
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักการ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาล/
20 หน่วย

มีนวัตกรรม
แห่งความ
พอเพียง 1 เร่ือง

 ไม่ใช้งบประมาณ ทีมพัฒนา
คุณภาพ รพ.

2. จัดประกวดนวัตกรรมของแต่ละ
หน่วยงาน

 ใช้ร่วมกับงาน
คุณภาพ HA

ทีมพัฒนา
คุณภาพ รพ.

3. น าผลงานท่ีได้รับรางวัลไปทดลองใช้กับ
หน่วยงานและชุมชน

  ไม่ใช้งบประมาณ ทีมพัฒนา
คุณภาพ รพ.

4. เผยแพร่ผลงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
และส่งเข้าประกวดภายนอก

 ไม่ใช้งบประมาณ ทีมพัฒนา
คุณภาพ รพ.

-               

โทรศัพท์/โทรสาร 034-677301-2  ต่อ 135 / 034-677299
E-mail : none.0609@gmail.com

1.โครงการหน่ึงหน่วยงาน  หน่ึงนวัตกรรมแห่งความพอเพียง
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน
ผู้จัดท า  นางสาวสุนันท์   จันทร์ทอง

1.เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรน า
ความรู้ด้าน
พอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินงาน
และสามารถ
น าไปใช้ท้ังใน
หน่วยงาน นอก
หน่วยงานและ
ชุมชน

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
              2) ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ด้านพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน
              3) สนับสนุนให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรมด้านสุขภาพตามแนวพระราชด าริ  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. จัดท าแผนเงินบ ารุง อย่างสมเหตุสมผล ๑.เพ่ือให้การใช้
งบประมาณ
เป็นไปด้วยความ
ระมัดระวังและมี
วินัยทางการเงิน
การคลัง

มีแผนเงินบ ารุง 
 ใช้ 1 แผน

แผนเงินบ ารุงมี
ความคลาด
เคล่ือน ไม่เกิน
ร้อยละ 10

    ไม่ใช้งบประมาณ งานบริหาร

2. ส่งเจ้าหน้าท่ีการเงินเข้ารับการอบรม 2.เพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรทาง
การเงิน

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 4 คน

2 คร้ัง/คน/ปี   15,000 7,500     7,500     งานบริหาร

3. จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการ
คลัง

3.เพ่ือเพ่ิมรายได้
และลดค่าใช้จ่ายท่ี
ไม่จ าเป็นหรือมาก
เกินไป

มีแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง
 ใช้ 1 แผน

แผนประมาณ
การรายได้และ
ค่าใช้จ่ายมี
ความคลาด
เคล่ือนไม่เกิน
ร้อยละ 5

    ไม่ใช้งบประมาณ งานบริหาร

4. ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณของ รพ. 4. เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน
ทางด้านการเงิน
การคลังเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทุกไตรมาส     
  (4 คร้ัง)

ระดับวิกฤต
ทางการเงิน
<ระดับ 7

    ไม่ใช้งบประมาณ งานบริหาร

15,000 7,500     7,500     

โทรศัพท์/โทรสาร 034-677301-2  ต่อ 135 / 034-677299    E-mail : none.0609@gmail.com

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของโรงพยาบาลด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)

              2) ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ด้านพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน
              3) สนับสนุนให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรมด้านสุขภาพตามแนวพระราชด าริ  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธท่ี    1) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้จัดท า  นางสาวสุนันท์   จันทร์ทอง

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)ระยะเวลาในการด าเนินงาน

รวมเงิน



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ
วิเคราะห์การใช้สาธารณูปโภค และร่วมกัน
ก าหนดนโยบาย มาตรการในการควบคุมค่า
สาธารณูปโภค

1.เพ่ือสร้าง
จิตส านึกให้
เจ้าหน้าท่ีในการ
ประหยัดพลังงาน

เจ้าหน้าท่ี รพ.
126 คน

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายสา
ธารณูป โภค 
ของ รพ. ลดลง
จากเดิมร้อยละ
 5 ต่อปี

  ไม่ใช้งบประมาณ งานบริหาร

2. ประกาศนโยบายและมาตรการให้
เจ้าหน้าท่ีรับทราบ

 ไม่ใช้งบประมาณ งานบริหาร

3. สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน  ไม่ใช้งบประมาณ งานบริหาร

4. ก ากับติดตามทุกเดือน โดย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

    ไม่ใช้งบประมาณ งานบริหาร

-               

โทรศัพท์/โทรสาร 034-677301-2 ต่อ 135 / 034-677299
E-mail : none.0609@gmail.com

ผู้จัดท า  นางสาวสุนันท์   จันทร์ทอง

              3) สนับสนุนให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรมด้านสุขภาพตามแนวพระราชด าริ  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในโรงพยาบาล

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน

              2) ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ด้านพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
Green & Clean Hospital ระดับดีมาก 
Plus

เพ่ือให้ รพ. มีการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี
และเหมาะสม

โรงพยาบาล
ชุมชน 1 แห่ง

1.โรงพยาบาล 
พัฒนอนามัย
ส่ิงแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN
 Hospital 
ระดับดีมาก plus

    120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

2. พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ี

 

3. พัฒนาตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีว
 อนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม

 

4. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่หน่วยงานอ่ืนและชุมชน

 

5. ออกแบบจัดกิจกรรม 4 ส. ใน
โรงพยาบาลเป้าหมาย(เสียง สังคม
ส่ิงแวดล้อม สร้างความรู้)

 

6. บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือจัดท า
แนวทางการลดใช้พลังงาน และเพ่ิมการใช้
พลังงานทดแทน

 

7. พัฒนาโรงพยาบาลสู่รมณียสถาน
เช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนและชุมชน

 

8. โรงพยาบาลสีเขียว (GREEN Hospital) 
มุ่งสู่รมณียสถาน

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวใน
โรงพยาบาล

โรงพยาบาล
ชุมชน 1 แห่ง

1.พ้ืนท่ีสีเขียว
นอกอาคาร>60%
2.พ้ืนท่ีสีเขียว
ภายในอาคาร>
20%

 

120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence )
กลยุทธท่ี    1) ส่งเสริมระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลออกสู่ชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
1. โครงการโรงพยาบาลสีเขียว ( GREEN  Hospital ) สู่รมณียสถาน

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

คณะ กรรม
 การ ENV

และIC

รวมเงิน



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. จัดต้ังคณะท างาน Health literacy เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเส่ียงมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มเส่ียงโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงในอ าเภอ
ห้วยกระเจา

โรงพยาบาลมี
การด าเนินการ
สร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มเส่ียงโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง
อย่างน้อย 1
เร่ือง

 25,000 25,000 25,000 25,000

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพและจัดท าส่ือในการสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ



3. วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้



4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน  

5. ประเมินผล/ปรับปรุงการด าเนินงาน 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000
ผู้จัดท า  นางวารีย์  เปียสวน
โทรศัพท์/โทรสาร  084-3949595 / 034-677299
E-mail : waree15@hotmail.co.th

100,000

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence )
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. โครงการส่งเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพในกลุ่มเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์รวม

รวมเงิน



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ

เพ่ือให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงในอ าเภอ
ห้วยกระเจา

โรงพยาบาลมี
ผลการด าเนิน 
งานตาม
แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
อย่างน้อย 5 
ประเด็น

 ไม่ใช้งบประมาณ

2. ประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นปัญหา
ตามบริบทของพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 5 ประเด็น

    10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน (พชต.)



4. ด าเนินงานตามแผน พชอ.5 ประเด็น    

5. ประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทาง 
โดยการประเมินของผู้เย่ียมระดับจังหวัด
และเขตสุขภาพ

 

6. สรุปผลและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
ผู้จัดท า  นางวารีย์  เปียสวน
โทรศัพท์/โทรสาร  084-3949595 / 034-677299
E-mail : waree15@hotmail.co.th

รวมเงิน

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence )
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์รวม



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมทีมน า (Monthly 
report)

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ

ทีมน า รพ.
ห้วยกระเจาฯ  
จ านวน 
20 คน

12 คร้ัง/ปี     7,200 1,800 1,800 1,800 1,800

กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA ให้กับเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ

เจ้าหน้าท่ี รพ.
ห้วยกระเจาฯ 
จ านวน 
126 คน

1 คร้ัง/ปี ธค.64 16,800 16,800

กิจกรรมท่ี 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
ใหม่ (SAR 2020)

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
มาตรฐาน
SAR 2020

1 คร้ัง/ปี   1 คร้ัง/ปี กพ.65 5,600 5,600

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการบริหารความ
เส่ียง 2P Safety สู่งานประจ า

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจการ
จัดการบริหาร
ความเส่ียง 2P 
Safety

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี มีค.65 5,600 5,600

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเย่ียม
ส ารวจภายในโรงพยาบาล (Internal 
Survey

บุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

2 คร้ัง/ปี 2 คร้ัง/ปี มค.65 กย.64 5,600 2,800 2,800

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติตามมาตรฐาน HA  

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

งานพัฒนา
คุณภาพ 

(ศูนย์คุณภาพ)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกับทีมท่ีปรึกษาพ้ืนท่ีและเครือข่าย 
QLN  จังหวัดกาญจนบุรี 
ลงเย่ียมส ารวจโรงพยาบาล

บุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี มค.65 5,600 5,600

กิจกรรมท่ี 7 ประชุมมหกรรมคุณภาพและ
น าเสนอผลงาน “การพัฒนาคุณภาพ 
CQI,Suggestion,Innovation

บุคลากรมีผลงาน
วิชาการ,นวัตกรรม
ในองค์กร

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี สค.64 16,800 16,800

กิจกรรมท่ี 8  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้การเย่ียมโรงพยาบาล
เพ่ือการรับรองกระบวนการคุณภาพตาม
มาตรฐานHA (Re-Accreditation Survey)
 โดยผู้เย่ียมประเมิน สรพ.

บุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
มาตรฐาน HA

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี กพ.64 150,300 150,300

213,500 18,600 171,700 1,800 21,400

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติตามมาตรฐาน HA (ต่อ)  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน
ผู้จัดท า  นางสาวนันทิยา วงศ์ปัญญาทรัพย์
โทรศัพท์/โทรสาร  089-5462583 / 034-677299
E-mail : mum1705@hotmail.com

งานพัฒนา
คุณภาพ

(ศูนย์คุณภาพ)

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1.อบรมวิชาการ/ฟ้ืนฟูความรู้ระบบงาน
คุณภาพ/ ฟ้ืนฟูทักษะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ /ควบคุมคุณภาพภายใน
และทดสอบควาช านาญจากองค์กรภายนอก
 / หลักสูตรสัมพันธ์กับ
มาตรฐาน ISO 15189 ISO 15190

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ บุคคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ

อัตรา จนท.ได้
เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ
อบรมศึกษาดู
งาน >50%

    40,000         10,000 10,000 10,000 10,000

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและInter 
Comparisons testing

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้
แก่บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงาน
เก่ียวข้องกับงาน
เทคนิคการแพทย์

จนท.รพ.ห้วย
กระเจา
จนท.รพ.สต 6 
แห่ง

1 เร่ือง / ปี  2,000 2,000

3.การตรวจติดตามภายในโดย ทีมพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ จาก สสจ.

เพ่ือตรวจติดตาม
งานคุณภาพ ตาม
มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์

ตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 
1 คร้ัง / ปี

จ านวนการ
ตรวจติดตาม
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 
1 คร้ัง

 2,000 2,000

4.ทบทวนระบบริหารงานคุณภาพ เพ่ือทบทวนระบบ
บริหาร งาน 
คุณภาพงาน
เทคนิคการแพทย์

1 คร้ัง / ปี จ านวนทบทวน
ระบบ
บริหารงาน
คุณภาพ 1 คร้ัง

 ไม่ใช้งบประมาณ

5.กิจกรรม 5 ส. Big cleaning เพ่ือด าเนินการ
ตามมาตรฐาน  5
 ส.

2 คร้ัง / ปี Big Cleaning
2 คร้ัง

  ไม่ใช้งบประมาณ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
1.2 โครงการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงาน
เทคนิค

การแพทย์

กลยุทธท่ี    1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

6.สมัคร EQA ครบทุกสาขา เพ่ือทดสอบความ
ช านาญของ
ผู้ปฏิบัติงาน

สมัคร EQA 
ครบทุกสาขา

EQA > 3.0  30,000 30,000

7.ท า IQC ครบทุกTest เพ่ือทดสอบ
สมรรถนะของ
เคร่ืองมือ

ท า IQC ครบ
ทุกTest

อัตราการควบคุม
คุณภาพภายใน
ครบทุกรายการ
ตรวจ 100%

    ไม่ใช้งบประมาณ

8.เปรียบเทียบการตรวจระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

เพ่ือเปรียบเทียบ
การตรวจระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

ท าการ
เปรียบเทียบ
การตรวจ
ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ
ท่ีผ่านมาตรฐาน
 LA

  ไม่ใช้งบประมาณ

9.การทบทวนเอกสารคุณภาพ เพ่ือทบทวน
เอกสารคุณภาพ
ของกลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์

1 คร้ัง / ปี ทบทวน
เอกสารคุณภาพ
 1 คร้ัง

 ไม่ใช้งบประมาณ

10.การสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
โดยหน่วยงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 17025

เพ่ือสอบเทียบ
เคร่ืองมือและดูแล
รักษา

เคร่ืองมือตรวจ
ทาง
ห้องปฏิบัติการ
 29 รายการ

 ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
1.2 โครงการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงาน
เทคนิค

การแพทย์

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

11.ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

12 คร้ัง / ปี 1.อัตราความ
พึงพอใจของ
ญาติและผู้ป่วย
 >80%
2.อัตราความ
พึงพอใจของ
แพทย์ >80%
3.อัตราความ
พึงพอใจของ
พยาบาล >80%
4.อัตราข้อร้อง 
เรียนของผู้ รับ
บริการทาง
ห้องปฏิบัติการ
<2 เร่ือง/เดือน
5.อัตรา
ข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเรียน 
ได้รับการตอบ 
สนอง 100%

    ไม่ใช้งบประมาณ กลุ่มงาน
เทคนิค

การแพทย์

74,000 40,000 12,000 10,000 12,000
ผู้จัดท า  นายเจนณรงค์ ทรัพย์ถาวรชัย
โทรศัพท์/โทรสาร  096-9235465 / 034-677299
E-mail genie4444@hotmail.co.th

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
1.2 โครงการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1.จัดเตรียมเอกสารประกอบการรับรอง
ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

1เพ่ือเตรียม
ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยเข้าสู่
กระบวนการ
รับรองคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 

ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาล 
1 หน่วยงาน
(1 คร้ัง/ปี)

ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ผ่านการรับ 
รองคุณภาพ 
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
(1 คร้ัง/ปี)

ตค-ธค.64 2,500 2,500 กลุ่มงาน
รังสีวิทยา

2.รับการเย่ียมส ารวจภายใน (internal 
audit) โดยทีมจังหวัด

2.เพ่ือส่งเสริม
วิชาการและ
ทักษะแก่บุคลากร
 ด้านการพัฒนา
งานคุณภาพ

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี มีค.65 2,500 2,500 กลุ่มงาน
รังสีวิทยา

3.รับการตรวจเย่ียมจากผู้แทนส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการกรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์(external audit)

๓.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
งานรังสีวินิจฉัย     

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี มิย.65 12,000 12,000 กลุ่มงาน
รังสีวิทยา

4.พัฒนาระบบการส่ือสาร
เช่น Line Group, Smart Hospital,Web
 Page มีทีมพ่ีเล้ียงโดยศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

๔.เพ่ือพัฒนา
ระบบการส่ือสาร
ในรูปแบบต่างๆ

1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี ตค.-ธค.64 ไม่ใช้งบประมาณ
ได้รับสนับสนุน

จากกรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กลุ่มงาน
รังสีวิทยา

17,000 2,500 2,500 12,000
ผู้จัดท า  นางสาวนันทิยา วงศ์ปัญญาทรัพย์
โทรศัพท์/โทรสาร  089-5462583 / 034-677299
E-mail : mum1705@hotmail.com

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
1.3โครงการพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

โทรศัพท์/โทรสาร  089-2573166 / 034-677299

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ

ผู้จัดท า  นายนิพนธ์   ภู่ตระกูล

E-mail : maekanink_nap@hotmail.com

    ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ 
บุคลากร รพ.สต. 
ในเครือข่าย รพ.
ห้วยกระเจาฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาคุณภาพ 
เรียนรู้เกณฑ์การ
ประเมิน รพ.สต. 
ติดดาว            2.
เพ่ือขยายขีดความ 
สามารถและ
สะดวกต่อการ
เข้าถึงบริการของ
ประชาชนใกล้บ้าน
ใกล้ใจ             3.
เพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดการความ
เส่ียงและปรับปรุง
แนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยให้
เหมาะสม

1. คปสอ.ห้วย
กระเจาจ านวน
 30 คน
2. รพ.สต.ท่ีอยู่
ในเครือ ข่าย 
รพ.ห้วยกระเจา
ฯ ผ่านเกณฑ์
การพัฒนา
คุณภาพ รพ.
สต. ติดดาว 
จ านวน 6 แห่ง

1. เข้าร่วมการ
อบรมร้อยละ 
100
2. ร้อยละ รพ.
สต.ท่ีอยู่ใน
เครือข่ายของ 
รพ.ห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ
 ๘๐ พรรษา 
ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 
ร้อยละ 90 

กลุ่มการ
พยาบาล 
คปสอ.ห้วย

กระเจา

1.ส่งเสริมให้ รพ.สต. ในเครือข่าย
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา เรียนรู้เกณฑ์การประเมิน รพ.
สต. ติดดาว



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

2.พัฒนาให้ รพ.สต.ท่ีอยู่ในเครือข่ายของ
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ด าเนินงานตามเกณฑ์

    ไม่ใช้งบประมาณ

3.ประเมิน รพ.สต.ติดดาว   ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้จัดท า  นายนิพนธ์   ภู่ตระกูล
โทรศัพท์/โทรสาร  089-2573166 / 034-677299

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

E-mail : maekanink_nap@hotmail.com

กลุ่มการ
พยาบาล 
คปสอ.ห้วย

กระเจา

4. เพ่ือพัฒนา
หน่วยบริการทุก
ระดับผ่านการ
รับรองคุณภาพ
บริการ เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้รับ
และผู้ให้บริการ   
5.เพ่ือติดตาม
ประเมินผลและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน รพ.สต.
ติดดาว
6.เพ่ือพัฒนาให้ 
รพ.สต.ทุกแห่งท่ีอยู่
ในเครือข่าย ของ  
รพ.ด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพให้
ได้มาตรฐานบริการ
ตามเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว ให้ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1.พัฒนาความเช่ียวชาญด้านการดูแลผู้ป่วย
โรคทางตา
1.1 ตรวจคัดกรองสายตา ผู้สูงอายุ 60 ปี
ข้ึนไป 

1. เพ่ือให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการและ
ได้รับการรักษา
ตามมาตรฐาน

1.ผู้สูงอายุ 60
 ปีข้ึนไป ได้รับ
การคัดกรอง
สายตา จ านวน 
5,303 คน

๑.ร้อยละ
ผู้สูงอายุ 60 ปี
ข้ึนไป ได้รับ
การคัดกรอง
สายตา (≥ร้อย
ละ 75)

 ใช้ร่วมกับงาน
พัฒนาคลินิก

ผู้สูงอายุ

กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์รวม

1.2 โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ปี 2564 
                                         -
กิจกรรมบริการผ่าตัดตาต้อกระจก          
ปีละ 2 คร้ัง

2.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการตรวจคัด
กรองรักษาโรคทาง
ดวงตา โดยจักษุ
แพทย์             3.
เพ่ือให้ผู้ป่วย 
Blinding  
cataract เข้าถึง
การผ่าตัดทางตา
และได้รับการดูแล
ต่อเน่ือง

2.ผู้ป่วยต้อ
กระจกชนิด
บอด (Blinding
 Cataract) 
ได้รับการผ่าตัด
50 คน 

2.ร้อยละผู้ป่วย
ต้อกระจกชนิด
บอด (Blinding
 Cataract) 
ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 
(≥ร้อยละ 80)

      39,710    39,710 คลินิกตา 
กลุ่มการ

พยาบาล, 
ทีมผ่าตัดตา

 1.3 กิจกรรมบริการตรวจโรคตาท่ัวไป และ
โรคต้อหิน โดยจักษุแพทย์ รพ.เมตตา
ประชารักษ์ ผ่านระบบ Telehealth

4.เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาโรคทางตา 
เข้าถึงแพทย์เฉพาะ
ทาง

1.ผู้ป่วยโรคทาง
ตาท่ัวไป 10 คน 
2.ผู้ป่วยโรคต้อหิน
 5 คน

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคตาเข้าถึง
แพทย์เฉพาะทาง
(≥ร้อยละ 50)

  คลินิกตา 
กลุ่มการ
พยาบาล

1.4 ติดตามประเมินผล 1 คร้ัง  ทีมผ่าตัดตา

79,420    39,710    39,710

โทรศัพท์/โทรสาร  086-1697967 / 034-677299

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา

รวมเงิน

ผู้จัดท า  นส.วารุณี  ฮวดล้ิม

E-mail : Warunee 18 Oct@gmail.com

2.1 โครงการพัฒนาศูนย์เช่ียวชาญทางตา ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

79,420



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

๑. เปิดให้บริการคลินิกชะลอไตเส่ือม (CKD
 Clinic) ทุกวันจันทร์ และอังคาร

1.ชะลอความ
เส่ือมของไต

487 คน ๑. ให้บริการ
คลินิกชะลอไต
เส่ือม
 (CKD Clinic) 
ร้อยละ 1๐๐

    0 CKD CLinic

2. ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง (ผู้ป่วยNCD , ผู้สูงอายุ 
๖๐ปีข้ึนไป) ได้รับการคัดกรองระดับการ
ท างานของไต (eGFR) อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

2.การคัดกรองไต
ในกลุ่มเสียง

3,535 คน 2.ผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียง (ผู้ป่วย
NCD , ผู้สูงอายุ
 ๖๐ปีข้ึนไป) 
ได้รับการคัด
กรองระดับการ
ท างานของไต 
(eGFR)  ปีละ 
1 คร้ัง>ร้อยละ
 ๘๐

    31,815 15,907.50 15,907.50 0 0 CKD Clinic
+ห้องปฏิบัติ

การ

3. ผู้ป่วย CKD Stage ๓ – ๕ ได้รับการให้
ค าปรึกษาด้านยา การปฏิบัติตัวและโภชนะ
บ าบัดเฉพาะโรค

3.การให้
ค าปรึกษาในผู้ป่วย
ไตวายเร้ือรัง

487 คน 3.ผู้ป่วย CKD 
Stage ๓ – ๕ 
ได้รับการให้
ค าปรึกษาร้อย
ละ 1๐๐

    0 CKD Clinic

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2.โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา
2.2  โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อท่ีเป็นเลิศ ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

4.ผู้ป่วย CKD Stage ๕ ทุกราย ท่ีปฏิเสธ
ล้างไต ได้รับค าปรึกษาPallative care  
โดย พยาบาลCM หรือแพทย์

4.การให้
ค าปรึกษาในผู้ป่วย
ไตวายระยะสุดท้าย

24 คน 4.ผู้ป่วย CKD 
Stage ๕ ทุก
ราย ท่ีปฏิเสธ
ล้างไต ได้รับ
ค าปรึกษา
Pallative care
  ร้อยละ 1๐๐

    0 CKD Clinic

5.ผู้ป่วย ESRD ท่ีปฏิเสธล้างไตส่งเข้าทีม
Pallative caare

5.ผู้ป่วยESRD 
ได้รับการดูแล
แบบ
ประคับประคอง

24 คน 5.ร้อยละของ
ผู้ป่วยESRD 
ปฏิเสธล้างไต 
ได้รับการดูแล
แบบประคับ 
ประคอง 100
 %

    0 0 0 0 0 ทีม
Pallative 
care

31,815 15,907.50 15,907.50

โทรศัพท์/โทรสาร 095-9505129 / 034-677299

กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา
2.2  โครงการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคไตแบบไร้รอยต่อท่ีเป็นเลิศ ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ผู้จัดท า  นางจันทร์เพ็ญ  สืบบุก 

E-mail : khawphang1@hotmail.com



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

๑. เปิดให้บริการคลินิกโรคผิวหนัง 1. ประชาชน
สามารถเข้าถึง
บริการและได้รับ
การรักษาตาม
มาตรฐาน

 รพ.มีคลินิก
โรคผิวหนัง
ให้บริการ

 1. Skin Clinic
  บริการ 1 
คร้ัง/ปี

   ไม่ใช้งบประมาณ คลินิกโรค
ผิวหนัง

2. ลดการส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคผิวหนัง
จากระดับปฐมภูมิ
ถึงระดับทุติยภูมิ

2. ร้อยละการ
ส่งต่อผู้ป่วยโรค
ผิวหนังลดลง

3. ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรค
ผิวหนังเข้าถึง
บริการและ
ได้รับการรักษา
ตามมาตรฐาน 
โดยแพทย์
ผิวหนัง
เพ่ิมข้ึน

โทรศัพท์/โทรสาร  086-1697967 / 034-677299

2.3 โครงการพัฒนาศูนย์เช่ียวชาญทางผิวหนัง ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้จัดท า  นส.วารุณี  ฮวดล้ิม

E-mail : Warunee 18 Oct@gmail.com

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วย
Palliative care ท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายของ
ชีวิต

เพ่ือให้ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

100  ราย ผู้ป่วยPalliative
 care ได้รับการ
ดูแลในระยะ
สุดท้าย 
ร้อยละ๘o%

    ไม่ใช้งบประมาณ

2. จัดระบบการให้ค าปรึกษาของทีม
Palliative care ของโรงพยาบาลแม่ข่าย 
24 ช่ัวโมง

เพ่ือให้ผู้ป่วย 
Palliative  care 
ได้รับการดูแลท่ี
เหมาะสม

40  ราย ผู้ป่วย Palliative
  care ได้รับ
ค าปรึกษา
ร้อยละ ๘o%

   

3. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย Palliative
 care ท่ีต้องการกลับมาเสียชีวิตท่ีบ้าน

เพ่ือให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึง
ระบบการให้ 
บริการแบบ
Palliative  care

4o  ราย ญาติมีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการแบบ
Palliative   
care ร้อยละ 
๘๕%

   

4. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ให้ผู้ป่วย

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การสนับสนุน
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

4o  ราย ร้อยละ 50ของ
ผู้ป่วย PC ได้รับ
การสนับสนุน
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

   

5. ปรับปรุง Palliative Care Unit เพ่ือให้ผู้ป่วย
Palliative care
ได้รับการดูแลตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1 ห้อง ร้อยละ 80ของ
ผู้ป่วย PC ได้รับ
การดูแลใน 
Palliative Care 
Unit

    50,000 50,000

 E-mail : tep_nurse16@hotmail.com

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้จัดท า นางมณภา   กล่ันบุศย์
โทรศัพท์/โทรสาร..082-2974491 / 034-677299      

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา
2.4 โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

คณะกรรม
การ

Palliative 
Care



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

6. เข้าร่วมประชุมวิชาการ Palliative Care เพ่ือให้ทีมดูแล
ผู้ป่วย PC ได้รับ
การพัฒนา และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการดูแลผู้ป่วย

5  ราย ผู้ป่วย 
Palliative  
care ได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อย
ละ๘o%

    ไม่ใช้งบประมาณ

7. บุคลากรได้รับการอบรมหลักสูตร การ
ดูแลแบบประคับประคอง

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความม่ันใจในการ
ให้บริการ แบบ
ประคับประคอง

1 ราย ผู้ป่วย 
Palliative  
care ได้รับการ
ดูแลตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อย
ละ๘o%

 35,000 35,000

85,000 50,000 35,000

 E-mail : tep_nurse16@hotmail.com

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา
2.4 โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

คณะกรรม
การ

Palliative 
Care

รวมเงิน
ผู้จัดท า นางมณภา   กล่ันบุศย์
โทรศัพท์/โทรสาร..082-2974491 / 034-677299      



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
(Service Excellence) สาขาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู

เพ่ือการฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยstroke,
traumatic brain 
injury และspinal
 cord injury 
ระยะก่ึงเฉียบพลัน 

ผู้ป่วยstroke,
traumatic 
brain injury 
และspinal 
cord injury ท่ี
รอดชีวิตและมี
ระยะเวลาการ
เจ็บป่วยยังไม่
เกิน 6 เดือน

1.ผู้ป่วยstroke,
traumatic 
brain injury 
และspinal 
cord injury ท่ี
รอดชีวิตมี
ความสามารถ
ในการด าเนิน
ชีวิตประจ า
วันตามดัชนี 
bathel ADL 
มากกว่า 75
คะแนน ร้อยละ
 60

    ไม่ใช้งบประมาณ

๒. ติดตามเย่ียมผู้ป่วยในชุมชน/รพ.สต. 2. ผู้ป่วยระยะ 
ก่ึงเฉียบพลัน
ได้รับการฟ้ืนฟู
ภายใน
ระยะเวลา 6 
เดือน ร้อยละ80

   

ผู้จัดท า  นางสาวสุพัตรา เดชกล้าหาญ
โทรศัพท์/โทรสาร  034-677301 ต่อ 150 / 034-677299
E-mail : nookae_sd@hotmail.com

2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล

2.5 โครงการดูแลผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลัน ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงาน
เวชกรรม

ฟ้ืนฟู



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1. จัดต้ังคณะกรรมการซ่ึงมีสหวิชาชีพ และ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหลัก

เพ่ือจัดระบบ
บริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ

 1 ทีม  100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2. คัดกรอง ADL,คัดกรอง Geriatric 
syndrome,โรคท่ีเป็นปัญหาและพบบ่อย 
หากพบมีปัญหาส่งต่อเข้าคลินิกผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่
ในภาวะพ่ึงพิง 
ได้รับการดูแลแก้ 
ไขปัญหาสุขภาพท้ัง
กายและจิตใจอย่าง
ต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอตาม
ปัญหาสุขภาพและ
ชุดสิทธิประโยชน์ 
โดยการมีส่วน รวม
ของครอบ ครัว  
ชุมชนและท้องถ่ิน 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี อยู่ใน
สังคมอย่าง มี
ศักด์ิศรีเข้าถึง
บริการอย่างถ้วน
หน้าและเท่าเทียม

ผู้สูงอายุใน
อ าเภอห้วย
กระเจาจ านวน
 5,303 คน

1.ผู้สูงอายุ
ได้รับการคัด
กรองการ
ประกอบ
กิจวัตร
ประจ าวัน(ADL)
 ร้อยละ 90
2.ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ประเมิน 
Geriatric 
syndromes 
โรคท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญท่ี
พบบ่อย ร้อยละ
 60

 

กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์รวม

กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา
2.6 โครงการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

3.ด าเนินการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล เพ่ือจัดระบบ
บริการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีเข้าถึง
บริการ
สาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ

รพ.ห้วยกระเจา
ฯมีบริการ
คลินิกผู้สูงอายุ
(Geriatric 
Clinic) 1 แห่ง

3.ผู้สูงอายุใน
คลินิกได้รับการ
ดูแล ประเมิน 
Comprehensive
 Geriatic 
Assessment 
ร้อยละ 100

 ผู้ป่วยนอก,
 กลุ่มงาน

บริการด้าน
ปฐมภูมิ

และองค์รวม

4.ประชุมทบทวนแนวปฏิบัติตาม 
Guideline โดยทีมสหวิชาชีพ

1 คร้ัง/ปี  

5.จัดท าบัญชียาท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกลุ่ม
ผู้ป่วยสูงอายุ (Geriatic Syndrome

1 คร้ัง/ปี  

6.เคร่ืองมือส าหรับสหวิชาชีพในการ
ด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ เช่น เคร่ืองมือ
ทางกายภาพบ าบัดส าหรับการฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ
, Food Model ส าหรับให้ความรู้ด้าน
โภชนาการแก่ผู้สูงอายุ อุปกรณ์กระตุ้น
สมอง (Brain Stimulation) เป็นต้น

 รพ. 1 แห่ง  

7.ขยายเครือข่ายให้ทุกต าบลของอ าเภอ
ห้วยกระเจา เข้าร่วมโครงการต าบลท่ี มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว  (Long Term Care)

เพ่ือให้ภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุ

พ้ืนท่ีในอ าเภอ
ห้วยกระเจา  4
 ต าบล

  

8.ใช้ช่องทางการส่ือสารข้อมูลผ่านทาง 
Application Line, Face book, Website
 หรือ โทรศัพท์

   

9.ลงข้อมูลผ่านโปรแกรม aging health 
data

   

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

โทรศัพท์/โทรสาร. 084-3949595 / 034-677299
E-mail :  waree15@hotmail.co.th

2. โครงการพัฒนาคุณภาพความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 8 สาขา

รวมเงิน
ผู้จัดท า นางวารีย์   เปียสวน

2.6 โครงการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

4.ผู้สูงอายุท่ีเข้า
รับการบริการใน
คลินิก มี
ความสามารถใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
เพ่ิมข้ึน/คงไว้ ใน
ระดับท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐

5.ต าบลผ่าน
เกณฑ์การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวร้อยละ
 100

กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์รวม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

mailto:waree15@hotmail.co.th


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1.เพ่ิมพูนความรู้ ทันตแพทย์เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา

1.เพ่ือพัฒนา
บุคลากร เพ่ิมพูน
ความรู้ ทันต
แพทย์เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา เพ่ือ
เข้าสู่ความเป็น
เลิศทางทันตกรรม

ทันตแพทย์
จ านวน 4 คน

ทันตแพทย์
อย่างน้อย 
25% ได้รับ
การส่งไปเรียน
เพ่ิมพูนความ
เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา

   - - - -

2. พัฒนาความพร้อมด้านสถานท่ี     และ
เคร่ืองมือทางทันตกรรม รองรับ  ทันตกรรม
เฉพาะสาขา

150,000 0 0 150,000 0

โทรศัพท์/โทรสาร  0876743237, 034-677301 / 034-677299       E-mail : jan_wonderful@hotmail.com , Khunnopawan@gmail.com

2.เพ่ือพัฒนา
ความพร้อมด้าน
สถานท่ี
ส่ิงแวดล้อม 
ปรับปรุงห้อง ทัน
ตกรรมให้พร้อม
รับสถานการณ์โค
วิด 19

ผู้จัดท า  นางสาวนพวรรณ  สลิลปราโมทย์
รวมเงิน

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา
2.7 โครงการ One-stop dental service ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ปรับปรุงระบบ
ส่ิงแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการ 
เคร่ืองแลก
อากาศ Fresh 
air เคร่ืองฟอก
อากาศ จ านวน
 1 ห้อง และ
แอร์คอนดิช่ัน
ติดผนัง 1 ตัว
จากท่ีมี 4 ห้อง
(3 ห้องได้รับ
การปรับปรุง
แล้ว)

หน่วยงานทันต
 กรรมได้รับ
การอนุมัติให้
ปรับปรุงระบบ
อากาศครบ
100%

   150,000 150,000

กลุ่มงาน
ทันต

สาธารณสุข



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

ทีมคณะท างานสหวิชาชีพด าเนินการคัด
กรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

1.เพ่ือเพ่ิมการ
คัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 
ร้อยละ 90

รพ.มีคลินิก
ให้บริการคัด
กรอง ติดตาม 
กระตุ้น
พัฒนาการ ท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง

1.ร้อยละของ
เด็กอายุ 0–5 
ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ
 ร้อยละ 90

 ไม่ใช้งบประมาณ

เจ้าหน้าท่ีคลินิกพัฒนาการเด็กได้รับการ
อบรม ฝึกทักษะ ในการคัดกรองพัฒนาการ
-เจ้าหน้าท่ีคลินิกพัฒนาการเด็กได้รับการ
อบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะ
ทางด้านพัฒนาการเด็ก ( 4 เดือน )

2.เพ่ือติดตาม
เด็กท่ีมี
พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า 
ร้อยละ 20

 2.เด็กอายุ0–
5ปี ท่ีได้รับ 
การคัดกรอง
พัฒนา การ 
พบสงสัยล่าช้า
ร้อยละ 20

 

ด าเนินการให้บริการ ติดตาม กระตุ้น
พัฒนาการ ท่ีได้มาตรฐาน(รพ.ร่วมกับศูนย์
การศึกษาเด็กพิเศษ)

3.เพ่ือให้เด็ก
พัฒนาการล่าช้า
 ได้รับการ
กระตุ้น ร้อยละ
 90

3.เด็กอายุ0–5
ปี ท่ีได้รับการ
คัดกรอง
พัฒนาการ พบ
สงสัยล่าช้า
ได้รับการ
กระตุ้น ร้อยละ
 90

  

ด าเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กแล้วพบ
ปัญหาด้านสุขภาพจิต  ส่งต่อคลินิก จิตเวช
เด็ก

4.เพ่ือลดปัญหา
สุขภาพจิตในเด็ก

เด็กท่ีมีปัญหา
สุขภาพจิต
ได้รับการส่งต่อ
ทุกราย

4.เด็กท่ีมีปัญหา
ได้รับค าปรึกษา
ในคลินิก 100%

   ชุติมณฑน์, 
คลินิกจิต
เวชเด็ก

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์
รวม (ชุ

ติมณฑน์)

2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา
2.8 โครงการพัฒนาคลินิกพัฒนาการเด็ก ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

ประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติ   กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์
รวม (ชุ

ติมณฑน์)

ทีมเครือข่ายพัฒนาการทุก รพ.สต.
ด าเนินการตามแผน

  เคร่ือยข่าย 
รพ..สต.

ใช้ส่ือออนไลน์จัดต้ังกลุ่มในการให้ค าปรึกษา
 แลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการ
ในเครือข่าย

    ชุติมณฑน์

0 0 0 0 0

โทรศัพท์/โทรสาร. 098-2710159 / 034-677299
E-mail : chutimonarak@gmail.com 

5.เด็กพัฒนา 
การล่าช้าได้รับ
การกระตุ้น
พัฒนาด้วย
เคร่ืองมือ
มาตรฐาน ร้อย
ละ 65

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธท่ี    2) พัฒนาสู่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป้นเลิศด้านบริการ (Service Excellence) 8 สาขา
2.8 โครงการพัฒนาคลินิกพัฒนาการเด็ก ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ต่อ)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน
ผู้จัดท า นางชุติมณฑน์  ปัญญาทรัพย์เจริญ

mailto:waree15@hotmail.co.th


โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
-วิเคราะห์ศักยภาพและส ารวจความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

1.เพ่ือให้บุคลากร
 มีสมรรถนะท่ี
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ

1 คร้ัง/ปี ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพตาม
แผนท่ีก าหนด

 -         

-จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสู่ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน

2.เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับ
บริการท่ีได้
มาตรฐาน

 -         

-ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านตามแผน

จนท.รพ.32คน    60,000 282,000 10,000

2.ตรวจสุขภาพประจ าปี
-ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์
-ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ

1.เพ่ือประเมิน
ภาวะสุขภาพ
บุคลากร

บุคลากรของ
รพ.100%

1.ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
การตรวจ
สุขภาพประจ าปี

 30,000 คณะกรรม 
การ HRD 
ของ รพ.

-ส่งเสริมกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤกติกรรม
สุขภาพ

2.บุคลากรได้รับ
การดูแลสุขภาพ
อย่างเหมาะสม3.
เพ่ือลดอัตราการ
เจ็บป่วยจากการ
ท างานของ
บุคลากรใน รพ.

2.ร้อยละของ
บุคลากรท่ีพบ
ภาวะผิดปกติ
ได้รับการดูแลท่ี
เหมาะสม

 50,000 กลุ่มงาน
บริการด้าน

ปฐมภูมิ
และองค์รวม

352,000

๘๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
กลยุทธท่ี   ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีท้ังสุขภาพท่ีดีและมีความสุขในการท างาน (Happy People Happy Workplace Happy Teamwork)
โครงการสร้างความสุขให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

คณะกรรม 
การ HRD 
ของ รพ.



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

3.กิจกรรมสร้างคนดี
-จัดอบรมโครงการสร้างคนดีท่ีห้วยกระเจา 
ปี 4

1.เพ่ือเสริมสร้าง
ให้บุคลากร
โรงพยาบาลเห็น
คุณค่าของตนเอง

บุคลากรใน รพ.
จ านวน 126 
คน

1.อัตราความ
พึงพอใจของ
บุคลากร>ร้อย
ละ ๘๕

 50,000

-จัดอบรมโครงการปรับเล่ียนบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมบริการ

2.ร้อยละของ
อัตราข้อ
ร้องเรียนด้าน
พฤติกรรม
บริการลดลง
(<ร้อยละ 10)

 600,000

-จัดต้ังกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 3.ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ  (>
ร้อยละ 85)

 -         

-จัดเวทีน าเสนอเพ่ือคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 4.มีการคัด 
เลือกบุคลากร 
ดีเด่นใน รพ.ปี
ละ 1 คร้ัง

 -         

ส่งตัวแทนประกวดระดับจังหวัด  -         

4.กิจกรรมสร้างสุข
-กิจกรรมอวยพรวันเกิด

   

-กิจกรรมท าดีมีรางวัล 

-กิจกรรมสันทนาการเช่น รับน้อง เล้ียงรับ 
เล้ียงส่ง งานปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น

 

1,082,000 740,000 332,000 10,000

2.เพ่ือสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่
บุคลากร  3.
เพ่ือให้ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการ

650,000       คณะกรรม 
การ HRD 
ของ รพ.

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
กลยุทธท่ี   ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีท้ังสุขภาพท่ีดีและมีความสุขในการท างาน (Happy People Happy Workplace Happy Teamwork)
โครงการสร้างความสุขให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ต่อ)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โทรศัพท์/โทรสาร  086-3362537 / 034-677299    E-mail : suphan_worakan@hotmail.com

รวมเงิน

ผู้จัดท า  นางสุพรรณี  จันทรวรกาญจน์

ร้อยละค่า
คะแนนเฉล่ีย
ความสุข 

Happinomiter
 >ร้อยละ 65

เพ่ือให้บุคลากร มี
ความสุขใน การ

ท างาน

บุคลากรใน รพ.
จ านวน 126 

คน

ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรม 
การ HRD 
ของ รพ.



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

1.ประเมินตนเอง 1 คร้ัง 

2.ส่งเสริม พัฒนาให้บุคคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ และก าหนดอัตลักษณ์ เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ การ
ใช้ชีวิตตามหลัก
คุณธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ 
13 คน

รพ.ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น
องค์กรดีเด่น
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ระดับจังหวัด



3.ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน น าอัตลักษณ์ไป
ปฏิบัติตามหลัก 6 ข้ันตอน และประเมิน
ตัวช้ีวัด

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาเป็น
โรงพยาบาล
คุณธรรม

จนท. 126 คน 1.เจ้าหน้าท่ีมา
ท างานตรงเวลา
มากกว่าร้อยละ 
90            2.
ร้อยละ90ของ
หน่วย งานมี
กิจกรรม ปัน
น้ าใจ 3.ร้อยละ
20ของบุคลากร
มีหน้ีสินลดลง

 ไม่ใช้งบประมาณ กรรมการ
รพ.คุณธรรม

4.ถ่ายทอดสู่บุคลากรใน รพ.เพ่ือจัดท า
โครงงานคุณธรรมท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์

เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีการ
จัดท าโครงงาน
คุณธรรม

หน่วยงานละ 1
 โครงงาน

ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีมี
การจัดท า
โครงงาน
คุณธรรม

 ไม่ใช้งบประมาณ กรรมการ
รพ.คุณธรรม

E-mail :  suphan_worakan@hotmail.com

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธท่ี  1) เสริมสร้างศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
1. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้จัดท า  นางสุพรรณี  จันทรวรกาญจน์
โทรศัพท์/โทรสาร   086-3362537 / 034-677299

กรรมการ
รพ.คุณธรรม



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

5.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ด้วยการพัฒนาจิต ปี 2565

เพ่ือให้บุคลากร
น าหลักธรรมมาใช้
ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน

จนท. 120 คน ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยละ
 85

 144,720 144,720 กรรมการ
รพ.คุณธรรม

6.เข้าร่วมประกวดโรงพยาบาลคุณธรรมใน
ระดับจังหวัด

เพ่ือให้เป็นได้รับ
การรับรองเป็น
องค์กรดีเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

1 รพ.  10,000 10,000 กรรมการ
รพ.คุณธรรม

154,720 144,720 10,000

E-mail :  suphan_worakan@hotmail.com

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน
ผู้จัดท า  นางสุพรรณี  จันทรวรกาญจน์
โทรศัพท์/โทรสาร   086-3362537 / 034-677299

1. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม (ต่อ)

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธท่ี  1) เสริมสร้างศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด งบประมาณรวม หน่วยงาน
จ านวน ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 (บาท) ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 รับผิดชอบ

โครงการจัดซ้ือระบบ Smart Hospital 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา

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

รพ. ๑ แห่ง ผ่านเกณฑ์การ
ด าเนินงาน
Smart 
Hospital

     2,691,000 
(งบมูลนิธิเทพรัตน

ฯ)

2,691,000 คณะกรรมก
ารสารสน
เทศและ

เวชระเบียน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเวช
ระเบียนปี 2565

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล

1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือช้ีแจงแผนและ
จัดท าโครงการ

คณะกรรมการฯ
 17 คน



2.อบรมการบันทึกเวชระเบียน และการ
ตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

จนท. 50 คน/
 2 คร้ัง

  7,000 7,000

3.อบรมการบันทึกข้อมูลท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ตัวช้ีวัด HDC และ QOF

จนท. 50 คน/
 2 คร้ัง

  7,000 7,000

4.อบรมจริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ จนท. 50 คน/
 1 คร้ัง

 7,000

5.ติดตามและประเมินผลเพ่ือสรุปปัญหา
และอุปสรรค

 1 คร้ัง 

2,726,000     14,000    7,000 2,705,000   

โทรศัพท์/โทรสาร  081-0200356 / 034-677299    
 E-mail : netrwimon@hotmail.com

2. โครงการ Smart Hospital
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

รวมเงิน

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธท่ี  2) พัฒนาโรงพยาบาลรองรับ Smart Hospital

เพ่ือให้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
สุขภาพมีความ
ถูกต้องรวดเร็ว 
ทันสมัยและ
เช่ือถือได้

35,000

ผู้จัดท า   นางสาวเนตรวิมล  ทับทิมใส 


