


 

 

 

คำนำ 
 

  ปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 
1. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection 
Excellence)  
2. ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
3. ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
4. ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance Excellence) 
โดยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติประกอบด้วย  15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวชี้วัด และ
นโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุข  
 แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแม่ทาฉบับนี้ เป็นเครื่องมือการดำเนินงานด้านสุขภาพ 
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง การดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ส่งผลใหป้ระชาชนอำเภอแม่ทามีสุขภาพดี และคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
    
 

              
                            งานยุทธศาสตร์ 

                                                                               ธันวาคม  2562 
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



 

 

สารบัญ 
 
รายการ หน้า 
ส่วนที่ 1 
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แผนกลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงพยาบาลชุมชนท่ีให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ด้วยระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีและระบบสุขภาพยั่งยืน  

พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาระบบการดูแลรักษาให้มีคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์  (STRATEGIC ISSUES) 

1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ  

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

4. ประชาชนมีสุขภาพดี  ระบบสุขภาพยั่งยืน 

เป้าประสงค์  (GOALS) 

 เป้าประสงค์ท่ี 1. ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์ท่ี 2. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ท่ี 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 เป้าประสงค์ท่ี 4 ประชาชนมีสุขภาพดีและระบบสุขภาพยั่งยืน 

เป้าหมาย : ประชาชนในอำเภอแม่ทามีสุขภาพดี 

เข็มมุ่ง  ปี  2563 

1.สร้างมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย   

2.การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในด้านการดูแลสุขภาพ   
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แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแม่ทา ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 1 .ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ  

แผนท่ี 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
การรักษาพยาบาลให้ทันสมัย 
2.พัฒนาระบบการ
รักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 

1.มีการทบทวนองค์ความรู้ 
ด้านการรักษาอย่าง
สม่ำเสมอ 
2.ผู้ป่วยได้รับการรักษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
3.มีการวิเคราะห์โรค  และ
ทบทวนกระบวนการทำงาน 
ด้านการรักษาพยาบาล เพื่อ
ลดความข้อผิดพลาดในการ
ทำงาน    

1.ร้อยละการตรวจติดตาม กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง  
เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 
2.อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquired เกณฑ์ ‹ ร้อยละ 28 
3.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
เกณฑ์ร้อยละ 10 
4.อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 
เกณฑ์ร้อยละ 85 
5.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
6.ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง) 
2.โครงการพัฒนาการจัดการผู้ป่วย Sepsis 
และการควบคุมป้องกันการติดเช้ือ 
3.โครงการทบทวนและวิเคราะห์โรคตาม 
Service  Plan 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย 
วัณโรค 
5.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 
6.โครงการพัฒนาการใช้ยาแผนไทย/กัญชา
ทางการแพทย์ ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน 
7.โครงการทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง 
spiromrety และ 6 MMWT 
8.โครงการกายภาพบำบัด ใกล้บ้านใกล้ใจ 

กกบ. 
ทีมนำ 
PCT 
IC 
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แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแม่ทา ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ท่ี 2. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนท่ี 2. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ     
 

  

กลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณและด้าน
ทรัพยากร อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 

โรงพยาบาลมีระบบบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณและด้าน
ทรัพยากร อย่างเพียงพอท่ี
ใช้ในการทำงาน  มีความ
โปร่งใส ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

1.ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
เกณฑ์ ร้อยละ 80 
2.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
3.ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 4 
4.ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
5.ร้อยละของโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU)   เกณฑ์  RDU ขั้น 2 › 60 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางาน ประชุม
ทำแผนพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี
งบประมาณ 2564 
2.โครงการป้องกันความเส่ียงด้านอัคคีภัย
โรงพยาบาล ปี 2563 
3.โครงการถอดบทเรียน การเงินการคลังท่ี
เคยพบอุบัติการณ์ 
4.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ กฏระเบียบ
และวินัยท่ีทันสมัยแก่ข้าราชการ 
5.โครงการพัฒนาระบบยา แบบไร้รอยต่อ 

กกบ. 
ทีมนำ 
ENV 
PTC 
PCT 
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แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแม่ทา ปี 2563 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ท่ี 2. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนท่ี 2. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณและด้าน
ทรัพยากร อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

 

 

โรงพยาบาลมีระบบบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณและด้าน
ทรัพยากร อย่างเพียงพอท่ี
ใช้ในการทำงาน  มีความ
โปร่งใส ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ 

6.ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด เกณฑ์    
ร้อยละ 50 
7.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อม
แผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย 
7.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

กกบ. 

ทีมนำ 

ENV 

PTC 

PCT 
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แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแม่ทา ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

เป้าประสงค์ท่ี 3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

แผนท่ี 3. ส่งเสริมและสนับสนุน ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมด้านสุขภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

กลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 
1.การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
2.พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
ในด้านสุขภาพ โดยการ
ส่งเสริม การป้องกัน ด้าน
สุขภาพ 
 

ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

1.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เกณฑ์ ร้อยละ 70 
2.จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย 
3.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน  
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66                   
4.โรงเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                    
5.โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนการ กิจกรรมทาง
กายและทันตสาธารณสุข ภายใต้ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ จำนวน 1 โรงเรียน 
6.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  เกณฑ์ ≤ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการ
สุขภาพ 4.0 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
โรงเรียนในพืน้ท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาล 
แมท่า 
3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพชุมชน 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตาย
แบบมีส่วนร่วม 

กกบ. 
ทีมนำ 

ทีมเชิงรุก 
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แผนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแม่ทา ปี 2563  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ประชาชนมีสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน 

เป้าประสงค์ท่ี 4.ประชาชนมีสุขภาพดีและระบบสุขภาพยั่งยืน 

แผนท่ี 4. สร้างเสริมการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว พัฒนาระบบสุขภาพให้ยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น
ในชีวิตประจำวัน 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การวางแผนการด้านสุขภาพ 
 
 
 

1.ประชาชนมีสุขภาพดี 
ปัญหาทางสุขภาพลดลง 
2.ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี 
อำเภอแม่ทา มีสุขภาพดี 

1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลัง(2558 – 2562 = 44 ราย  
เป้าหมายปี 2563 ไม่เกิน 35 ราย)  
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 68 
 
 

1.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อจากยุงลายอำเภอแม่ทา 
2.โครงการดูแลรักษาผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวชอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง 
 

กกบ. 
ทีมนำ 

ทีมเชิงรุก 
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สรุปสภาพปัญหา ข้อมูลด้านสุขภาพปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อันดับโรคผู้ป่วยนอก 
1.โรคความดันโลหิตสูง 
2.โรคเบาหวาน 
3.โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน 
4.โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก  
5.โรคระบบทางเดินอาหาร 
 
การตายในสถานบริการ ** 
ER   1   ราย:  
1. CHF with res.failure                                    
 
IPD  0  ราย :   (ผู้ป่วย NR   18   ราย) 
 No NR   0   ราย คือ - 
1. - 
Readmit** 51 ครั้ง คิดเป็น 2.02 % 
1. โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) 
2.โรคปอดบวม 
3.โรคมะเร็ง 
4.โรคภาวะหัวใจล้มเหลว (CHF) 
5.โรควัณโรค 

อันดับโรคผู้ป่วยใน 
1.โรคติดเช้ือทางเดินอาหาร 
2.โรคปอดบวม 
3.อุบัติเหตุจราจร 
4.โรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 
5.โรคภาวะหัวใจล้มเหลว 
 
Refer ** 
1. Septic shock 
2. UGIH 
3. N.F. 
 
โรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญของโรงพยาบาล 
โรคหลัก 
1.ฆ่าตัวตาย/พยายามฆ่าตัวตาย 
2.โรควัณโรคปอด 
3.โรคเบาหวาน (DM Uncontrol) 
4.โรคมะเร็ง 
5.ภาวะติดเช้ือ (Sepsis) 
6.อุบัติเหตุทางการจราจร 
7.การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 



แผนการใช้งบประมาณ 
ปี 2563 

แผนงาน/โครงการ 



ล ำดับ หน่วยงำน
งบประมำณ แผนงำน/โครงกำร  

ที่ได้รับอนุมัติ  (บำท)
แผนพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน

1 แผนพัฒนำกลุ่มงำนกำรพยำบำล 7,000                                                                  
2 แผนพัฒนำกลุ่มงำนผู้ปว่ยนอก 6,000                                                                              

3 แผนพัฒนำกลุ่มงำนผู้ปว่ยในและหน่วยควบคุมกำรติดเชื้อ 6,900                                                                  
4 แผนพัฒนำกลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ปว่ย อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 20,000                                                                
5 แผนพัฒนำกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม 33,787                                                                
6 แผนพัฒนำกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 2,500                                                                  
7 แผนพัฒนำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 9,263                                                                  
8 แผนพัฒนำกลุ่มงำนกำรจดักำร 10,650                                                                
9 แผนพัฒนำงำนแพทย์แผนไทย 10,000                                                                
10 แผนพัฒนำงำนเวชกรรมฟื้นฟู 0

แผนพัฒนาคุณภาพระดับองค์กร
1 ทีมคณะกรรมกำร Service Plan สำขำโรคมะเร็ง 5,300                                                                  
2 แผนพัฒนำโครงสร้ำงและส่ิงแวดล้อม 8,600                                                                  

รวม 120,000                                                              

แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแมท่า ปี  2563

หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน
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แผนพัฒนา 
กลุ่มงานการพยาบาล 

  



โครงการที ่  25  โครงการ การบริบาลฟืน้สภาพระยะกลาง (Intermediate bed/ward)
ภารกิจพืน้ฐาน   2. วิชาการ  

แหล่งงบ
เปำ้หมำย รำยละะเอียดงบประมำณ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
(ระบพุืน้ที่

ด ำเนินกำร และ
ระบ ุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

ใหค้รบถ้วน)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 ประชุมทบทวน
และวิเครำะห์
โรคตำม 
Service Plan

น ำข้อมูลปญัหำสภำวะโรค
ตำม Service plan ทีเ่ปน็
ปญัหำของอ ำเภอแม่ทำมำ
ทบทวนอย่ำงเปน็ระบบโดยมี
ผู้รับผิดชอบคณะกรรมกำร 
Service plan แต่ละสำขำ
ของอ ำเภอแม่ทำเปน็ผู้น ำ
ข้อมูลน ำเข้ำและมีเครือข่ำย
โรงพยำบำลแม่ทำทกุรพ.สต.
ได้ร่วมทบทวนใหข้้อคิดเหน็
ต่ำงๆเพือ่ส่งผลใหบ้รรลุ
เปำ้หมำยประชำชนสุขภำพดี

 1. เพือ่ใหผู้้เข้ำรับกำร
ประชุมทบทวนได้ร่วมกัน
วิเครำะหห์ำสำเหตุและ
ปญัหำโรคตำม Service 
Plan
2. เพือ่ใหผู้้เข้ำรับกำร
ประชุมทบทวนแก้ไขปญัหำ
และมีแนวทำงกำรดูแล
รักษำพยำบำลผู้ปว่ยได้
มำตรฐำน ตำม service 
Plan
3.เพือ่พฒันำระบบบริกำร
สุขภำพ Service Plan 
เครือข่ำยสุขภำพ
โรงพยำบำลแม่ทำ

บคุคลำกรหน่วย
บริกำรโรงพยำบำล
แม่ทำและเครือข่ำย
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล
ในอ ำเภอแม่ทำ
สำมำรถดูแลรักษำ
ผู้ปว่ยตำมโรค 
Service Plan ได้
อย่ำงถูกต้อง
ผู้รับบริกำรมีควำม
ปลอดภัย

แพทย์, พยำบำล 
และเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขใน
โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลอ ำเภอแม่ทำ 
9 แหง่
รวม 30 คน

มกรำคม – 
เมษำยน 
2563

 - ค่ำอำหำรกลำงวันจ ำนวน
 55 คนๆ ละ 60 บำท รวม 
3,300 บำท
 - อำหำรว่ำงพร้อม
เคร่ืองด่ืมจ ำนวน 55 คนๆละ
 50 บำท เปน็เงิน  2,750  
บำท
- ค่ำกระดำษ A  4  จ ำนวน 
 10 ริม ๆละ 92 บำท 
 เปน็เงิน  920   บำท
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
       

/ / เงินบ ำรุง 
รพ.

นางการ
เกต
รังรอง
ธานินทร์

6970

ผู้รับผิดชอ
บและ

กลุ่มงำน
งบประมำณ

รวม
(ยอดรวม

รวมงบประมำณตำมโครงกำร

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาล

แผนยุทธศาสตรก์ระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่  6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)

ล ำดับ
โครงกำร

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมำณ (บำท) งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
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แผนพัฒนา 
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
  



โครงการที ่5  โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ภารกิจพืน้ฐาน 3. บริการ  1) ส่งเสริมปอ้งกัน 2) ควบคุมปอ้งกันโรค

 งบประมำณ

 รวม
 ไตรมำส

 1
 ไตร

มำส 2
 ไตรมำส

 3
 ไตร

มำส 4
1 กำรพฒันำศักยภำพ

บคุลำกรผู้ดูแลผู้ปว่ย
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
(โรคเบำหวำนและ
ควำมดันโลหติสูง)

1.ประชุมวิชำกำรกำร
ดูแลผู้ปว่ยโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง(โรคเบำหวำน
และควำมดันโลหติสูง)

1.เพือ่พฒันำองค์ควำมรู้
บคุลำกรผู้ดูแลผู้ปว่ยโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง(โรคเบำหวำน
และควำมดันโลหติสูง) 
2.พฒันำแนวปฏิบติั (Guide
 Line) โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  
ใหไ้ด้มำตรฐำนตำมหลัก
วิชำกำรใหม่ๆ

1.บคุลำกรผู้ดูแลผู้ปว่ยโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง(โรคเบำหวำน
และควำมดันโลหติสูง)ได้้รับ
กำรพฒันำองค์ควำมรู้
2.แนวปฏิบติักำรดูแลผู้ปว่ย
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(โรคเบำหวำนและควำมดัน
โลหติสูง)ป ี2563

บคุลำกรผู้ใหก้ำรดูแล
ผู้ปว่ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(โรคเบำหวำนและควำม
ดันโลหติสูง)ใน
โรงพยำบำลและรพ.สต. 
ในเขต อ ำเภอแม่ทำ
จ ำนวน 20  คน

ตค.62-30กย.63  1.ค่ำอำหำรว่ำง 25*20 บำท
   =500 บำท 
2.วัสดุ 750 บำท 
3.ปำ้ยไวนิล 1*2 เมตร 10 
ปำ้ย     2,000 บำท
4.ค่ำถ่ำยเอกสำร 750 บำท 

/ เงินบ ำรุง รพ. รุ่งทวิำ

4,000

ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมำณตำมโครงกำร

เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ต้ังแต่วันที-่ถึง
วันที)่

 งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
แหล่งงบที่ โครงกำร กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ...ผู้ป่วยนอก....

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่3  การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
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โครงการที ่11. โครงการพฒันาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่และโรคอุบติัซ้้า
ภารกิจพืน้ฐาน   2. วิชาการ   

แหล่งงบ
เปา้หมาย รายละะเอียด

งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ระบพุืน้ที่
ด้าเนินการ และ

ระบ ุรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายใหค้รบถ้วน)

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพฒันา
ศักยภาพผู้ดูแล
ผู้ปว่ยวัณโรคปอด

1.Update วิชาการ
2.กิจกรรมทบทวน
การติดตามการดูแล
ผู้ปว่ยต่อเนื่องทีบ่า้น

1.เพือ่พฒันาองค์
ความรู้บคุลากรผู้ดูแล
ผู้ปว่ยโรควัณโรค ใหไ้ด้
มาตรฐานตามหลัก
วิชาการใหม่ๆ

1.เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบ
งานคลินิกวัณโรค ได้รับ
การพฒันาองค์ความรู้
การดูแลผู้ปว่ย วัณโรค

เจ้าหน้าทีส่สอ.ม 
ร.พ.สต  ,รพ.แม่ทา
 จ้านวน  20 คน

ก.พ.-63 1.ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
เคร่ืองด่ืม จ้านวน  20
คนๆ ละ 100  บาท 
รวมเปน็เงิน2,00บาท
2.ค่าวัสดุ 0 บาท

2,000 / เงินบ้ารุง ศุวรัตน์

          2,000

ผู้รับผิดชอบ
และ

กลุ่มงาน

งบประมาณ
รวม

(ยอดรวม

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ....ผู้ป่วยนอก....
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่  6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 
(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ (บาท) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
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แผนพัฒนา 
กลุ่มงานผู้ป่วยใน และ 

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ 



รำยละะเอียดงบประมำณ
งบประมำณ

รวม
(ยอดรวม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

2,600.00   วิภำรัตน์ / 
บณุฑริกำ

3,120.00   

1,200.00   

6,920.00  

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 1.จัดอบรมใหค้วำมรู้แก่แพทย์
พยำบำล และจนท.รพ.สต.ใน
เครือข่ำย

3.มีระบบกำรคัดกรองและกำร
วินิจฉัยเบือ้งต้นโดยจนท.รพ.สต.

ล ำดับ
โครงกำร

กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผลทีค่ำดว่ำจะ

ได้รับ
เปำ้หมำย

แผนงำน ที ่6 กำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงกำรที ่8 โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ 5 สำขำหลัก
ภำรกิจพืน้ฐำน บริกำร ด้ำนกำรส่งเสริมปอ้งกัน ควบคุมโรค

 หน่วยงาน ....งานผู้ป่วยในและหน่วยควบคุมการติดเช้ือ
แผนยุทธศำสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
3. People Excellence       4. Good Governance

รวมงบประมาณตามโครงการ

1.แพทย์และ
พยำบำลรพ.แม่
ทำจ ำนวน 41 คน

2.พยำบำลรพ.
สต.ในเครือข่ำย
จ ำนวน 9 คน

4.ใหก้ำรรักษำตำม
CPG/Standingและสร้ำงแนว
ทำงกำรใช้ SOS score เปน็
มำตรฐำนเดียวกัน

บคุลำกรที่
เกี่ยวข้องได้รับ
กำรพฒันำ
สมรรถนะโดย
ผ่ำนกำรอบรม
มำกกว่ำร้อยละ 
80

1.เพือ่พฒันำ สมรรถนะของ
บคุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องในกำร
ดูแลผู้ปว่ยSepsis

โครงกำรพฒันำกำร
จัดกำรผู้ปว้ย 
Sepsis และกำร
ควบคุมปอ้งกันกำร
ติดเชื้อใน
สถำนพยำบำล 2.ประสำนงำนจนท.รพ.สต.ใน

กำรใหค้วำมรู้แก่ประชำชนใน
กำรดูแลตัวเอง

5.ใหค้วำมรู้กำรปอ้งกันและ
ควบคุมกำรติดเชื้อใน
สถำนพยำบำล

2. บคุคลำกรมีควำม
ตระหนักในกำรใช้ Standing
 order sepsis, QSOFA 
score, SOS Score

3. บคุลำกรมีควำมรู้เร่ือง
กำรควบคุมและปอ้งกันโรค
ติดเชื้อในสถำนพยำบำล

ผู้รับผิดชอบ
และ

กลุ่มงำน

เงินบ ำรุง 
รพ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ต้ังแต่
วันที-่ถึง

งบประมำณ (บำท) งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

แหล่งงบ

ม.ค. - ม.ีค.
 2562

 -ค่ำำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม จ ำนวน 52 คน
 คนละ 50 บำท  ( 2 มื้อ )
 รวม 2,600 บำท
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน 52 คน คนละ 60
 บำท
รวม 3,120 บำท
-ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร จ ำนวน 3 คน
จ ำนวน 4 ชั่วโมง ชม.ละ 
300 บำท รวม 1,200 บำท

/
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แผนพัฒนา 
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย 

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 



โครงการที ่4  โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ภารกิจพืน้ฐาน  2. วิชาการ  3. บริการ 3.1) ส่งเสริมปอ้งกัน 3.2) ควบคุมปอ้งกันโรค

 ไตรมาส
 1

 ไตรมาส
 2

 ไตรมาส
 3

 ไตรมาส
 4

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการการซ้อม
แผนเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภัย
อ้าเภอแม่ทา จังหวัด
ล้าพนู ปงีบประมาณ 
2563

1.กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบติัการการซ้อม
แผนเตรียมรับ
สถานการณ์สาธารณ
ภัยการ
2.ฝึกซ้อมแผนเสมือน
จริงตามสถานการณ์
สมมติ

 1.เพือ่ใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัการบริหาร
จัดการทางการแพทย์และเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์
สาธารณภัยรองรับการปฏิบติัการ รวมถึงการ
ระดมทรัพยากรส้าหรับสถานการณ์สาธารณ
ภัยขนาดใหญ่ ตามโครงสร้างการอ้านวยการ
ปฏิบติังานในสถานการณ์สาธารณภัย ระดับ
อ้าเภอ
2.เพือ่ใหเ้กิดความรู้ ความเข้าใจในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
ทมีงานเครือข่ายการปฏิบติังานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข กรณีเกิด
สถานการณ์สาธารณภัยระดับอ้าเภอ
3.เพือ่เตรียมความพร้อมระบบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
เครือข่ายบริการสาธารณสุขระดับอ้าเภอ
4.เพือ่ใหบ้คุลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ้าเภอ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ได้รับการฝึกอบรมทกัษะงานในสถานการณ์
สาธารณภัย

1.เกิดการพฒันาแนวปฏิบติัการการ
บริหารจัดการทางการแพทย์และการ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณ
ภัยระดับอ้าเภอ
2.เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทมีงานเครือข่ายการ
ปฏิบติังานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงบคุลากรที่
เกี่ยวข้อง กรณีเกิดสถานการณ์สา
ธารณภัย
3.บคุลากรในโรงพยาบาลแม่ทา
เข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นสถานการณ์
สาธารณภัยโดยมีผังก้ากับการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนทัง้ในและนอก
เวลาราชการ

บคุลากร
โรงพยาบาลแม่
ทา/บคุลากร
สาธารณสุข
อ้าเภอ รพสต.
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
จ้านวน   ๑๓๐ 
 คน

เมย.-มิย.             
1.ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม     จ ำนวน130
คนๆ ละ 25 บำท 2 มื้อ 
รวม 6,500 บำท            
 2.ค่ำตอบแทนวิทยำกร
    ภำคทฤษฎี 
จ ำนวน 4 ชั่วโมง  ชั่วโมง
ละ  600 บำท   จ ำนวน 1
 คน
เปน็เงิน    2,400  บำท
    ภำคปฏิบติั 
จ ำนวน 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
  600 บำท    จ ำนวน 3 
คนเปน็เงิน  3,600  บำท
 3.ค่ำวัสดุ  2,000บำท

/ เงินบ้ารุง
 รพ.

จิรา
ภรณ์/อุ

เทน

14,500.00                   

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน …การพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน....

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่3  การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

 รวม
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ

รวมงบประมาณตามโครงการ

ผู้รบัผิด
ชอบเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(ต้ังแต่
วันที-่ถึง
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โครงกำรที ่ 19  โครงกำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคหวัใจ
ภารกิจพืน้ฐาน   1. บริหารจัดการ    3. บริการ   3.1) ส่งเสริมปอ้งกัน 

 ไตรมำส 1  ไตรมำส 2  ไตรมำส 3  ไตรมำส 4

1 เพิม่ควำมตระหนักรู้ในภำวะ
ฉุกเฉินโรคหวัใจและหลอด
เลือด แก่ประชำชน

 - ประชำสัมพนัธ์ เกี่ยวกับภำวะฉุกเฉิน
ของโรคทีค่วรมำพบแพทย์โดยผู้น ำ
ชุมชนเกี่ยวกับภำวะฉุกเฉินของโรคที่
ควรมำพบแพทย์
- ใหสุ้ขศึกษำเกี่ยวกับโรคในผู้ปว่ยกลุ่ม
เส่ียงในคลินิก

1. เพือ่เพิม่กำรเข้ำถึงบริกำรของ
ผู้ปว่ยตำมมำตรฐำนกำรดูแล
ผู้ปว่ยโรคหวัใจ
2. เพือ่ลดอัตรำกำรตำยผู้ปว่ย
โรคหวัใจและหลอดเลือด

 - ผู้ปว่ยโรคหวัใจมีกำร
เข้ำถึงบริกำรตำม
มำตรฐำนกำรดูแลผู้ปว่ย
โรคหวัใจ

 - ผู้ปว่ย STEMI  
ทีม่ำรับบริกำรที ่ER

ตค.62 - 
กย.63

 - /  - จิรำภรณ์

 -  -

.

 รวม
 งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

รวมงบประมาณตามโครงการ

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ

ที่ โครงกำร กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ต้ังแต่

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน …การพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน....
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่  6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)
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แผนพัฒนา 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 

  



โครงการที่   12  โครงการป้องกนัและควบคุมการด้ือยาต้านจลุชีพและการใช้ยา อย่างสมเหตุสมผล
ภารกจิพื้นฐาน   2. วิชาการ   3. บริการ  3.1) ส่งเสริมป้องกนั 

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

/

/ / / / สุนิสา

2,500รวมงบประมาณตามโครงการ 

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 
(ต้ังแต่วันที่-

 รวม
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการพัฒนา
ระบบยา แบบ
ไร้รอยต่อ

1 เพื่อให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลมีองค์ความรู้ใน
แนวทางปฏิบัติระบบยาและ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
เพื่อให้เกดิความเข้าใจใน
สาเหตุและหาแนวทางป้องกนั
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วข้องเพื่อค้นหาสาเหตุ
และหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

บุคลากรของรพ.มี
ความรู้และปฎิบัติตาม
แนวทางที่ก้าหนดได้
อย่างถูกต้องผู้ป่วยมี
ความปลอดภัยในการ
ใช้ยาผู้ป่วยมีความ
ปลอดภัยในการใช้ยา

รายละะเอยีด
งบประมาณ

ค่าอาหารว่าง 
 25 * 100 = 
2500 บาท

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแม่ทา จงัหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
         หน่วยงาน ....เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค.....

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที่   1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที่   6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)

ที่ โครงการ กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุพเรศและ
เจา้หน้าที่
กลุ่มงาน

เภสัชกรรมฯ

อบรมความรู้แนวทาง
ปฏิบัติระบบยาให้
บุคลากรของโรงพยาบาล
ถอดบทเรียนเหตุการณ์
เกอืบพลาดที่พบในปีงบฯ
 2562

ปี 2563 ทบทวน
ความคลาดเคล่ือนทางยา
ใน E ขึ้นไประดับ

บุคลากร
รพ.แม่ทา 
100 คน

บุคลากร
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

ม.ค - ก.พ 
2563

ก.พ - ก.ย 
2563

เงินบ้ารุง
 รพ.

2,500
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แผนพัฒนา 
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ

และองค์รวม 



โครงการที ่  17  โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช    
ภารกิจพืน้ฐาน    3. บริการ  

แหล่งงบ

เปา้หมาย
รายละะเอียด
งบประมาณ

ไตรมาส
 1

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ระบพุืน้ที่
ด้าเนินการ และ

ระบ ุรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายใหค้รบถ้วน)

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

2,420

ที่
โครงการ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         หน่วยงาน ...งานสุขภาพจิตและยาเสพติด กลุ่มงานบรกิารด้านปฐมภูมแิละองค์รวม .....

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่  6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 
(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ (บาท) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
รวม

(ยอดรวม
งบประมาณ

     - ผู้มีปญัหำสุขภำพ
และสุขภำพจิตได้รับกำร
ตรวจวินิจฉัยและรับกำร
รักษำกับจิตแพทย์
โรงพยำบำลล ำพนู

    - มีกำรประชุม
กรณีศึกษำผู้ปว่ยจิตเวช
ซับซ้อนในทมีเครือข่ำย
จิตเวช รพ.แม่ทำและ
รพ.ล ำพนู  เพือ่เพิม่
ศักยภำพในกำรดูแล
ผู้ปว่ยแบบองค์รวม

.รวมงบประมำณตำมโครงกำร

ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม จ ำนวน 11
 คนคนละ 25 บำท 
2 มื้อ 2 คร้ัง รวม 
1,100  บำท

ค่ำอำหำรอำหำร
กลำงวัน จ ำนวน 11
 คนคนละ 60 บำท 
2 คร้ัง รวม 1,320  
บำทรวมทัง้ส้ิน 
2,420 บำท

/1

 - เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด้ำน
สุขภำพจิตและจิต
เวช

 - ผู้มีปญัหำ
สุขภำพจิตและจิต
เวช

ปลีะ 2 คร้ัง 2,4201.เพือ่ใหผู้้มีปญัหำสุขภำพจิต
และจิตเวชได้รับกำรตรวจ
รักษำกับจิตแพทย์ รพ.ล ำพนู

2.เพือ่ใหผู้้มีปญัหำสุขภำพจิต
และจิตเวชได้รับกำรดูแล
รักษำอย่ำงครบวงจรและ
ต่อเนื่อง

3.เพือ่เพิม่ศักยภำพให้
เจ้ำหน้ำทีใ่นทมีเครือข่ำยจิต
เวช รพ.แม่ทำ  ในกำรดูแลผู้ที่
มีปญัหำสุขภำพจิตและจิตเวช

1 เพือ่ใหผู้้มีปญัหำ
สุขภำพจิตและจิตเวชได้รับ
กำรตรวจรักษำกับ
จิตแพทย์ รพ.ล ำพนู

2 เพือ่ใหผู้้มีปญัหำ
สุขภำพจิตและจิตเวชได้รับ
กำรดูแลรักษำอย่ำงครบ
วงจรและต่อเนื่อง

3 เพือ่เพิม่ศักยภำพให้
เจ้ำหน้ำทีใ่นทมีเครือข่ำย
จิตเวช รพ.แม่ทำ  ในกำร
ดูแลผู้ทีม่ีปญัหำสุขภำพจิต
และจิตเวช

รพ.แม่ทำและ 
รพ.สต รวม 11 
คน

เงินบ ำรุง
 รพ.

งำน
สุขภำพจิต
และยำเสพ
ติดกลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม

โครงกำรดูแล
รักษำผู้ทีม่ีปญัหำ
สุขภำพจิตและจิต
เวชอย่ำงครบ
วงจรและต่อเนื่อง

/
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โครงการที ่  17  โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช    

ภารกิจพืน้ฐาน   2. วิชาการ   3. บริการ  3.1) ส่งเสริมปอ้งกัน 

เปำ้หมำย รำยละะเอียดงบประมำณ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

(ระบพุืน้ทีด่ ำเนินกำร และ
จ ำนวนกลุ่มเปำ้หมำย)

ระบ ุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยให้
ครบถ้วน)

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงกำร 
พฒันำทกัษะ
ทำงวิชำกำร
ด้ำนกำร
ปอ้งกันปญัหำ
กำรฆ่ำตัวตำย

- จัดอบรม ควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ปญัหำกำรฆ่ำตัว
ตำย ด้วยกระบวนกำร 
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมฯ
- จัดท ำชุดส่ือ
ประชำสัมพนัธ์
- ประเมินผลก่อน - หลัง 
กำรอบรม
- สรุปผลกำรด ำเนินงำน

1. เพือ่สร้ำงองค์
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และทศันคติต่อ
ปญัหำกำรฆ่ำตัว
ตำยใหก้ับบคุลำกร
สำธำรณสุข 
2.เพือ่หำ
มำตรำกำรในกำร
ด ำเนินงำนปอ้งกัน
กำรฆ่ำตัวตำย

- บคุลำกรด้ำน
สำธำรณสุขและ
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องมี
องค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
 และทศันคติทีดี่ต่อ
ปญัหำกำรฆ่ำตัวตำย
- มีแนวทำงในกำรคัด
กรอง เฝ้ำระวังและ
แก้ไขปญัหำกำรฆ่ำตัว
ตำยอย่ำงมีส่วนร่วม 
- เพิม่ช่องทำงกำร
เข้ำถึงบริกำร

- บคุลำกรสำธำรณสุข  25 คน 
 - ผู้รับผิกชอบงำนด้ำน
   สำณำรณสุข อปท. 8 คน
- ประธำน อสม. 
   ทกุต ำบล 6 คน 
- ก ำนันทกุต ำบล  6 คน 
- ประธำนกองทนุพฒันำ    
  บทบำทสตรี  6 คน  
     รวม  51 คน

มค. - มีค 
63

- ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 51 คน
 มื้อละ 60 บำท จ ำนวน 2 มื้อ 
จ ำนวน 2 วัน  รวม 6,120 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำง / เคร่ืองด่ืม จ ำนวน
 51 คน 2 มื้อๆละ 25 บำท  จ ำนวน
 2 วัน   รวม 5,100  บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก 3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บำท  
  รวม  1,800 บำท 
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์  รวม  1,980 บำท

15,000 / เงิน
บ ำรุง 
รพ.

งำน
สุขภำพจิต
และยำเสพติด
กลุ่มงำน
บริกำรด้ำน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม

15,000

ที่ โครงกำร กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         หน่วยงาน ...กลุ่มงานบรกิารด้านปฐมภูมแิละองค์รวม.....

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence

 3. People Excellence         4. Good Governance

แผนงานที ่  6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)

ผู้รับผิดชอบ
และ

กลุ่มงำน
งบประมำณ

รวม
(ยอดรวม

งบประมำณ

.

.รวมงบประมำณตำมโครงกำร

แหล่งงบผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ต้ังแต่
วันที-่ถึง
วันที)่

งบประมำณ (บำท) งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
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 ไตรมำส 1  ไตรมำส 2  ไตรมำส 3  ไตรมำส 4

1 โครงกำรเฝ้ำ
ระวัง ปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ
จำกยุงลำย
อ ำเภอแม่ทำ

กิจกรรมที ่1. ประชุมชี้แจง
และทบทวนกำรใช้
มำตรกำรปอ้งกันและ
ควบคุมโรคทีเ่กิดจำกยุงลำย

กิจกรรมที ่2. สนับสนุนยำ
ทำกันยุงและสเปรย์ก ำจัดยุง 
เพือ่ปอ้งกันกำรโรคติดต่อ
จำกยุงลำยในสถำนบริกำร
ใหแ้ก่หน่วยงำนใน
โรงพยำบำลแม่ทำ

1. เพือ่ใหท้มีเฝ้ำระวัง 
ปอ้งกัน และควบคุม
โรคติดต่อจำกยุงลำย มี
ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ด ำเนินงำน เฝ้ำระวัง  
ปอ้งกันและควบคุมโรคที่
เกิดจำกยุงลำยได้ตำม
มำตรฐำน
2. เพือ่ลดอัตรำปว่ยด้วย
โรคไข้เลือดออกจำก
ค่ำมัธยฐำน 5 ป ีย้อนหลัง
(2558 – 2562 = 44 รำย 
เปำ้หมำยป ี2563 ไม่เกิน 
35 รำย) 

1. จนท.และประชำชนมี
ควำมตระหนักและให้
ควำมร่วมมือในกำร
ส ำรวจและท ำลำยแหล่ง
เพำะพนัธ์ุ
2. กรณีเกิดโรคติดต่อ
จำกยุงลำยสำมำรถ
ควบคุมโรคไม่ใหเ้กิดกำร
ระบำดในพืน้ที ่3.
สำมำรถปอ้งกัน
โรคติดต่อทีเ่กิดจำก
ยุงลำยในสถำนบริกำร

กิจกรรมที ่1. ทมีเฝ้ำระวัง ปอ้งกัน 
และควบคุมโรคติดต่อจำกยุงลำย 
จ ำนวน 30  คน ประกอบด้วย  
- SRRT  อ ำเภอแม่ทำ  15  คน
- พยำบำลวิชำชีพ รพ.แม่ทำ 15 คน

กิจกรรมที ่2. หน่วยงำนใน
โรงพยำบำลแม่ทำ  ประกอบด้วย 
งำนผู้ปว่ยนอก,งำนผู้ปว่ยใน,หอ้ง
ฉุกเฉิน,กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐม
ภูมิและองค์รวม ฯ

กุมภำพนัธ์ 
2563 – 
มีนำคม 
2563

กิจกรรมที ่1  ประชุมชี้แจงและ
ทบทวนกำรใช้มำตรกำรปอ้งกันและ
ควบคุมโรคทีเ่กิดจำกยุงลำย ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย                  
กิจกรรมที ่2  สนับสนุนยำทำกันยุง
และสเปรย์ก ำจัดยุงเพือ่ปอ้งกัน
โรคติดต่อจำกยุงลำยในสถำนบริกำร
ใหแ้ก่หน่วยงำนในโรงพยำบำลแม่ทำ   
2.1 ยำทำกันยุง จ ำนวน 510 ซอง 
ซองละ 5 บำท เปน็เงิน 2,550 บำท 
2.2 สเปรย์ก ำจัดยุง ปริมำณ 600 มล. 
    จ ำนวน50 กระปอ๋ง กระปอ๋งละ
 79 บำท      เปน็เงิน 3,950 บำท

/ งบเงิน
บ ำรุง รพ.

นำงสำว
กัลยำณี
  ไชย
ลำ

6,500

 งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิด
ชอบ

ภำรกิจพืน้ฐำน     2. วิชำกำร    3. บริกำร   3.1) ส่งเสริมปอ้งกัน  3.2) ควบคุมปอ้งกันโรค

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และระบาดวิทยา  กลุ่มงาน บรกิารด้านปฐมภูมแิละองค์รวม

รวมงบประมาณตามโครงการ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance

ที่ โครงกำร กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ต้ังแต่
วันที-่ถึง

 งบประมำณ (บำท)

แผนงำน ที ่  3  กำรปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ
โครงกำรที ่5   โครงกำรควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
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โครงกำรที ่ 9  โครงกำรพฒันำเครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพและ อสม.

 ไตรมำส 1  ไตรมำส 2  ไตรมำส 3  ไตรมำส 4

4. เพือ่พฒันำระบบข้อมูล อส
ม.หมู่บำ้นและอสม.หมอ
ประจ ำบำ้น ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

7,228   

ภำรกิจพืน้ฐำน   2. วิชำกำร

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่ ¨ 1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงำนที ่ 5  กำรพฒันำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ

หน่วยงาน กลุ่มงาน บรกิารด้านปฐมภูมแิละองค์รวม

ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณตามโครงการ  

ที่ โครงกำร กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ เปำ้หมำย

วันทนีย์ 
นำคน้อย

2.เพือ่พฒันำศักยภำพ อสม. 
ใหม้ีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
(Health Literacy) ผ่ำน
ระบบกำรส่ือสำรดิจิทลั

/1. ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมจ ำนวน 44 คน คน
ละ 25 บำท จ ำนวน 2 มื้อ      เปน็เงิน 2,200 บำท
2. ค่ำอำหำรกลำงวันจ ำนวน 44 คน คนละ 60 
บำทจ ำนวน 1 มื้อ       เปน็เงิน 2,640 บำท
3. ค่ำสมนำคุณวิทยำกรภำยในชั่วโมงละ 300 บำท
จ ำนวน 4 คน รวม 4 ชั่วโมง เปน็เงิน 1,200 บำท
4. ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับใช้ในกำรจัดประชุม
    (ระบรุำยกำร) 
-แฟม้จ ำนวน 44 แฟม้ละ 20 บำท  เปน็เงิน 880 
บำท
-กระดำษกำร์ดแข็ง 1 ริม    เปน็เงิน 278 บำท
-ปำกกำจ ำนวน 6 ด้ำม ด้ำมละ 5 บำท  เปน็เงิน 30
 บำท
รวมงบประมำณทัง้ส้ิน 7,228 บำท (เจ็ดพนัสอง
ร้อยย่ีสิบแปดบำทถ้วน)

แหล่งงบ

งบเงิน
บ ำรุง 
รพ.

โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพ อสม.
 นักจัดกำร
สุขภำพ 4.0

3.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน
บทบำทของ อสม.ในกำรเปน็
ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงด้ำน
สุขภำพ ใหส้ำมำรถปฏิบติังำน
อำสำสมัครสำธำรณสุขหมอ
ประจ ำบำ้นได้

1 1.จัดท ำโครงกำรเสนอ
ผู้บริหำร
2.อบรมเชิงปฏิบติักำร
ประเมินผล
3.ด ำเนินกิจกรรม
ต่อเนื่อง 
4.วิเครำะหส์รุปผลกำร 
   ด ำเนินงำน

1.เพือ่พฒันำศักยภำพ อสม. 
ใหม้ีทกัษะในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั (Digital Literacy)

1.อสม. เข้ำถึงข่ำวสำร
ได้รวดเร็ว
2.ลดค่ำใช้จ่ำยภำครัฐ 
3.ประชำชนทีไ่ด้รับ
กำรดูแลจำก อสม. มี
คุณภำพชีวิตทีดี่

แกนน ำ 
อสม 44
 คน

รายละะเอียดงบประมาณระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

 
 รวม

 งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

เม.ย-ม.ิย.
63

7,228   
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ภารกิจพืน้ฐาน   2. วิชาการ   3. บริการ 3.1) ส่งเสริมปอ้งกัน 3.2) ควบคุมปอ้งกันโรค

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค-ธค มค-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

2,600รวมงบประมาณตามโครงการ

2,6001.โรงเรียนประถม 5
 โรง, มัธยม 1 โรง
,อาชีวะ 1 โรง
2. ผู้บริหาร/ครู
อนามัยโรงเรียน
จ้านวน 2 คน/
โรงเรียน รวม 14 
คน       
3.เจ้าหน้าที ่รพ.แม่
ทา 8 คน  
    รวมทัง้ส้ิน 22 คน

  -ค่าอาหารกลางวัน
จ้านวน 1 มื้อๆละ 60
 บาท จ้านวน 22 คน 
      รวม 1,320 บาท
 -ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ้านวน 1 
มื้อ   มื้อละ 25 บาท
จ้านวน22 คน  รวม 
550 บาท
- ค่าวัสดุ 730 บาท
   รวมเปน็เงิน
   ทัง้ส้ิน 2,600 บาท

1.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
และระดับทอง 
2. โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 
กิจกรรมทางกายและทนัตสาธารณสุข
ภายใต้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.ภาคีเครือข่ายส่งเสริมและจัดการ
ปญัหาสุขภาพวัยเรียนเน้นการจัดการ
ปญัหาภาวะทพุโภชนการ
4.งานทนัตสาธารณสุข5.โรงเรียน อย.
น้อย
6.งานคุ้มครองผู้บริโภค
7.งานควบคุมโรคงานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม
8. งานโภชนาการและพฒันาการเด็ก

 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงาน ที ่4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

1 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
เครือข่าย
โรงเรียนในพืน้ที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลแม่ทา

 1.เพือ่จัดท้าแผนปฏิบติั
งานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและโรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลแม่ทา      
2เพือ่ใหโ้รงเรียนและ
หน่วยงานสร้างความรู้
และความเข้าใจในการ
ด้าเนินงานด้านสุขภาพ
ในโรงเรียน

 พค.63 - 
กค. 63

/ เงินบ้ารุง
รพ.แม่ทา

งาน
ส่งเสริมฯ 
รพ.แม่ทา 
รพ.สต. 9 

แหง่

โครงการที ่7  โครงการการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

1.จัดท้าแผนปฏิบติัการ/โครงการ/
กิจกรรมเพือ่ขับเคล่ือนงานส่งเสริมและ
จัดการปญัหาสุขภาพในวัยเรียน และ
ควบคุมปอ้งกันโรคในโรงเรียนดังนี้

 -มีแผนปฏิบติัการด้านสุขภาพ
ในวัยเรียน
-มีการด้าเนินกิจกรรมด้าน
สุขภาพ ในโรงเรียนทกุ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง -ร้อย
ละของเด็กวัยเรียน สูงดีสม
ส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
-โรงเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
-โรงเรียนต้นแบบด้านโภชน
การ กิจกรรมทางกายและ
ทนัตสาธารณสุขภายใต้ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ จ้านวน 1 
โรงเรียน

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน  กลุ่มงาน บรกิารด้านปฐมภูมแิละองค์รวม

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
เปา้หมาย(พืน้ที่/

จ้านวน)

ระยะเวลา
ด้าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณรายไตรมาส

แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบรายละเอียด
งบประมาณ

งบประมาณ
รวม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
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แผนพัฒนา 
กลุ่มงานประกันสุภาพ 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 



โครงกำรที ่36  โครงกำรพฒันำระบบข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีสุขภำพแหง่ชำติ
ภำรกิจพืน้ฐำน 2. วิชำกำร   

 ไตรมาส
 1

 ไตรมาส
 2

 ไตรมาส
 3

 ไตรมาส
 4

1.ทมีแนวรำบวิเครำะหผ์ลงำน
ของโรงพยำบำล  ไตรมำสทีผ่่ำน
มำ หมวดงำนประจ ำ  งำนตำม
นโยบำยและตัวชี้วัด  งำนทีไ่ม่
บรรลุตำมเปำ้หมำย

1.เพือ่ใหค้ณะกรรมกำร
บริหำรโรงพยำบำล
และทมีน ำ รับทรำบ
ผลงำนกำรด ำเนินงำน
ไตรมำสทีผ่่ำนมำ

1.คณะกรรมกำร
บริหำรโรงพยำบำล
และทมีน ำ รับทรำบ
ผลงำน ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง

กค-กย 63  1 . ค่ำอำหำรกลำงวัน
มื้อละ 60 บำท จ ำนวน  
1 มี้อ  จ ำนวน 25 คน  
รวมเปน็เงิน 1,500 บำท /

เงินบ ำรุง รพ. อัญชลี /นพพร

2.แนวทำงกำรพฒันำงำนเพือ่
บรรลุตำมเปำ้หมำย เช่น 
กระบวนกลุ่มวิเครำะหห์ำ  Gap  
analysis  , เชิญวิทยำกร
ผู้เชี่ยวชำญในกำรประเมินผลงำน
 , เรียนรู้จำกต้นแบบทีป่ระสบ
ควำมส ำเร็จ

2.เพือ่พฒันำองค์ควำมรู้
 คณะกรรมกำรบริหำร
โรงพยำบำลและทมีน ำ

2.คณะกรรมกำร
บริหำรโรงพยำบำล
และทมีน ำ มีควำมรู้
เพิม่ขี้น  มีทศิทำงกำร
ท ำงำนร่วมกัน

 2 . ค่ำอำหำรว่ำงมื้อละ 
25 บำท จ ำนวน  2  มี้อ 
 จ ำนวน 25 คน  รวม
เปน็เงิน 1,250 บำท

3.หน่วยงำนของโรงพยำบำล 
สำมำรถถ่ำยทอดนโยบำยและ
ทศิทำง ของโรงพยำบำลสู่ ผู้
ปฏิบติัได้อย่ำงชัดเจน

3.เพือ่ใหเ้จ้ำหน้ำทีข่อง
โรงพยำบำลทกุคน 
ทรำบนโยบำยและทศิ
ทำงกำรท ำงำนใน
ปงีบประมำณ  2564

3.หน่วยงำนแต่ละแหง่
  มีแผนกำรพฒันำ
คุณภำพงำนของ
หน่วยงำน

 3 . ค่ำวัสดุ เปน็เงิน 
1,318 บำท

4,068

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน งานยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงำนที ่12  กำรพฒันำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ

โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบติักำร แลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพือ่พฒันำงำน
 ประชุมท ำแผนพฒันำ
คุณภำพงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

1

แหล่งงบ

รวมงบประมาณตามโครงการ

ผู้รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รบั เป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(ต้ังแต่วันที-่ถึง
วันที)่

 งบประมาณ       รวม
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

คณะกรรมกำร
บริหำร
โรงพยำบำล
และทมีน ำ  
ผู้เกี่ยวข้อง  
จ ำนวน 25 คน
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แผนพัฒนา 
กล่มงานการจัดการ  



โครงกำรที ่39  โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง
ภำรกิจพืน้ฐำน  2.  วิชำกำร   

แหล่งงบ

เปำ้หมำย รำยละะเอียดงบประมำณ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

(ระบพุืน้ที่
ด ำเนินกำร และ

ระบ ุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
ใหค้รบถ้วน)

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย -ม.ิย. ก.ค-ก.ย.

1 โครงกำรถอด
บทเรียนกำรเงิน
กำรคลังทีเ่คยพบ
อุบติักำรณ์

1.ผู้รับผิดชอบกำรเงินและ
บญัชีทบทวนข้อมูลรำยงำน
อุบติักำรณ์ด้ำนข้อมูลกำรเงิน
ละบญัชี 
2.รวบรวมข้อมูลรำยงำน
อุบติักำรณ์          
3. จัดประชุมผู้รับผิดชอบ
กำรเงินบญัชีและพสัดุเพือ่
ทบทวนระเบยีบกำรเงินและ
บญัชีจำกวิทยำกรส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพนู  และ
น ำรำยงำนอุบติักำรณ์เข้ำ
ทบทวนเพือ่วิเคำระหห์ำสำเหตุ
และหำแนวทำงกำรปอ้งกันกำร
เกิดอุบติักำรณ์ต่อไป

1.เพือ่ใหร้ะบบกำรเงิน
กำรคลังหน่วยงำนมี
ควำมถูกต้องตำมระเบยีบ
 ครบถ้วนและโปร่งใส   
2.เพือ่ใหบ้คุคลำกร
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงิน 
บญัชี และพสัดุมีกำร
ปฏิบติัหน้ำทีถู่กต้องตำม
ระเบยีบกำรเงินกำรคลัง

1.ระบบกำรเงิน
กำรคลัง
โรงพยำบำลแม่ทำ
มีควำมถูกต้อง 
โปร่งใส

โรงพยำบำลแม่ทำ
- เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน
 พสัดุทกุหน่วยงำน 
เจ้ำหน้ำทีบ่ญัชี
รวม 40 คน

1 กค.- 30 
กย.2563

1.ค่ำตอบแทนวิทยำกร
ภำยนอก 3 ชม.1800 บำท 
2.ค่ำอำหำรกลำงวันและว่ำง
 และเคร่ืองด่ืม 20 คน คนละ
 110  บำทรวม 2,200 บำท
3. ค่ำกระดำษ A4  2 ริมๆละ
 92 บำท=184 บำท  และ
ปำกกำ 20ด้ำมๆละ5บำท=
100 บำท ค่ำแฟม้พลำสติก 
20 ซองซองละ 5 บำท=100
 บำท  รวม384 บำท 
รวม 4,384 บำท

4,384 / เงินบ ำรุง
 รพ.

หวัหน้ำ
งำน
บริหำร
ทัว่ไป

      4,384
.

ผู้รับผิดชอ
บและ

กลุ่มงำน

งบประมำณ
รวม

(ยอดรวม
งบประมำณ

รวมงบประมำณตำมโครงกำร

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน …งานบรหิาร....

แผนยุทธศาสตรก์ระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงำนที ่13  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ

ที่
โครงกำร

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

งบประมำณ (บำท) งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
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โครงกำรที ่34  โครงกำรพฒันำองค์กรคุณภำพ
ภำรกิจพืน้ฐำน  2.  วิชำกำร   

แหล่งงบ

เปำ้หมำย
รำยละะเอียด
งบประมำณ

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

(ระบพุืน้ที่
ด ำเนินกำร 
และจ ำนวน

กลุ่มเปำ้หมำย)

ระบ ุรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยใหค้รบถ้วน)

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย. -ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

โครงกำร
พฒันำกำรเรียนรู้
กฎระเบยีบและ
วินัยทีท่นัสมัยแก่
ข้ำรำชกำร

1.ประชุมทบทวนระเบยีบ
วินัยข้ำรำชกำร พกส. ลูกจ้ำง
ทีต้่องรับรู้และต้องปฏิบติั
2.ประสำนงำนวิทยำกร
เพือ่ใหค้วำมรู้แก่บคุคลำกร
โรงพยำบำลแม่ทำ
3.เขียนโครงกำรเพือ่ขออนุมัติ
4.จัดอบรมตำมโครงกำรที่
ได้รับอนุมัติ

1.เพือ่ใหบ้คุคลำกร
โรงพยำบำลแม่ทำได้รับรู้
กฎระเบยีบและวินัย
ข้ำรำชกำรทีท่นัสมัย
2.เพือ่ใหบ้คุคลกร
โรงพยำบำลแม่ทำปฏิบติัตัว
ถูกต้องตำมกฎระเบยีบวินัย
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พกส.

1.บคุคลำกร
โรงพยำบำลแม่ทำมี
ควำมรู้และสำมำรถ
ปฏิบติัตัวถูกต้องไม่ผิด
ระเบยีบวินัยข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงและพกส.

บคุคลกร
โรงพยำบำล
แม่ทำ  
 รวม 120 คน

1 เมย.-
มิย.63

1.ค่ำตอบแทน
วิทยำกรภำยนอก 6 
ชม. 3600 บำท
2.ค่ำอำหำรกลำงวัน
วิทยำกรและผู้จัด
อบรม 4 คนคนละ 60
  บำท รวม 240 บำท
3..ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม 80 คน คน
ละ 25  บำทรวม 
2,000 บำท
4.ค่ำวัสดุ 260 บำท

6,100 บำท / เงินบ ำรุง 
รพ.

หวัหน้ำ
งำนบริหำร
ทัว่ไป

           6,100
.

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน …งานบรหิาร....

แผนยุทธศาสตรก์ระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

 
(ต้ังแต่
วันที-่ถึง
วันที)่

งบประมำณ (บำท) งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
และ

กลุ่มงำน

งบประมำณรวม
(ยอดรวม

งบประมำณ
ทัง้ส้ิน

ของกิจกรรม

รวมงบประมำณตำมโครงกำร

แผนงำนที ่11  กำรพฒันำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ

ที่
โครงกำร

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
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แผนพัฒนา 
งานแพทย์แผนไทย 

  



โครงกำรที ่16. พฒันำระบบบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
ภารกิจพืน้ฐาน   2. วิชาการ   

 งบประมำณ

 รวม  ไตรมำส 1  ไตรมำส 2  ไตรมำส 3  ไตรมำส 4

1. เพือ่ใหบ้คุลำกรทำงกำร
แพทย์และสำธำรณสุข ใน
เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอแม่ทำ
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในยำ
สมุนไพร และกำรน ำสำรสกัด
จำกกัญชำมำใช้ทำงกำร
แพทย์ ได้อย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม และใหค้ ำปรึกษำ
แก่ประชำชนได้

2. เพือ่ใหป้ระชำชนเข้ำถึง
บริกำรยำสมุนไพร และ
กัญชำทำงกำรแพทย์
ผสมผสำนแพทย์แผน
ปจัจุบนัหรือแพทย์แผนไทย 
เปน็ไปตำมเปำ้หมำย

10,000 บาท

ปทัมำ

รวมงบประมาณตามโครงการ

1. ค่ำอำหำรกลำงวัน และ
อำหำรว่ำง 2 มี้อ 100 บำท * 
30 คน = 3,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนวิทยำกร
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร ภำยใน
โรงพยำบำลแม่ทำ  300 บำท/
ชม. * 3 ชม. = 900 บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ภำยนอกโรงพยำบำลแม่ทำ  
600 บำท/ชม. * 4 ชม. = 
2,400 บำท
3. ค่ำวัสดุ 3,700 บำท

/ งบเงินบ ำรุง 
รพ.

โครงกำร
พฒันำกำรใช้ยำ
แผนไทย/กัญชำ
ทำงกำรแพทย์ 
ใหเ้กิดประโยชน์
ในชุมชน

จัดประชุมอบรม เร่ือง
 กำรใช้ยำสมุนไพร 
และสำรสกัดกัญชำ
ทำงกำรแพทย์แก่
บคุลำกรทำง
กำรแพทย์และ
สำธำรณสุข ใน
เครือข่ำยสุขภำพ
อ ำเภอแม่ทำ

1. ส่งเสริมใหม้ีกำรส่ังจ่ำย
ยำสมุนไพรเพิม่มำกขึ้น
2. บคุลำกรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุข ใน
เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอแม่
ทำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ยำสมุนไพร และกำรน ำ
สำรสกัดจำกกัญชำมำใช้
ทำงกำรแพทย์ ได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม และให้
ค ำปรึกษำแก่ประชำชนได้

บคุลำกรทำง
กำรแพทย์และ
สำธำรณสุข ใน
เครือข่ำย
สุขภำพอ ำเภอ
แม่ทำ จ ำนวน   
30  คน

1 ต.ค. 
2562 - 
30 ก.ย. 
2563

1

เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

 
(ต้ังแต่

 งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ....การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก....
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่  6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)

ที่ โครงกำร กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
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แผนพัฒนา 
งานเวชกรรมฟื้นฟู 

  



โครงการที ่  15  โครงการ การดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ยกึ่งเฉียบพลัน              
ภารกิจพืน้ฐาน    3. บริการ  1) ส่งเสริมปอ้งกัน  2) ควบคุมปอ้งกันโรค  3) รักษาพยาบาล  4) ฟืน้ฟู

 ไตรมำส 1  ไตรมำส 2  ไตรมำส 3  ไตรมำส 4

1 ทดสอบสมรรถภำพ
ปอดด้วยเคร่ือง 
spiromrety และ 6 
MMWT

ประเมินสมรรถภำพปอดด้วย
เคร่ืองspirometry และ 6 MWT 
ทกุวันอังคำร

เพือ่ประเมินสมรรถภำพปอด
และควำมทนทำนของระบบหำย
หำยใจ

ได้รับการประเมิน
สมรรถภาพปอด

ร้อยละ 60 ของผุ้ปว่ย 
COPD

1 ต.ค 62-30
ก.ย.63

 - / / / / ณิรัศม์รยำ/
สุภำมำศ

2 กำยภำพบ ำบดั ใกล้
บำ้นใกล้ใจ

ติดดำมเย่ียมบำ้น ผู้ปว่ยเร้ือรัง 
ผู้ปว่ยติดเตียง ผู้พกิำร ผู้ปว่ยที่
จ ำเปน็ต้องได้รับกำรฟืน้ฟู
สมรรถภำพ

เพือ่ติดดำมเย่ียมบำ้น ผู้ปว่ย
เร้ือรัง ผู้ปว่ยติดเตียง ผู้พกิำร 
ผู้ปว่ยทีจ่ ำเปน็ต้องได้รับกำร
ฟืน้ฟสูมรรถภำพ

ผู้ปว่ยไม่มี
ภำวะแทรกซ้อน 
เช่น แผลกดทบั 
ข้อติด

ร้อยละ 80  ผู้ปว่ยเร้ือรัง 
ผู้ปว่ยติดเตียง ผู้พกิำร 
ผู้ปว่ยทีจ่ ำเปน็ต้องได้รับ
กำรฟืน้ฟสูมรรถภำพ 
ได้รับกำรติดตำมเย่ียมบำ้น

1 ต.ค 62-30
ก.ย.63

 - / / / / ณิรัศม์รยำ/
สุภำมำศ

0.00รวมงบประมาณตามโครงการ

เปำ้หมำย
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

 รำยละะ
เอียด

งบประมำณ

 งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
แหล่งงบ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         หน่วยงาน....กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู.....

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่  6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)

ที่ โครงกำร กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
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แผนพัฒนา 
คุณภาพระดับองค์กร 

โครงการสร้างและสิ่งแวดล้อม 



แหล่งงบ

เปำ้หมำย รำยละะเอียดงบประมำณ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

(ระบพุืน้ที่
ด ำเนินกำร 

ระบ ุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
ใหค้รบถ้วน)

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 โครงกำรปอ้งกันควำม
เส่ียงด้ำนอัคคีภัย
โรงพยำบำล ป ี2563

กิจกรรม
1.ประชุมกำร
ปอ้งกันควำม
เส่ียงด้ำนอัคคีภัย
โรงพยำบำล
ป ี2563

1.เพือ่เตรียมควำมพร้อม
เจ้ำหน้ำทีใ่นกำรเผชิญเหตุ
อัคคีภัยในโรงพยำบำล
2.เพือ่ใหเ้จ้ำหน้ำที่
สำมำรถค้นหำควำมเส่ียง
ในหน่วยงำน
3.เพือ่ใหเ้จ้ำหน้ำที่
สำมำรถจัดกำรควำมเส่ียง
เบือ้งต้นในหน่วยงำน

1.เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมพร้อมในกำร
เผชิญเหตุอัคคีภัยในโรงพยำบำล
2. เจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำลแม่ทำ 
สำมำรถค้นหำควำมเส่ียงด้ำน
อัคคีภัยและประเมินระดับควำม
รุนแรงของควำมเส่ียงจำก
อัคคีภัยในหน่วยงำนได้
3. เจ้ำหน้ำทีต่ระหนักในกำร
ปอ้งกันอัคคีภัย

เจ้ำหน้ำที ่
รพ.แม่ทำ 
จ ำนวน 40 คน

ต.ค.62-
ก.ย.63

- ค่ำอำหำรว่ำงมื้อละ25บำท
 จ ำนวน 2มื้อ x40 คน เปน็
เงิน 2,000 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวันมื้อละ 60
 บำท x 40 คน เปน็เงิน 
2,400 บำท
- ค่ำวิทยำกรภำยนอก ช.ม.
ละ 600 บำท x 6 ช.ม. เปน็
เงิน 3,600 บำท
-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 600 บำท
รวมทัง้ส้ิน 8,600 บำท

8,600 / เงินบ ำรุง
 รพ.

อวยพร/
สุจินต์

      8,600

ผู้รับผิดชอบ
และ

กลุ่มงำน

รวมงบประมำณตำมโครงกำร

งบประมำณ
รวม

(ยอดรวม

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence

 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงำน ที ่4  กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม

โครงกำรที ่7  โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั  กลุ่มงาน บรกิารด้านปฐมภูมแิละองค์รวม

ภำรกิจพืน้ฐำน  1. บริหำรจัดกำร  2. วิชำกำร

ที่
โครงกำร

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ต้ังแต่
วันที-่ถึง

งบประมำณ (บำท) งบประมำณรำยไตรมำส (บำท)
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แผนพัฒนา 
ทีมคณะกรรมการ Service Plan 

สาขาโรคมะเร็ง 
  



โครงการที ่20. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ภารกิจพืน้ฐาน  1. บริหารจัดการ 2. วิชาการ   

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

1 โครงการพฒันา
ระบบข้อมูล
โรคมะเร็ง

1.จัดต้ังคณะท้างานพฒันา
ข้อมูลโรคมะเร็ง
2.ประชุมคณะท้างาน จัดท้า  
รูปแบบ การจัดเก็บข้อมูล
โรคมะเร็งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ปว่ยมะเร็งย้อนหลัง1ปี
4.ประชุมสรุปผลการจัดเก็บ
ข้อมูลโรคมะเร็ง

1.เพือ่รวบรวม 
วิเคราะหข์้อมูลและ
สถานการณ์โรคมะเร็ง 
อ้าเภอแม่ทา             
      

1.ผลการวิเคราะห ์ ข้อมูล
โรคมะเร็งการจัดท้า
ทะเบยีนมะเร็งมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
น้ามาวางแผนการพฒันา
ระบบบริการโรคมะเร็ง

คณะท้างาน
พฒันาข้อมูล
มะเร็งจ้านวน 
20 คน

กพ. – กย. 
2563

กิจกรรมที ่1               
-ประชุมชี้แจงและทบทวนการจัดท้า
ข้อมูลมะเร็ง อ้าเภอแม่ทา     
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ60บาท 
จ้านวน 20 คน เปน็เงิน 1,200 คน    
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ 
มื้อละ 25 บาท เปน็เงิน 1,000 บาท   
 กิจกรรมที ่2                          
- ประชุมสรุปผลการจัดท้าข้อมูลมะเร็ง
 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 มื้อ ๆ
ละ 20 บาท จ้านวน 20 คน
เปน็เงิน 500 บาท                  
- ค่าวัสดุ  ในการประชุมและจัดท้า
ทะเบยีนมะเร็ง 2600 บาท

/ / / งบเงิน
บ้ารุง รพ.

นางศรีวรรณ์  
   วงศ์สุวรรณ
    
นางไมยวี     
 สมบรูณ์โสด

5,300
.

รวมงบประมาณตามโครงการ

เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 
(ต้ังแต่วันที-่

ถึงวันที)่

 งบประมาณ (บาท)
 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ

แผนงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแมท่า จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                                                                                          หน่วยงาน ....ทมีคณะกรรมการ Service  Plan สาขาโรคมะเรง็....

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  Excellence ที ่  1. Prevention  Promotion & Protection Excellence       2. Service Excellence
 3. People Excellence         4. Good Governance
แผนงานที ่  6  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)

ที่ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
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ภาคผนวก 
- สรุปแผนงาน/โครงการ แผนงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแม่ทา ปงีบประมาณ 2563        
- ตัวชี้วัดโรงพยาบาลแม่ทา ปี 2563                                                                      
- ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563           





ผู้รับผิดชอบ เปา้หมาย ป ี63 ตค. 62 พย. 62 ธค. 62 มค.63 กพ.63 ม.ีค 63 เม.ย 63 พค.63 ม.ิย 63 กค.63 สค.63 กย.63

1 จ านวนอุบติัการณ์ผู้ปว่ยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

      ER    (Dead ER ป ี61 = 5 คน / ป ี62 =1 ) ER  < ปี 62

      IPD (48 ชม.)      (Dead IPD ป ี61 = 1 คน /ป6ี2=0 ) IPD 0

2 อัตราผู้ปว่ยเบาหวานทีค่วบคุมระดับ FBS 70 -130 mg% OPD ≥ 40

3 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดในช่วง 12 เดือน OPD > 85%

4 จ านวนผู้ปว่ยโรควัณโรคปอดเสียชีวิตในช่วง 12 เดือนลดลงจากป ี62   ( ป6ี2= 6 คน Pt 27 ) OPD < 6

5 อัตราผู้ปว่ย COPD C' AE  นอนโรงพยาบาล ต่อ แสนปชก.   ( >15 ป ี= 34,974 คน) OPD 0

6 RUD  ขั้น 2  รพ

สอ.

7 จ านวนคร้ังของการเกิด Med Error  ระดับ E UP RX 0

8 จ านวนคร้ังของการเกิดอุบติัการณ์ sharp injury ในบคุลากร IC 0

9 จ านวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุจราจรของรถโรงพยาบาล ENV 0

10 ผลงาน R2R/วิจัย/นวัตกรรม ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ทนัตะ ≥ 1

11 หน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤติทางการเงินไม่เกินระดับ 2 บริหาร < 2

โรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผ่าน RDU ขั้น 2 Rx

ตัวช้ีวัดโรงพยาบาลแมท่า ปี 2563

ตัวชี้วัด
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1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน กรมอนามัย 1 ประเทศ จังหวัด กรมอนามัย
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีทัง้หมดตามช่วงอายุทีก่ าหนดมีพฒันาการสมวัย กรมอนามัย 2 จังหวัด จังหวัด HDC
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียทีอ่ายุ 5 ปี กรมอนามัย 3 จังหวัด จังหวัด HDC
4 เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100

ตัวชี้วัดย่อย: 
4.1)ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพฒันาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พฒันาการด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน

กรมสุขภาพจิต ประเทศ จังหวัด กรมสุขภาพจิต

5 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ป ีสูงดีสมส่วน  กรมอนามัย จังหวัด จังหวัด HDC

6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี กรมอนามัย จังหวัด จังหวัด HDC

7 ร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิได้รับการดูแลตาม care plan ประเทศ จังหวัด กรมอนามัย

8 ร้อยละของประชากรสูงอายุทีม่ีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึประสงค์ กรมอนามัย 4 ประเทศ จังหวัด กรมอนามัย

9 ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

กรมอนามัย 5 จังหวัด จังหวัด จังหวัด

2 โครงการพฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร

10 จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 6 ประเทศ เขตสุขภาพ กรมอนามัย

3 โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)

11 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวิตทีม่ีคุณภาพ สสป. 7 จังหวัด จังหวัด จังหวัด

4 โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ

12 ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด กสธฉ. ประเทศ จังหวัด กสธฉ.

5 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 13 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง 
13.1 เบาหวาน
13.2 ความดัน

กรมควบคุมโรค จังหวัด จังหวัด HDC

       1. ยุทธศาสตรด้์านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

1 1. โครงการพฒันาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุ
กลุ่มวัย

แผนงานที ่2 : การพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

แผนงานที ่3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

สรปุการวิเคราะหภ์าพรวมตัวช้ีวัดยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข 67 ตัว ประจ าปีงบประมาณ 2563
ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) หมายเหตุ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
ประเด็น
เรง่รดั

ประเด็น
ตรวจราชการ

ระดับการ
รายงาน
ข้อมลู

ระดับการ
แสดงผล

หน่วยงาน
บันทกึผล

ข : 1



สรปุการวิเคราะหภ์าพรวมตัวช้ีวัดยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข 67 ตัว ประจ าปีงบประมาณ 2563
ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) หมายเหตุ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
ประเด็น
เรง่รดั

ประเด็น
ตรวจราชการ

ระดับการ
รายงาน
ข้อมลู

ระดับการ
แสดงผล

หน่วยงาน
บันทกึผล

14 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรทีม่ีอันตรายสูง
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เร่ือง

กรม คร./สสอป. 8 ประเทศ จังหวัด กรมควบคุมโรค

15 ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช/้ปว่ยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 
ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile 
Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน)

กรม คร./สสอป. 9 ประเทศ จังหวัด กรมควบคุมโรค

16 ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บปว่ย
หรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหสัโรค T60)

กรม คร./สสอป. 10 ประเทศ จังหวัด กรมควบคุมโรค

6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ

17 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

ประเทศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

7 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 18 ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital กรมอนามัย ประเทศ จังหวัด กรมอนามัย

19 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจัจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย/
กรมควบคุมโรค

ประเทศ จังหวัด กรมอนามัย

8 โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 20 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิทีเ่ปดิด าเนินการในพืน้ที่ สสป. 11 ประเทศ เขต สสป.

21 ร้อยละของประชาชนในอ าเภอทีเ่ปน็ทีต้ั่งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ทีผ่่านการอบรมและคณะผู้ใหบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

สสป. 12 ประเทศ จังหวัด สสป.

9 โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
และ อสม.

22 ร้อยละของผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบา้น มีคุณภาพชีวิตทีดี่ 
22.1 ร้อยละ อสม. กลุ่มเปา้หมายมีศักยภาพเปน็ อสม. หมอประจ าบา้น 
22.2. ร้อยละของผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบา้น 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

13 ประเทศ จังหวัด กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

23 จ านวน อสม. ทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพเปน็ อสม. หมอประจ าบา้น กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

14 ประเทศ จังหวัด กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

แผนงานที ่4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
แผนงานที ่5 : การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

แผนงานที ่6 : การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ข : 2



สรปุการวิเคราะหภ์าพรวมตัวช้ีวัดยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข 67 ตัว ประจ าปีงบประมาณ 2563
ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) หมายเหตุ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
ประเด็น
เรง่รดั

ประเด็น
ตรวจราชการ

ระดับการ
รายงาน
ข้อมลู

ระดับการ
แสดงผล

หน่วยงาน
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10 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง

24 ร้อยละอัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาทีไ่ด้รับการรักษาทีเ่หมาะสม 
24.1 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)
24.2 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62)
24.3 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63)
24.4 ร้อยละผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ทีม่ีอาการไม่เกิน 4.5
 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาท ี(door to 
needle time)
24.5 ร้อยละผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษา
ใน Stroke Unit

กรมการแพทย์ 15 ประเทศ จังหวัด HDC/กรมการ
แพทย์

11 โครงการพฒันาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบติั
ใหม่ และโรคอุบติัซ้ า

25 อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ กรมควบคุมโรค 16 ประเทศ จังหวัด กรมควบคุมโรค

12 โครงการปอ้งกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุล
ชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

26 ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
26.1 RDU ขั้น 2
26.2 RDU ขั้น 3
26.3 มีการด าเนินการ RDU Community อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อ าเภอ และผ่านเกณฑ์
ระดับ 3

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

17 ประเทศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

27 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบรูณาการ (AMR)
27.1 โรงพยาบาลทีม่ีการจัดการ AMR ระดับ intermediate
27.2 อัตราการติดเชื้อด้ือยาในกระแสเลือด

กองบริหาร
การสาธารณสุข

18 ประเทศ จังหวัด กองบริหารการ
สาธารณสุข

13 โครงการพฒันาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ 28 ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ยนอกเขตสุขภาพลดลง กองบริหาร
การสาธารณสุข

จังหวัด จังหวัด HDC

14 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารก
แรกเกิด

29 อัตราตายทารกแรกเกิด กรมการแพทย์ ประเทศ จังหวัด กรมการแพทย์

15 โครงการการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบ
ประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ยกึ่งเฉียบพลัน

30 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ปว่ย
ประคับประคองระยะทา้ยอย่างมีคุณภาพ

กรมการแพทย์ เขต จังหวัด HDC

16 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

31 ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทัง้หมดทีไ่ด้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟืน้ฟสูภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์ จังหวัด จังหวัด HDC

17 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

32 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประเทศ จังหวัด กรมสุขภาพจิต
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33 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
33.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
33.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี

กรมสุขภาพจิต ประเทศ จังหวัด กรมสุขภาพจิต

18 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 34 อัตราตายผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired กรมการแพทย์ เขต เขตสุขภาพ HDC

35 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีทมี Refracture Prevention ในโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ M 1 ขึ้น 
ไป ทีม่ีแพทย์ออร์โธปดิิกส์เพิม่ขึ้น ใหไ้ด้อย่างน้อย 1 ทมีต่อ 1 เขตสุขภาพ
ตัวชี้วัดย่อย
35.1  ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีทมี Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ต้ังแต่ระดับ
M1 ขึ้นไป ทีม่ีแพทย์ออร์โธปดิิกส์เพิม่ขึ้น ใหไ้ด้อย่างน้อย 1 ทมีต่อ 1 เขตสุขภาพ
35.2   การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) > ร้อยละ 30 นับต้ังแต่รับผู้ปว่ยเข้า
รักษาในโรงพยาบาล 
35.3   Rate Refracture < ร้อยละ 25 
* (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีทีโ่รงพยาบาลนั้น ท าโครงการ มาแล้ว 1 ป)ี

กรมการแพทย์ ประเทศ เขต HDC

19 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคหวัใจ

36 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการใหก้ารรักษาตาม
มาตรฐานเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดย่อย
36.1 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
36.2 ร้อยละของการใหก้ารรักษาผู้ปว่ย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด

กรมการแพทย์ 19 ประเทศ เขต กรมการแพทย์

20 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง

37 ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดย่อย
37.1 ร้อยละของผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ์
37.2 ร้อยละของผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบดัภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
37.3 ร้อยละของผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

กรมการแพทย์ ประเทศ จังหวัด กรมการแพทย์

21 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 38 ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr กรมการแพทย์ จังหวัด จังหวัด HDC

22 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ
วิทยา

39 ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน กรมการแพทย์ ประเทศ จังหวัด กรมการแพทย์

23 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูก
ถ่ายอวัยวะ

40 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปว่ยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ปว่ยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

กรมการแพทย์ ประเทศ จังหวัด กรมการแพทย์
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24 โครงการพฒันาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ปว่ย
ยาเสพติด

41 ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี กรมการแพทย์ ประเทศ จังหวัด ศอ.ปส.สธ./กบ
รส./

กรม พ.

42 ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบดัรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

กรมการแพทย์ ประเทศ จังหวัด ศอ.ปส.สธ./กบ
รส./

กรม พ.

25 โครงการการบริบาลฟืน้สภาพระยะกลาง 
(Intermediate care; IMC)

43 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดทีใ่หก้ารบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางแบบ
ผู้ปว่ยใน (intermediate bed/ward)
ตัวชี้วัดย่อย
43.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดทีใ่หก้ารบริบาลฟืน้สภาพระยะกลาง
แบบผู้ปว่ยใน (intermediate bed/ward)
43.2 ผู้ปว่ย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ทีร่อดชีวิตและมี
คะแนน Barthel index < 15 รวมทัง้คะแนน Barthel index >15 with multiple 
impairment ได้รับการบริบาลฟืน้สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20

กรมการแพทย์ ประเทศ จังหวัด กรมการแพทย์

26 โครงการพฒันาระบบบริการ one day surgery 44 ร้อยละของผู้ปว่ยทีเ่ข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery กรมการแพทย์ ประเทศ เขต กรมการแพทย์

27 โครงการกัญชาทางการแพทย์ 45 จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปจัจุบนัและแพทย์แผนไทย กองบริหาร
การสาธารณสุข

20 ประเทศ จังหวัด กองบริหารการ
สาธารณสุข
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28 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

46 อัตราการเสียชีวิตของผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 (ทัง้ที ่ER และ Admit)
ตัวชี้วัดย่อย
46.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทัง้ที ่ER และ Admit)
46.2 อัตราของผู้ปว่ย trauma triage level 1 และมีข้อบง่ชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 สามารถเข้าหอ้งผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที
46.3 อัตราของผู้ปว่ย triage level 1, 2 อยู่ในหอ้งฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S,
 M1  
46.4 อัตราตายผู้ปว่ยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain 
injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
46.5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ทีผ่่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่
ต่ ากว่า 20 คะแนน)
46.6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปทีผ่่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50)

กรมการแพทย์ 21 เขต จังหวัด HDC

47 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. ประเทศ จังหวัด สพฉ.

48 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ กองบริหาร
การสาธารณสุข

22 จังหวัด จังหวัด จังหวัด

49 จ านวนผู้ปว่ยทีไ่ม่ฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง กองบริหาร
การสาธารณสุข

23 จังหวัด จังหวัด จังหวัด

29 โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และโครงการพืน้ทีเ่ฉพาะ

50 ร้อยละของจังหวัดเปา้หมายทีม่ีหน่วยบริการต้ังอยู่ในพืน้ทีเ่กาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพ
ส าหรับการทอ่งเทีย่วทางทะเลทีม่ีประสิทธิภาพ

กองบริหาร
การสาธารณสุข

จังหวัด จังหวัด จังหวัด

30 โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพและ
การแพทย์

51 ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของรายได้จากการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

24 ประเทศ ประเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

แผนงานที ่9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

แผนงานที ่8 : การพฒันาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพืน้ทีเ่ฉพาะ

แผนงานที ่7 : การพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
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สรปุการวิเคราะหภ์าพรวมตัวช้ีวัดยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข 67 ตัว ประจ าปีงบประมาณ 2563
ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) หมายเหตุ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
ประเด็น
เรง่รดั

ประเด็น
ตรวจราชการ

ระดับการ
รายงาน
ข้อมลู

ระดับการ
แสดงผล

หน่วยงาน
บันทกึผล

31 โครงการผลิตและพฒันาก าลังคนด้านสุขภาพสู่
ความเปน็มืออาชีพ

52 ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพทีม่ีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันาก าลังคนได้
ตามเกณฑ์

กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

ประเทศ เขต กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

32 โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ 53 ร้อยละของเขตสุขภาพทีม่ีการบริหารจัดการก าลังคนทีม่ีประสิทธิภาพ กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

ประเทศ เขต กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

33 โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ศูนย์
ปราบปราม
การทจุริต

ประเทศ จังหวัด ศูนย์
ปราบปรามการ

ทจุริต

34 โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 55 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ าเนินการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด
ตัวชี้วัดย่อย
55.1 กองส่วนกลาง
55.2 สสจ.
55.3 สสอ.

กพร. 25 ประเทศ ส่วนกลาง/
จังหวัด/
อ าเภอ

กพร.

56 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น
 3
ตัวชี้วัดย่อย
56.1 รพศ./รพท.
56.2 กรม
56.3 รพช.

กองบริหาร
การสาธารณสุข

26 ประเทศ จังหวัด กบรส

57 ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว สสป. 27 ประเทศ เขต สสป.

3.ยุทธศาสตร์บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)
แผนงานที ่10 : การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

4.ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที ่11 : การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
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สรปุการวิเคราะหภ์าพรวมตัวช้ีวัดยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข 67 ตัว ประจ าปีงบประมาณ 2563
ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) หมายเหตุ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
ประเด็น
เรง่รดั

ประเด็น
ตรวจราชการ

ระดับการ
รายงาน
ข้อมลู

ระดับการ
แสดงผล

หน่วยงาน
บันทกึผล

35 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแหง่ความสุข

58 จ านวนองค์กรแหง่ความสุข ทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดย่อย
58.1 กรม/สป.ส่วนกลาง
58.2 รพศ./รพท./สสจ.
58.3 รพช./สสอ.

กอง
ยุทธศาสตร์

และแผนงาน 
สป.สธ.

28 ประเทศ ประเทศ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

สป.สธ.

36 โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแหง่ชาติ

59 ร้อยละของจังหวัดทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล กอง
ยุทธศาสตร์

และแผนงาน 
สป.สธ.

ประเทศ จังหวัด กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

สป.สธ.

37 โครงการ Smart Hospital 60 ร้อยละของหน่วยบริการทีเ่ปน็ Smart Hospital
ตัวชี้วัดย่อย
60.1 กลุ่มเปา้หมาย 1 ( รพ. ระดับ A, S, M1, M2)
60.2 กลุ่มเปา้หมาย 2 (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )
60.3 กลุ่มเปา้หมาย 3 (รพ. นอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการส่ือสาร

29 ประเทศ จังหวัด กองบริหาร
การ

สาธารณสุข

61 จ านวนโรงพยาบาลทีม่ีบริการรับยาทีร้่านยา กองบริหาร
การ

สาธารณสุข

30 ประเทศ จังหวัด กองบริหาร
การ
สาธารณสุข

38 โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทนุ 62 ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ปว่ยใน (IP) ของผู้มี
สิทธิใน 3 ระบบ

ส านักงาน
หลักประกัน

สุขภาพแหง่ชาติ

ประเทศ ประเทศ ส านักงาน
หลักประกัน

สุขภาพแหง่ชาติ

63 ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลาง ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ กองเศรษฐกิจ
และ

หลักประกัน
สุขภาพแหง่ชาติ

ประเทศ ประเทศ กองเศรษฐกิจ
และ

หลักประกัน
สุขภาพแหง่ชาติ

แผนงานที ่13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

แผนงานที ่12 : การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
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สรปุการวิเคราะหภ์าพรวมตัวช้ีวัดยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข 67 ตัว ประจ าปีงบประมาณ 2563
ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) หมายเหตุ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
ประเด็น
เรง่รดั

ประเด็น
ตรวจราชการ

ระดับการ
รายงาน
ข้อมลู

ระดับการ
แสดงผล

หน่วยงาน
บันทกึผล

39 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 64 ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ตัวชี้วัดย่อย
64.1 ระดับ 6
64.2 ระดับ 7

กองเศรษฐกิจ
และ

หลักประกัน
สุขภาพแหง่ชาติ

ประเทศ จังหวัด กองเศรษฐกิจ
และ

หลักประกัน
สุขภาพแหง่ชาติ

40 โครงการพฒันางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

65 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพทีคิ่ดค้นใหม่หรือทีพ่ฒันาต่อยอด
ตัวชี้วัดย่อย
65.1 จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพทีคิ่ดค้นใหม่ หรือทีพ่ฒันาต่อยอดทีเ่พิม่ขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปทีีผ่่านมา
65.2 จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพทีคิ่ดค้นใหม่หรือทีพ่ฒันาต่อยอด ใน
ปงีบประมาณ 2563 มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิง
พาณิชย์

กรมวิทยาศาสต
ร์การแพทย์

ประเทศ ประเทศ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

66 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพฒันาระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ กตร./กบรส./
กยผ.

31 ประเทศ เขต กตร./กบรส./
กยผ.

41 โครงการปรับโครงสร้างและพฒันากฎหมายด้าน
สุขภาพ

67 ร้อยละของกฎหมายทีค่วรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบงัคับใช้
ตัวชี้วัดย่อย 
67.1 ร้อยละของกฎหมายทีไ่ด้รับการปรับปรุงและพฒันา
67.2 ร้อยละความส าเร็จของการบงัคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบทีก่ าหนดของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทัว่ประเทศ

กองกฎหมาย ประเทศ ประเทศ กองกฎหมาย

แผนงานที ่14 : การพฒันางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

แผนงานที ่15 : การปรับโครงสร้างและการพฒันากฎหมายด้านสุขภาพ

 15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวช้ีวัด
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