบพลัน
ได้รับการฟ้ืนฟู
ต่อเน่ือง จนครบ 6 
เดือน

1. ผู้ป่วยระยะก่ึง
เฉียบพลัน
ได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
และติดตามต่อเน่ือง
จนครบ 
6 เดือน

1. ผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลัน
ได้รับการฟ้ืนฟูภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน 
ร้อยละ100

    0 0 0 0 0 รพก.หาดส าราญ

6.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วย IMC

  58,260           12,000    0 0 46,260    รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
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เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

         189,050     25,525     38,000     100,525     25,000

1.โครงการพัฒนาคลินิก
ผู้สูงอายุ ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือจัดระบบ
บริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ

 1 ทีม              100,000     25,000     25,000       25,000     25,000 รพก.ห้วยกระเจา

2.โครงการพัฒนาคลินิก
ผู้สูงอายุ ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

1.ผู้สูงอายุอ าเภอ
เขาชะเมา จ านวน 
3,800 คน

1.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพร้อยละ 90

   61,050           525         3,000      57,525      0 รพก.เขาชะเมา

3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชน ต าบลเสียว อ าเภอ
เบญจลักษ์ ประจ าปี 
2565

1. เพ่ือพัฒนา
ทักษะในการดูแล
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
จ านวน 100 คน

 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการดูแลตาม Care Plan

 10,000           0 10,000    0 0 รพก.เบญจลักษ์

หมำยเหตุ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

           (6) โครงกำรพัฒนำคลินิกผู้สูงอำยุ ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

4.โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง
2. เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้มีการ
พบปะและ
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การ
ดูแลสุขภาพร่วมกัน
3. เพ่ือประเมิน
ความสามารถใน
การท ากิจวัตร
ประจ าวัน

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอหาดส าราญ 
จ านวน 20 คน

1. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง

2. ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การดูแล
สุขภาพร่วมกัน

3. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL
 ร้อยละ 90

    0 0 0 0 0 รพก.หาดส าราญ ไม่ใช้งบประมาณ

5.โครงการพัฒนาคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพสู่
นราธิวาส

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพ
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ี
เป็น Geriatric 
Syndrom ได้รับ
การดูแลเฉพาะสาขา

1. ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
อ าเภอย่ีงอ จ านวน
 664 คน

1.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การคัดกรองสุขภาพร้อยละ 80
2. ผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL
 ร้อยละ 80
3. ผู้สูงอายุผ่านการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 10
 ข้อ ร้อยละ 80
4. ผู้สูงอายุท่ีเป็น Geriatric 
Syndrom ได้รับการดูแลเฉพาะ
สาขาร้อยละ 80

 18,000           0 0 18,000      0 รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

         365,580 0       2,400     360,780       2,400

 1.โครงการ One-stop 
dental service ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือพัฒนา
บุคลากร เพ่ิมพูน
ความรู้ ทันตแพทย์
เช่ียวชาญเฉพาะ
สาขา เพ่ือเข้าสู่
ความเป็นเลิศทาง
ทันตกรรม

ทันตแพทย์จ านวน 
4 คน

1.ทันตแพทย์อย่างน้อย 25% 
ได้รับการส่งไปเรียนเพ่ิมพูนความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขา

            150,000 0 0     150,000 0 รพก.ห้วยกระเจา

2.โครงการ One-stop 
dental service ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือให้มี
คณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนา
และขับเคล่ือนทัน
ตกรรมเฉพาะสาขา

1.กลุ่มงานทันตก
รรม

 1.มีคณะกรรมการด าเนินงาน
อย่างน้อย  1 คณะกรรมการ

 4,800             0 2,400      0 2,400      รพก.พระทองค า

3.โครงการ One-stop 
dental service ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

 210,780         0 0 210,780    0 รพก.ย่ีงอ

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

           (7) โครงกำร One-stop dental service ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

           37,800 0 0       26,600     11,200

1.โครงการพัฒนาคลินิก
พัฒนาการเด็ก ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือเพ่ิมการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 
ร้อยละ 90

รพ.มีคลินิก
ให้บริการคัดกรอง 
ติดตาม กระตุ้น
พัฒนาการ ท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 1
 แห่ง

1.ร้อยละของเด็กอายุ 0–5 ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อย
ละ 90

 0 0 0 0 0 รพก.ห้วยกระเจา ไม่ใช้งบประมาณ

2.โครงการเด็กปฐมวัยรุ่น
ใหม่พัฒนาการสมวัย 
โภชนาการสมส่วน

1.เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาสมวัยท้ัง 4 
ด้าน

1. เด็กปฐมวัย เขต
รับผิดชอบของ รพ.
 จ านวน 35 คน

2. ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 35
 คน

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมส่วน
 มากกว่าร้อยละ 80 

2. เด็กปฐมวัยมีภาวะโภชนาการ
สูงดีสมส่วน มากกว่าร้อยละ 80

 11,000           0 0 11,000      0 รพก.หาดส าราญ

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 บริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงกำร พัฒนำสู่ควำมเป้นเลิศด้ำนบริกำร (Service Excellence) 8 สำขำ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์  1) พัฒนำระบบบริกำรท่ีมีคุณภำพและสะดวกต่อกำรเข้ำถึงบริกำร 2) พัฒนำสู่ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนตำมบริบทของโรงพยำบำล

           (8) โครงกำรพัฒนำคลินิกพัฒนำกำรเด็ก ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

3.โครงการพัฒนาคลินิก
พัฒนาการเด็ก

1.  เพ่ือค้นหาและ
คัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยใน
ชุมชนตามช่วงอายุ
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
 และ อสม เฝ้า
ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กได้
ถูกต้อง
3. เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าได้
อย่างเหมาะสม

เด็กอายุ0-5ปี
จ านวน 258 คน

๑.   ร้อยละ 100 ของเด็กแรกเกิด
 - ๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
๒.   ร้อยละ 100 ของเด็กแรกเกิด
 - ๕ปี ท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ

  26,800           0 0 15,600      11,200    รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

      1,795,158     77,810   168,000  1,446,108   103,240
1.โครงการประขุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
พฤติกรรมในองค์กร

1.เพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศและ
วัฒนธรรมท่ีดีใน
การท างานเป็นทีม 
การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ท างาน และสร้าง
การมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ

บุคลากร
โรงพยาบาลเทพ
รัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา

1.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยละ 80

          181,500 0 0     181,500 0 รพ.เทพรัตนฯ

2.โครงการสถานท่ี
ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
Healthy work place

1. เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
Healthy work 
place
2. เพ่ือให้มีการ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
Healthy work 
place อย่างเป็น
รูปธรรม

เจ้าหน้าท่ี รพ. 
จ านวน 100 คน 
(แบ่งจัดกิจกรรม
เป็น 2 รุ่น รุ่นละ 
50 คน)

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใข
ด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน Healthy work place 
อย่างน้อยร้อยละ 60
2. มีการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน Healthy 
work place อย่างเป็นรูปธรรมใน
โรงพยาบาล

    10,000           10,000    รพก.วัดจันทร์

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีท้ังสุขภาพท่ีดีและมีความสุขในการท างาน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

โครงกำรหลัก สร้างความสุขให้บุคลากร ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

หมำยเหตุ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

3.โครงการคนโฮงยาวัด
จันทร์ ก๋าย ใจ๋ แข็งแฮง

1.เพ่ือให้บุคลากรมี
แรงบันดาลใจใน
การออกก าลังการ 
เน่ืองจาก คะแนน 
happinometer 
ด้าน happy body
 น้อยท่ีสุด

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาล  
จ านวน 108 คน

1.Happinometer ด้าน happy 
body มากกว่าร้อยละ 60

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

4.โครงการสร้างความสุข
ให้บุคลากร ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.1 เพ่ือให้
บุคลากร มี
สมรรถนะท่ี
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ

1 คร้ัง/ปี 1.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามแผนท่ีก าหนด

   1,082,000      0 90,000    982,000    10,000    รพก.ห้วยกระเจา

5.โครงการสร้างความสุข
ให้บุคลากร ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาล
เขาชะเมาฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการส าคัญ
ของโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเขาชะ
เมาฯ จ านวน 130
 คน

1.เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขาชะเมา
ฯเข้าร่วมกิจกรรรมครบ 100 %

 38,400           0 38,400    0 0 รพก.เขาชะเมา

6.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการฝึกอบรม
การซ้อมแผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

1.ทีมสุขภาพใน
หน่วยบริการปฐม
ภูมิเข้าถึงการสร้าง
ความรอบรู้ด้าน
บริการสุขภาพท่ี
ส าคัญ

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา จ านวน
  150 คน

1.โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ผ่าน Green 
and clean Hospital

 45,000           0 0 45,000      0 รพก.นาวัง



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

7.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

1.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับ
สถานการณ์โรค
ระบาดและ
อุบัติเหตุหมู่

1.ตัวแทนบุคลากร
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอนาวัง
 80 คน

1.มีการซ้อมรับสถานการณ์โรค
ระบาดและอุบัติเหตุหมู่

 24,000           0 0 24,000      0 รพก.นาวัง

8.โครงการอบรมสร้าง
เสริมสุขภาพทางกาย 
ป้องกันโรคอ้วน ลดความ
เส่ียงโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง และ
ป้องกันความเครียด  
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอนาวัง อ าเภอนาวัง
 จังหวัดหนองบัวล าภู 
ปีงบประมาณ 25๖5

1.เพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรใน
โรงพยาบาลเร่ิม
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเน่ือง

1.บุคลากรใน
โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  
จ านวนท้ังหมด 
153  คน

1.ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีดัชนี
มวลกาย (BMI) ปกติ   
2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรมี
ระดับน้ าตาลในเลือดและความดัน
โลหิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 50,040           0 0 50,040      0 รพก.นาวัง

9. โครงการพัฒนา
วิชาการเพ่ือพัฒนาระบบ
บริการสู่ความเป็นเลิศ

1.เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาการ 
และมีการเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ๆ สู่
การพัฒนางานให้ดี
ย่ิงข้ึน

1.เกิดผลงานวิชาการ -R2R  2 
เร่ือง
- CQI 5 เร่ือง
-นวัตกรรม 5 เร่ือง

 35,000           0 0 0 35,000    รพก.นาวัง

10.โครงการสร้างคนดี
อบรมโครงการสร้างคนดี
ท่ีนาวัง ปี 4

1.เพ่ือเสริมสร้าง
ให้บุคลากร
โรงพยาบาลเห็น
คุณค่าของตนเอง

1.บุคลากรใน รพ.
จ านวน 150 คน

1.อัตราความพึงพอใจของ
บุคลากร>ร้อยละ ๘๕

 50,000           0 0 50,000      0 รพก.นาวัง



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

11.โครงการสร้าง
ความสุขให้บุคลากร ของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลทุกคน
มีความเข้าใจใน
หลักการส าคัญของ
โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติและ
โรงพยาบาลใน
อุปถัมภ์ของมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล

1. เจ้าหน้าท่ี รพ.  
จ านวน  166 คน
2. เจ้าหน้าท่ี สสอ.
และ รพ.สต  
จ านวน 5๕ คน
รวม 221 คน

1.บุคลากรของโรงพยาบาลพระ
ทองค าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา เข้าร่วมโครงการ 100%

 58,240           0 0 0 58,240    รพก.พระทองค า

 12.โครงการองค์กร
สร้างสุข

 1.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรใน
องค์กร 
ให้เกิดความรัก
ความผูกพัน
ความสามัคคี  ใน
องค์กร

 เจ้าหน้าท่ี รพ. 
จ านวน 137 คน

  ค่าเฉล่ียความสุขบุคลากรใน
โรงพยาบาล Happinometer
(มากกว่าร้อยละ 65)

 17,810           17,810    0 0 0 รพก.เบญจลักษ์
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ก.ค.-ก.ย.
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

13.โครงการ Happy 
MOPH โรงพยาบาลแห่ง
ความสุข

1. เพ่ือพัฒนาคน
ในองค์กรอย่างมี
เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของ
องค์กร เพ่ือให้
องค์กรมีความ
พร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง 
น าพาองค์กรไปสู่
การเติบโตอย่าง
ย่ังยืน โดยมี
องค์ประกอบได้แก่
 คนท างานท่ีมี
ความสุข ท่ีท างาน
น่าอยู่

เจ้าหน้าท่ี รพ. 
จ านวน 137 คน

 ค่าเฉล่ียความสุขบุคลากรใน
โรงพยาบาล Happinometer
(มากกว่าร้อยละ 65)

  0 0 0 0 0 รพก.เบญจลักษ์ ไม่ใช้งบประมาณ

14.โครงการชวนเพ่ือน
เป็นคนดี

๑.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลทุกคน
มีความเข้าใจใน
หลักการส าคัญของ
โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ
และโรงพยาบาลใน
อุปถัมภ์ของมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล

เจ้าหน้าท่ี รพ. 
จ านวน 137 คน

 ค่าเฉล่ียความสุขบุคลากรใน
โรงพยาบาล Happinometer
(มากกว่าร้อยละ 65)

 51,068           0 0 51,068      0 รพก.เบญจลักษ์
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ
รวม

(บำท)

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

15. โครงการอบรม
เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
เพ่ือพลพรรค คนรักหาด
ส าราญ ปี 4

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
เครือข่ายอ าเภอ
หาดส าราญ เข้าใจ
หลักการส าคัญของ
โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ
2. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ในการให้บริการแก่
ประชาชน

1. เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล จ านวน
 125 คน

2. เจ้าหน้าท่ี สสอ./
รพ.สต./อสม. 
จ านวน 115 คน

1. เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
มากกว่าร้อยละ 90

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
บริการของเจ้าหน้าท่ี มากกว่าร้อย
ละ 80
3. ระดับความสุขของบุคลากร 
มากกว่าร้อยละ 70

 60,000           60,000    0 0 0 รพก.หาดส าราญ

16.โครงการองค์กรแห่ง
ความสุข สร้างคนดี มีจิต
อาสา

1.  เพ่ือพัฒนา
ด้านพฤติกรรม
บริการให้กับ
บุคลากรทุกระดับ
เพ่ิมความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
2. เพ่ือพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีให้เกิด
ความสุขในการ
ท างาน เกิดความ
ผูกพัน สร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 
สามารถน ามาปรับ
ใช้กับการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้

1. บุคลากร คปสอ.
ย่ีงอจ านวน 250  
 คน
2. วิทยากรและทีม
ผู้จัด จ านวน 5 คน

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อสถานบริการ 
มากกว่า ร้อยละ 80
2.  ระดับความสุขของบุคลากร 
(HAPPINOMETER) มากกว่าร้อย
ละ 60
3. บุคลากรได้รับรางวัลบุคลากร
ดีเด่นระดับจังหวัดข้ึนไป อน่างน้อย
 1 รางวัล

  92,100           0 29,600    62,500      0 รพก.ย่ีงอ
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

         284,635 0   204,985       66,650     13,000

1.โครงการประกาศ
เจตนารมณ์องค์กร
ต่อต้านการทุจริต วัด
จันทร์เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา
พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา กตัญญู 
ปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือส่งเสริมให้
คนในองค์กร มี
ทัศนคติ วิธีคิด 
และการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีสะท้อน
การมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารงตน
ให้เป็นคนพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิต
อาสา และสร้าง
ค่านิยมท่ีดี
2.เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมหรือ
ค่านิยมให้
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานอย่าง

เจ้าหน้าท่ี รพ. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA

    0 0 0 0 0 รพก.วัดจันทร์ งบเงินบ ารุง

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์ 1) เสริมสร้างศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
โครงกำรหลัก : โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

2.โครงการอบรมให้
ความรู้เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับ
การสร้างเสริมและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรม

๑.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลทุกคน
มีความเข้าใจใน
หลักการส าคัญของ
โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ
และโรงพยาบาลใน
อุปถัมภ์ของมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล

เจ้าหน้าท่ี รพ. 1.เป็นองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม

 30,000           0 30,000    0 0 รพก.วัดจันทร์

3.โครงการโรงพยาบาล
คุณธรรม

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
 การใช้ชีวิตตาม
หลักคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ 13
 คน

รพ.ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
องค์กรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ระดับจังหวัด

 154,720         0 144,720  0 10,000    รพก.ห้วยกระเจา

4.โครงการสร้าง
โรงพยาบาลคุณธรรม

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาล
เขาชะเมาฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในอัตลักษณ์ของ
โรงพยาบาลฯ

1.เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลเขาชะ
เมาฯ จ านวน 130
 คน

1.เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเขาชะเมา
ฯเข้าร่วมกิจกรรรมครบ 100 %

 3,000             0 0 0 3,000      รพก.เขาชะเมา



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
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ก.ค.-ก.ย.
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

5.โครงการสร้าง
โรงพยาบาลคุณธรรม

1.เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาเป็น
โรงพยาบาล
คุณธรรม

คณะกรรมการ 60
 คน

1.รพ.ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
องค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรมระดับจังหวัด

 0 0 0 0 0 รพก.นาวัง ไม่ใช้งบประมาณ

6.โครงการสร้าง
โรงพยาบาลคุณธรรม

1. เพ่ือส่งเสริม
หน่วยงานให้มี
บทบาทและมี
ความสามารถใน
การสร้างคนดีเพ่ือ
สังคมท่ีดี
2. เพ่ือส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลมี
ทัศนคติ วิธีคิด 
การประพฤติ
ปฏิบัติท่ีสะท้อน
การมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี และยึด
ม่ันหลักคุณธรรม
ตามแนวทาง 
"ซ่ือสัตย์ สามัคคี มี
วินัย"

1.บุคลากร
โรงพยาบาลพระ
ทองค าเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา 
จ านวน 166 คน
2. ตัวแทนบุคลากร
 รพ.สต. 5 แห่ง 
แห่งละ 3 คน รวม
 15 คน
3. ตัวแทนจาก 
สสอ. 3 คน
4. ทีมด าเนินการ  
10 คน
รวม 184 คน

1. จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมน าเสนอ
 "ปัญหาท่ีอยากแก้ ความดีท่ีอยาก
ท า" เพ่ือแก้ปัญหาของหน่วยงาน
ครอบคลุมท้ัง 3 คุณธรรมอย่าง
น้อย 2 เร่ือง
2. ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ มากกว่า
ร้อยละ 50

 26,680           0 0 26,680      0 รพก.พระทองค า
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

7.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้
ด้านจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยแก่
บุคลากร

เจ้าหน้าท่ี รพ. รวม
 16๖ คน

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA : Integrity and 
Transparency Assessment  
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒

 11,070           0 0 11,070      0 รพก.พระทองค า

8.โครงการประกาศ
เจตนารมณ์องค์กร
ต่อต้านการทุจริต 
โรงพยาบาลเบญจลักษ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา
พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา กตัญญู 
ปีงบประมาณ 2565

1. เพ่ือส่งเสริมให้
คนในองค์กร มี
ทัศนคติ วิธีคิด 
และการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีสะท้อน
การมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารงตน
ให้เป็นคนพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิต
อาสา และสร้าง
ค่านิยมท่ีดี
2.เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมหรือ
ค่านิยมให้
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต

เจ้าหน้าท่ี รพ.
จ านวน 137 คน

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA

   0 0 0 0 0 รพก.เบญจลักษ์ ไม่ใช้งบประมาณ



ต.ค-ธ.ค.
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

9.โครงการอบรมให้
ความรู้เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับ
การสร้างเสริมและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรม
ป้องกันไม่ให้กระท าการ
ผิดวินัย

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมท้ัง
ป้องกันไม่ให้
กระท าความผิดวนัย

เจ้าหน้าท่ี รพ.
จ านวน 137 คน

1.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA เ
2.เป็นองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม

 22,610           0 22,610    0 0 รพก.เบญจลักษ์

10.โครงการสร้าง
โรงพยาบาลคุณธรรม

เพ่ือพัฒนาให้
โรงพยาบาลเป็น
โรงพยาบาล
คุณธรรมท่ีย่ังยืน

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล จ านวน
 125 คน

เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญและเข้า
ร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80

 0 0 0 0 0 รพก.หาดส าราญ

11.โครงการองค์กร
คุณธรรม

1. เพ่ือพัฒนา
บุคลากรเจ้าหน้าท่ี
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
 การใช้ชีวิต ตาม
หลักคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล  
2.เพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาลให้เป็น
องค์กรดีเด่นและ
องค์กรต้นแบบ 
3.ขยายเครือข่าย
องค์กรคุณธรรมสู่
ชุมชน

1. เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลย่ีงอ
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา จ านวน
 193 คน  
2. เพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาลให้เป็น
องค์กรดีเด่นและ
องค์กรต้นแบบ 
3.ขยายเครือข่าย
องค์กรคุณธรรมสู่
ชุมชน

1.มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ การใช้ชีวิต ตามหลัก
คุณธรรมและหลักธรรมมาภิบาล   
             
2.หน่วยงานเครือข่ายในอ าเภอย่ี
งอด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ร้อย
ละ 50      
3. พัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมให้
เป็นองค์กรดีเด่นและองค์กร
ต้นแบบระดับจังหวัด

  36,555           0 7,655      28,900      0 รพก.ย่ีงอ



ต.ค-ธ.ค.
 64

ม.ค-มี.ค.
 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-ก.ย.
 65

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

4,203,632      0 792,132  432,000    2,979,500  
1.โครงการ  Smart 
Hospital

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้การใช้
โปรแกรม 
Hosoffice กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน

ตัวแทนเจ้าหน้าท่ี 
รพ. จากทุก
หน่วยงาน จ านวน 
50 คน

ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน 
Smart Hospital

          150,000 0 0     150,000 0 รพก.วัดจันทร์

2.โครงการปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(server room) 

 1. เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการสู่ 
Smart Hospital
 2. เพ่ือความ
ปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
(Information 
System Security)

 1 ห้อง 1 จ านวนคร้ังในการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูล
2 จ านวนคร้ังท่ีระบบสารสนเทศใช้
งานไม่ได้ 
3 สามารถเช่ือมโยงและส่งข้อมูล
จากระบบ HIS ของโรงพยาบาลไป
ยังศูนย์เทคโนโลยีฯกระทรวง
สาธารณสุขได้แบบ Realtime ได้

 274,500         0 0 0 274,500     รพก.เสาไห้

3.โครงการจัดซ้ือระบบ 
Smart Hospital 
โรงพยาบาลห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา

1.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการ
ให้บริการ
2.เพ่ือลดข้ันตอน
และระยะเวลารอ
คอยของผู้มารับ
บริการ

รพ. ๑ แห่ง 1.ผ่านเกณฑ์การด าเนินงานSmart
 Hospital

 2,691,000      0 0 0 2,691,000  รพก.ห้วยกระเจา

หมำยเหตุ
งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธ์ 2) พัฒนาโรงพยาบาลรองรับ smart hospital  3) พัฒนาบุคลากรรองรับ smart hospital
โครงกำรหลัก : โครงการ  Smart Hospital

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

4.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเวช
ระเบียนปี 2565

1.เพ่ือให้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
สุขภาพมีความ
ถูกต้องรวดเร็ว 

1.คณะกรรมการฯ 
17 คน

1.ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล    35,000           0 14,000    7,000        14,000       รพก.ห้วยกระเจา

5.โครงการประชุมช้ีแจง
การใช้ e-Learning ของ
เจ้าหน้าท่ี รพ /รพ.สต.
1.ประชุมช้ีแจงการใช้ 
e-Learning ของ
เจ้าหน้าท่ี รพ /รพ.สต.
2.ติดตามการใช้ 
e-learning

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
รพ.สต.มีความ
เข้าใจในใช้งาน 
e-learning เพ่ือ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

1.เจ้าหน้าท่ี รพ/
รพ.สต./PCU 
จ านวน 48 คน

1.เจ้าหน้าท่ี รพ/รพ.สต.ใช้งาน
ระบบe-learning มากกว่าร้อยละ
 70

 7,200             0 7,200      0 0 รพก.นาวัง

6.โครงการ  Smart 
Hospital

1.เพ่ือขยาย
เครือข่ายการ
ให้บริการและเพ่ิม
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ InterNet
 ภายในหน่วยงาน

1.ขยายการ
ให้บริการเครือข่าย
ในอาคาร 3 ช้ัน 
(หลังใหม่)

 624,000         0 624,000  0 0 รพก.พระทองค า

7.โครงการอบรมการใช้
งานโปรแกรม Hosoffice
 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
เบญจลักษ์เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา

เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้การใช้
โปรแกรม 
Hosoffice กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน

ตัวแทนเจ้าหน้าท่ี 
รพ. จากทุก
หน่วยงาน จ านวน 
50 คน

ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน 
Smart Hospital

 101,932         0 101,932  0 0 รพก.เบญจลักษ์

8.โครงการ  Smart 
Hospital

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบ 
Smart Hospital 
และการใช้งานมาก
ข้ึน

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล จ านวน
 125 คน

 0 0 0 0 0 รพก.หาดส าราญ
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ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
หมำยเหตุ

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
 หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  งบประมำณ

รวม
(บำท)

9.โครงการ  Smart 
Hospital

1. เพ่ือน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ใน
การก ากับติดตาม
และประเมินผล
2. เพ่ือคือข้อมูล
สุขภาพการ
ให้บริการให้
ผู้รับบริการ

1.ระบบ Service 
plan โรงพยาบาล
2. ผู้รับบริการ
โรงพยาบาลย่ีงอ
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา

1. พัฒนาระบบ Dashboard เพ่ือ
การก ากับติดตามและเฝ้าระวัง
สนับสนุน Service  Plan
2. เพ่ือก ากับติดตามและส่งคืน
ข้อมูลการให้บริการ

  320,000         0 45,000    275,000    0 รพก.ย่ีงอ



กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


