
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ตุ.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ชุมชนมีสุขภาวะ โครงการท่ี 1 สร้างศักยภาพชุมชนและจิตอาสาเพ่ือสุขภาพท่ีย่ังยืน 1,126,068    220,000    809,418      85,850        10,800      

โครงการท่ี 2 น้อมน าพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 781,357       282,000    374,257      90,300        34,800      
โครงการท่ี 3 ยกระดับศักยภาพและคุณภาพ รพร. 979,175       3,000        805,810      75,250        95,115      
โครงการท่ี 4 ศูนย์พัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว 124,000       -            124,000      -              -            
โครงการท่ี 5 ยุพราชบันดาลใจ 645,475       117,100    275,530      156,545      96,300      
โครงการท่ี 6 ครอบครัวยุพราช 129,400       -            20,000        109,400      -            
โครงการท่ี 7 GREEN and CLEAN & Health care healing 
Environment desing 295,200       -            274,500      20,700        -            
โครงการท่ี 8 อาคารศูนย์เรียนเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ 407,500       -            407,500      -              -            
โครงการท่ี 9 โรงพยาบาลคุณธรรม 271,000       -            155,500      70,500        45,000      
โครงการท่ี 10 CPH 4.0 (SMART Hospital) 993,800       -            863,500      130,300      -            

5,752,975   622,100   4,110,015   738,845     282,015    รวมงบประมาณท้ังส้ิน

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาให้ผู้รับบริการ
มีความสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรมีความสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาให้องค์กรมี
ความสุข

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ยุทธศาสตร์ โครงการหลัก งบประมาณ
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1.โครงการ “เสริมศักยภาพ
เครือข่ายยุวชนจิตอาสา 
นักสืบสุขภาพส าหรับนักเรียน
มัธยมโรงเรียนขยายโอกาส
เมืองปัว” โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.เพ่ือพัฒนากลุ่มแกนน าเครือข่าย
ยุวชนจิตอาสานักสืบสุขภาพเมืองปัว
2.เพ่ือพัฒนาคู่มือการท างานจิต
อาสานักสืบสุขภาพ
3.พัฒนาแนวทางสร้างเครือข่ายจิต
อาสานักสืบสุขภาพให้กับชุมชน
ท้องถ่ิน

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาและ
โรงเรียนประถมศึกษา
ขยายโอกาสเครือข่าย
อ าเภอปัว  7 แห่ง

1. นักเรียนท่ีสมัครผ่านการอบรม
หลักสูตรเป็นเครือข่ายยุวชนจิตอาสา
นักสืบสุขภาพ ร้อยละ 100
2.คู่มือการพัฒนาจิตอาสานักสืบสุขภาพ
 1 เล่ม

✓ 60,000     60,000    รพร.ปัว

2.โครงการเสริมสร้างทักษะ 
อสม.และจิตอาสา (health 
Coach) โดยการสนทนาสร้าง
แรงจูงใจและสติบ าบัดเพ่ือการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน  ต.วรนคร อ.ปัว จ.
น่าน  ประจ าปีงบประมาณ 
2565

1. เพ่ือให้ อสม.มีทักษะในการ
สนทนาสร้างแรงจูงใจ สติบ าบัด
2. เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองและประชาชน

1. อสม.90 คน
2. ผู้ป่วยหรือกลุ่มเส่ียง
โรคไม่ติดต่อ 180 คน

1. อสม.เข้าร่วมในโครงการมีทักษะใน
การสนทนาสร้างแรงจูงใจและสติบ าบัด
เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใน
ชุมชนได้ ร้อยละ 80 ของกิจกรรม
2. อสม.และทีมจิตอาสาท่ีเข้าร่วมอบรม
 มีทักษะเป็นโค๊ชสนทนาสร้างแรงจูงใจ
และสติบ าบัดเพ่ือการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพขยายผลไปในกลุ่ม
เส่ียงและกลุ่มป่วยได้ 3 รายต่อคน

✓ ✓ 35,550     33,300     2,250      รพร.ปัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ชุมชนมีสุขภาวะ

โครงการ  สร้างศักยภาพชุมชนและจิตอาสาเพ่ือสุขภาพท่ีย่ังยืน

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด
งบประมาณ

รวม
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ 1) ผู้ประสานสิบทิศ 2) บูรณาการจิตอาสา 3) แก้ปัญหาให้ชุมชนอมย้ิม 

เป้าหมาย/จ านวน

ตัวช้ีวัด จ านวน รพร. ท่ีประกาศนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด
งบประมาณ

รวม
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในผู้สูงอายุ ต าบลวรนคร
 อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 
2564

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง หรือ
ผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
การขับข่ีปลอดภัย ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจราจรได้ถูกต้อง

1. ผู้สูงอายุ ต.วรนคร 
จ านวน 360 คน
2.  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
บริการปฐมภูมิและ
องค์รวม จ านวน 4 
คน/เจ้าหน้าท่ีงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
จ านวน 4 คน/ทีม
เจ้าหน้าท่ีภาคี
เครือข่าย 5 คน

1. ผู้สูงอายุ.เข้าร่วมในโครงการมีความรู้
ในเร่ืองจราจรและการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุด้วยตัวเอง ร้อยละ 100 ของ
กิจกรรม

✓ 66,650     66,650     รพร.ปัว

4.โครงการชุมชนเป็นฐาน
จัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ
 อ าเภอนครไทย

เพ่ือสร้างแกนน าครอบครัว/อสม./
แกนน าชมรมออกก าลังกายในระดับ
พ้ืนท่ี/

แกนน าครอบครัว/อส
ม./แกนน าชมรมออก
ก าลังกายครอบคลุม
ทุกต าบล จ านวน 
100 คน

จ านวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ ✓ ✓ 32,000     19,500     12,500    รพร.นคร
ไทย

5.โครงการส ารวจคุณภาพ
ชีวิตประชาชนด้วยเคร่ืองมือ
ส ารวจคุณภาพชีวิต องค์การ
อนามัยโลก อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๕

1.เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศด้านสุขภาพของ
โรงพยาบาล
2.เพ่ือพัฒนาระบบบริการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
420 ตัวอย่าง

ร้อยละ ๙๕ กลุ่มเป้าหมายเดิมท่ีก าหนด
ต้องได้รับการส ารวจคุณภาพชีวิต

✓ 59,200     59,200     รพร.หล่ม
เก่า
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รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด
งบประมาณ

รวม
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

6.โครงการอาสาสมัคร
สาธารณสุขร่วมใจ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพชุมชน กลุ่ม
เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานให้มี
สุขภาพท่ีดีข้ึนกลับสู่กลุ่มปกติ
2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
ในชุมชน
3.เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสูง

ประชาชนอายุ 35 ปี
ข้ึนไป (กลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง จ านวน 16 
หมู่บ้าน จ านวน 550
 คน) และจนท.รพ. /
จนท.รพสต.จ านวน 
20 คน รวม 570 คน

1.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร้อยละ 95
2.ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีข้ึนร้อยละ 80

✓ 173,768   173,768   รพร.กฉิ
นารายณ์

7.โครงการเปิดเมืองธาตุพนมปลอดภัยอร่วมใจฉีดวัคซีน1. เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพ่ิมข้ึน ของ
ประชาชนอ าเภอธาตุพนม 2.เปิด
การท่องเท่ียวในขตอ าเภอธาตุพนม 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ Sandbox

ประชากรในเขต
อ าเภอธาตุพนม 
จ านวน 82,987 ราย

1.ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-
19 อย่างน้อย ร้อยละ70 2.ประชาชน
กลุ่ม 608 ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19
 อย่างน้อย ร้อยละ80

✓    220,000    220,000 รพร.ธาตุ
พนม

8.โครงการพัฒนาภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย1.เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาล
และประชาชนจิตอาสาได้บูรณาการ
ร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์
2.เพ่ือท าความสะอาดและปรับปรุง
ภูมิทัศน์พ้ืนท่ีโรงพยาบาล

เจ้าหน้าท่ี รพร.ด่าน
ซ้าย และจิตอาสา/
162 คน

1.บุคลากรของโรงพยาบาลและ
ประชาชนจิตอาสามีความรักสามัคคีจาก
การร่วมกิจกรรมเพ่ือสารธารณะประโยชน์
2.ภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

✓      24,300      24,300 รพร.ด่าน
ซ้าย
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

9.โครงการเยาวชน เก่ง ดี มี
ภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์ชุมชน

1. ให้เด็กได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่าง
มีความสุขโดยจัดสภาพแวดล้อมท่ี
หลากหลายเอ้ือต่อพัฒนาการเด็ก 
2. เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนา
 ฟ้ืนฟู เยียวยาจิตใจให้มีความพร้อม
ท่ีจะเรียนจากส่ิงท่ีใกล้ตัวไปสู่ชุมชน 
3. เพ่ือให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพ
ได้ด้วยตนเอง
4. เพ่ือให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการ
เป็นจิตอาสา
5. เพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กร

1. นักเรียน 39 คน
2. ครู   5 คน
3. ประชาชนชุมชน
บ้านนาดี  100 คน
4.จนท.รพรบ้านดุง
และเครือข่าย 30 คน

1. ร้อยละ 80 เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านนาดีผ่านมาตรฐานสมรรถภาพทาง
กาย
2. ร้อยละ 80 เด็กและคุณครูมีความ
พึงพอใจในการส่งเสริมสุขภาพ
3. ร้อยละ 70 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
4. ร้อยละ 60 ของบุคคลากรมีความพึง
พอใจในกิจกรรมจิตอาสา

✓ 274,500   274,500   รพร.บ้านดุง

10.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ 
บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ 
ชุมชนอ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอฉวางในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนเพ่ือพัฒนา
และฟ้ืนฟูความรู้ ความสามารถของ
จิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อสม. และจิตอาสาใน
อ าเภอฉวาง จ านวน 
40 คน

1. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเพศเข้าถึง
บริการสุขภาพ> 85
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพ >74 
3. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน

✓ ✓ 40,000     28,900     11,100    รพร.ฉวาง

11.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง"การดูแล
สุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาตแก่ผู้ดูแลหลัก 
(Care-giver)"

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพการดูแลผู้ป่วยอัม
พฤกษ์ อัมพาตแบบองค์รวมในระดับ
เครือข่ายสุขภาพ อ าเภอฉวาง
2.เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการ
การแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร
เข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอฉวาง

กลุ่มผู้ดูแลหลักของ
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาตในเขต
รับผิดชอบ รพร.ฉวาง
จ านวน 50 คน

✓ 41,500 41,500 รพร.ฉวาง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด
งบประมาณ

รวม
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

12.โครงการอบรมกัญชาทาง
การแพทย์ในอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และการบูรณาการการแพทย์
แผนไทย

1.เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านมีความรู้เร่ืองกัญชา
ทางการแพทย์
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ใช้ยากัญชาให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย
3.เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้าน
ความรู้การแพทย์แผนไทย

อสม.อ าเภอฉวาง 
จ านวน 50 คน

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบรื
การ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

✓ 19,600 19,600 รพร.ฉวาง

13.โครงการพัฒนาศักยภาพ 
Care Giver ด้านทันตสุขภาพ
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
ติดเตียง

1.ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการ
ดูแลจากทันตแพทย์ และ Care Giver
2.Care Giver และญาติผู้ป่วยมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันท่ี
ถูกต้องเหมาะสมตรงตามปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุ

care giver 12 คน 
และ จนท. 8 คน รวม
 20 คน

1.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ได้รับการดูแลตาม Care Plan
2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการดูแลจากอสม. หมอประจ า
บ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

✓ ✓ 20,000 9,200 10800 รพร.ฉวาง

14.โครงการ โรงเรียนค าพ่อ
สอน

1.เพ่ือพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน 
(จิตตปัญญา)
2.เพ่ือให้คุณครูเข้าใจความแตกต่าง
ของนักเรียน

1.นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลา 
50 คน 
2.ครูผู้สอนจ านวน 30
 คน

1.นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80
2.การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
อย่างน้อยจ านวน 5 ความคิดเห็น
3.ผลงานจากการร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน  ร้อยละ 80

✓ 59,000 59,000 รพร.ยะหา

1,126,068 220,000 809,418 85,850 10,800รวม
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1.โครงการพัฒนาเครือข่าย
ต าบลส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการสมวัย สูงดี
สมส่วน อ าเภอนครไทย 2565

เพ่ือสร้างความรู้ในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ/โภชนาการเด็ก 
สู่การสร้างเด็กไทยคุณภาพ

1.จนท.ผู้รับผิดชอบงาน
พัฒนาการ/โภชนาการเด็ก
 จ านวน  30 คน
2.แกนน าอสม.,ครูศูนย์
เด็กเล็กและจนท.รพ.สต. 
อสม. ตัวแทนชุมชน 
ตัวแทนผู้ปกครอง ในพ้ืนท่ี
รพ.สต./PCU 11 แห่ง ๆ 
ละ 25 คน
3.ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 32  แห่งๆ
 ละ 1 คน และเจ้าหน้าท่ี
ทีมพัฒนาการเด็ก 8 คน

1.เด็กปฐมวัน อ าเภอนครไทยมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

✓ ✓ 41,000     24,000     17,000    รพร.นคร
ไทย

2.โครงการชุมชนกรุณาเพ่ือ
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง อ าเภอนคร
ไทย ประจ าปีงบประมาณ 
2565

1.เพ่ือสร้างเครือข่ายดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายแบบประคับประคองใน
ชุมชน
2.เพ่ือสร้างความเข้าใจกระบวนการ
วางแผนสุขภาพระยะท้ายและการ
ดูแลตามอาการแบบประคับประคอง

1.ผู้น าศาสนา, ผู้น า
ชุมชน, อปท, กู้ภัย
และผู้สนใจ จ านวน 
11 ต าบลๆ ละ 20 คน
2.บุคลากรสาธารณสุข
 และประชาชนอ าเภอ
นครไทย จ านวน 100
 คน

ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแล
ล่วงหน้า (Advance Care Planning) 
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

✓ ✓ ✓ 41,000     14,300     14,300    12,400  รพร.นคร
ไทย

         2. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการบริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานและคุณภาพ รพร.

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness)
กลยุทธ์ เป็นย่ิงกว่าโรงพยาบาล  
โครงการ น้อมน าพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตัวช้ีวัด 1. จ านวน รพร.ท่ีด าเนินการ เร่ือง Home care cente

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

รวม
(บาท)
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

รวม
(บาท)

3.โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ปี 2565

1.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะเร่ือง
การใช้ยาสมุนไพรและสมุนไพร
พ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพให้แก่ อส
ม.และ ปชช.ท่ัวไป
2.จัดท าแนวทางการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจุบันและการใช้
กัญชาทางการแพทย์ส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์

1.อสม.และประชาชน
ท่ัวไป จ านวน  400 
คน
2.แพทย์ เภสัช 
พยาบาลและเจ้าหน้าท่ี
 รพ.สต. จ านวน 25 
คน

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับ
บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

✓ ✓ 49,625     25,625     24,000    รพร.นคร
ไทย

4.โครงการ อ าเภอปลอดภัยโค
วิด-19 ชาวกระนวนชวนกัน
มารับวัคซีนโควิด-19

1.เพ่ือเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สร้าง
ความปลอดภัยจากการเกิดอาการ
รุนแรงและเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือโค
วิด-19
2.เพ่ือการควบคุมสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ใน
พ้ืนท่ี
3.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงบริการ

ประชากรอายุ 12ปี 
ข้ึนไป  99 หมู่บ้าน
จ านวน 57,938คน 
ได้รับวัคซีน 49,247 
คน

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในอ าเภอ
กระนวนได้รับวัคซีนร้อยละ 85 ข้ึนไป

✓ 274,500   274,500   รพร.ก
ระนวน

5.โครงการ พัฒนาระบบการ
จัดการ ดูแล เยียวยาผู้ป่วยจิต
เวชจากการใช้สารเสพติดและ
ผู้ดูแล ผ่านการจัดการแบบ
องค์รวม

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช
2.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการใน
ชุมชน
3.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันการใช้สารเสพติดในเด็กและ
วัยรุ่น

นักเรียนประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 จ านวน 20 
คน ผู้ปกครอง 20 คน
 ทีมสุขภาพจิต 5 คน 
จนท.รพ. 11 คน รวม
 56 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ไม่มี
ประวัติใช้สารเสพติด ภายในระยะ 3

✓ ✓ ✓ ✓ 100,732   7,500       35,832     35,000    22,400  รพร.กุฉิ
นารายณ์
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งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

รวม
(บาท)

6.โครงการมะเร็งสุขใจส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
โรคมะเร็งและการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวเพ่ือการศึกษาและ
บ าบัดโรคมะเร็ง

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายเข้าถึงการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในหน่วยงานให้มีความรู้ในการดูแล
แบบประคับประคองและการรักษา
แบบทางเลือกให้แก่ผู้ป่วย ผู้ดูแล
และครอบครัว
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายให้ได้รับ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

1.แพทย์ พยาบาลใน
โรงพยาบาลและใน
เครือข่าย 4๐ คน
2.ผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลามและผู้ป่วย
มะเร็งระยะท้าย 60 
คน 
3.ผู้ดูแลผู้ป่วย ( Care 
giver ) 60 คน

1.ร้อยละ 90 ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
ได้รับดูแลรักษาให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม
2.พัฒนาและขยายการบริการด้านการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วย และ
ครอบครัว ได้อย่างน้อย 2 แห่ง
3.ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ

✓ 274,500   274,500   รพร.เดช
อุดม

781,357   282,000   374,257   90,300    34,800  รวม
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1.โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนบริการสุขภาพ

1. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน
บริการสุขภาพใหไดตามมาตรฐาน
2. ผูรับบริการไดรับความ
ปลอดภัยในการเขารับบริการ

หนวยงานในโรงพยาบาล 1. จ านวนคร้ังของระบบไฟฟาไมพรอมใช
งาน ไมเกิน 1 คร้ัง ตอป
2. จ านวนคร้ังเคร่ืองปรับอากาศไม
พรอมใชงาน ไมเกินรอยละ 10 ตอ ป

✓ ✓ 274,500   179,385   95,115  รพร.เชียง
ของ

2.โครงการประชุมช้ีแจง
แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2565

1.1เพ่ือช้ีแจงแนวทางในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 3 
กองทุน
1.2 เพ่ือให้แนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1.3เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการ
ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ ได้

1.1 บุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัวท่ี
ให้บริการ  จ านวน  
35  คน
1.2บุคลากรเครือข่าย
สาธารณสุขปัวท่ี
ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ  
จ านวน  25  คน

1.1เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการ
ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
1.2สามารถเรียกเก็บการจ่ายชดเชยแต่
ละกองทุนรวมท้ังกองทุนย่อยได้
ครบถ้วนถูกร้อยละ 80

✓ 11,000     11,000     รพร.ปัว

3.โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติตามมาตรฐาน HA

1.เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
มีสุขภาพท่ีดีและมีความปลอดภัย

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชตะพานหิน

ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ข้ันท่ี 3 (ร้อยละ
 100 )

✓ 274,375   274,375   รพร.ตะ
พานหิน

4.โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพ รพร.นครไทยเพ่ือให้โรงพยาบาลผ่านการประเมิน
มาตรฐาน HA-HPH, DHSA

เจ้าหน้าท่ีเครือข่าย
บริการ จ านวน 200 
คน

1.ผ่านการ Re-accreditation HA 4, 
DHSA

✓ ✓ 192,500   3,000       189,500   รพร.นคร
ไทย

กลยุทธ์ โรงพยาบาลท่ีประชาชนไว้ใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด
งบประมาณ

รวม
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness)

ตัวช้ีวัด 1.จ านวน รพร. ท่ีได้รับการยกระดับส าเร็จตามแผน ในแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ ท่ี 5
         2. จ านวน รพร.ท่ีมี Specialist ครบ 6 สาขาหลัก
         3. จ านวน รพร. ท่ีมีการด าเนินการคลินิกหมอครอบครัว
         4. จ านวน รพร. ท่ีได้รับยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงข้ึน

โครงการ ยกระดับศักยภาพและคุณภาพ รพร.
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด
งบประมาณ

รวม
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์

5.โครงการพัฒนาระบบการ
จัดบริการงานผู้ป่วยนอกเพ่ือ
ป้องกันโรคโคนาไวรัส 2019 
ปีงบประมาณ 2565

1.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดบริการ
งานผู้ป่วยนอกเพ่ือป้องกันโรคโคนา
ไวรัส 2019

1. ผู้ป่วยเส่ียง 
COVID-19 เดือนละ 
110 ราย
2. ผู้ป่วยสงสัยวัณโรค
ปอด เดือนละ 20 ราย
3. ผู้มารับบริการฉีด
วัคซีน รพร.เด่นชัย
4. บุคลากรงานผู้ป่วย
นอก และงานโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง 15 คน

1. อัตราการคัดแยกผู้ป่วยผิดพลาดลดลง
   
2. อัตราการกลับมารักษาซ้ าภายใน 48
 ชม. โดยไม่ได้วางแผนของผู้ป่วยติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจลดลง  
3. อัตราการติดเช้ือจากการให้บริการ
ของบุคลากรเท่ากับ 0
4. อัตราการติดเช้ือวัณโรคหรือ 
COVID-19 จากโรงพยาบาลฯ ของผู้มา
รับบริการ เท่ากับ 0
5. อัตราความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019

✓ 64,300     64,300     รพร.เด่นชัย

6.โครงการพัฒนาวิชาการ
คุณภาพโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานHA เพ่ือเตรียมพร้อม
สู่การประเมิน 
Re-accreditation 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2565

๑.	เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้บุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
๒.	เพ่ือเตรียมเอกสารการต่ออายุการ
ประเมินและรับรองมาตรฐาน

บุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชธาตุพนม 
๓๐ คน/หลักสูตร 
จ านวน 7 หลักสูตร

1.จัดประชุมวิชาการหลักสูตร 
E-Learning สรพ. จ านวน 3 เร่ือง       
  
 2.รับการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานHA Re-accreditation จ านวน
 1 คร้ัง

✓ ✓ 54,500     27,250     27,250    รพร.ธาตุ
พนม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด
งบประมาณ

รวม
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

วัตถุประสงค์

7.โครงการรับรองคุณภาพการ
พยาบาลภายนอก Quality 
Award (NQA)
กิจกรรม
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาลเพ่ือรับการ
ประเมิน QA
-การเตรียมรับการตรวจเย่ียม
ประเมิน QA จากผู้ประเมิน
ภายนอก

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการพยาบาลในการประเมิน
มาตรฐาน QA
๒.เพ่ือพัฒนาระบบบริการทางการ
พยาบาลตามมาตรฐาน QA

บุคลากรพยาบาล ใน
สังกัดกลุ่มการพยาบาล

คะแนนประเมิน NQA
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3

✓      48,000     48,000 รพร.สว่าง
แดนดิน

8.โครงการจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ต่อพ่วง บ ารุงรักษา
เคร่ืองจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยให้
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน

1.เพ่ือป้องกันระบบข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์เสียหาย
2.เพ่ือบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเคร่ืองควบคุม
ข้อมูลผู้ป่วยของ
โรงพยาบาล/
คอมพิวเตอร์จ านวน 
100เคร่ือง

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
ได้รับการบ ารุงรักษาร้อยละ 85
2.ระบบสารสนเทศข้อมูลส าคัญของ
โรงพยาบาลมีความปลอดภัย ร้อยละ 
100

✓      60,000      60,000 รพร.ด่าน
ซ้าย

979,175   3,000       805,810   75,250    95,115  รวม
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1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลเฉพาะทาง

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย
ให้สอดคล้องตาม Service Plan M2

1.พยาบาลวิชาชีพ 
สาขาการผดุงครรภ์ใน
ภาวะเส่ียงสูงและ
ภาวะวิกฤต จ านวน 1
 คน
2.สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคติดเช้ือและ
การควบคุมการติดเช้ือ
 จ านวน 1 คน

ร้อยละในการดูแลผู้ป่วยให้
สอดคล้องตาม Service Plan

✓ 124,000   124,000   รพร.นคร
ไทย

124,000   -           124,000   -          -        

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness)
กลยุทธ์   ชาวยุพราชเก่งดี (CPH Smart Man)
โครงการ ศูนย์พัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว
ตัวช้ีวัด 1. อัตราส่วนบุคากรต่อประชาชน (เปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังรายปี, แยกเป็นรายวิชาชีพ)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวม

         2. อัตราการสูญเสียบุคลากร แยกรายวิชาชีพ

งบประมาณ
รวม

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

         3. จ านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่ีมีสัดส่วนทีมหมอครัวครอบตามเกณฑ์
         4. จ านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่ีเป็นแหล่งฝึกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
         5. จ านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่ีเป็นสถาบันฝึกสหวิชาชีพ (ตามบริบทของโรงพยาบาล)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน
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1.โครงการพัฒนาวิถีองค์กร
แห่งสติเพ่ือสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตด้วยสติในองค์กร

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างก าลังใจ
 และพัฒนาต่อเน่ือง ให้เกิดเป็นวิถี
ขององค์กร

เจ้าหน้าท่ี รพร.ปัว 1.คณะท างานและขับเคล่ือนโครงการ 
จ านวน 1 ทีม
2.ร้อยละของบุคลากรมีการท างานและ
อภิปรายอย่างสร้างสรรค์

✓ 71,000     71,000     รพร.ปัว

2.อบรมการพัฒนาบุคลากรโดยใช้
กระบวนการด้านจิตปัญญาศึกษา 
2565

เรียนรู้ตนเอง และเรียนรู้ผู้อ่ืน เกิดการ
พัฒนางาน

เจ้าหน้าท่ีเครือข่าย ฯ 
จ านวน 240 คน

Happinometer บุคลากร > 70 % ✓ 48,175        48,175      รพร.นคร
ไทย

3.โครงการเฝ้าระวังติดเช้ือโรค
ไวรัส COVID-19 ของ
บุคลากรทางการแพทย์ รพร.
เด่นชัย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕

๑. เพ่ือลดอุบัติการณ์บุคลากรทาง
การแพทย์ติดเช้ือโรคไวรัส COVID-19 
จากการท างาน 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ
ติดตามเฝ้าระวังการควบคุมและการติด
เช้ือของบุคลากรทางการแพทย์
 รพร.เด่นชัย โดยไม่ได้วางแผน 

บุคลากรทางการแพทย์ท่ี
ให้บริการทางคลินิก รพร.
เด่นชัย และผู้รับบริการ 
รพร.เด่นชัย

1. อุบัติการณ์บุคลากรทางการแพทย์ติดเช้ือ
โรคไวรัส COVID-19 จากการท างาน เท่ากับ 
0 
2. รูปแบบ/แนวทางก ากับติดตามการเฝ้าระวัง
และควบคุมการติดเช้ือโรคไวรัส COVID-19 
ของบุคลากรทางการแพทย์ รพร.เด่นชัย
3. ดัชนีความสุขของบุคลากร (ด้านสุขภาพ)

✓ 80,000     80,000     รพร.เด่นชัย

4.โครงการส ารวจ 
Happinometer และ
Emometer  Online อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 
2565

1.เพ่ือส ารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสุขบุคลากร
2.เพ่ือส ารวจความผูกพันธ์กับ
องค์กรของบุคลากร
3.เพ่ือส ารวจประสิทธิภาพการน า
องค์กรของทีมน า

บุคลการ รพร.หล่มเก่า 1.ร้อยละ ๗๐บุคลากรมีความสุขใน
ระดับดีข้ึนไป
2.ร้อยละ ๗๐บุคลากรมีความผูกพันธ์ใน
การท างานในระดับดีข้ึนไป

✓ 32,900     32,900     รพร.หล่ม
เก่า

         2. ดัชนีความสุขบุคลากร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาให้บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness)
กลยุทธ์  จิตวิญญาณยุพราช (Spirit of CHP)
โครงการ ยุพราชบันดาลใจ
ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละการท าแบบประเมิน Happinometer

         3. จ านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่ีจัดกิจกรรมยุพราชบันดาลใจ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

รวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

รวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการวิจัยและR2R ประจ าปี 
2565

1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัย
เบ้ืองต้นท้ังในการวิจัยเชิงคุณภาพ
และปริมาณ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความสามารถในการสังเคราะห์
ปัญหาจากงานประจ าและพัฒนา
เป็นงานวิจัยได้
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การท าวิจัย ส่งเสริมแลสนับสนุนให้
เกิดกลุ่มวิจัย เกิดงานวิจัยท่ีดี มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับเขตและ
ระดับชาติมากย่ิงข้ึน

บุคลากรของ
โรงพยาบาลสมเด็จ    
 พระยุพราชท่าบ่อ 
และรพ.สต.ใน
เครือข่าย   คร้ังละ 60
 คน

1.ผู้ผ่านการอบรมสามารถสร้างงานวิจัย
และ R2Rได้อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 
เร่ือง
2.โรงพยาบาล มีผลงานวิจัย R2R 
งานวิจัย ท่ีได้รับคัดเลือกน าเสนอใน
ระดับจังหวัดและระดับเขตอย่างน้อย
จ านวน 5 เร่ือง

✓ ✓ ✓ ✓ 274,500   57,800     64,450     64,450    87,800  รพร.ท่าบ่อ

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 หลักสูตร "การวิจัยทาง
สาธารณสุข  และการพัฒนา
งานวิชาการในหน่วยงาน"

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สาธารณสุขในการท าวิจัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
๒.เพ่ือจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของบุคลากร

๑.บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข จ านวน 
60 คน
๒.การจัดเวทีวิชาการ 
จ านวน ๔ คร้ัง

๑.บุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมมีความรู้ใน
การท าวิจัยด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๘๐ %
๒.จ านวนผลงานวิชาการท่ีน าเสนอใน
เวทีวิชาการ

✓ ✓ ✓      28,500      10,000     10,000     8,500 รพร.สว่าง
แดนดิน



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

รวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

7.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการพยาบาล
และสหวิชาชีพ
กิจกรรม
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือน
ระดับ
-การเขียนบทความลงวารสาร

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การพยาบาลและสหวิชาชีพ ในการ
จัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเล่ือนระดับ

๑.บุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ทุกคน
๒.ไม่น้อยกว่า 6 เร่ือง

๑.จ านวนบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ มีผลงานทางวิชาการ ผ่านการ
ประเมิน
๒.จ านวนผลงานบทความทางวิชาการลง
วารสาร

✓      20,000      20,000 รพร.สว่าง
แดนดิน

8.โครงการลดการตีตรา-เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี/
เอดส์ของเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
โรคเอดส์ท่ีถูกต้องแก่ เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดี
เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยเอดส์แก่ 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชฉวาง
3.เพ่ือลดการตีตรา-เลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ของเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

เจ้าหน้าท่ี รพร.ฉวาง 
จ านวน 250 คน

1. ค่าเฉล่ียความรู้ และทัศนคติต่อการตี
ตรา-เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี/
เอดส์ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชฉวางหลังได้รับการอบรมสูง
กว่าก่อนได้รับการอบรม 
2.จ านวนเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชฉวางเข้าร่วมอบรม
ครบตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80

✓ ✓ 40,000     30,080     9,920      รพร.ฉวาง



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

รวม
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

9.โครงการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย (4th R to R) 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอฉวาง

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการ
วิจัยแก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชฉวางและบุคลากร
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอฉวาง
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยอย่างต่อเน่ือง
3. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมระหว่าง
บุคลากรในเครือข่ายสุขภาพ

บุคลการ รพร.ฉวาง
และบุคลกรเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอฉวาง 
จ านวน ๑๕๐ คน

1.บุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรมพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความสุขในการท าวิจัย
2.จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมการอบรม
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยมีการเข้า
รวมการอบรมตลอดหลักสูตรคิดเป็น 
๘๐%
3.มีระบบการจัดการความรู้ระดับ
โรงพยาบาลและภาคีเครือข่าย
4.บุคลากรท่ีเข้าอบรมพัฒนางานประจ า
สู่งานวิจัยอย่างน้อย 5 เร่ือง

✓ 50,400     26,400     24,000    รพร.ฉวาง

645,475   117,100   275,530   156,545  96,300  รวม



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

1.อบรมปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ ประจ าปีง 2565 เป็น
เวลา 3 วัน

1.เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้
บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
2. เพ่ือให้บุคลากรใหม่ทุกวิชาชีพได้
มีโอกาสท างานร่วมกันเป็นทีม สร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข

บุคลากรใหม่ของ 
รพร.ด่านซ้าย ใน
ปีงบประมาณ 2565/
จ านวน 40 คน

1. บุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงานใหม่มี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนว
ทางการท างานในโรงพยาบาล สมเด็จ
พระยุพราชด่านซ้าย สามารถท างาน
ตามหน้าท่ีและท างานร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงานได้อย่างมีความสุข

✓ 20,000     20,000     รพร.ด่าน
ซ้าย

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการ
ท างานสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน (จิตตปัญญา)

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการ
ท างานสร้างแรงจูงใจในการท างาน

บุคลากร 40 คน 1.บุคลากรมีความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80
2.จ านวนข้อร้องเรียนด้านระบบบริการ
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา

✓ 69,000     69,000    รพร.ยะหา

3.โครงการอบรมสานสัมพันธ์
และสร้างจิตส านึกรักษ์องค์กร
 บุคลากรใหม่ปีงบประมาณ 
2565 “สร้างพลังกลุ่ม”

1.เพ่ือให้บุคลากรใหม่มีความสามัคคี
2.เพ่ือให้บุคลากรท างานเป็นทีม ลด
ความขัดแย้งภายในองค์กร

30 คน (จ านวน 2 รุ่น) 1.บุคลากรใหม่(ปี 2563 , 2564  
และ  2565) มีความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80
2.จ านวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
บริการลดลงจากปีท่ีผ่านมา

✓ 40,400     40,400    รพร.ยะหา

129,400   -           20,000     109,400  -        รวม

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness)
กลยุทธ์ จิตวิญญาณยุพราช (Spirt of CPH)
โครงการ ครอบครัวยุพราช
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่ีจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

รวม
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

1.โครงการอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าท่ีเร่ืองการจัดการ
อัคคีภัย และการเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วย 2 รุ่น

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ทักษะ 
และความเข้าใจในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

เจ้าหน้าท่ีใหม่ ทีม
ดับเพลิงประจ า
หน่วยงาน เจ้าหน้าท่ี
รพ.สต. และทีม
เคล่ือนย้ายผู้ป่วย 
จ านวน 100 คน

ร้อยละของจนท.มีความรู้ด้านอัคคีภัย
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ
 100)

✓ 18,200     18,200    รพร.นคร
ไทย

2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการ และสามารถปฏิบัติ
ได้จริง

จนท. รพ. จ านวน 
100 คน

ร้อยละของจนท.สามารถปฏิบัติตาม
แผนอัคคีภัยได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
(เป้าหมาย ร้อยละ 100)

✓ 2,500       2,500      รพร.นคร
ไทย

3.โครงการพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐานและ
เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
รพร.เลิงนกทา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

1.เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม 
สง่างามสมพระเกียรติ
2.เพ่ือเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้
มารับบริการ
3.เพ่ือด าเนินการตามมาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital

รพร.เลิงนกทา ผ่านการด าเนินงานตามมาตรฐาน G&C
 hospital

✓ 274,500   274,500   รพร.เลิง
นกทา

295,200   -           274,500   20,700    -        รวม

งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness)
กลยุทธ์ สร้างสุขภาพดีท่ียุพราช
โครงการ Green and Clean & Health care healing Environment desing
ตัวช้ีวัด 1. จ านวน รพร. ท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

1.โครงการจัดซ้ือจุลินทรีย์
ส าหรับเคร่ืองก าจัดขยะอินทรีย์
 และ จัดซ้ือจุลินทรีย์บ าบัด
และดักจับไขมัน

1.เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการก าจัด
ขยะอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
2.เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียให้
ผ่านตามมาตรฐานน้ าท้ิง

ขยะอินทรีย์ และน้ าท้ิง
 ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้าย /1 แห่ง

1.ขยะอินทรีย์ เศษอาหารถูกก าจัด
อย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ร้อยละ 100
2 ค่าน้ าท้ิงจากบ่อบ าบัดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

✓ 133,000   133,000   รพร.ด่าน
ซ้าย

2.โครงการปรับภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมโรงพยาบาลสมด็จ
พระยุพราชสายบุรี

๑.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้าน
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงพยาบาล
2.ผู้รับบริการอยู่ในส่ิงแวดล้อมการ
ให้บริการท่ีมีสุขอนามัยและปลอดภัย

ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
 33,000 คน

1. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจด้านส่ิงแวดล้อม

✓ 274,500   274,500   รพร.สายบุรี

407,500   -           407,500   -          -        รวม

งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness)
กลยุทธ์ สร้างสุขภาพดีท่ียุพราช
โครงการ อาคารศูนย์เรียนเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ
ตัวช้ีวัด 1. จ านวน รพร. ท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

1.โครงการพัฒนาโรงพยาบาล
คุณธรรมต้นแบบ ปีท่ี ๕ 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ด าเนินการตามกระบวนการ องค์กร
คุณธรรม

บุคลากร จ านวน 329
 คน

ได้รับการรับรององค์กรคุณธรรม 
ต้นแบบ

✓ 65,800     65,800     รพร หล่ม
เก่า

2.โครงการประชุมรณรงค์
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้าย

1.เพ่ือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
2.เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จนท. ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้าย /248 คน

เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจและสามาถ
ด าเนินการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้ถูกต้อง

✓      37,200      37,200 รพร.ด่าน
ซ้าย

3.โครงการโรงพยาบาล
คุณธรรม รพร.ฉวาง

1. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรมท่ีดี
พัฒนารพร.ฉวาง ให้เป็นโรงพยาบาล
คุณธรรม
2. เพ่ือให้บุคคลากรทุกระดับเป็นคน
ดีมีคุณธรรม มีความสุข บนพ้ืนฐาน
การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เจ้าหน้าท่ี รพร.ฉวาง 
จ านวน 210 คน

จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

✓ ✓ 63,000     52,500     10,500    รพร.ฉวาง

งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness)
กลยุทธ์ สร้างระบบธรรมาภิบาลใน รพร.
โครงการ โรงพยาบาลคุณธรรม
ตัวช้ีวัด 1. จ านวน รพร. ท่ีเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ดีเด่น 1-3 ต่อเน่ือง)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน

4.โครงการอบรมสร้างแกนน า
ทางคุณธรรม และจริยธรรม

1.เพ่ือให้ความรู้และแนวคิด การ
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 
2.เพ่ือพัฒนาบุคลากร และ
ด าเนินการพัฒนาหน่วยงาน 
คุณธรรม ได้อย่างต่อเน่ือง

120 คน (จ านวน 3 
รุ่น)

1.จ านวนแกนน าด้านคุณธรรม  และ
จริยธรรมท่ีเข้มแข็งของโรงพยาบาลท้ัง
 3 ระดับ
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 
80
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาท่ี 
รพ.จัด  ร้อยละ 80

✓ 30,600     30,600    รพร.ยะหา

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ  “จิต
วิญญาณสร้างสุข”

1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักค า
สอนของศาสนามาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
ศรัทธาในศาสนาในการด าเนินชีวิต

140 คน(จ านวน 2 
รุ่น)

1.บุคลากรมีความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80
2.จ านวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรม
บริการลดลงลดลงจากปีท่ีผ่านมา

✓ 29,400     29,400    รพร.ยะหา

3.อบรมการน าเสนอผลงาน 
"ท าดีต้องมีแชร์"

1.เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการน าเสนอผลงาน
คุณภาพในรูปแบบการบรรยายปาก
เปล่า และรูปแบบโปสเตอร์
2.เพ่ือเป็นเวทีให้บุคลากรในการ
น าเสนอผลงานคุณภาพในรูปแบบ
การบรรยายปากเปล่า และรูปแบบ
โปสเตอร์

120 คน (จ านวน 2 
รุ่น)

1.จ านวนผลงานคุณภาพท่ีน าเสนอใน
เวทีการประกวดท้ังภายในและภายนอก
โรงพยาบาล

✓ 45,000     45,000  รพร.ยะหา

271,000   -           155,500   70,500    45,000  รวม



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

1.โครงการพัฒนา Smart 
hospital โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัวและเครือข่าย

1.เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว  สามารถใช้งาน 
โปรแกรม ประชุมทางไกล Video 
conference (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
ได้
2.เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน
เขตอ าเภอปัว สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้มา
รับบริการในแต่ละสถานบริการได้ตาม
สิทธ์ิการเข้าถึงได้

1.เจ้าหน้าท่ี รพร.ปัว 
จ านวน 50 คน 
2.เครือข่าย คปสอ.ปัว
 จ านวน 50 คน

1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน
เขตอ าเภอปัว สามารถใช้ โปรแกรม 
ประชุมทางไกล Video conference 
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) ได้
2.ร้อยละ 80 ของผู้ท่ีเข้ารับการอบรม
ระบบเช่ือมต่อข้อมูลเครือข่ายระดับ คป
สอ.ปัว สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้มารับ
บริการในแต่ละสถานบริการได้ตามสิทธ์ิ
การเข้าถึง

✓ ✓ 30,300     19,500     10,800    รพร.ปัว

2.โครงการพัฒนาระบบบ 
Smart Hospital  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว

เพ่ือพัฒนาระบบบริการ 
การให้บริการประชาชน 
ด้วยระบบ Smart Hospital

1.ประชาชนอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จ านวน 
120,000 ราย 
2.ประชาชน
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
 ปีละ 400,000 ราย

1.ประชาชนเข้าถึงระบบการให้บริการ
ของ โรงพยาบาล ผ่านระบบ Line OA 
เพ่ิมมากข้ึน
2.ระดับความพึงพอใจผู้ป่วยนอก มาก
ว่าร้อยละ 80
3.ระยะเวลารอคอยเฉล่ีย ผู้ป่วยนอก
ลดลง 30 นาที

✓ 274,500   274,500   รพร.สระ
แก้ว

งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ท่ี 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness)
กลยุทธ์ สร้างองค์กรนวัตกรรม
โครงการ CPH 4.0 (SMART Hosoital)
ตัวช้ีวัด 1. จ านวน รพร. ท่ีคิดค้นนวัตกรรมใหม่หรือการพัฒนาต่อยอด

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ตุ.ค-
ธ.ค. 64

ม.ค-
มี.ค. 65

เม.ย.-
มิ.ย. 65

ก.ค.-
ก.ย. 65

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

งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน

3.โครงการพัฒนา Digital 
Transformation เพ่ือก้าวสู่
การเป็น Smart Hospital 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จอมบึง ประจ าปี 2565

1.เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชจอมบึง เป็น 
ระบบ Paperless
2.เพ่ือเตรียมความพร้อม อาคาร 
OPD ใหม่ และอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ท่ีจะมีก าหนดส่งมอบในปี 
2565 ให้มีความพร้อมกับการ
ด าเนินงานดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
จอมบึง จ านวน 67 คน

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอม
บึงด าเนินการผ่านเกณฑ์ Smart 
Hospital
2. รพ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Green & 
Clean และ Digital look

✓ ✓ 274,500   200,000   74,500    รพร.จอมบึง

4.โครงการ Lomkao Smart 
Hospital 4.0 อ าเภอหล่มเก่า
 จังหวัดเพชรบูรณ์   ปี 2565

1.เพ่ือพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน
2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้า
ไปใช้ระบบข้อมูลเพ่ือการจัดบริการ
ได้สะดวกรวดเร็วข้ึน

1.ระบบบริการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกใน
การมารับบริการท่ี
แผนกผู้ป่วยนอก 1 
ระบบ

๑.ระยะเวลารอคอยลดลงร้อยละ ๑๐   
๒.ร้อยละความพึงพอใจมากกว่า ๙๐
๓.ร้อยละ ๙๕ บุคลากรสามารถใช้
โปรแกรม Hos office ได้

✓ 116,600   116,600   รพร.หล่ม
เก่า

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้ม 
และการชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์

๑.เพ่ือตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูล 
๔๓ แฟ้ม
๒.เพ่ือให้ความรู้กับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบันทึกข้อมูล 
๔๓ แฟ้ม

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน จ านวน 
150 คน

บุคคลากรมีความรู้เพ่ิมข้ึนมากกว่า ร้อย
ละ 80

✓      98,000      98,000 รพร.สว่าง
แดนดิน

6.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการติดตาม 
ก ากับ บน web servive

๑.เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการควบคุม
ก ากับติดตามงาน
๒.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน จ านวน 
100 คน

มีโปแกรมทดแทนระบบงาน 1 โปรแกรม ✓      35,000      35,000 รพร.สว่าง
แดนดิน
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งบประมาณ
รวม

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน

7.โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ในบุคลากร (การ
ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และ
การใช้โปรแกรมประยุกต์)

๑.เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
บุคลากรผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน จ านวน 
100 คน

บุคคลากรมีความรู้เพ่ิมข้ึนมากกว่า ร้อย
ละ 80

✓      45,000     45,000 รพร.สว่าง
แดนดิน

8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดการข้อมูล
ด้านสาธารณสุข เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอเวียงสระ

1. เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะ
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติในหน่วย
บริการ ให้มีประสิทธิภาพในการ
บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม และการ
จัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข 2. 
เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจการ
พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพท่ี
ส่งเสริมความม่ันคงทางด้านการเงิน
ขององค์กร 
3.เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนด้านข้ึนทะเบียนสิทธิการ
รักษา การยืนยันตัวตนของ
ผู้รับบริการรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของประชาชน

1. เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลหน่วย
บริการ (JHCIS)     
คบสอ.เวียงสระจ านวน
 60 คน
2. เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเวียงสระ 
จ านวน 50 คน        
   

1. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในการจัดการ
ข้อมูล 43 แฟ้ม และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
มีการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม  อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
  2. การด าเนินงานสาธารณสุขผ่านตาม
เกณฑ์ตัวช้ีวัดกองทุนหลักประกันสุขภาพ
3. ระบบการให้บริการด้านสิทธิการ
รักษามีการปรับปรุง ระยะเวลาการข้ึน
ทะเบียนสิทธิลดลง

✓    119,900    119,900 รพร.เวียง
สระ

993,800   -           863,500   130,300  -        รวม



กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


