
    เปา้ประสงค์ที่  1.   พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในด้านการดูแลผู้ปว่ยทารกแรกเกิด (อาย0ุ-1 เดือน) PCT PED

    โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติและมีความซับซ้อนในการรกัษาพยาบาล (New born Intensive Care Unit)          

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 ปรับปรุงหน่วยบริบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวกิฤติ (NICU)

1.1 ติดต้ังประตูกระจกทางด้านหลังห้องหน่วยบริบาล บานสวงิเด่ียว 8,000

1.2 ติดต้ังประตูกระจกทางออกหน่วยบริบาล บานสวงิคู่ 18,000

1.3 ติดต้ังประตูด้านหน้าหน่วยบริบาลและประตูทางเข้า บานสวงิเด่ียว 8,000

2 ปรับเปลียนกระจกบานเกร็ดภายในห้องเป็นแผ่นฝ้ายาว 8,700

3 ติดต้ังจุดให้ออกซิเจน pipe line เพิ่ม1จุด 70,000

4 จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์และเคร่ืองมือในหน่วย NICU 3,000

5 จัดซ้ือโต้ะส านักงาน 5,500

6 จัดซ้ือเก้าอี้เลโกมีพนักพงิ 5,500

7 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศขนาด 25000 BTU 25300

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 152,000

    เปา้ประสงค์ที่ 1  พัฒนาทรพัยากรบคุคลให้มีความรู ้ทักษะและพฤติกรรมบรกิารที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร

งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

    กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร รหัสหน่วยงาน 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

    วัตถุประสงค์  1 พัฒนาหน่วยบรบิาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย            

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย :  อุบตัิการณก์ารเกิด Respiratory failure

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร รหัสหน่วยงาน CRT



   วัตถุประสงค์   1.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความรูค้วามเข้าใจ มีทัศนะคติที่ดีต่อการให้บรกิารและมีพฤติกรรม บรกิารที่ดี         

      2.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญถึงการท างานเปน็ทีมและมีความรกั  ความผูกพันในองค์กร

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 ปฐมนิเทศ ด้าน พฤติกรรมบริการในเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกคน ภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อเร่ิมปฏิบัติงานใหม่ ตค.-กย. 65

2 ส ารวจการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์ และ วเิคราะห์ ปรับปรุง 1 คร้ัง/ปี เมย. 65

3 ทบทวนข้อเสนอแนะด้านพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ น ามาพฒันาและปรับปรุง ตค.-กย. 65

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) -            -         

    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร รหัสหน่วยงาน CRT

   เปา้ประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้บคุลากรมีสุขภาพดี มีความสุขในการท างานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

    โครงการที่ 1  สรา้งสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

   วัตถุประสงค์     เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจ  ความสุขในการท างาน  รกั  สามัคคีและผูกพันองค์กร   

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละความผูกพันองค์กร ≥ 80  2. รอ้ยละความพึงพอใจเจ้าหน้าที่  ≥ 80

งบประมาณ
ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

    โครงการที่ 1    พัฒนาองค์กรและพฤติกรรมการบรกิาร   

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละความพึงพอใจผู้รบับรกิาร ≥85   2. รอ้ยละการบรกิารด้วยหัวใจความเปน็มนุษย์ ≥85

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565



ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดงานส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ มค.65

1. ค่าอาหารจ านวน  40  โต๊ะ  X  1,600  บาท 64,000    

2. ค่าเคร่ืองด่ืม 10,000    

3. ค่าของขวญัเจ้าหน้าที่ 50,000    

4. ค่าวงดนตรีและไฟประดับเวที 10,000    

5. ตกแต่งสถานที่ 10,000    

6. จัดพธิที าบุญตักบาตรตอนเช้า 20,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) 164,000  

   เปา้ประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้บคุลากรมีสุขภาพดี มีความสุขในการท างานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

   วัตถุประสงค์     เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจ  ความสุขในการท างาน  รกั  สามัคคีและผูกพันองค์กร   

   ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละความผูกพันองค์กร ≥ 80 , 2. รอ้ยละความพึงพอใจเจ้าหน้าที่  ≥ 80

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

2 แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ลาออก ยา้ย นอกวาระ คร้ังละ ตค.-กย. 65

งบประมาณ

งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร รหัสหน่วยงาน CRT

   โครงการที่ 1  สรา้งสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร



1. ค่าอาหารกลางวนั ส าหรับ กกบ. และ ผู้ยา้ย /ลาออก  (เล้ียงบุพเฟห่์กลางวนั) 5,000      

2. ค่าของขวญัส าหรับผู้ยา้ย ลาออก

 - อายรุาชการ 20 ปีขึ้นไป 10,000    

 - อายรุาชการ 10 - 20 ปี 5,000      

 - อายรุาชการ ต่ ากวา่ 10 ปี 3,000      

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) 23,000    

    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร รหัสหน่วยงาน CRT

    เปา้ประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้บคุลากรมีสุขภาพดี มีความสุขในการท างานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

    โครงการที่ 1  สรา้งสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

    วัตถุประสงค์     เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจ  ความสุขในการท างาน รกัและสามัคคีและผูกพันองค์กร   

   ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละความผูกพันองค์กร ≥ 80   2. รอ้ยละความพึงพอใจเจ้าหน้าที่  ≥ 80

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

3 งานเล้ียงรับ- เล้ียงส่งเจ้าหน้าที่ มิย.65

1. ค่าอาหารจ านวน  40  โต๊ะ  X  1,600  บาท 64,000    

2. ค่าเคร่ืองด่ืม 10,000    

3. ของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ยา้ย 6 คน x 2000 12,000    

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

งบประมาณ



4. ของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ใหม่ 20 คน x 200 4,000      

5. ค่าวงดนตรีและไฟประดับเวที 10,000    

6. ตกแต่งสถานที่ 10,000    

7. การแสดง 5,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) 115,000  

    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร รหัสหน่วยงาน CRT

    เปา้ประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้บคุลากรมีสุขภาพดี มีความสุขในการท างานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

    โครงการที่ 1  สรา้งสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

    วัตถุประสงค์     เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจ   ความสุขในการท างาน รกัและสามัคคีและผูกพันองค์กร   

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละความผูกพันเจ้าหน้าที่ ≥ 80   2. รอ้ยละความพึงพอใจเจ้าหน้าที่  ≥ 80

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

4 แสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายรุาชการ กย.65

1. ค่าอาหารจ านวน  40  โต๊ะ  X  1,600  บาท 64,000    

2. ค่าเคร่ืองด่ืม 10,000    

3. เงินขวญัถุง 20,000

4. ค่าวงดนตรีและไฟประดับเวที 10,000    

5. ตกแต่งสถานที่ 10,000    

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

งบประมาณ



รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) 114,000  

    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร รหัสหน่วยงาน  CRT

    เปา้ประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้บคุลากรมีสุขภาพดี มีความสุขในการท างานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

    โครงการที่ 1  สรา้งสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

    วัตถุประสงค์    เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจ   ความสุขในการท างาน รกั สามัคคีและผูกพันองค์กร   

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละความผูกพันเจ้าหน้าที่ ≥ 80   2. รอ้ยละความพึงพอใจเจ้าหน้าที่  ≥ 80

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

5 ส ารวจความผูกพนัองค์กร วเิคราะห์และพฒันาอยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี เมย.และ กย.65

6 ส ารวจความพงึพอใจเจ้าหน้าที่ วเิคราะห์และพฒันา อยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี มีค. และ สค. 65

7 จัดทีม ร่วมพธิงีานมงคลเจ้าหน้าที/่งานศพญาติเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าหน้าที่ร่วมช่วยงานเพื่อความ ตค.-กย. 65

ผูกพนัองค์กร 

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

งบประมาณ



รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) -            -         

    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร รหัสหน่วยงาน  CRT

    เปา้ประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้บคุลากรมีสุขภาพดี มีความสุขในการท างานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

    โครงการที่  2   เสรมิสรา้ง ขวัญ และ ก าลังใจ ในการปฏิบตัิงาน             

    วัตถุประสงค์    เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจ   ความสุขในการท างาน รกั สามัคคีและผูกพันองค์กร   

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละความพึงพอใจเจ้าหน้าที่  ≥ 80 2. รอ้ยละธรรมมาภิบาลองค์กร  ≥ 80 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 ส ารวจธรรมาภิบาลองค์กร วเิคราะห์และพฒันา  1 คร้ัง/ปี มิย.-กค. 65

2 การดูแลเจ้าหน้าที่ ที่ถูกฟอ้งร้อง และ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การให้บริการ ตค.-กย. 65

3 ประเมินภาวะ  Burn out วเิคราะห์และดูแลเจ้าหน้าที่ ที่มีปัญหา  1 คร้ัง/ปี พค.-มิย.65

4 การดูแลเจ้าหน้าที่ ที่ถูกท าร้าย จากการ ปฏิบัติงาน/การให้บริการ ตค.-กย. 65

5 การประเมินสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่ และ การให้การดูแลช่วยเหลือ ตค.-กย. 65

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) -            -         

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

งบประมาณ



เปา้ประสงค์ที่ เพ่ือให้การบรหิารระบบงานมีความสะดวกรวดเรว็มีประสิทธิผลที่ดี

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 ต่อเติมขยายอาคารซักฟอกเพื่อรองรับการติดต้ังเพิ่มเคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองอบผ้าจากปริมาณผ้าส่งซักมากขึ้น 728,000 ต.ค64-ม.ค65

2 ท าหลังคากันแดดส าหรับถังพกัส ารองน้ า กวา้ง 470เมตร.x ยาว 12 เมตร 48600 ต.ค64-พ.ย 64

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกรอ้ยบาท) 776,600

กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ             รหัสหน่วยงาน  SUP

โครงการที่  1.ปรบัปรงุอาคารซักฟอก/จ่ายกลางให้น่าอยู่น่าท างาน 

วัตถุประสงค์  เพ่ือรองรบัระบบงานซักฟอก/จ่ายกลางให้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตัิงานได้คล่องตัว 

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย ความพึงพอใจในระบบการให้บรกิารของผู้รบับรกิาร ≥ 85 %  

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ



กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร

เปา้ประสงค์ที2่. เพ่ือให้บคุลากรมีสุขภาพดีและมีความผูกพันกับองค์กร

โครงการที่ 1.จัดหาอุปกรณป์อ้งกันให้มีความปลอดภัยจากการปฏิบตัิงาน      

วัตถุประสงค์ เพ่ือดูแลอาชีวอนามัยส าหรบับคุลากร    

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย บคุลากรได้รบัการบาดเจ็บหรอืเจ็บปว่ยจากการปฏิบตัิงาน     0 ราย   

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือFaceshield 5 อัน ราคาอันละ 650 บาท 3,250 ต.ค64

2 จัดซ้ือที่ครอบหู 3 อัน ราคาอันละ 1,250 บาท 3,750 ต.ค64

3 จัดซ้ือถุงมือหนังยาว 16 นิ้วป้องกันความร้อน 2 คู่ ราคาคู่ละ 600 บาท 1,200 ต.ค64

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(แปดพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 8,200

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

รหัสหน่วยงาน  SUP

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ



เปา้ประสงค์ที่    พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Golds 

วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ผู้รบับรกิารที่มีความสะดวกและมีคุณภาพ 

                                2.  หน่วยบริการมีอุปกรณเ์ครื่องมือเพียงพอและมีคุณภาพในการจัดบริการให้ผู้รับบริการ

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 เครื่องผลิตออกซิเจน Yuwell รุ่น 8F-5AW   5 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท 150,000

2 Collar mask   30   set    set ละ   700   บาท 21,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น  (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันบาท ) 171,000

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
 งบประมาณ    

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการที่ 1 จัดซ้ือซ้ือครภุัณฑ์/วัสดุการแพทย์ทางการแพทย์ที่ใช้การดูแลผู้ปว่ยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน                 

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   1.   ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ ≥ 85%

รหัสหน่วยงาน  …COC...



เปา้ประสงค์ที่ 7 เพ่ือให้การบรหิารระบบงานมีความสะดวกรวดเรว็มีประสิทธิผลที่ดี

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือแฟม้อลูมิเนียมชุบอะโคไดท์ จ านวน  24  แฟม้ ราคาแฟม้ละ  1,350 บาท  32,400  ธ.ค.64

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ( สามหมื่นสองพันสี่รอ้ยบาทถ้วน) 32,400

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย  อุบตัิการณเ์อกสารผู้ปว่ยสูญหาย เปน็ 0

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ             รหัสหน่วยงาน  IPD 3

โครงการที่  1. จัดซ้ือแฟ้มส าหรบัจัดเก็บข้อมูลผู้รบับรกิาร

วัตถุประสงค์  เพ่ือจัดเก็บประวัติการรกัษาผุ้ปว่ยให้เปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย สะดวกต่อการใช้งาน



เปา้ประสงค์ที่ 1. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยต่อเน่ืองในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพลดภาวะแทรกซ้อน 

               และเลือกปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกับเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักในสถานบรกิารสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสรมิสถานบรกิารสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกับเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักไปใช้   

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างานและพฒันาแนวทางการลดการตีตรา  - 20,000  ธค.64-กย.65

และเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวแีละกลุ่มประชากรหลักในสถานบริการสุขภาพ  กองโรคเอดส์

สองหมื่นบาทถ้วน 0 20,000

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  …………

โครงการที่ 1.โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและพัฒนาแนวทางการลดการตีตรา

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1. 1.ความพึงพอใจในระบบการให้บริการของผู้รับบริการ ≥85 %

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565



เปา้ประสงค์ที่ 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยตามระบบ 2P Safety :SIMPLE

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย ์เพื่อสนับสนุนการบริการที่ได้คุณภาพและครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐาน

1.1 จัดซ้ือโต๊ะเมโย ไม้เคลือบโฟเมก้า ขอบสแตนเลสสามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้   จ านวน 1 ตัว 6,650  - พย.64- กย.65

1.2 จัดซ้ือเก้าอี้แถวไกรเดอร์ 3 ที่นั่ง (เก้าอี้พกัคอย) จ านวน 4 ชุดๆละ 3,000 บาท 12,000  - พย.64- กย.65

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) 18,650

งบประมาณ

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1.ความพึงพอใจในระบบการให้บรกิารของผู้รบับรกิาร ≥85 %

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ             รหัสหน่วยงาน  CHN

โครงการที่  1 พัฒนาระบบบรกิารให้ครอบคลุมตามเกณฑ์คุณภาพและได้มาตรฐาน    

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บรกิาร  



กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยประชาชนและภาคีเครอืข่ายมีส่วนรว่ม

เปา้ประสงค์ที่  1.  เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยต่อเน่ืองในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพลดภาวะแทรกซ้อน 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บรกิาร  ANC ครอบคลุมตามเกณฑ์คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย  1.ไม่พบอุบตัิการณภ์าวะเสี่ยงในหญงิตั้งครรภ์ที่สามารถปอ้งกันได้ เช่น ทารกตายในครรภ์ 

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 ปรับเพิ่มวนัคลินิกบริการงาน ANC ในวนัพฤหัส โดย เพื่อเพิ่มท ากิจกรรมกิจกรรม  -  -  มกราคม 2565

โรงเรียนพอ่แม่ และให้บริการครรภ์เส่ียง

2 จัดซ้ือเก้าอี้แถวไกรเดอร์ 3 ที่นั่ง (เก้าอี้พกัคอย) จ านวน 6 ชุดๆละ 3,000 บาท 18,000  -

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) 18,000

โครงการที่ 1.พัฒนาระบบการให้บรกิาร ANC คุณภาพ   

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

รหัสหน่วยงาน ……CHN…..



เปา้ประสงค์ที่ 3.พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

วัตถุประสงค์    เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือผ้าผูกมัดผู้ปว่ยจ านวน 5 ชุด ๆละ 10,000 บาท 50,000 ตค.-ธค.64

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) 50,000

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  IPD  1

โครงการที่  1.จัดซ้ือวัสดุการแพทย์   

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย  1.อัตราการเกิดพลัดตกหกล้ม/ตกเตียง  = 0  2.รอ้ยละความพึงพอใจผู้รบับรกิาร ≥85



รหัสหน่วยงาน  IPD  1

เปา้ประสงค์ที่ 3.พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

วัตถุประสงค์    เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

ระยะเวลา

เงินบ ารุง งบอื่นๆ ด าเนินการ

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 10,000 ตค.-ธค.64

1 จ้างเหมาจัดท าทางลงด้านหลังตึก

 -ทุบผนังปูน ขนาด 1.20 เมตร

 -จัดท าบันได 5 ขั้นพร้อมราวจับ
 

รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ ( หนึง่หมืน่บาทถว้น ) 10,000

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย  1.อัตราการเกิดพลัดตกหกล้ม/ตกเตียง  = 0  2.รอ้ยละความพึงพอใจผู้รบับรกิาร ≥85

วัตถุประสงค์    เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รบับรกิารและการบรกิารที่ดี
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการที่  2.ปรบัปรงุระเบยีงด้านหลังห้องพักผู้ปว่ยสามัญ



เปา้ประสงค์ที่ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดซ้ือครภุัณฑ์ทางการแพทย์    

2. เพ่ือซ่อมบ ารงุอาคารส านักงานมีความสะอาดสวยงาม    

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 ค่าจ้างเหมาทาสีก าแพงร้ัวส านักงาน พื้นที่ 255 ตารางเมตร 15,000

2 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบใช้ความร้อน (Thermal Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง 15,000

3 จัดซ้ือComputer Notebook ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 25,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 55,000

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  PCU 

โครงการที่ 1 จัดหาครภุัณฑ์และซ่อมบ ารงุอาคาร เพ่ือสนับสนุนการบรกิารที่ได้คุณภาพและครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐาน   

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565



เปา้ประสงค์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ปว่ยปลอดภัยลดภาวะแทรกซ้อนจากการรกัษา

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือที่นอนป้องกันแผลกดทับชนิดโฟม  จ านวน 4 ตัว 72,000 มค-กย 65

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 72,000

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  IPD 5

โครงการที่ 1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปว่ยศัลยกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1. อัตราการเกิดแผลกดทับ : 1000  วันนอน < 0.5



เปา้ประสงค์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่ปลอดภัย

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

2 ค่าปรับปรุงห้องแยกโรค Modified negative pressure มค-กย 65

ติดต้ังกระจกประตูด้านหน้า 30,000

ติดต้ังเคร่ืองกรองอากาศ Hepa filter 250,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 280,000

โครงการที่ 1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปว่ยโรคติดต่อและปอ้งกันการแพรก่ระจ่ยเชื้อ

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1.ร้อยละบุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน =0, 2. ผู้ป่วยโรคติดต่อได้รับการบริการที่เหมาะสม

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  IPD 5



เปา้ประสงค์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในด้านการดูแลผู้ปว่ย 4 สาขาหลัก

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้ปว่ยปลอดภัยและได้รบัการตรวจวินิจฉัยและติดตามอาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

2 จัดซ้ือเครื่องอัลตราซาวด์ จ านวน 1 เครื่อง 500,000 มค-กย 65

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 500,000

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  IPD 5

โครงการที่ 1 เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ปว่ยให้มีประสิทธิภาพ

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1.อุบัติการณผู้์ป่วยทรุดลงส่งต่อเท่ากับ 0 , 2. อุบัติการณว์ินิจฉัยผิดพลาดเท่ากับ 0

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565



เปา้ประสงค์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้โรงพยาบาลผ่านการรบัรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (HA)

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 รับการเยีย่มเพื่อต่ออายกุารรับรอง reaccreditation 3 กพ-เมย 65

ค่าผู้เยีย่มส ารวจ จ านวน 4 คน คนละ 18,000 บาท 72,000

ค่าที่พกั 4 ห้อง ห้องละ 600 บาท จ านวน 3 คืน 7,200

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 25 จ านวน 2 มื้อ จ านวน   50 คน 7,500

ค่าอาหารกลางวนัมื้อละ 50 บาท จ านวน 3 วนั จ านวน 50 คน 7,500
ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็นส าหรับผู้เยี่ยมส ารวจ จ านวน 4 คน มื้อละ 150 บาท วันละ 2 มื้อ จ านวน 3 วัน 4,800

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 99,000

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  QMC

โครงการที่ 1  เยี่ยมประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลเพ่ือต่ออายุการรบัรอง

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1. ผ่านการ Reaccreditation 3 ในปี 2565 



กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร

เปา้ประสงค์ที่ 14. พัฒนาทรพัยากรบคุคลให้มีความรู ้ทักษะ และพฤติกรรมบรกิารที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร

โครงการที่ 1. พัฒนาบคุลากรเพ่ือเตียมเข้าสู่เส้นทางการเปน็ผู้บรหิารระดับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเตรยีมความพรอ้มบคุลากรในการบรหิารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละบคุลากรมีคะแนนประเมิน Managereal competency มากกว่ารอ้ยละ 60  ทุกคน

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งการบริหารจัดการหน่วยงาน กพ- กย.65

ค่าอาหารวา่ง 50 คนมื้อละ 25 บาท  จ านวน 2 มื้อ จ านวน 3 วนั 7,500

ค่าอาหารกลางวนั 50 คนมื้อละ 50 บาท  จ านวน 1 มื้อ จ านวน 3 วนั 7,500

ค่าวทิยากรพเิศษจ านวน 1 วนั  วนัละ 8 ชม ชม.ละ 600 บาท 4,800

ค่าเดินทางวทิยากร 2,000

2 อบรม HA FORUM ประจ าปี จ านวน 6 คน ค่าลงคนละทะเบียน 5000 บาท 30,000

ค่าเดินทางคนละ 2500 บาท จ านวน 6 คน 15,000

ค่าเบี้ยเล้ียงคนละ 720 บาท จ านวน 6 คน 4,320

ค่าที่พกั คนละ 750 บาท จ านวน 6 คน คนละ 3 คืน 13,500

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 84,620

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

รหัสหน่วยงาน  QMC

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ



กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บรกิาร

เปา้ประสงค์ที่ 14. พัฒนาทรพัยากรบคุคลให้มีความรู ้ทักษะ และพฤติกรรมบรกิารที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร

โครงการที่ 1. พัฒนาบคุลากรเพ่ือเตียมเข้าสู่เส้นทางการเปน็ผู้บรหิารระดับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเตรยีมความพรอ้มบคุลากรในการบรหิารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย 1. รอ้ยละบคุลากรมีคะแนนประเมิน Managerial competency มากกว่ารอ้ยละ 60 (100%)

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

3 อบรมหลักสูตรพฒันาคุณภาพ ได้แก่หลักสูตรบริหารความเส่ียง/การเยีย่มส ารวจ กพ- กย.65

การพฒันา coach/การใช้มาตรฐานสู่การปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5

หลักสูตรละ 2 คน จ านวน 5 หลักสูตร รวม 10 คน 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 5000  บาท X 10 คน 50,000

ค่าเดินทาง 10  คน คนละ 2000 บาท 20,000

ค่าที่พกั 10 คน คนละ 4 คืน คืนละ 750 บาท 30,000

เบี้ยเล้ียงคนละ 720 บาท จ านวน 10 คน 7,200

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 107,200

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

รหัสหน่วยงาน  QMC

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ



    โครงการที่  1 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และระบบสนับสนุนการบรกิารในโรงพยาบาล            

                          งบประมาณ ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 เคร่ืองตัดหญ้า 4 ล้อ จ านวน  3  เคร่ือง   36,500  บาท 109,500 ต.ค 64-ธ.ค. 65

2 เคร่ืองตัดหญ้าสะพาย  จ านวน  1 เคร่ือง   9,500 ต.ค 64-ธ.ค. 65

3 เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้  จ านวน  1  เคร่ือง  19,500 ต.ค 64-ธ.ค. 65

4 หินเจียร (ลูกหม)ู  จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,000  บาท 3,000 ต.ค 64-ธ.ค. 65

5 งบจัดซ้ือครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ 400,000 ต.ค 64-ธ.ค. 65

ห้าแสนสี่หมื่นหน่ึงพันห้ารอ้ยบาทถ้วน 541,500

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

    กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ             รหัสหน่วยงาน MAN 1,4

    วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน      

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย     



เปา้ประสงค์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ผู้รบับรกิารได้รบับรกิารทันตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน  มีความปลอดภัย   และมีความพึงพอใจ      

                          งบประมาณ ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดหาครภุัณฑ์เพ่ือรองรบัการบรกิารทันตกรรมเฉพาะทาง

1.1 เคร่ืองอุดคลองรากฟนั Fast pack and Fast fill 60,000.00   ต.ค.-64

1.2 เคร่ือง ulrtasonic scaler 64,000.00   ต.ค.-64

1.3 ชุดเคร่ืองมือส าหรับทันตกรรมรากเทียม 200,000.00 

2 เพ่ิมอัตราก าลังผู้ช่วยทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บรกิาร

ž2.1 จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา เดือนละ 7,300 บาท X 12 เดือน 87,600.00   ต.ค.-64

3 สรา้งความรว่มมือในการมารบับรกิารทันตกรรมในผู้ปว่ยเด็กเล็ก

3.1 จัดหาของรางวลัส าหรับเด็กที่ให้ความร่วมมือในการรับบริการทันตกรรม 5,000.00     ต.ค.-64

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 416,600.00 

โครงการที่     1  เพ่ิมศักยภาพในการให้บรกิารทันตกรรม

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 85  2.อุบัติการณเ์กิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม  3.อุบัติการณค์วามล้มเหลวในการรักษาทางทันตกรรม

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  DEN



เปา้ประสงค์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ผู้รบับรกิารได้รบับรกิารทันตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน  มีความปลอดภัย   และมีความพึงพอใจ      

                          งบประมาณ ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 ปรบัปรงุห้องบรกิารทันตกรรมส าหรบัผู้ปว่ย Covid -19 เพ่ิมเติมจากการปรบัปรงุห้องบรกิารทันตกรรม แบบ ก.44

1.1 กั้นแยกห้องบริการทันตกรรมให้เป็นระบบปิด 44,000.00   ต.ค.-64

1.2 ปรับทิศทางยนูิตทันตกรรม จ านวน 1 ตัวๆ ละ 8,500 บาท 8,500.00     ต.ค.-64

1.3 ปรับทิศทางเคร่ืองปรับอากาศ 5,000.00     ต.ค.-64

2 ปรบัปรงุห้องบรกิารทันตกรรมส าหรบัผู้ปว่ยทั่วไป

2.1 ค่าปรับปรุงห้องทันตกรรม แบบ ก 45 type A จ านวน 1 ห้องๆละ 124,000 บาท 124,000.00 ธ.ค.-64
2.1 ค่าปรับปรุงห้องทันตกรรม แบบ ก 45 type B จ านวน 3 ห้องๆละ 98,300 บาท 294,900.00 ธ.ค.-64

2.2 ปรับทิศทางยนูิตทันตกรรม จ านวน 4 ตัวๆ ละ 8,500 บาท 34,000.00   ธ.ค.-64

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 510,400.00 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  DEN

โครงการที่     2  ห้องทันตกรรมปลอดภัย

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 85  2.อุบัติการณเ์กิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม  3.อุบัติการณค์วามล้มเหลวในการรักษาทางทันตกรรม

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565



เปา้ประสงค์ที่ เพ่ือให้ระบบงานเปน็ไปตามเกฌฑ์มาตราฐานและมีประสิทธิภาพ

โครงการที่  1.พัฒนาระบบงานให้ทันสมัยและนคล่องตัวในการปฏิบตัิงานรวมถึงถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน   

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาระบบงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและปอ้งกันภาวะการเจ็บปว่ยด้านอาชีวอนามัยของ จนท.     

                          งบประมาณ ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือวัสด-ุอุปกรณ ์งานบา้นงานครวัทดแทนอันเดิมที่ช ารดุ  25,000

1.1 เคร่ืองปั่นผสม 8 เคร่ือง 16,800

1.2 ถ้วยตวงด้ามพลาสติก 10 อัน 400

1.3 หม้ออลูมีเนียม 26 ซม  5 ใบ 3,400         

1.4 หม้ออลูมีเนียม 36 ซม  5 ใบ 3,400         

1.4 หม้ออลูมีเนียม  65  ซม  1 ใบ 1,000         

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) 25,000

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ             รหัสหน่วยงาน  ………NUT………..

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย จ านวนวัสดุ - อุปกรณเ์พียงพอพรอ้มใช้ในการปฏิบตัิงาน

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน



เปา้ประสงค์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 

วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

                          งบประมาณ ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือรถเข็นเปลนอนปรบัระดับคนไข้ 2 คัน (40,000บาทต่อคัน ) 80,000 ตค64-กย65

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 80,000

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  OPR

โครงการที่   1.พัฒนาศักยภาพงานการพยาบาลผู้ปว่ยผ่าตัดและวิสัญญ ี 

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  อุบัติการณก์ารเกิดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเป็น 0 ครั้ง



เปา้ประสงค์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 

วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals

                          งบประมาณ ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือโต๊ะวางเครือ่งมือแสตนเลส   1 ชุด 10,000 ตค64-กย65

2 จัดซ้ือเครือ่งมือและอุปกรณผ่์าตัดทางศัลยกรรม  500,000 บาท (2 set) 500,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 510,000

โครงการที่  2.พัฒนาศักยภาพงานการพยาบาลผู้ปว่ยผ่าตัดและวิสัญญ ี 

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  อุบัติการณก์ารเลื่อนผ่าตัดจากเครื่องมือไม่พร้อมเป็น 0 ครั้ง

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  OPR



เปา้ประสงค์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตามระบบ patient  safety  

                          งบประมาณ ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือตู้ใส่ชุดส าหรบัเจ้าหน้าที่ผ่าตัด 2 หลัง 16,000 ตค64-กย65

2 จัดซ้ือตู้เลื่อนกระจกใส่ set อุปกรณท์างการแพทย์ 1 หลัง 8,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(บาท) 24,000

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ             รหัสหน่วยงาน  OPR

โครงการที่  1.พัฒนาระบบการสนับสนุนการบรกิารส าหรบัเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดให้คล่องตัวและเปน็ระเบยีบ

วัตถุประสงค์ เพ่ือความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยสะอาดถูกหลัก IC 

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย ไม่มี set ช ารดุเสียหายจากการจัดเก็บ

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565



เปา้ประสงค์ที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่ให้มีความปลอดภัยตามระบบ 2P Safety :SIMPLE  

                          งบประมาณ ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จดัหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(sever)เพ่ือใชจ้ดัเก็บภาพเอกซเรย ์สนบัสนุนการบริการท่ี     

ไดคุ้ณภาพและครอบคลุมเกณฑม์าตรฐาน ราคา 300,000 บาท(สามแสนบาทถว้น)

2 จดัซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับแผน่รับภาพเอกซเรย ์(Detector DR) จ านวน 1 ชุดๆละ 65,000 บาท 65,000

เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหม่ืนหา้พนับาทถว้น)

3 ค่าบริการดูแลระบบภาพทางการแพทย ์(PACS) รายปีๆละ 150,000 บาท(หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท) 150,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น(สองแสนหน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 215,000

โครงการที่ พัฒนาระบบบรกิารจัดเก็บภาพเอกซเรย์ให้มีความเพียงพอมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

วัตถุประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาพเอกซเรย์ 

ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย .ความพึงพอใจในระบบการให้บรกิารของผู้รบับรกิาร ≥85 %  

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ             รหัสหน่วยงาน  RAD.



    โครงการที่  1  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ QA 

เปา้ประสงค์ เพ่ือธ ารงรกัษาระบบคุณภาพการพยาบาล QA 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดุแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals           

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย ผ่านการรบัรองการตรวจประเมิน Re-acreditation QA จากกองการพยาบาล

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 1. การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในสู่การปฏิบัติ ตค.64-กย.65

2. การพฒันาคุณภาพการพยาบาลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายใน

3. แต่งต้ังคณะท างานพฒันาคุณภาพการพยาบาลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการพยาบาล

วเิคราะห์สถานการณ์การพยาบาลเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพฯ QA โดยใช้เคร่ืองมือการประเมิน

 ADLI และ LeTCLi 

4. จัดท าแผนงานเพื่อเตรียมรับประเมินจากกองการพยาบาล

2 1. การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายภายนอก ตค.64-กย.65

2. การพฒันาคุณภาพการพยาบาลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการพยาบาล ภายนอก

3. จัดท าแผนงานเพื่อเตรียมรับประเมินจากกองการพยาบาล

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

    กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

รหัสหน่วยงาน    NUR



    โครงการที่  1  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ QA 

เปา้ประสงค์ เพ่ือธ ารงรกัษาระบบคุณภาพการพยาบาล QA 

    วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดุแลผู้ปว่ยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals           

    ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย ผ่านการรบัรองการตรวจประเมิน Re-acreditation QA จากกองการพยาบาล

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

3 1. รับการประเมิน QA ภายนอกจากกองการพยาบาล ตค.64-กย.65

 - ค่าวทิยากร 3 Man day ( 4,200 x 3 คน x 3 วนั) =37,800 บาท 37,800

 - ค่าที่พกั 1000บาทx3คนx3คืน=9,000บาท 9,000

 - ค่าพาหนะ 3000 x 3 คน x 2 เที่ยว=18,000บาท 18,000

 - ค่าอาหารวา่งวทิยากรและคณะกรรมการบริหารคุณภาพ25บาทX40 X2มื้อ x 3 วนั =6,000 บาท 6,000

 - ค่าอาหารกลางวนัวทิยากรและคณะกรรมการบริหารคุณภาพ80บาทX40คนX3วนั =9,600 บาท 9600

 - ค่าป้ายและวสัดุใช้สอย 4,000

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ( แปดหมื่นสี่พันสี่รอ้ยบาทถ้วน    ) 84,400

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปงีบประมาณ 2565

    กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เปน็โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ

รหัสหน่วยงาน   NUR



รหัสหน่วยงาน    NUR

เปา้ประสงค์ 1. เพ่ือให้การท างานจัดเก็บข้อมูล ทางการพยาบาลมีความสะดวกรวดเรว็มีประสิทธิผลที่ดี

วัตถุประสงค์1. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

 ดัชนีชี้วัดและเปา้หมาย  1. สามารถส่งงานได้ รวดเรว็ ทันเวลา  

ระยะเวลา

เงินบ ารงุ งบอ่ืนๆ ด าเนินการ

1 จัดหาคอมพวิเตอร์เคล่ือนที่ Note Book   1 เคร่ือง 22,000 ตค.64-กย.65

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน  ) 22,000

แผนปฏิบตัิงานประจ าป ี(Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปงีบประมาณ 2565

    กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ             

    โครงการที่ 2 จัดหาคอมพิวเตอรเ์พ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลทางการพยาบาล

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  
โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี: ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
๑. การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  

 
Link  ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
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......................................................................................................................................................................................... 
               ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
           (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์)                                            (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                นกัจัดการงานทัว่ไป                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์                                                                                                                
       วันท่ี....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔.....                                    วันที่....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายสนั่น  เทียนทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                 วันท่ี.... ๒๕....พฤศจิกายน......๒๕๖๔... 
 
 


