
 

สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลศรีนครและเครือข่ายบริการสุขภาพ 
อ าเภอศรีนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

    

ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ
ด าเนินงาน ตค-

ธค 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

       1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)     
แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสขุภาพ)          

1 1. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1 *1) อัตราส่วนการตายมารดา 0  27,175   0  
2 *2) ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑม์าตรฐาน 

ตัวช้ีวัดย่อย 
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบ
สงสัยล่าช้า 
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม 
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

                                                  
 
 

100             
25.13                              
82.98                               

0 

    1.มีการประชุมMCH 
Board  1 ครั้ง  
2.ระหว่าง
ด าเนินการ6 
โปรแกรมสร้าง
เด็กไทยคณุภาพ  

  



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

  

3 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อาย ุ5 ปี 
ตัวช้ีวัดย่อย 
3.1 ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง 
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน                
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 5 ปี           
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอายุ 5 ปี       

                                                 
 

100            
51.76 
111.48 
110.14             

     ระหว่างด าเนินการ
ช่ังน้ าหนัก วัด

ส่วนสูง  

2 2. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

4 1) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
ตัวช้ีวดัย่อย  
4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  

 
 

 0 

7750     ตรวจพัฒนาการ
เด็ก และอยูร่ะหว่าง

การติดตาม 

5 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดสีมส่วน    
 

 84.50       

6 3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (<42/1000)  18.02       

3 3. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ

7 1) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

 100       

  



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

        

4 1. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

8 *1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคณุภาพ 

ผ่านเกณฑ ์  28400 0   มีการประชุม พชอ
จ านวน 1 ครั้ง  

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสขุภาพ  
 

        

5 1. โครงการ
พัฒนาระบบการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ 

9 1 ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบตัิการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

1 ทีม  37700  0  มีการประชุมซ้อม
แผนร่วมกับรพ.

ศรีสัง;i  

6 2. โครงการ
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

10 1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ
อัตรากลุม่สงสยัป่วยความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับ
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
ตัวช้ีวัดย่อย 
10.1 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม ่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
10.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับ
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

 
 
 
 

1.10 
13.62  

 19,851 0  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการคดักรอง 
และตดิตามการท า

Home BP  



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

7 3. โครงการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

11 1) ร้อยละของผลติภณัฑส์ุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ระหว่าง
ด าเนินการ 

10,000   0 ระหว่างด าเนินการ  

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
 

        

8 1.โครงการ
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

12 *1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 
 

 ระดับด ี 25,400  0  ระหว่างด าเนินการ
ประเมินตนเอง  

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)         

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ 
 

        

9 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐม
ภูม ิ

13 *1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี (Primary 
Care Cluster) 

ไม่อยู่ใน
เป้าหมาย  

 2,000  0  มีการปรับเปลี่ยน
แผนไมด่ าเนินการ 

  



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
 

        

10 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง  

15 ผา่นเกณฑ์ NCD clinic Plus 
 

 พื้นฐาน 610,100  0 1.คืนข้อมูล 1 ครั้ง 
2.ตรวจคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อนทาง
ตา ไต เท้า 

3.ประเมินCVD risk 
11 โครงการพัฒนา

ระบบบริการ
stroke Fast 
tract 

 *1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0 4500 0 ระหว่างด าเนินการ 

12 2. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคติดต่อ 
โรควัณโรค  

16 *1) อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม ่ 85.71   95,850 0  1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
7 กลุ่ม2.ประชุม

DOT 1ครั้ง  

13 โครงการเฝ้า
ระวังและ
ควบคุมปอ้งกัน
โรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

 ร้อยละของผป.ติดเชื้อHIV ได้รับยาต้านไวรัส 100 19,100 0 ระหว่างด าเนินการ 

  



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

14 โครงการเฝ้า

ระวงัและ

ควบคมุป้องกนั

โรคเอดส์และ

ไข้เลอืดออก 

 อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกลดลงจากคา่มธัยฐาน 5 ปี ร้อยละ 20  30,000  1.รณรงค์จ ากดั

แหลง่เพาะพนัธุ์

ลกูน า้ยงุลายทกุ

เดือนที่ 2 ของไตร

มาส 

20 3. โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมการดื้อ
ยาต้านจลุชีพ
และการใช้ยา
อย่าง
สมเหตุสมผล 

17 *1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)   ไม่ผ่านเกณฑ์
เรื่องการใช้AB  

2450    ระหว่างด าเนินการ  

21 4. โครงการ
พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ 

19 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เพิ่มขึ้น   0   ระหว่างด าเนินการ  

22 5. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรก
เกิด 

20 1) อัตราตายทารกแรกเกิด  0       ระหว่างด าเนินการ 

  



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ

ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

23 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
แบบ
ประคับประคอง
(Palliative 
care) 

   1500 0 ระหว่างด าเนินการ 

24 7. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์แผน
ไทยฯ 

22 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดทีไ่ด้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

 14.19  7,600  0 ระหว่างด าเนินการ 

25 8. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช 

23 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศรา้เขา้ถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ60  98.61  11250 0  ระหว่างด าเนินการ  

  24 2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน6.3 11.43       

  



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

26 9. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
5 สาขาหลัก 
sepsis 
 

25 *1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired 
 

 0  0   ระหว่างด าเนินการ  

27 10. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

27 2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 0   0   ระหว่างด าเนินการ  

28 11. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 

29 อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ 
อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด 

 1.81 
19.06 

3250   0 ระหว่างด าเนินการ  

22 12. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

30 1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/ร้อยละ 66 

 41.38  3000 0   ระหว่างด าเนินการ 

  



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

31 15. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
บ าบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

33 *1) ร้อยละผู้ตดิยาเสพตดิ ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ ได้รบัการ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year) ร้อยละ 70 
 

 91.43  89200 0  1.ให้การบ าบัด2.จัด
ค่ายยาเสพติด1 

ครั้ง  

34 *1) ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพท่ีบ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  (3 month 
remission rate)   ร้อยละ 90 

89.47       ระหว่างด าเนินการ 

26 16. โครงการ
การบริบาลฟื้น
สภาพระยะ
กลาง 
(Intermediate 
care; IMC) 

35 1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้น
สภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 
 

100   4500  0  ระหว่างด าเนินการ 

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
 

        

28 1. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน16/แสน 3.29 86300  ระหว่างด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)         
34 2.โครงการ 

Happy MOPH 
42 *2) จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข   Iระหว่าง

ด าเนินการ 
 14600   ระหว่างด าเนินการ  



กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงแห่ง
ความสุข 

        

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)         

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
 

        

35 1.โครงการ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส และ
บริหารความเสี่ยง 

44 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ระหว่าง
ด าเนินการ  

1950   0  ระหว่างด าเนินการ 

36 
 
 
 
 
 
 

37 

2. โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต 
ติดดาว 
 

45 1) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐผา่นเกณฑ์
ที่ก าหนด 
. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

 ระหว่าง
ด าเนินการ 

    ระหว่างด าเนินการ  

46 *2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

Iระหว่างการยื่น
ของreact  

 230675  0  ระหว่างด าเนินการ 

47 *3) ร้อยละของ รพ.สต.  ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต. ตดิดาว  ระหว่าง
ด าเนินการ

ประเมินตนเอง 

 20,000  0 ระหว่างด าเนินการ  

 

โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลู
ข่าวสาร
สารสนเทศ 

   16,700 0 ระหว่างด าเนินการ 



ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

40 2. โครงการ 
Smart 
Hospital 

49 *1)รพมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital  

 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 20,550  0  ระหว่างด าเนินการ 

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

        

41 2. โครงการ
บริหารจดัการด้าน
การเงินการคลัง 

53 *1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   Iระดับ1  0 0   ระหว่างด าเนินการ 

42 โครงการสรุปผล

การด าเนินงาน

คืนข้อมลูและ

ประชมุเชิง

ปฏิบตัิการจดัท า

แผนแบบมีสว่น

ร่วม 

   ระหว่าง
ด าเนินการ 

23,000 0  ระหว่างด าเนินการ 

43 โครงการ

เสริมสร้างการมี

สว่นร่วมให้คน

   ระหว่าง
ด าเนินการ 

  0  ระหว่างด าเนินการ 



ไทยเป็นเจ้าของ

โรงพยาบาลด้วย

จิตอาสาท าดด้ีวย

หวัใจ 

44 โครงการพฒันา

ระบบหลกัประกนั

สขุภาพ

ชาวตา่งชาต ิ

   ระหว่าง
ด าเนินการ 

  0  ระหว่างด าเนินการ 

 


