
สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลศรีนครและเครือข่ายบริการสุขภาพ 
อ าเภอศรีนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2562   ไตรมาส   3-4 ข้อมูล  สค62 

    

ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ
ด าเนินงาน 

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 ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัย
ล่าช้า 
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีมีพัฒนาการสงสยัล่าช้าไดร้ับการ
ติดตาม 
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

                                                  
 

87.83 
31.50 

 
90.80 

 
75                                

  ใช้ไป 
19,450บาท

คงเหลือ
7,725 บาท  

1.มีการประชุมMCH 
Board  3 ครั้ง  
2.ระหว่าง
ด าเนินการ6 
โปรแกรมสร้าง
เด็กไทยคณุภาพ  



 

ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณที่

ได้รับ 

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 

 
 

85.08            
50.81 
107.71 
108.58    

   -ด าเนินการช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง  

 2. โครงการ
พัฒนาและสร้าง
เสรมิศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวยัเรยีน
และวัยรุ่น 

4 1) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
ตัวช้ีวัดย่อย 
4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  

 
 

75 

7750  (งาน
ทันตกรรม) 

7,600.00  1..จัดกิจกรรมแปรงฟัน
คุณภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษา 14 
โรงเรียน2.จัดกิจกรรม
โรงเรียนฟันผุไม่มีรูใน
โรงเรียนประถมศึกษา
น าร่อง3.จัดอบรมครู
อนามัยรร. 

5 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดสีมส่วน 
 

50.08     3.ตรวจพัฒนาการเด็ก 
และชั่งน้ าหนักวัด

ส่วนสูง  
6 3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี(<42/1000) 18.15       

ที ่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 



 

ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

3 3. โครงการ
พัฒนาและสร้าง
เสรมิศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวยั
ผู้สูงอาย ุ

7 1) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

 100  12,544.00  12,544.00  -ด าเนินการตามต าบล
LTC 9.อบรมการใช้
โปรแกรม Caregiver 
4.0 ในการเยี่ยมบ้าน
และฟื้นฟูความรู้ให้กับ

ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
        

4 1. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

8 *1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

ผ่านเกณฑ ์  28400 0  (ปรับใช้
งบสสจ) 

- มีการประชุม พชอ
จ านวน 2 ครั้ง  

คัดเลือกประเด็น 

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสขุภาพ 
 

        

5 1. โครงการ
พัฒนาระบบการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ 

9 1 ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉิน 
(EOC) และทมีตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏิบตัิงานไดจ้ริง 

1 ทีม  37700  16698 1.ประชมุเตรียมความ

พร้อมตอบโต้ภาวะ

ฉกุเฉินด้านอบุตัเิหต ุ

พร้อมคืนข้อมลูและ

วิเคราะห์ความเสี่ยง 



2.ประชมุเชงิปฏิบตัิ

การณ์ซ้อมแผนอบุตัเิหตุ

บนโต๊ะร่วมกบัทีมพชอ.

และภาคีเครือข่ายศรีนคร  

และจ าลองสถานการณ์

จริง 9 มีค. 62 เป้าหมาย

ผู้ เข้าร่วม 60 คน เข้าร่วม

กิจกรรมจริง 60 คน ร้อย

ละ 100 

6 2. โครงการ
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

10 1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและอตัรากลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน 
ตัวช้ีวัดย่อย 
10.1 ผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
10.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความ
ดันโลหติที่บ้าน 

 
 
 
 

1.77 
44.90 

 19,851 19851  -โครงการปรับเปลี่ยนฯ
ด าเนินการเสร็จแล้ว 
ด าเนินการคัดกรอง  
- พบกลุ่มเสี่ยง 441 

รายและท า Home BP 
198 ราย ร้อยละ 44.90 

 - พบกลุ่มปว่ย
เบาหวานรายใหมจ่าก
การท า HBP 18 ราย 

ร้อยละ 1.77 
7 3. โครงการ

คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

11 1) ร้อยละของผลติภณัฑส์ุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

                           
เป้าหมายร้านจ าหน่าย

อาหาร 30 ร้าน ผ่าน 22 
ร้าน ร้อยละ 73.33 

เป้าหมายภาชนะสัมผัส
อาหารและมือผู้ปรุง/ผู้
เสิร์ฟ70  ผ่าน 59 ร้าน 

ร้อยละ 84.89 
เป้าหมายร้าน 10  ผ่าน 8 

ร้าน ร้อยละ 80 
เป้าหมายร้านช า 24 

 ร้าน ผ่าน 13 ร้าน ร้อย
ละ 54.16 

10,000  10000 1.ตรวจประเมิน (ร้าน
จ าหน่ายอาหาร+

โรงเรียน) ตามเกณฑ์
มาตรฐานสุขาภิบาล  

2.ตรวจ SI 2 ตรวจโคลิ
ฟอร์มในภาชนะสัมผัส  
อาหารและมือผู้ปรุง ผู้

เสิร์ฟ 
 3.ตรวจน้ ามันทอดซ้ า  
4. ตรวจร้านขายของช า 



แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

        

8 1.โครงการ
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

12 *1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 
 

 ระดับด ี 25,400  15900 1.ปรับปรุงตลาดนัด
สีเขียว 
2.ปรับปรุง
นวัตกรรมจักรยาน
ป่ันน้ า 3 ลด 3 เพ่ิม 
3.สร้างนวัตกรรม
เสวียนปุ๋ยหมัก
ธรรมชาต ิ
4.พัฒนาองค์ความรู้
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีเก็บ
ขนย้ายมูลฝอยตดิ
เชื้อ 
5.ส่งเสรมิการ
รับประทานอาหาร
ปลอดภัยทั้งจนท.
และประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)         
แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ

 
        

9 1. โครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐม
ภูม ิ

13 *1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด 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 ผ่านเกณฑ์ NCD clinic Plus  (30 เมย62 ) 

 
1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 
mg/dl  เป้าหมายร้อยละ60 

2.  ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีเป้าหมายร้อย
ละ40 

3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg
เป้าหมายร้อยละ60 

4.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง เป้าหมาย>=ร้อยละ
10 

5.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันเป้าหมาย<ร้อยละ2 

6.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง เป้าหมายร้อยละ>=5 

7.ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
เป้าหมายร้อยละ50 

8.  ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคดักรองโรค
ไตเรื้อรังเป้าหมายร้อยละ80 

9.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk 

ร้อยละ71.87   
 ดี (70-79) 

 
ร้อยละ37.11 

 
ร้อยละ35.16 

 
ร้อยละ72.33 

 
ร้อยละ4.65 

 
ร้อยละ1.69 
ร้อยละ40.54 

 
ร้อยละ46.48 

 
ร้อยละ66.27 

 
 

ร้อยละ28.13 
 

939,751 535,513.00 1.คืนข้อมูล 1 ครั้ง 
 2.ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทาง
ตา ไต เท้า 
3.ประเมินCVD risk 
4.การให้ค าแนะน า
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมรายบุคคล 
5.กิจกรรมกลุ่ม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
6.จัดท าโครงการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมผุป่วย
เบาหวานท่ีคุม
น้ าตาลไมไ่ด้ 
(48,075 บาท) 
--เสริมสร้าง
แรงจูงใจMI 
-SMBG  
-สอน one Plate 
-พบสหสาขาวิชาชีพ 



≥ 20% หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง
เป้าหมาย>=ร้อยละ40 

 

10.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ท่ีเป็น CKD 
3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมายเป้าหมายร้อยละ66 

11.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 
1-4 และได้รับยา ACEi/ARBเป้าหมายร้อยละ60 
งบประมาณค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ได้รับ939,751 บาท 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปว่ยเบาหวานท่ีคุมน้ าตาลไมไ่ด้ (48,075 
บาท)เป้าหมาย 30 คน  ใช้ไปแล้วในการจัดกิจกรรมครั้ง ท่ี 1 (6มิ.ย62)และ 
2 (11 มิย62)ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง  เป็นเงิน 6,000บาท 
เป็นค่าตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอ้นทางห้องปฏิบัติการ 
 เป็นเงิน891,676 บาท 
 

 
ร้อยละ16.67 

 
 
 

ร้อยละ72.17 

เภสัชกรประเมินการ
ใช้ยา แพทย์ปรับยา
ให้เหมาะสมSMBG 
-ติดตามทุกเดือน(มี
กิจกรรม 2 ครั้ง) 
-สรุปปัญหาอุปสรรค 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลน้ าตาลกับการ
รับประทานอาหาร 
 

11 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
stroke Fast 
tract 

 *1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 14.29 4500 0 ระหว่างด าเนินการ
ปชส.จัดท าไวนลิ

อาการส าคญั 

12 2. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคติดต่อ 
โรควัณโรค 

16 *1) อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม ่ 57.89  95,850 0  1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ป่วยวัณโรคและ
Xray โดยรถโม
บายดX์ray 
เป้าหมาย 1,300 
คน ด าเนินการ 
Xray แล้ว 845 คน 



ร้อยละ 65 
และ ระหว่างการ
ด าเนินการ Xray 
ต่อเนื่อง โดยรถโม
บายด์วันที่ 28 มิ.ย.
62   
2.ประชุมทีม
คณะท างาน จ านวน 
3 ครั้ง พร้อม
ทบทวนเคสเสียชีวิต
และลงเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยเชิงรุก 

13 โครงการเฝ้า
ระวังและ
ควบคุมป้องกัน
โรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

 ร้อยละของผป.ติดเชื้อHIV ได้รับยาต้านไวรัส 100 19,100 0 งบประมาณ
จากสปสช.ไม่ปี
2562 ไม่ได้รับ 



 

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 อตัราป่วยลดลง

78.16 

 

30,000 10000 1.รณรงค์จ ากดัแหลง่

เพาะพนัธุ์ลกูน า้ยงุลาย

ทกุเดือนที่ 2 ของไตร

มาส จ านวน 4 ครัง้ 

2.สง่เสริมการท า

นวตักรรมป้องกนัโรค

ไข้เลือดออก โดยขอ

งบประมาณกองทนุ

ต าบล 

3.คา่ดชันีลกูน า้ยงุลาย 

จากการสุม่จ านวน 2 

ครัง้ คา่ไมเ่กิน

มาตรฐานในภาพรวม

อ าเภอ 

4.ประชาสมัพนัธ์

ความรู้ป้องกนัโรค

ไข้เลือดออกตอ่เน่ือง 



ชอ่งทาง เสียงตามสาย 

, ป้ายไวนิล , อสม. ,

อสค , สื่อโซเชียล 4 G 

20 3. โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมการดื้อ
ยาต้านจลุชีพ
และการใช้ยา
อย่าง
สมเหตุสมผล 

17 *1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)   ไมผ่่านเกณฑ์เร่ือง

การใช้ ATB โรค

อจุจาระร่วง

เฉียบพลนัและ

แผลสดจาก

อบุตัิเหต ุ

2450   0 ระหวา่งด าเนินการ  

21 4. โครงการ
พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ 

19 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เพิ่มขึ้น 7/11 
-14 

 0   ระหว่างด าเนินการ  

22 5. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขาทารก
แรกเกิด 

20 1) อัตราตายทารกแรกเกิด 0   0 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) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดทีไ่ด้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

22.69  7,600  0 ระหว่างด าเนินการ 

25 8. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช 

23 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศรา้เขา้ถึงบริการสุขภาพจิตร้อยละ60  98.61  11250 11250  ประชุมวิชาการและ
ส่งเสริมความรู้เรื่อง
โรคซึมเศร้าและโรค

จิตปี62  

  24 2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกนิ6.3 19.05       



 

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-
acquire ไม่เกิน 30 
 

 11.11  0  0 1. ปรับปรุง Care 
Map (แนวทาง
ปฏิบัติ)  
2. สื่อสารแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชน 

27 10. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

27 2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 0   0   1. ปรับปรุง Care Map 
(แนวทางปฏบิัติ)  
2. สื่อสารแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่เจ้าหนา้ที่
และประชาชน 

28 11. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 

29 อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ 
อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด 

 1.81 
19.06 

3250   0 1..จัดกิจกรรม 
Sukhothai Cancer 
Day  - คัดกรอง
กลุ่มเป้าหมาย อาย ุ50-
70 ปี ( Type 1,3 ) ทุก
ราย (ยกเว้นคนที่ได้รับ
การตรวจ Fit Test  ปี 
60-61 ไม่ต้องตรวจ) 
สิทธิ์ UC  โดยไม่ต้อง 
Screen risk 



22 12. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

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

 41.38  3000 0  -การคัดกรอง CKD 
ในกลุ่มผู้ป่วย 
DM,HT 



 

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 
 

100 12,100 0 1.ติดตามผู้ที่ผา่น
บ าบัดรักษาฟื้นฟูยา
เสพติดรูปแบบจติ
สังคมบ าบัดในรพ.  

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

85   178,800  87,500 1.ให้การบ าบัดรักษา
ฟื้นฟูยาเสพตดิ
รูปแบบจิตสังคม
บ าบัดในรพ.  

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

35 1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดที่ให้การ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผูป้่วยใน (intermediate 
bed/ward) 
 

 

100   4500  0 เข้ารับการอบรม 
พยาบาลแพทย์โดย
ใช้งบเขต ระหว่าง

ด าเนินการ 

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 

        



 

ที ่ แผนงาน/
โครงการ 

ที ่ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ผลการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

การเบิกจ่าย กิจกรรม 

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 

        

28 1. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 
 

 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน16/แสน 15.24 86300 15,300.00 1.ซ้อมแผนอุบัติเหตุ
หมู่ 2.อบรมCPR  

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)         
34 2.โครงการ 

Happy MOPH 
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข 

42 *2) จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข   ระหว่าง
ด าเนินการ 

 14600  0 1. ประเมิน 
Happinometer 
เจ้าหน้าที่ทุกคน 

      วางแผนการ
ด าเนินงาน  

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)         

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
 

        

35 1.โครงการประเมิน
คุณธรรมความ
โปร่งใส และบริหาร
ความเส่ียง 

44 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 

1950   0 ตรวจสอบภายใน
ครั้งท่ี 1 จ านวน 1 
ครั้ง  



36 
 
 
 
 
 
 

37 

2. โครงการ
พัฒนาองค์กร
คุณภาพ 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต 
ติดดาว 
 

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

ผ่านเกณฑ ์    ประเมินตนเองคง
สภาพหมวด 1 และ 

5 ด าเนินการใน
หมวด 2 และ 4 

46 *2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

Iระหว่างการยื่น
ของreact  

 230675 CQI 21,800 
อัคคีภัย 
12,790 

จัดเวทีน าเสนอ 
CQI/นวัตกรรม เมื่อ 
25 พค.62 ซ้อมแผน
อัคคีภัยเมื่อ 6 มิ.ย.
62 

47 *3) ร้อยละของ รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตดิดาว ผ่านเกณฑ์ ร้อย
ละ 100 

 20,000 20,000 - กรรมการระดบั
อ าเภอประเมิน
คุณภาพ จ านวน2
ครั้ง 

 

โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลู
ข่าวสาร
สารสนเทศ 

   16,700 0  

40 2. โครงการ 
Smart Hospital 

49 *1)รพมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital  

 ระหว่าง
ด าเนินการ 

 20,550  0  ระหว่างด าเนินการ
โครงการอนุมตัิ 

ด าเนินการ สค 62 
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
        

41 2. โครงการ
บริหารจดัการด้าน
การเงินการคลัง 

53 *1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  ระดับ1  0 0   ด าเนินการตามแผน
ธุรกิจ   



42 โครงการสรุปผล

การด าเนินงาน

คืนข้อมลูและ

ประชมุเชิง

ปฏิบตัิการจดัท า

แผนแบบมีสว่น

ร่วม 

   ระหว่าง
ด าเนินการ 

23,000 9,000 ประชุมจัดท า
แผนการด าเนินงาน
ในวันท่ี 9 มค 62 
และมีการตดิตาม
นิเทศงาน  รพ.สต 

จ านวน 1 ครั้ง 

43 โครงการ

เสริมสร้างการมี

สว่นร่วมให้คน

ไทยเป็นเจ้าของ

โรงพยาบาลด้วย

จิตอาสาท าดด้ีวย

หวัใจ 

   ระหว่าง
ด าเนินการ 

  0 มีการจัดกจิกรรมจิด
อาสาท าความดีด้วย

หัวใจ 2 ครั้ง 

44 โครงการพฒันา

ระบบหลกัประกนั

สขุภาพ

ชาวตา่งชาต ิ

   ระหว่าง
ด าเนินการ 

  0  ระหว่างด าเนินการ 

 


