
O ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ O ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

3. โครงการ   การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ ...

4. เปาูประสงค์ เพือ่พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 

5. ตัวชี้วัด  5.1 รหสั KPI sk002 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

5.2 รหสั KPI sk002 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด

5.3 รหสั KPI sk004 ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีการพฒันางานด้านคุณธรรมและจริยธรรม

5.4 รหสั KPI sk005 ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการทกุแหง่มีคะแนนคุณภาพบญัชีทางอิเล็กทรอนิกส์ 100 คะแนน

ผู้รับผิดชอบ.....นางธัญรัศมิ ์ เกตุวงษา โทรศัพท ์…0834654872…………..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
เงินบ ารุง

1 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงพยาบาล 1.แต่งต้ังคณะท างานและผู้รับ จนท.พัสดุ/จนท.คลัง/กกบ

กรคุณภาพในโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพและความโปร่งใส ผิดชอบในระดับโรงพยยาบาล จ านวน 4/6/35 คน

2.พัฒนาศักยภาพคณะท างานให้เกิด บริหาร/พัสดุ/เภสัชกร 9,280 9,280

ความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ จ านวน 2/1/1 คน

และระบบธรรมภิบาลในองค์กร

3.ประกาศนโยบายเป็นองค์กร

คุณธรรมและความโปรงใส

4.ประชุมบุคลากรและเกี่ยวข้อง กกบ. 35  คน 3,500 3,500

เพื่อชี้แจงการด าเนินงาน

5.ประชุมติดตามประเมินผลทุกเดือน  กกบ. 35 คน 7,500 7,500

20,280รวม (สองหมืน่สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
รวม 

(บาท)

กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)



O ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ O ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

3. โครงการ   การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ ...

4. เปาูประสงค์ เพือ่พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 

5. ตัวชี้วัด  5.1 รหสั KPI sk002 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

5.2 รหสั KPI sk002 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด

5.3 รหสั KPI sk004 ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีการพฒันางานด้านคุณธรรมและจริยธรรม

5.4 รหสั KPI ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการมีการปฏบิติัเกี่ยวกับลูกหนีเ้งินยืมถูกต้องและมีการรายงานผู้บริหารทราบประจ าเดือน

ผู้รับผิดชอบ.....นางธัญรัศมิ ์ เกตุวงษา โทรศัพท ์…0834654872…………..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
เงินบ ารุง

2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบคุลากร 1.เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบและก าหนด ผู้รับผิดชอบทุกคลังของ

ใหม้ีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม ด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ให้หัวหน้างานทุกระดับส่ือสารสร้างวินัย รพ.และผู้เกี่ยวข้อง

คุณธรรมและความโปร่งในในบุคลากร จ านวน 15 คน

ทุกระดับทุกหน่วยงาน

2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

และตรวจประเมิน ในระดับอ าเภอ

EBIT/IIT/EIT

3.คณะกรรมการผู้รับผิดชอบประชุม

วิเคราะห์ส่วนขาดจาก EBIT/IIT/EIT

พัฒนาส่วนขาดฝติดตามประเมินผล

สรุปผลรายงานต่อ กกบ.ทุกเดือน

0

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

หมายเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ ให้บูรณาการในงานประจ า



O ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ O ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

3. โครงการ   การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ ...

4. เปาูประสงค์ เพือ่พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังใหม้ีประสิทธิภาพ

5. ตัวชี้วัด  รหสั KPI ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการมีการปฏบิติัเกี่ยวกับลูกหนีเ้งินยืมถูกต้องและมีการรายงานผู้บริหารทราบประจ าเดือน

ผู้รับผิดชอบ.....นางธัญรัศมิ ์ เกตุวงษา โทรศัพท ์…0834654872…………..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
เงินบ ารุง

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเงินการคลัง 1.เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม 1.ประชุมคณะท างานเพื่ออกแบบ คณะกรรมการ 10 คน 0

ให้มีประสิทธิภาพ ลูกหนี้เงินยืมให้มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการลูกหนี้เงินยืม คกกบ.34 คน 

ตรวจสอบได้ 2.จัดท าแนวทางการยืมและคืนเงิน

อย่างเป็นระบบ

3.ชี้แจงแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ในวาระการประชุมของคณะกรรมการ

บริหาร

4.หัวหน้างานชี้แจงแนวปฏิบัติให้บุคลากร

ในหน่วยงานรับทราบในที่ประชุม

5.ประเมินผลติดตามการด าเนินการ

รายงานให้คณะกรรมการบริหาร

ทราบทุก 1  เดือน 0

0หมายเหตุ ไม่ใช้งบประมาณ ให้บูรณาการในงานประจ า

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)



O ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ O ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการ

3. โครงการ   กัญชาทางการพแพทย์

4. เปาูประสงค์ เพือ่พฒันาคุณภาพการบริหารและการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. ตัวชี้วี KPI SK050  ระบบการติดตาม เฝูาระวัง การใช้กัญชาทางการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบ.....นายนพพร  สุทธิพนัธ์ โทรศัพท ์…0818796258……..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
อื่นๆ (7)

4 การพัฒนาระบบบริการและคุ้มครอง 1.เพื่อติดตามเฝูาระวงัการใชก้ญัชา 1.แต่งต้ังคณะท างานกัญชาทาง ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุข ทางการแพทย์ การแพทย์ จ านวน  10 คน

ให้มคุีณภาพมาตรฐาน 2.พัฒนาศักยภาพบุคลกรที่เกี่ยวข้อง แพทย/์ทีนแพทย/์เภสัชฯ 1,440 1,440

ผ่านการอบรมและมใีบอนุญาต 2/1/3 คน

3.จัดต้ังคลินิกสารสกัดกัญชาในOPD OPD

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์

4.ประชุมชี้แจงระบบบริการการเฝูา คณะกรรมการ/ทีมน า

ระวังติดตามการใช้กัญชาในผู้ จ านวน 35  คน

รับบริการ OPD /ER

5.ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน กกบ.จ านวน 35 คน

รายงานต่อที่ประชุม กกบ.ทราบ

1,440

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

รวม (หนึ่งพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการ

3. โครงการ   พฒันาคุณภาพบริการด้านความปลอดภยัด้านยา

4. เปาูประสงค์ เพือ่พฒันาคุณภาพการบริหารและความปลอดภยัด้านยาในโรงพยาบาล

5.ตัวชี้วัด 5.1  รหสั KPI sk050 ชื่อตัวชี้วัด ระบบการติดตาม เฝูาระวัง การใช้กัญชาทางการแพทย์ 

5.2  รหสั KPI sk051 ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล

5.3  รหสั KPI sk052 ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการจัดการเชื้อด้ือยาในโรงพยาบาลขนาด (ระดับA,M1)

5.4 รหสั  KPI sk054  ร้อยละโรงพยาบาลทีม่าตรฐานความปลอดภยัด้านยาคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ…นายนพพร  สุทธิพนัธ์ โทรศัพท ์081-8796258

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
อื่นๆ (7)

5 การพัฒนาระบบบริการเพื่อส่งเสริม 1 ส่งเสริมสนับสนุนการใชย้าอยา่ง 1.ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน ทีมบริหารจัดการบ้านยา 0 0

การใชย้าอยา่งปลอดภยั สมเหตุสมผล ระบบยาในโรงพยาบาล จ านวน 10  คน

2.พัฒนาระบบการปูองกนัและเฝูาระวงั 2.คณะกรรมการบริหารด้านยา ทีมบริหารจัดการบ้านยา 0 0

เชื้อด้ือยา พัฒนาและออกแบบกระบวนการ จ านวน 10  คน

3. ติดตามเฝูาระวงัการใชย้าในชมุชน เพื่อพัฒนาส่วนขาดทั้งใน รพ.และในชมุชน

อยา่งต่อเนื่อง 3.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนิน แพทย/์เภสัชกร/พยาบาล 3,250 3,250

งานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จ านวน 15/10/133 คน

4.ติดตาม ก ากับและประเมินผลการ กกบ.35 คน 0 0

ด าเนินงานและรายงาต่อคณะกรรรม

การบริหารคุณภาทุกเดือน

3,250

กลุ่ม

เปูาหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

รวม (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและความโปร่งใส

3. โครงการ   พฒันาระบบการจัดซ้ือร่วม

4. เปาูประสงค์  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและความโปร่งใส

5.ตัวชี้วัด 5.1  รหสั KPI sk023 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของมูลค่าการจัดซ้ือร่วมวัสดุทนัตกรรม

5.2  รหสั KPI sk055 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการซ้ือร่วมยา

5.3  รหสั KPI sk056 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการซ้ือร่วมวัสดุการแพทย์ 5.4 รหสั  KPI sk057 ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละการซ้ือร่วมชันสูตร

ผู้รับผิดชอบ…นายนพพร  สุทธิพนัธ์ โทรศัพท ์081-8796258

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
อื่นๆ (7)

6 โครงการพัฒนาระบบการจดัซ้ือร่วม 1.เพื่อพัฒนาระบบการจดัซ้ือยา 1.ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน หัวหน้างคลังยา 0 0

วสัดุทันตกรรม วสัดุการแพทย ์ ระบบการจัดซ้ือในโรงพยาบาล หัวหน้างคลังวัสดุ

และวสัดุชน้สูตรให้มคุีรภาพ เป็นระบบ 2. จัดท าบัญชีรายการจัดซ้ือร่วม หัวหน้าคลังทันตกรรม 0 0

และตรวจสอบได้ ทุกคลัง อยา่งครอบคลุม หัวหน้าคลังชันสูตร 

3. มกีารประชมุติดตามประเมนิผลผู้รับ

ผิดชอบคลังอย่างน้อยทุก  2 เดือน 0 0

4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน คณะกรรมการบริหาร 0

การด าเนินงานให้คณะกรรมการ 0 0

บริหารทราบ 

0รวม (ประชุมภายในไม่ใช้งบประมาณ)

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปูาหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน พฒันาคุณภาพทกุกลุ่มวัย

3. โครงการ   พฒันาคุณภาพบริการมารดาและทารก

4. เปาูประสงค์ เพือ่ปอูงกันและลดอัตราตายมารดาทารก

5. ตัวชี้วัด 5.1  รหสั KPI SK 183 ชื่อตัวชี้วัด อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน ร้อยละ 7

5.2  รหสั KPI sk184  ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเทา่กับ 28 วัน น้อยกว่า 3.4:1000 การเกิดมีชีพ   3.3 รหสั KPI sk185 ชื่อตัวชี้วัด อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 7

ผู้รับผิดชอบ....นางสุภา  ผาสุก โทรศัพท ์……0818780701……………………………………..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
อื่นๆ (7)

7  การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา 1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกต้ังแต่ 1.ประชุมทบทวนอุบัติการณ์และปัญหา ทีมน าทางคลินิก

มารดาและทารกให้ได้มาตรฐานและ ในครรภ์ และอุปสรรคการด าเนินงาน OBSGYN/PED จ านวน 20 คน

มคีวามปลอดภยั 2.ปูองกนัภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์ 2.ประชุมออกแบบกระบวนการดูแล ทีมน าทางคลินิก

3.รักษาภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญเพื่อให้ มารดาและทารกต้ังแต่กอ่นต้ังครรภ ์ OBSGYN จ านวน 20 คน

มารดาและทารกปลอดภยั ขณะต้ังครรภ์และหลังคลอด

4.ปูองกนัทารกน้ าหนักตัวน้อย 3.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน ตัวแทน รพสต/รพ 1,000 1,000

5.ปูองกนัภาวะขาดออกชเิจนในทารก กับบุคลกรที่เกี่ยวข้อง รพสต./รพ/ 40 คน

แรกเกดิ รพ.ในพบสโซน 

6.เพื่อให้ทารกเจญิเติบโตมพีัฒนาการ 4.ออกแบบระบบการติดตามต่อเนื่อง จนท.รพ.สต/รพ 1,000 1,000

สมวยั และการวางแผรจ าหน่าย 40 คน

5.ติดตามก ากับและรายงานที่ประชุม PCT OBSGYN/รพสต 1,000 1,000

ทุกเดือน จ านวน  40 คน

3,000

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

รวม (สามพับาทถ้วน)

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน พฒันาคุณภาพทกุกลุ่มวัย

3. โครงการ   พฒันาคุณภาพบริการมารดาและทารก

4. เปาูประสงค์ เพือ่ปอูงกันและลดอัตราตายมารดาทารก

5. ตัวชี้วัด 5.1   รหสั KPI SK 186 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหญิงต้ังครรภม์ีภาวะโลหติจาง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 18  5.2 รหสั SK 187 ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 คร้ังตามเกณฑ์  ร้อยละ 60

5.3  รหสั KPI SK 186 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหญิงต้ังครรภไ์ด้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ....นางสุภา  ผาสุก โทรศัพท ์……0818780701……………………………………..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั

งบประมาณ

เงินบ ารุง

7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพมารดาและ 1.เพื่อปูองกนัภาวะโลหิตจางในหญิง 1. จัดท าแนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ์ ทีมน าทางคลินิก 0

ทารกให้ปลอดภัยห่างไกลโลหิต ต้ังครรภ์ เพื่อปูองกันภาวะโลหิตจาง พยาบาลและแพทย์ ผู้ดูแล

จาง 2. เพื่อให้มารดาต้ังครรภไ์ด้รับบริการ 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน จ านวน  40 คน

ครอบคลุมและมมีตรฐาน ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบทุกระดับ 

3. ปฏิบัติตามแนวทางเจาะคัดกรอง

ค้นหาภาวะโลหิตจางในมารดาต้ังครรภ์

ทุกราย

4. นัดติดตามดูแลตามปัญหาและตามภาวะ

โลหิตจางที่พบ 

5. ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด 

และรายงานผลการด าเนินงานทุก 1 เดือน 

0 0

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

รวม (บูรณาการในงานประจ า )

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พืน้ฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน พฒันาคุณภาพทกุกลุ่มวัย

3. โครงการ   พฒันาคุณภาพการดูแลตามกลุ่มวัยใหม้ีประสิทธิภาพ

4. เปาูประสงค์ เพือ่ปอูงกันและลดอัตราตายมารดาทารก

5. ตัวชี้วัด 5.1   รหสั KPI SK 186 ชื่อตัวชี้วัด ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ทีไ่ด้รับการชั่งน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 805.2 รหสั SK 187 ชื่อตัวชี้วัด 

5.3  รหสั KPI SK 186 ชื่อตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ....นางสุภา  ผาสุก โทรศัพท ์……0818780701……………………………………..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั

งบประมาณ

เงินบ ารุง

7.3 โครงการพัฒนาคุณภาพมารดาและ 1.เพื่อปูองกนัภาวะโลหิตจางในหญิง 1. จัดท าแนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภ์ ทีมน าทางคลินิก 0

ทารกให้ปลอดภัยห่างไกลโลหิต ต้ังครรภ์ เพื่อปูองกันภาวะโลหิตจาง พยาบาลและแพทย์ ผู้ดูแล

จาง 2. เพื่อให้มารดาต้ังครรภไ์ด้รับบริการ 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน จ านวน  40 คน

ครอบคลุมและมมีตรฐาน ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบทุกระดับ 

3. ปฏิบัติตามแนวทางเจาะคัดกรอง

ค้นหาภาวะโลหิตจางในมารดาต้ังครรภ์

ทุกราย

4. นัดติดตามดูแลตามปัญหาและตามภาวะ

โลหิตจางที่พบ 

5. ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด 

และรายงานผลการด าเนินงานทุก 1 เดือน 

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์

กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน



o ภารกจิเชิงยทุธศาสตร์ o ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยทุธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

4. เปูาประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมีความกา้วหน้าอยา่งเหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบ.....นางธัญรัศมิ์  เกตุวงษา นายเด่นชัย  ดอกพอง โทรศัพท์ …0834654872…0894271753………..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
อืน่ๆ (7)

8 โครงการพฒันาระบบขอ้มูลบคุลากร 1.เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ 1.มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน งานการเจา้หน้าที่ 0

ในหน่วยงานใหท้ันสมัยและ จชข้อมูลบคุลกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั 2.จดัท าแนวทางการจดัเกบ็ขอ้มูล คณะกรรมการ HRD 

มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และมีประสิทภิาพ ในโรงพยาบาล

3.มอบหมายหวัหน้างานส ารวจขอ้มูล 0

บคุลกรในหน่วยงาน

4.ลงบนัทึกขอ้มูลบคุลกรในระบบ

HROPS

5.บคุลกร log in เขา้ไปตรวจสอบ 0

ขอ้มูลเพือ่ยนืยนัความถกูต้อง

6.สรุปผลและติกตามการด าเนินงานใน 0

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

0

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ ์ อ าเภอขขุนัธ ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 รหัส KPI 269  ตัวชี้วัด  หน่วยงานมีขอ้มูลบุคลากรใน HROPS ที่มีคุณภาพ (ขอ้มูลส่วนบุคคล/วุฒิในต าแหน่ง/ใบประกอบวิชาชีพ)

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปูาหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข)  10. การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)   รบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

จ านวนเงิน (บรูณาการร่วมกับงานการเจา้หนา้ที ่และคณะกรรมการ HRD)



1. ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยทุธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

ผู้รับผิดชอบ...นายเด่นชัย  ดอกพอง โทรศัพท์ …0894271753……..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
งบเงินบ ารุง

9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 1.เพื่อให้บุคลากรเพียงพอต่อ 1.จดัท าแผนสรรหาบคุลากรเพือ่ตอบ พยาบาลวิชาชีพ 

ให้สอดคล้องกบัทิศทางการ พัฒนาบริการตาม service plan สนองต่อการจดับริการตาม servixe 6 คน

พฒันา Service plan plan สาขาอายรุกรรม

 สาขากมุารเวชกรรมและศัลยกรรม

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรตาม 1.ส่งบคุลากรเขา้รับการอบรมเฉพาะ แพทย์ ทนัตแพทย์ 319,000 319,000

service plam ด้านทันตกรรม /เภสัชกกรรม พยาบาล

การพยาบาลเฉพาะทางสาขา 1.ทนัตแพทย์ 1 คน

ผู้สูงอาย ุ,การพยาบาลผู้ปวุยวกิฤติ 2.เภสัชกร 1 คน

การพยาบาลเวชฯ  วสัิญญพียาบาล 3.พยาบาล 3  คน

2.ใหทุ้นวสัิญญแีพทย์ แพทย์เฉพาะทาง 1 ทนุ

3.เพือ่ใหบ้คุลากรทุกระดับได้รับการ 3.ทุกหน่วยในโรงพยาบาลจดัท าแผน จ านวน 44  หน่วยงาน 2,599,450 2,599,450

พฒันาอยา่งต่อเนื่อง ฝึกอบรมตาม training need

2,918,450

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์

5.1 รหัส KPI 271 ตัวชี้วัด หน่วยงานมีการด าเนินงานครอบคลุมแผนงาน  5.2 รหัส KPI 272 ตัวชี้วัด  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน 5.3 รหัส KPI 273 ตัวชี้วัด หน่วยงานมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

4. เปูาประสงค์  1.เพื่อให้มีก าลังคนด้านสุขภาพเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสุข

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข)  10. การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)  โครงการบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

5 รหัส KPI 270 ตัวชี้วัด  หน่วยงานมีแผนก าลังคน แผนสรรหา แผนความกา้วหน้าในสายอาชีพ แผนService plan และแผนพัฒนาบุคลากร

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ ์ อ าเภอขขุนัธ ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม 

(บาท)

รวม (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันส่ีร้อยหา้สิบบาท)

กจิกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปูาหมาย/

จ านวน

                    2. หน่วยงานในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ สามารถบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอ่ยา่งคุ้มค่า มีไปสู่องค์กรแห่ง

ความสุขอยา่งยัง่ยนืประสิทธิภาพ และขบัเคล่ือนกระทรวงสาธารณสุข



o ภารกจิเชิงยทุธศาสตร์ o ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยทุธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

ผู้รับผิดชอบ.นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์ นายเด่นชัย ดอกพอง โทรศัพท์ ………0894271753

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
งบเงินบ ารุง

10 พฒันาหน่วยงานใหเ้ปน็องค์กร 1.เพื่อใหม้ีบะบบบริหารจัดการ 1.จดัต้ังคณะท างานองคืกรสร้างสุข คณะกรรมการ CRT

สร้างสุข ใหบ้คุลกรมีความสุขในการท างานและ ร่วมกบัคณะกรรมการ CRT คณะกรรมการบริหาร

เปน็องค์กรสร้างสุขอย่างยัง่ยืน 2.จดัท าแนวทางและนโยบายการ บคุลกรทุกระดับ

ด าเนินงานองค์กรสร้งสุข จ านวน  376 คน 

3.จดัประชุมชี้แจงบคุลากรในหน่วยงาน 9,400 9,400

4.ประเมินความพงึพอใจและความ

ผู้กพนัธใ์นองค์กร

5.น าผลการประเมินพฒันางานและ 3,000 3,000

แกไ้ขปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื่อง

12,400

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข)  10. การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)  โครงการบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ ์ อ าเภอขขุนัธ ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 รหัส KPI 273 ตัวชี้วัด  หน่วยงานมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ  รหัส KPI 274  ตัวชี้วัด มีคณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งสร้างสุข รหัส KPI 275 ตัวชี้วัด  มีทีมสร้างสุขในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 รหัส KPI 276  ตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ Happinometer และ HPI ที่มีคุณภาพ  รหัส KPI 277  ตัวชี้วัด มีแผนงานโครงการสร้างสุขในองค์กรสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ Happinometer และ HPI

 รหัส KPI 278   ตัวชี้วัด มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการครอบคลุมทุกแผนงานโครงการ รหัส KPI 280  ตัวชี้วัดองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

รวม (หนึ่งหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน)

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

4. เปูาประสงค์  1.เพื่อให้มีก าลังคนด้านสุขภาพเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสุข

                    2. หน่วยงานในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ สามารถบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอ่ยา่งคุ้มค่า มีไปสู่องค์กรแห่ง

ความสุขอยา่งยัง่ยนืประสิทธิภาพ และขบัเคล่ือนกระทรวงสาธารณสุข



o ภารกจิเชิงยทุธศาสตร์ o ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยทุธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

4. เปูาประสงค์  เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งยัง่ยนื

ผู้รับผิดชอบ....นายเด่นชัย  ดอกพอง โทรศัพท์ …0894271753……..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
งบเงินบ ารุง

11 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1.เพื่อใหบ้คุลากรได้มีการและเปล่ียน1.จดัประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ คณะกรรมการ HRD 2500 2500

และการพัฒนาองค์กรอยา่ง เรียนรู้และพฒันาองค์ความรู้อบา่ง เพื่อพัฒนาวิชาการ

ยัง่ยนื ยัง่ยืนและต่อเนื่อง 2.จดัประชุมน าเสนอและคัดเลือก บุคลกาในหน่วยงาน 2,500 2,500

ผลงานเพื่อน าเสนอในระดับจังหวัด

เขตและประเทศ

3.น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดับ 10 เร่ือง 5,000 5,000

กระทรวง poster 10 เร่ือง

ค่าเบี้ยงเล้ียง 7,200 7,200

ค่าเดินทาง 10,000 10,000

24,700

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ ์ อ าเภอขขุนัธ ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข)  10. การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)  โครงการบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

รวม 

(บาท)

รวม (สองหมื่นส่ีพันเจด็ร้อยทถ้วน)

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

3.1 รหัส KPI 279  ตัวชี้วัด  มีผลงานน าเสนอระดับจงัหวัด/เขต/ประเทศ



/ ภารกจิเชิงยทุธศาสตร์ o ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพและปูองกนัโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) / E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม

3. โครงการ  พัฒนาอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 

4. เปูาประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบลด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 

5 รหัส KPI  sk 292   ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของโรงพยาบาล มีการประเมินตนเองตามแบบมาตรฐานการด าเนินงานอาชีวอนามัยและแวชกรรรมส่ิงแวดล้อม

5.1 KPI รหัส SK296 ชื่อตัวชี้วัด การจดัการส่ิงปฏิกลู(มีบ่อบ าบัดส่ิงปฏิกลูอยา่งน้อย อ าเภอละ 1 แห่ง)

ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์กฤษฎิ์  พลค า โทรศัพท์ 045-814290-4  ต่อ 121 

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน

 ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง

 จังหวดั
อืน่ๆ (7)

14 โครงการพัฒนาอาชีวอนามัยและ 1.เพือ่การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย 1.จดัประชุมติดตามการด าเนินงานในโรงพยาบาล 1.บุคลกาโรงพยาบาล 0 0

เวชกรรมส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล อยา่งต่อเนื่อง 2.คณะกรรมการ ENV 0 0

ให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ได้มาตรฐานผ่านการพรับรอง 2.ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มมาตรฐาน 3.คณะกรรมการบริหาร 0 0

3.รายงานการประเมินใหก้บัคณะกรรมการ

บริหารทราบ 

4.ด าเนินการจัดการส่ิงปฏิกูลในโรงพยาบาลอย่าง

เหมาะสมและได้มาตรฐาน

5. ซ้อมแผนอคัคีภยั บุคลกากร รพ.ขุขันธ ์376 คน 10,000 10,000

6.อบรมบคุลกรด้านอาชีวอนามัยและความปลอด บุคลกากร รพ.ขุขันธ ์376 คน 53,800 53,800

ภยัในโรงพยาบาล 

7. ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการด าเนินงาน

ในโรงพยาบาลอยา่งต่อเนื่อง

63,800 63,800รวม (หกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขขุนัธ ์(โรงพยาบาล/สสอ./CUP) จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปูาหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

3. โครงการบริหารจัดการเงินการการคลัง 

4. เปาูประสงค์ เพื่อพมัฯระบบการบริหารจัดการ การเงินการคลังอย่างมีประสิทธภิาพ 

     รหสั KPI sk061 ชื่อตัวชี้วดัProductivity ที่ยอมรับได้ ./ รหสั KPI sk062  ชื่อตัวชี้วดัการบริหารจัดการภายในด้านการเงิน 7 ด้านต้องผ่าน 5 ใน 7 ขึ้นไป (Risk Score Plus) 

     รหสั KPI sk063 ชื่อตัวชี้วดั คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น รหสั KPI sk064  ชื่อตัวชี้วดั Risk score < 4  / รหสั KPI sk065  ชื่อตัวชี้วดั รายได้สิทธอิื่นเพิ่มขึ้น (CSMBS, LGO, SSS) (วดั รพ.) 

ผู้รับผิดชอบ....นายสนั่น  เทยีนทอง โทรศัพท ์…0817188455..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง

 จงัหวดั
งบเงินบ ารุง

16 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อให้หน่วยบริการมสีภาพคล่อง 1. ประชุมคณะกรรมการ CFO คณะกรรมการ CFO 3000 3000

การเงินการคลัง ทางการเงิน สามารถสนบัสนนุการ 2. ควบคุมค่าใช้จ่าย และเร่งรัดการจัดเกบ็

จัดบริการสุขภาพ เพื่อประชาชน    รายได้ใหเ้ปน็ไปตามแผนฯ

สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข 3. จัดท าระบบติดตามและเฝุระวัง รายได้

ระบบสุขภาพยั่งยืน    /ค่าใช้จ่าย อย่างใกล้ชิด

4. ปรับปรุงแผนใหส้อดคล้องกบัรายได้/

   รายจ่ายจริง

 5. รายงานผลการบริหารการเงินการคลัง

    ต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

3,000 3,000

แผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 รหสั KPI sk058  ชื่อตัวชี้วดัการบริหารแผน Planfin ไม่เกิน ± 5 % / รหสั KPI sk059  ชื่อตัวชี้วดัการบริหารต้นทนุ Unit Cost ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.  / รหสั KPI sk060  ชื่อตัวชี้วดั ร้การบริหารค่าใช้จ่าย: ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ HGR

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

รวม (สามพันบาทถ้วน)

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

3. โครงการพฒันาระบบการจัดเก็บรายได้

4. เปาูประสงค์ เพื่อพมัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

     รหสั KPI sk064  ชื่อตัวชี้วดั Risk score < 4  / รหสั KPI sk065  ชื่อตัวชี้วดั รายได้สิทธอิื่นเพิ่มขึ้น (CSMBS, LGO, SSS) (วดั รพ.) 

ผู้รับผิดชอบ....นายสนั่น  เทยีนทอง โทรศัพท ์…0817188455..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง

 จงัหวดั
งบเงินบ ารุง

17

โครงการการพฒันาประสิทธิภาพการ

จัดเกบ็ 1. เพื่อควบคุมก ากบัการบริหารจัด 1. ประชุมคณะกรรมการ CFO คณะ คณะกรรมการ CFO 3600 3600

จัดเกบ็รายได้    การต้นทนุ รายได้ ค่าใช้จ่าย    กรรมการจัดเกบ็รายได้ คณะกรรมการจัดเกบ็รายได้

   ผลผลิต ตลอกจนพฒันาคุณภาพ 2. ควบคุมก ากบัการใหม้กีารเรียกเกบ็ชด

   ด้านการบนัทกึบญัชี    เชยค่าบริการใหถู้กต้องครบถ้วนและ

   ทนัเวลา

3. รายงานผลการด าเนนิงานต่อคณะ

   กรรมการบริหารโรงพยาบาล

3,600 3,600

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

แผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 รหัส KPI sk058  ชื่อตัวชี้วัดการบริหารแผน Planfin ไม่เกิน ± 5 % / รหัส KPI sk059  ชื่อตัวชี้วัดการบริหารต้นทุน Unit Cost ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.  / รหัส KPI sk060  ชื่อตัวชี้วัด ร้การบริหารค่าใช้จ่าย: ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ HGR

     รหัส KPI sk061 ชื่อตัวชี้วัดProductivity ที่ยอมรับได้ ./ รหัส KPI sk062  ชื่อตัวชี้วัดการบริหารจัดการภายในด้านการเงิน 7 ด้านต้องผ่าน 5 ใน 7 ขึ้นไป (Risk Score Plus) / รหัส KPI sk063 ชื่อตัวชี้วัด คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น 

รวม 

(บาท)

รวม (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

โครงการ วตัถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)
ล าดับ



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

3. โครงการบริหารจัดการเงินการการคลัง 

4. เปาูประสงค์ เพื่อพมัฯระบบการบริหารจัดการ การเงินการคลังอย่างมีประสิทธภิาพ 

     รหสั KPI sk076 ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการเพื่อใหม้ีการพจิารณาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย ตามมาตรา 41

ผู้รับผิดชอบ....นายสนั่น  เทยีนทอง โทรศัพท ์…0817188455..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง

 จงัหวดั
อื่นๆ (7)

18 โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการใช้ 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการ ศูนย์บริการหลักประกนัสุขภาพ

สิทธิหลักประกนัสุขภาพเพื่อลดความ สิทธิของแต่ละระบบหลักประกนั    หลักประกนัสุขภาพ และ คก. CRT ศูนย์จัดเกบ็รายได้

เหล่ือมล้ า 3 กองทนุ สุขภาพภาครัฐ 2. ควบคุมก ากบัและใหก้ารช่วยเหลือ คณะกรรมการ CRT

   ผู้ได้รับความเสียหาย ตามมาตรา 41

3. ควบคุมก ากบัการใหม้กีารเรียกเกบ็ชด

   เชยค่าบริการใหถู้กต้องครบถ้วนและ

   ทนัเวลา

4. รายงานผลการด าเนนิงานต่อคณะ

   กรรมการบริหารโรงพยาบาล

5 รหัส KPI sk071 ชื่อตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/ต่างชาติ  / รหัส KPI sk072 ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ  

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม 

(บาท)

แผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

3. โครงการ   การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ...

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาโรงพยาบาลใหไ้ด้มาตรฐานผ่านการรับรอง 

ผู้รับผิดชอบ.....มะลิวาส สุทธพินัธ์ โทรศัพท ์……0874421278 

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
งบเงินบ ารุง

12 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการตาม 1.เพือ่ให้โรงพยาบาลมีการพัฒนา 1.การประชุมจัดท า improvement คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 2,625 2,625

มาตรฐาน HA อยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื คุณภาอยา่งต่อเนื่อง plan ทีมน า จ านวน 36 คน

2.เพือ่ให้บุคลกรและผู้ปุวยมีความ 2.ประชุมส่ือสารถ่ายทอดแนวทางการ บุคลกรที่เกี่ยวข้อง

ปลอดภัย ด าเนินงานตาม 2P safety จนท.รพที่เกี่ยวข้อง 250 คน 25,000 25,000

3.ดเพือ่ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3. ใช้โปรแกรม HRMS เป็นเคร่ืองมือ RM/URM 4,500 4,500

และพัฒนาอยา่งยัง่ยนื ในการขับเคล่ือนละเป็นองค์กร จ านวน  60  คน

ที่มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

4.โครงการพัฒนาคุณภาพตาม บุคลกรที่เกี่ยวข้อง 6,250 6,250

recommendation จาก สรพ. จ านวน 250 คน

ของคณะกรรมการทีมน า และทีมน า กกบ/ทีมน า 10,800 9,000

ทางคลินิกตลอดปีงบประมาณ จ านวน 36 คน

4.ประชุมติดตามประเมินผลการ

พัฒนางาน

44,750

แผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 รหสั KPI sk258 ชื่อตัวชี้วดั ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA ขั้น 3 และการธ ารงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

รวม (ส่ีหมื่นส่ีพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ o ภารกิจประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

3. โครงการ   การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ...

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาบริการด้านการพยาบาลใหม้ีมาตรฐานผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก

ผู้รับผิดชอบ....นางเพญ็ประภา  ศรีฤทธปิระดิษฐ์ โทรศัพท ์………0881212735

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จงัหวดั
อื่นๆ (7)

13 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการทาง 1.เพื่อให้โรงพยาบาลมีการพัฒนา 1.แต่งต้ังคณะท างานในระดับองค์กร หัวหน้างานพยาบาล 20 คน

การพยาบาลให้ผ่านการประเมิน ด้านการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 2.พัฒนาศักยภาพบุคลกรเรียนรู้ หัวหน้างาน 4 คน 34,000 34,000

รับรองจากองค์กรภานนอก (QA) 2.เพื่อให้ผู้ปุวย/ผู้รับบบริการได้รับ มาตรฐษนสู่การประเมินรับรอง

ต่ออายุการรับรอง คร้ังที่  1 ความปลอดภัยจากการให้บริการ ขจากหน่วยงานภายนอก

3. เพื่อให้คุณภาพบริการทางการ 3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานกับ องค์กรพยาบาล

พยาบาลผ่านการประเมินรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน  133 คน

หน่วยงานภายนอก 4.เขียนรายงานแบบประเมินตนเอง จ านวน  11 หน่วยงาน 

5.จัดกิจกรรม Pre survey เพื่อ อาจารย์ 3  คน 41,200 41,200

เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน องค์กรพยาบาล 133  คน

6.ประเมินรับรองคุณภาพทางการ กกบ.35 คน/อาจารย์ 3 คน 56,600 56,600

กรพยาบาลจากหน่วยงานภายนอก บุคลกรที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อต่ออายุการรับรองคร้ังที่ 1 จ านวน  33  คน 

97,800

รวม (บาท)

รวม (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท)

แผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.รหสั KPI sk259 ชื่อตัวชี้วดั ระดับความส าเร็จขององค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ QA

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปูาหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)



O ภารกจิเชิงยุทธศาสตร์ O ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

3. โครงการ  พฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาคุณภาพบริการด้านการดูแลรักษาผู้ปวุยสุขภาพจิตใหไ้ด้มาตรฐานและสอดคล้องตาม service plan

5. ตัวชี้วดั  รหัส KPI sk326 ชื่อตัวชี้วดั ร้อยละของผู้พยายามฆา่ตัวตายไมก่ลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90  / รหัส KPI sk 330  ชื่อตัวชี้วดั ร้อยละผู้ปุวยจติเภท (F20.00-F20.09)เขา้ถงึระบบริการสุขภาพจติ ร้อยละ 90  

รหัส KPI sk333 ชื่อตัวชี้วดั  ผู้ปุวยSMIV (จติเวชเส่ียงสูง)ได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ของ สปสช.100% / รหัส KPI sk340 ชื่อตัวชี้วดัร้อยละของผู้ปุวยจติเวชที่เขา้รับการบ าบัดรักษาและจ าหน่ายตามพรบ.สุขภาพจติได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ1ปี ร้อยละ 80

รหสั KPI sk342 ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤต ที่มปีญัหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 80

 รหสั KPI sk343 ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ปวุยจิตเวชที่เข้ารับการบ าบดัรักษาและจ าหนา่ยตามพรบ.สุขภาพจิตได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ1ป ี ร้อยละ 90  (ซ้ า ตัดออก)

ผู้รับผิดชอบ.....นางกาญจนา  นามบตุรดี โทรศัพท ์…045814290-4 ต่อ 186…..

PP 

(1)

 OPD 

(2)

PPA 

(3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
เงินบ ารุง

22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย 1.ทบทวนค าส่ังคณะท างาน PCT อายุรกรกรรม 0 0

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช สุขภาพจิตและจิตเวชอย่างครอบคลุม2. จัดท าแนวทางการดูแล คณะกรรมการสุขภาพจิต

และต่อเนื่อง ผู้ปวุยสุขภาพจิต ครอบคลุม จนท.คลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

การคัดกรองการรักษาฟื้นฟ ูติดตาม จนท.ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

3. ประชุมชี้แจงคณะท างาน 0 0

และด าเนนิการในผู้ปวยสุขภาพจิต

4.จัดต้ังทมี MCATT ก าหนด

ผู้รับผิดชอบและบทบาทหนา้ที่

4.ติดตามประเมนิผลการรักษา

เยี่ยมบา้นร่วมกบัทมี COC

5.สรุปติดตามประเมนิผล 0 0

แผนปฏิบัตกิารตามยทุธศาสตร์ การพัฒนาระบบสขุภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จงัหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอยีด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอยีดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

3. โครงการ พฒันาระบบบริการสุขภาพโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง 

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาคุณภาพบริการด้านการดูแลรักษาผู้ปวุยโรคไมติ่ดต่อเร้ือรังใหไ้ด้มาตรฐานและสอดคล้องตาม service plan

5. ตัวชี้วัด  5.1 รหสั KPI sk359  ชื่อตัวชี้วัดคัดกรอง LDL ในผู้ปวุยเบาหวาน ผู้ปวุยโรคความดันโลหติสูงมากกว่าร้อยละ 90   5.2 รหสั KPI sk 365  ชื่อตัวชี้วัด เยื่อมติดตามผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าร้อยละ 90

5.3 รหัส KPI sk366 ชื่อตัวชี้วดั  การคัดกรอง CVD Risk ในผู้ปุวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มากกวา่ร้อยละ 90 5.4 รหัส KPI sk371 ชื่อตัวชี้วดั  มกีารชะลอความเส่ือมของไต ผู้ปุวยมอีตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr   มากกวา่ร้อยละ 66 

5.5 รหสั KPI sk379 ชื่อตัวชี้วัด อตัราการเกดิโรคหลอดเลือดสมองชนดิแตก และชนดิตีบรายใหม ่ในผู้ปวุยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง ป ี2563 

5.5 รหสั KPI sk379 ชื่อตัวชี้วัด อตัราการเกดิโรคหลอดเลือดสมองชนดิแตก และชนดิตีบรายใหม ่ในผู้ปวุยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง ป ี2563 

ผู้รับผิดชอบ.....นางกาญจนา  นามบตุรดี โทรศัพท ์…045814290-4 ต่อ 186…..
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(2)

PPA 

(3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
เงินบ ารุง

23  โครงการ พฒันาระบบบริการ 1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย 1.พัฒนาระบบการค้นหาคัดกรอง ผู้ปุวย DM  HT 

สุขภาพโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง โรคเร้ือรังให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้ปุวย DM/HT/Stroke ในชุมชน ทั้งรายเกา่และรายใหม ่

2. ให้การรักษาและดูแลต่อเนื่อง ค่าเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ปุวย

ในคลินิกบริการ  คนละ10 บาท 60,000 60,000

3.นัดติดตามดูแลและคัดกรอง จ านวน  13,000 คน  

ภาวะแทรกซ้อนทางไต ตา เท้า

หลอดเลือดสมอง/หัวใจ ปีละ 1 คร้ัง

4.ประเมินติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง

และจัดระบบส่งต่อกรณีมีภาวะ

แทรกซ้อน

5.สรุปผลการด าเนินงานต่อ กกบ

60,000 60,000รวม (หกหมื่นบาทถ้วน)

แผนปฏิบัตกิารตามยทุธศาสตร์ การพัฒนาระบบสขุภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จงัหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอยีด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอยีดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

3. โครงการ พฒันาคุณภาพบริการด้านการการบาดเจ็บและฉุกเฉิน

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาคุณภาพบริการด้านการการบาดเจ็บและฉุกเฉินใหม้ปีระสิทธิภาพ

5. ตัวชี้วัด  5.1 รหัส KPI sk344  ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของ Case วิกฤติฉุกเฉิน (สีแดง) เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 24    5.2 รหัส KPI sk 345  ชื่อตัวชี้วัด การเรียกใช้ 1669  ของประชากรทั้งหมดเมื่อเจ็บปุวยฉุกเฉิน ร้อยละ 90

5.3 รหัส KPI sk346 ชื่อตัวชี้วัด  ความครอบคลุมการเรียกใช้ 1669  ของประชากรทั้งจังหวัด ร้อยละ 3  

5.4 รหัส KPI sk347 ชื่อตัวชี้วัด อัตราของผู้ปุวย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ ภายใน 60 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5.5 รหัส KPI sk348 ชื่อตัวชี้วัด อัตราของผู้ปุวย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

5.6  รหัส KPI sk358 ชื่อตัวชี้วัด จ านวนเด็กที่ผ่านการเรียนหลักสูตรการว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด มากกว่าร้อยละ 30 5.7 รหัส KPI sk358 ชื่อตัวชี้วัดจ านวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า ไม่เกิน 2.95 ต่อแสนประชากร

ผู้รับผิดชอบ.....นางนภาผ่อง   แสนทวีสุข โทรศัพท ์…045814290-4 ต่อ 120

PP 
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(2)

PPA 

(3)

งบ
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ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
เงินบ ารุง

24  โครงการ พฒันาระบบบริการ 1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย 1.จัดท าแนวทางการด าเนนิงาน PCT อายุรกรกรม 0 0

ด้านดารบาดเจ็บและฉุกเฉิน ที่ได้รับบาดเจ็บและมีการฉุกเฉิน ด้านการดุฉลผู้ปวุยบาดเจ็บ PCT กมุารเวชกรรม 0 0

เข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉุกเฉิน จมน้ า จนท.ER 0 0

2.ประชุมทมี PCT FR และอบต. โรงเรียนประถมศึกษา 0 0

เพื่อทบทวนและพฒันาปรับปรุง ในอ าเภอขุขันธ์ทกุแหง่ 

ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน

3.สอนสาธิตการช่วยกรณีบาดเจ็บ

การขอความช่วยเหลือ การ CPR

4.ร่วมกบั อบต ในการสอนว่ายน้ า

ส าหรับนกัเรียน 

5.ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน

0 0รวม (บูรณาการงบประมาณร่วมกบั คปสอ.และ อบต.)

แผนปฏิบัตกิารตามยทุธศาสตร์ การพัฒนาระบบสขุภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จงัหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอยีด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอยีดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



O ภารกจิเชิงยุทธศาสตร์ O ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

3. โครงการ  พฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาคุณภาพบริการด้านการดูแลปอูงกนัรักษา  มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งทอ่ทางเดินน้ าดี มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

5. ตัวชี้วดั  รหัส KPI sk326 ชื่อตัวชี้วดั ร้อยละของผู้พยายามฆา่ตัวตายไมก่ลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90  / รหัส KPI sk 330  ชื่อตัวชี้วดั ร้อยละผู้ปุวยจติเภท (F20.00-F20.09)เขา้ถงึระบบริการสุขภาพจติ ร้อยละ 90  

รหัส KPI sk333 ชื่อตัวชี้วดั  ผู้ปุวยSMIV (จติเวชเส่ียงสูง)ได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ของ สปสช.100% / รหัส KPI sk340 ชื่อตัวชี้วดัร้อยละของผู้ปุวยจติเวชที่เขา้รับการบ าบัดรักษาและจ าหน่ายตามพรบ.สุขภาพจติได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ1ปี ร้อยละ 80

รหัส KPI sk342 ชื่อตัวชี้วดั  ร้อยละของผู้ประสบภาวะวกิฤต ที่มปีัญหาสุขภาพจติได้รับการเยยีวยาจติใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจติ ร้อยละ 80

5.6 รหัส KPI sk343 ชื่อตัวชี้วดั  ร้อยละของผู้ปุวยจติเวชที่เขา้รับการบ าบัดรักษาและจ าหน่ายตามพรบ.สุขภาพจติได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ1ปี  ร้อยละ 90  (ซ้ า ตัดออก)

ผู้รับผิดชอบ.....นางกาญจนา  นามบตุรดี โทรศัพท ์…045814290-4 ต่อ 186…..

PP 

(1)

 OPD 

(2)

PPA 

(3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
เงินบ ารุง

25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. เพื่อค้นหาคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม 1.แต่งต้ังคณะท างานด้านการควบคุม คณะกกรมการ PCT 0 0

สาขาโรคมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกมะเร็งล าไส้ ปูองกนั รักษาโรคมะเร็ง ร่วมกบัค าส่ัง คณะกรรมการ NCD

มะแร็งตับและมะแร็งท่อทางเดินน้ าดี ควบคุมปูองกนัโรคไมติ่ดต่อ ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย

2.จดัท าแนวทางการคัดกรอง/ส่งต่อมะเร็ง คัดกรองเต้านม 

เต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งท่อทางเดินน้ าดีและมะเร็งล าไส้

3.ประชมุชี้แจงคณะท างานเพื่อดเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

ในกลุ่มเปูาหมายอยา่งครอบคลุม จนท.รพสต.ทุกแห่ง

4.ด าเนินการตามแผนปฏฺบัติการ 

5.สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน

ต่อคณะกรรมการทราบ 

0 0หมายเหตุ บูรราการงบประมาณร่วมกนักบังบ คปสอ.

แผนปฏิบัตกิารตามยทุธศาสตร์ การพัฒนาระบบสขุภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จงัหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอยีด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอยีดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



O ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ O ภารกิจประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

3. โครงการ  พฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาแพทย์แผนไทย

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาคุณภาพบริการด้านการแพทย์แผนไทยใหม้ีคุณภาพและประสิทธภิาพ

5. ตัวชี้วดั  รหสั KPI SK440  ชื่อตัวชี้วดั ร้อยละการใช้ยาพฒันาจากสมุนไพรเปน็อันดับแรก (First Line Drug)  ฟาูทะลายโจร  (Cup ร้อยละ 30)

ผู้รับผิดชอบ.....นางชยิสรา  ค าแสน โทรศัพท ์…045814290-4 ต่อ 172

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง

 จงัหวดั
เงินบ ารุง

26 โครงการพฒันาระบบบริการ 1.เพื่อพฒันาระบบบริการด้านการรัก1.จัดท าแนวทางการใช้ยาสมนุไพร ทมี PCT จ านวน 30 คน 0 0

การแพทย์แผนไทย ษาด้วยสมนุไพรมปีระสิทธิภาพ ในผู้ปวุยร่วมกบัทมี PCT แพทย์ 17 คน 

2.ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานกบั พยาบาล ER/OPD

ผู้เกี่ยวข้อง จ านนวน 22  คน 

3. ติดตามประเมนิผลการด าเนนิงาน

ทกุ 1  เดือน 

4.สรุปและรายงานผลต่อคณะกรรม

การบริหารทราบ

5. ปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง

0 0บูรณาการงานร่วมกับทีม PCT อายุรกรรมและกุมารเวชกรรม ในงานประจ า

แผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



o ภารกจิเชิงยทุธศาสตร์ o ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยทุธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

3. โครงการ  พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

4. เปูาประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

5.2 รหัส SK 283 ชื่อตัวชี้วัด  หน่วยบริการส่งขอ้มูล 43 แฟูม ผู้ปุวยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ....นายสนั่น  เทียนทอง โทรศัพท์ …0817188455..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
งบเงินบ ารุง

21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.ปรับปรุงประสิทธภิาพเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ทุกหน่วยงาน 275,000 275,000

ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ แม่ขา่ย HOSxP เพิม่หน่วยความจ า 0

2.พฒันาระบบบริการโดยใช้โปรแกรมHOSxP ศูนย์คอมพิวพ์เตอร์ 0

ตรวจสอบขอ้มูลและการส่งออกขอ้มูล DRG 5,000 5,000

3. อบรมการใช้งานและเปดิใช้ Module  - หน่วยจา่ยกลาง (Laundry,CSSD) 5,000 5,000

Back Office  (ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม )  - งานบริหาร (Project) 2,500 2,500

 - หน่วยจา่ยกลาง (Laundry,CSSD) 

 - งานบริหาร (Project)

4.พฒันา HA_IT และประเมนตนเอง

5. รับการประเมินติดตามจาก สสจ

6.ติดตามการด าเนินงานและสรุปผลต่อ

คณะกรรมการบริหาร

287,500 287,500

5.3  KPI sk284 ชื่อตัวชี้วัด  มีการด าเนินงาน HA_IT  และผ่านเกณฑ์การประเมินขัน้ที่ 1 จากคณะกรรมการประเมินและให้ค าปรึกษา ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดศรีสะเกษ

รวม (ส่ีหมื่นส่ีพันเจด็ร้อยหา้สิบบาทถ้วน)

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ ์ อ าเภอขขุนัธ ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 รหัส  KPI sk282 ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการให้สาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุ (ill defined )ของอ าเภอ ผ่านเกณฑ์ ให้สาเหตุการตายที่ไม่มีคุณภาพ (ill defined ) ไม่เกนิร้อยละ 25 

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปูาหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



O ภารกจิเชิงยุทธศาสตร์ O ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

3. โครงการ  พฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาคุณภาพบริการด้านการดูแลรักษาผู้ปวุยโรคติดต่อ 

5. ตัวชี้วดั  รหัส KPI  SK178  ชื่อตัวชี้วดัคปสอ.(สสอ./รพช./รพสต.) ประชมุ และจดัเตรียมทีม ก าหนดขอ้ตกลง ระบบการรายงานขอ้มลูสถานการณ์ การประสานงานทีมหน่วยแพทย ์ทีมSRRT ทีม MCATT ทั้งภาวะขณะเกดิภัยและหลังเกดิภัย อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

รหสั KPI SK 179  ชื่อตัวชี้วัด  อ าเภอมผีลงานวิชาการ หรืองานวิจัย น าเสนอในเวทวีิชาการระดับจังหวัด หรือ เขต หรือ ประเทศ

ผู้รับผิดชอบ.....นายณรงค์กฤษฎิ์  พลค า โทรศัพท ์…045814290-4 ต่อ 121 .

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
เงินบ ารุง

19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. พื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย 1.ประชมุคณะกรรมการ คปสอ กกบ/คปสอ/SSRT/MCATT 0 0

สาขาโรคติดต่อ โรคติดต่ออยา่งครอบคลุมและ และ กกบ เพื่อทบทวนแนวทาง PCT อายรุกรรม 

มปีระสิทธภิาพ และจดัต้ังสูนย ์EOC 

2.บูรณาการงาน SRRT ร่วมกบั

MCATT 

3. จดัท าแนวทางคู่มอืการรายงาน

และควบคุมสถานการณ์และการ

จดัการเมื่อเกดิเหตุและโรคติดต่อ

4.รพ.สนับสนุนการด าเนินงานและ

พัฒนานวตกรรมหรืองานวจิยั

5.ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน

และปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง

0 0

แผนปฏิบัตกิารตามยทุธศาสตร์ การพัฒนาระบบสขุภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จงัหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอยีด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอยีดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

หมายเหตุ บูรรณากงานร่วมกบังาน HRD และ งาน CD คปสอ.



1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

3. โครงการ พฒันาคุณภาพบริการด้านการโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

4. เปาูประสงค์ เพื่อพฒันาคุณภาพบริการด้านการโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

5. ตัวชี้วัด รหสัKPI  SK152   ชื่อตัวชี้วัด อตัราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงคลอดลดลง  ≤ 0.5 ต่อแสนประชากร /รหสัKPI  SK152 ตัวชี้วัด อตัราการปวุยด้วยโรคหนองใน (ทกุกลุ่มอายุ) ลดลง  ≤ 11.06 ต่อแสนประชากร

 ตัวชี้วัด รหสัKPI  SK153   ชื่อตัวชี้วัด กลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการปอูงกนัโรคเอดส์ และ STIs  ร้อยละ 80(รายไตรมาส ร้อยละ40 60 80 / รหสัKPI  SK157  ชื่อตัวชี้วัด มกีารจัดมมุถุงยางอนามยั  ร้อยละ 100

 ตัวชี้วัด รหสัKPI  SK158 ชื่อตัวชี้วัด ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการวินจิฉัยแล้ว  ได้รับยาต้านการรักษาด้วยยาต้านไวรัส  ร้อยละ 90 /รหสัKPI  SK159 ชื่อตัวชี้วัด จ านวนผู้เสียชีวิตจากเอดส์ ลดลงจากปทีี่ผ่านมา  ร้อยละ 50

ผู้รับผิดชอบ....นางสุภา  ผาสุก โทรศัพท ์……0818780701……………………………………..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
เงินบ ารุง

20  โครงการ พฒันาระบบบริการ 1.เพื่อพัฒนาระบบริการด้านการ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ค า พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน aid 14,280 14,280

ด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง ดูแลรักษาโรคเอดส์และโรคติอต่อ ปรึกษาเป็นคู่และการจัดการผล จ านวน 1 คน 

เพศสัมพนัธ์ ทางเพศสัมพันธ์อย่างครอบคลุมและเลือดต่าง

มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน aid 9380 9,380 18,760

การดูแลรักษา HIV/STI จ านวน 1 คน /2 คร้ัง

3.กิจกรรมการคัดกรองค้นหาเชิงรุก โรงเรียนมธัยมทกุแหง่ 0

ในกลุ่มเส่ียง โรงเรียนขยายโอกาสทกุแหง่ 0

ในอ าเภอขุขันธื 

4.พัฒนาคลินิกบริการ HIV/STI ค่าเยี่ยมส ารวจ ผู้เยี่ยม 3  คน 118,400 118,400

ให้ได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง ค่าที่พกั/ค่าเดินทาง

9380 142,060 151,440

กจิกรรม 

(รายละเอยีด)

กลุ่ม

เปาูหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอยีดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

รวม (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยส่ีสิบบาท)

แผนปฏิบัตกิารตามยทุธศาสตร์ การพัฒนาระบบสขุภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จงัหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์



O ภารกจิเชิงยทุธศาสตร์ O ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

3. โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอนามัยฟันดี 

4. เปูาประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้านการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดต่อ 

5. ตัวชี้วัด  รหัส KPI  SK021   ชื่อตัวชี้วัดร้อยละผู้สูงอายกุลุ่มเปูาหมายได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว   

รหัส KPI SK 179  ชื่อตัวชี้วัด  อ าเภอมีผลงานวิชาการ หรืองานวิจยั น าเสนอในเวทีวิชาการระดับจงัหวัด หรือ เขต หรือ ประเทศ

ผู้รับผิดชอบ.....นางเสาวนีย ์บุพตา โทรศัพท์ …045814290-4 ต่อ 198 

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง 

จังหวดั
เงินบ ารุง

15 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงวยั 1. พือ่พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงวยั 1. ตรวจคัดกรองสุขภาพฟนั กกบ/คปสอ/SSRT/MCATT 0 0

อนามัยฟันดี ใหม้ีอนามัยทันตกรรมดี ในผู้สูงอายอุยา่งครอบคลุม PCT อายรุกรรม 

2.ใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลช่องปาก

และสุขภาพฟนั

3.ตรวจคัดกรองผู้สูงอายทุี่จ าเปน็

ต้องใส่ฟนัปลอม

4.ติดตามประเมินผลผู้สูงอายุ

ที่ได้รับฟนัปลอมอยา่งต่อเนื่อง

5.สรุปผลการด าเนินงานและราย

งานผลให ้กกบ  ทราบ 

0 0หมายเหตุ บรูรณาการในงานประจ าและใช้งบประมาณร่วมกับ คปสอ.

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ ์ อ าเภอขขุนัธ ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วัตถปุระสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอียด)

กลุ่ม

เปูาหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



O ภารกจิเชิงยทุธศาสตร์ O ภารกจิประจ า/พื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข …ยทุธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)…………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

3. โครงการ  ประเมินติดตามความส าเร็จของแผนปฏฺบัติการโรงพยาบาล

4. เปูาประสงค์ ประเมินติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏฺบัติการให้มีประสิทธภิาพ

5. ตัวชี้วดั  5.1 รหัส KPI sk014 ชื่อตัวชี้วดั ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบ....นางมะลิวาส สุทธพิันธ ์ โทรศัพท์ …0874421278

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ต าบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง

 จังหวัด
เงินบ ารุง

27 ประเมินติดตามความส าเร็จ 1.เพื่อใหม้ีการด าเนินงานตามแผน 1. ประชุมจัดท าแผนปฏบิัติการ คณะกรรมการบริหาร 10200 10200

ของแผนปฏบฺติัการโรงพยาบาล ปฏบิัติการอยา่งต่อเนื่องตามก าหนดเวลา ร่วมกนัของคณะกรรมการบริหาร จ านวน 34 คน

2. เพื่อติดตามปัญหาอปุสรรคจาการ 2.รวบรวมแผนปฏบฺัติการเพื่อขออนุมัติ ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ

ด าเนินงานของทุกหน่วยงานและให้ ด าเนินการ จ านวน 12 คร้ัง

มีการปรับปรุงพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 3.ประชุมชี้แจงถา่ยทอดแผนปฏบิัติการ

3.เพื่อวัดผลความส าเร็จของแผนปฏบิัติ ใหผู้้เกี่ยวขอ้วงทราบ

การอยา่งต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 4. ด าเนินการตามแผนปฏบฺัติการ

5.ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

อยา่งต่อเนื่องในวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารทุก 1 เดือน

10,200 10,200รวม (หนึง่หมืน่สองร้อยบาทถว้น)

แผนปฏบิัตกิารตามยทุธศาสตร์ การพัฒนาระบบสขุภาพ โรงพยาบาลขขุนัธ์  อ าเภอขขุนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ วตัถุประสงค์
กจิกรรม 

(รายละเอยีด)

กลุ่ม
เปูาหมาย/

จ านวน

 แหล่งงบประมาณ (รายละเอยีดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



PP 
(1)  OPD 
(2) PPA (3) งบกองทุนต าบล(4) งบ สสจ. 
(5) เงินบ ารุง รพ. อ่ืนๆ (6.2) ระบุ อ่ืนๆ (6.3) ระบุ

1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรกรคุณภาพในโรงพยาบาล 20,280 นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา

2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 0 นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ   0 นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา

4 การพัฒนาระบบบริการและคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐาน 1,440 นายนพพร สุทธิพันธ์

5 การพัฒนาระบบบริการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย 3,250 นายนพพร สุทธิพันธ์

6 โครงการพัฒนาระบบการจัดซ้ือร่วม 0 นายนพพร สุทธิพันธ์

7 การพัฒนาคุณภาพการรักษามารดาและทารกให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 3,000 นางสุภา   ผาสุก

7.1 โครงการการพัฒนาคุณภาพการรักษามารดาและทารกให้ห่างไกลโลหิตจาง 0 นางสุภา   ผาสุก

8 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 0 นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนา Service plan 2,918,450 นายเด่นชัย  ดอกพอง

10 โครงการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข 12,400 นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์

11 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 24,700 นายเด่นชัย  ดอกพอง

12 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 44,750 นางมะลิวาส สุทธิพันธ์

13 โครงการพัฒนาคุณภาพบการพยาบาลให้ผ่านการประเมินรับรองจากองค์กรภายนอก 97,800 นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์

14 โครงการพัฒนาอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 63,800 นายณรงค์กฤฎิ์  พลค า

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจฟันดี 0 นางเสาวนีย์ บุพตา

16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 3,000 นายสนั่น   เทียนทอง

17 โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 0 นายสนั่น   เทียนทอง

3 กองทุน

3,192,870

ตารางแสดงสรปุแผนปฏัติการ  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรสีะเกษ งบประมาณ ป ี2563

ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ
แหล่งงบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

            แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลขุขันธ์

รวม



PP 
(1)  OPD 
(2) PPA (3) งบกองทุนต าบล(4) งบ สสจ. 
(5) เงินบ ารุง รพ. อ่ืนๆ (6.2) ระบุ อ่ืนๆ (6.3) ระบุ

18 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้ า 0 นายสนั่น   เทียนทอง

19 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคติดต่อ 0 นายณรงค์กฤษฎิ์  พลค า

20 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 151,440 นางสุภา ผาสุก

21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 287,500 นายสนั่น   เทียนทอง

22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคสุขภาพจิตและจิตเวช 0 นางกาญจนา นามบุตรดี

23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อ 60,000 นางกาญจนา นามบุตรดี

24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการบาดเจ็บและเจ็บปุวยฉุกเฉิน 0 นางกาญจนา นามบุตรดี

25 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสาขามะเร็ง 0 นางกาญจนา นามบุตรดี

25 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการแพทย์แผนไทย 0 นางชยิสรา  ค าแสน

27 โครงการประเมินติดตามความส าเร็จของแผนปฏิบัติการโรงพยาบาล 10,200 นางมะลิวาส สุทธิพันธ์

รวม 509,140

3,702,010รวม (สมาล้านเจ็ดแสนสองพันสิบบาทถ้วน)

            แผนปฏิบตัิการ  โรงพยาบาลขุขันธ์

ตารางแสดงสรปุแผนปฏัติการ  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรสีะเกษ งบประมาณ ป ี2563

ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ
แหล่งงบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ



รหัส KPI จ านวน จ านวน เลขที่ งบประมาณ

KPI โครงการ โครงการ เงินบ ารุง รพ.

1 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป SK001- SK012 12 3 1,2,3 20,280 นางธัญรัศมิ์ เกตุวงษา

2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ SK013-SK 016 4 1 27 10,200 นางมะลิวาส สุทธิพันธ์

3 กลุ่มงานทันตกรรม SK017-SK 025 9 2 6,15 0 นางเสาวนีย์ บุพตา

4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข SK026 -SK 057 32 3 4,5,6 4,690 นายนพพร สุทธิพันธ์

5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ SK058 -SK 077 20 3 16,17,18 6,600 นายสนั่น   เทียนทอง

6 กลุ่มงานคบคุมโรคติดต่อ SK078 -SK 179 102 2 19,,20 151,440 นายณรงค์กฤษฎิ ์ พลค า

7 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ SK180 -SK 243,SK453-SK456 68 3 7,7.1,8 3,000 นายนพพร สุทธิพันธ์

8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและบริการ SK244 -SK 268 25 2 12,13 142,550 นางมะลิวาส สุทธิพันธ์

9 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล SK269 -SK 280 12 3 8,9,10,11 2,955,550 นายเด่นชัย  ดอกพอง

10 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ SK281 -SK 287 7 1 21 287,500 นายสนั่น   เทียนทอง

11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ SK288 -SK 297 10 1 14 63,800 นายณรงค์กฤษฎิ ์ พลค า

12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดSK298 -SK435 138 4 22,23,24,25 60,000 นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์

13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก SK436 -SK452 17 1 26 0 นางชยิสรา ค าแสน

456 29 3,705,610รวม (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันส่ีร้อยสิบบาทถ้วน)

ตารางแสดงสรุปแผนปฏัตกิาร  อ าเภอขขุนัธ์  จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ปี 2563

ที่ กลุ่มงานรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

            แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลขุขันธ์


