
















































o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  Governance  Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลไพรบึง

3.1 รหัส KPI sk013  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการพัฒนางานขอมูลขาววสาร

3.2 รหัส KPI sk014  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563

3.3 รหัส KPI sk015  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (Ranking)
3.4 รหส KPI sk016  ชอตวชวด ระดบความสาเรจการดาเนนงานประชุมขบเคลอนนโยบายการพฒนางาน

ผูรับผิดชอบ  นายธีรวุธ  คําโสภา โทรศัพท 0960674245

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน

 ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง

 จังหวัด

อนๆ (7) รพ.

พบ
1 โครงการประชุมคณะกรรมการ จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริหารโรงพยาบาลไพรบึง รพ.ไพรบึง เพื่อการบริหารงานและ โรงพยาบาลไพรบึง 23 คน 7,400         7,400       

ติดตามกาวหนาการดําเนินงานตาม จํานวน 23 คน ประชุม12 ครั้ง/ป 12ครั้ง

ยุทธศาสตรและ KPI 451 ตัวชี้วัด งบประมาณ

และติดตาม/ควบคุมกํากับ/สนับสนุน 1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

การดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุข 23คนx25บาท x12ครั้ง=69,000

 ของ รพ. ไพรบึง และรายงานให 2.คาวัสดุ=500

o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  Governance  Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2564  รพ.ไพรบึง

3.1 รหัส KPI sk013  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการพัฒนางานขอมูลขาววสาร

3.2 รหัส KPI sk014  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563

3.3 รหัส KPI sk015  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (Ranking)

3.4 รหัส KPI sk016  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการดําเนินงานประชุมขับเคลือนนโยบายการพัฒนางาน

ผูรับผิดชอบ  นายธีรวุธ  คําโสภา โทรศัพท 0960674245

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน

 ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง

 จังหวัด

อื่นๆ (7) รพ.

พบ.

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงานตาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ                                                  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ
 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ  CUP ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ รวม (บาท)โครงการ วัตถุประสงค



นําเสนอผลปฏิบัติงานป 2563 ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด (KPI559 ตัวชี้วัด) นําเสนอผลการปฏิบัติงานตาม 80 คน 340,000      340,000   

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานป 2563 ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด (KPI 451)

ป 2564  รพ. ไพรบึง และจัดทําแผนปฏิบัติการป 2564 เปนผลการปฏิบัติงานป 2563

และจัดทําแผนปฏิบัติการป 2564

งบประมาณ

1.คาพาหนะ = 120,000

2.คาอาหารกลางวัน = 60,000

3.คาอาหารเย็น = 56,000

4.คาหารวางและเครื่องดื่ม=24,000

5.คาที่พัก =80,000

รวม= 340,000

รวม 340,000      340,000   

(ITA)  และการดําเนินงาน (ITA)ของหนวยงาน รพ.ไพรบึง ITA และ EIA ใหครบถวน ถูกตอง

EIA โรงพยาบาลไพรบึง ใหมีผลการปฏิบัติงาน ITA สมบูรณ และจัดสงรายงานในระบบ

ปงบประมาณ 2563 ไดมาตรฐานและผานเกณฑ อิเลคทรอนิกสเวปไซคที่ตองสง

การประเมิน 90% ขึ้นไป รายงานไดทันกําหนดเวลา

2. เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน EIA งบประมาณ

ใหมีผลการปฏิบัติงาน EIA 1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

ไดมาตรฐานและผานเกณฑ 30 คนx50บาทx4วัน = 6,000 บาท

การประเมิน 90% ขึ้นไป 2.คาวัสดุ = 500 บาท

รวม 6,500       6,500     



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  Governance  Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการพัมนาศักยภาพ CFO และสงเสริมพัฒนาองคกรคุณธรรมและจริยธรรม 

3.1 รหัส KPI sk001  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ90 ของของหนวยงาน ในสังกัด สป.สธ.ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

3.2 รหัส KPI sk004  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยงานมีการพัฒนางานดานคุณธรรมและจริยธรรม

3.3 รหัส KPI sk008  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยบริการมีการจัดทํางบการเงินเปนปจจุบันและสงเขาเวป สพค.ไดตามกําหนด

ผูรับผิดชอบ  นายธีรวุธ  คําโสภา โทรศัพท 0960674245

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบ

กลาง 

จังหวัด

อื่นๆ 

(7)รพ.พบ.

3 โครงการสงเสริมคุณธรรม  เพื่อสงเสริมคุณธรรมและ 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.รพ. 80 คน 5,600       5,600     

และจริยธรรม ของบุคลากร จริยธรรมในหนวยงาน และพัฒนา ไพรบึง เรื่องการสงเสริมคุณธรรม

โรงพยาบาลไพรบึง ใหเปนองคกรคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม 

2.จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 

สวดมนต ไหวพระ นั่งสมาธิ ใหกับ

จนท.รพ.ไพรบึง สัปดาหละ 1 ครั้ง

3.สง จนท.บรรจุใหมเขารับการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม ที่ สสจ.ศก.จัดขึ้น

งบประมาณ

คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการอบรม

เปนเงิน=80x70= 5,600 บาท

รวม 5,600       5,600     

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

รวม (บาท)

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  Governance  Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินและบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินและบัญชี

3.1 รหัส KPI sk005  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ100 ของของหนวยบริการทุกแหง มีคะแนนคุณภาพทางบัญชีทางอิเลกทรอนิกส 100 คะแนน

3.2 รหัส KPI sk008  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยบริการมีการจัดทํางบการเงินเปนปจจุบันและสงเขาเวป สพค.ไดตามกําหนด

3.3 รหัส KPI sk009  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยบริการมีการจัดทํางบเทียบนอดเงินฝากธนาคารครบถวน ถูกตองเสนอหัวหนาหนวยงานลงนาม

3.4 รหัส KPI sk010  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยบริการมีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน เปนปจจุบันและเสนอผูมีอํานาจลงนาม

3.5 รหัส KPI sk011  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยบริการมีการปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมถูกตอง รายงานใหผูบริหารทราบทุกเดือน

3.5 รหัส KPI sk012  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยบริการมีการจัดทํามาตรการประหยัดพลังงานสงเวป สนพ.ภายในวันที่ ๔ ของเดิอนถัดไป

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนงคลักษณ  บุญไชยโย โทรศัพท 0899885512

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบ

กองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบ

กลาง 

จังหวัด

อื่นๆ 

(7)รพ.พบ.

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 1.   เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ

การเงินและบัญชี งานดานการเงินการคลัง ใหได ทํางานดานการเงินและบัญชี 30 คน 4,100       4,100     

โรงพยาบาลไพรบึง มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพรอมรับการ

2.   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา ตรวจประเมินจากทีม สสจ.ศก.

บัญชีการเงินการคลังใหถูกตอง 2.รับการตรวจประเมินประสิทธิ

ครบถวน สมบูรณ และสงรายการเงิน ภาพดานการเงินและบัญชีตามแผน

ไดรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลา งบประมาณ : 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม = 

30คนx 25บาทx2ครั้ง= 1,500

คาอาหารกลางวัน = 30x70=2,100

คาวัสดุ=500

รวม 4,100       4,100     

รวม (บาท)ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  Governance  Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลไพรบึง

3.1 รหัส KPI sk013  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการพัฒนางานขอมูลขาววสาร

3.2 รหัส KPI sk014  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563

3.3 รหัส KPI sk015  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (Ranking)

3.4 รหัส KPI sk016  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการดําเนินงานประชุมขับเคลือนนโยบายการพัฒนางาน

ผูรับผิดชอบ  นายธีรวุธ  คําโสภา โทรศัพท 0960674245

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด

อื่นๆ (7) 

รพ.พบ.

1 โครงการประชุมคณะกรรมการ จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริหารโรงพยาบาลไพรบึง รพ.ไพรบึง เพื่อการบริหารงานและ โรงพยาบาลไพรบึง 23 คน 7,400        7,400         

ติดตามกาวหนาการดําเนินงานตาม จํานวน 23 คน ประชุม12 ครั้ง/ป 12ครั้ง

ยุทธศาสตรและ KPI 451 ตัวชี้วัด งบประมาณ

และติดตาม/ควบคุมกํากับ/สนับสนุน 1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

การดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุข 23คนx25บาท x12ครั้ง=69,000

 ของ รพ. ไพรบึง และรายงานให 2.คาวัสด=ุ500

สสจ.ศก.ทราบ

รวม 7,400        7,400         

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  Governance  Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2564  รพ.ไพรบึง

3.1 รหัส KPI sk013  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการพัฒนางานขอมูลขาววสาร

3.2 รหัส KPI sk014  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563

3.3 รหัส KPI sk015  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (Ranking)

3.4 รหัส KPI sk016  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการดําเนินงานประชุมขับเคลือนนโยบายการพัฒนางาน

ผูรับผิดชอบ  นายธีรวุธ  คําโสภา โทรศัพท 0960674245

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด

อื่นๆ (7) 

รพ.พบ.

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงานตาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

นําเสนอผลปฏิบัติงานป 2563 ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด (KPI559 ตัวชี้วัด)นําเสนอผลการปฏิบัติงานตาม 80 คน 340,000    340,000     

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ่งเปนผลการปฏิบัติงานป 2563 ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด (KPI 451)

ป 2564  รพ. ไพรบึง และจัดทําแผนปฏิบัติการป 2564 เปนผลการปฏิบัติงานป 2563

และจัดทําแผนปฏิบัติการป 2564

งบประมาณ

1.คาพาหนะ = 120,000

2.คาอาหารกลางวัน = 60,000

3.คาอาหารเย็น = 56,000

4.คาหารวางและเครื่องดื่ม=24,000

5.คาที่พัก =80,000

รวม= 340,000

รวม 340,000    340,000     

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ  CUP ไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ……การพัฒนาระบบบริการที่เปนเลิศ……………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ   ..........อบรมความรูการใชกัญชาทางการแพทยสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข คปสอ ไพรบึง ปงบประมาณ 2563...........

3.1 รหัส KPI .......sk050............................................... 3.2 รหัส KPI ........ชื่อตัวชี้วัด..................................................... 3.3 รหัส KPI ........ ชื่อตัวชี้วัด ........................................................

ผูรับผิดชอบ........ภญ.ศิรินทิพย ศิลาวรรณ...... โทรศัพท ……0813916666……..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1 อบรมความรูการใชกัญชา เงินบํารุง 5,400

ทางการแพทยสําหรับ รพ.พบ.

เจาหนาที่สาธารณสุข

คปสอ ไพรบึง ปงบประมา  
2563

5,400

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)

1.เพื่อสงเสริมใหความรู

เกี่ยวกับการใชกัญชาทาง

การแพทยแกเจาหนาที่

โรงพยาบาลไพรบึง และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 2.มีการจัดตั้งคลินิก

ใหคําปรึกษาการใชกัญชา

ทางการแพทยใน

โรงพยาบาล

1.อบรมใหความรูเกี่ยวกับการใช

กัญชาทางการแพทยแกเจาหนาที่

โรงพยาบาลไพรบึง และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

2.จัดตั้งคลินิกใหคําปรึกษาการใช

กัญชาทางการแพทยในโรงพยาบาล

 3.เจาหนาที่ดําเนินการให

คําปรึกษาการใชกัญชาทาง

การแพทยตามแนวทางที่กําหนด

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

ไพรบึง และ

โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบล 40 คน

รวม

กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ                                                  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ    โรงพยาบาลไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค

..................................................... ผูเสนอแผนปฏิบัติงาน 
(..นางสาวศิรินทิพย  ศิลาวรรณ....) 

........................................................  ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 
(.......................................................) 

.......................................................ผูอนุมัตแิผนปฏบัิติงาน 
(.......................................................) 



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ……การพัฒนาระบบบริการที่เปนเลิศ……………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ   ..........อบรมความรูการใชกัญชาทางการแพทยสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข คปสอ ไพรบึง ปงบประมาณ 2563...........

3.1 รหัส KPI .......sk054............................................... 3.2 รหัส KPI ........ชื่อตัวชี้วัด..................................................... 3.3 รหัส KPI ........ ชื่อตัวชี้วัด ........................................................

ผูรับผิดชอบ........ภญ.พันธุทิพย วรรณะ...... โทรศัพท ……0943616625……..

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

2 เงินบํารุง 3,400
รพ.พบ.

3,400

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

ไพรบึง และ

โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบล 20 คน

รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ    โรงพยาบาลไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)

      ตามองคประกอบ  ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนปฏิบัติการ รหัส sk014   (Template ตัวชี้วัดระดับการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ  2563 )

หมายเหตุ    อําเภอสงใหจังหวัดตรวจสอบ (ปรับปรุง/เพิ่มเติม)  ภายในวันที่ 15 พย. 62  ยังไมตองลงนาม   แลวจังหวัดจะสงกลับใหอําเภอ  จากนั้นอําเภอจึงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสมบูรณ

อบรมความรูการใช

โปรแกรมบริหารคลัง 

INVS ปงบประมาณ 

2563

1.เพื่อสงเสริมความรู

เกี่ยวกับการใชงาน

โปรแกรมบริหารคลัง INVS

 แกเจาหนาที่โรงพยาบาล

ไพรบึง และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล   2.

หนวยงานภายใน

โรงพยาบาลใชโปรแกรม

บริหารคลัง INVS

1.อบรมใหความรูเกี่ยวกับการใช

งานโปรแกรมบริหารคลัง INVS แก

เจาหนาที่โรงพยาบาลไพรบึง และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

2.หนวยงานภายในโรงพยาบาลใช

โปรแกรม INVs ในการบริหารคลัง

..................................................... ผูเสนอแผนปฏิบัติงาน 
(....ภญ.พันธุทิพย วรรณะ.....) 

........................................................  ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 
(.......................................................) 

.......................................................ผูอนุมัตแิผนปฏบัิติงาน 
(.......................................................) 



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o

1. ยุทธศาสตร ที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข : Governance Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. แผนงาน (แผนงานกระทรวงสาธารณสุข)   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง มิติการจัดเก็บรายได 

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)    พัฒนาประสิทธิภาพการสงเรียกเก็บชดเชยคาบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล

3.12 รหัส KPI SK065 ชื่อตัวชี้วัด รายไดสิทธิอื่นเพิ่มขึ้น (CSMBS,LGO,SSS)

3.12 รหัส KPI SK066 ชื่อตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสงขอมูลเรียกเก็บชดเชยคาบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล 

3.12 รหัส KPI SK067 ชื่อตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสงขอมูลเรียกเก็บชดเชยคาบริการทางการแพทยของ รพ .สต. 

3.12 รหัส KPI SK068 ชื่อตัวชี้วัด การบริหารจัดการผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา(UC)  

3.12 รหัส KPI SK069 ชื่อตัวชี้วัด การบริหารจัดการผูมีสิทธิประกันสังคม(SSS)

3.12 รหัส KPI SK070 ชื่อตัวชี้วัด การบริหารจัดการผูมีสิทธิขาราชการ(CSMBS)  

ผูรับผิดชอบ นางศนิชา  แซอึ้ง โทรศัพท 097-3437377

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด

อื่นๆ (7) 

รพ.พบ.

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อใหมีการสงขอมุลเรียกเก็บ 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 30 คน 3,000 3,000

การเรียกเก็บชดเชยคา ชดเชยคาบริการทางการแพทย การบริหารจัดการผูมีสิทธิ

บริการทางการแพทย ทันเวลา ครบถวน ถูกตอง (กอน ม.ีค.2563)

ของเครือขายบริการสุขภาพ 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 30 คน 3,000 3,000

คปสอ.ไพรบึง การเรียกเก็บชดเชย

คาบริการทางการแพทย

3.พัฒนาคุณภาพขอมูล

และการสงรายงาน

การใชบริการทางการแพทย

สิทธิประกันสังคม

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การเรียกเก็บชดเชย

คาบริการทางการแพทย

จากผูนิเทศระดับจังหวัด

จากผูนิเทศระดับจังหวัด

6,000 6,000

วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ  โรงพยาบาลไพรบึง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

  กลุมงานศูนยจัดเก็บรายได

ลําดับ โครงการ



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  Governance  Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการพัมนาศักยภาพ CFO และสงเสริมพัฒนาองคกรคุณธรรมและจริยธรรม 

3.1 รหัส KPI sk001  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ90 ของของหนวยงาน ในสังกัด สป.สธ.ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

3.2 รหัส KPI sk004  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยงานมีการพัฒนางานดานคุณธรรมและจริยธรรม

3.3 รหัส KPI sk008  ชื่อตัวชี้วัด รอยละ 100 ของหนวยบริการมีการจัดทํางบการเงินเปนปจจุบันและสงเขาเวป สพค.ไดตามกําหนด

ผูรับผิดชอบ  นายธีรวุธ  คําโสภา โทรศัพท 0960674245

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด

อื่นๆ (7) 

รพ.พบ.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรม 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ 15 คน 4,500        4,500        

คณะกรรมการบริหารการเงิน การ CFO ใหมีความรูความเขาใจ กรรมการ CFO ของ รพ.ไพรบึงเพื่อ

การคลัง (CFO) ในการบริหารการเงินการคลัง เสริมความรูและทักษะในการบริหาร

และติดตามควบคุมกํากับให งบประมาณการเงินการคลังและการ

การบริหารงบประมาณมีความ การควบคุมกํากับติดตามใหการ

ถูกตองมีประสิทธิภาพและสง บริหารงบประมาณมีความถูกตองและ

รายงานการเงินการคลังไดทันเวลา จัดทําและสงรายงานใหทันเวลา

2. เพื่อสงเสริมคุณธรรมและ มีความถูกตองมีประสิทธิภาพ และ

จริยธรรมในหนวยงาน และพัฒนา สงเสริมการสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหเปนองคกรคุณธรรมจริยธรรม ในองคกร  โดยมีคาใชจาย ดังนี้

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม =

15คนX25บาทX12ครั้ง=4500 บาท

รวม 4,500        4,500        

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)ลําดับ



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  Governance  Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการอบรมใหความรูการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

3.1 รหัส KPI sk001  ชื่อตัวชี้วัด

3.2 รหัส KPI sk004  ชื่อตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ  นายธีรวุธ  คําโสภา โทรศัพท 0960674245

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด

อื่นๆ (7) 

รพ.พบ.

3 โครงการพัฒนาตนทุนบริการ เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาตนทุน ประชุมคณะกรรมการพัมนาตนทุน 20คน 6,000        6,000        

 (Unit Cost) บริการ (Unit Cost) มีการ บริการ (Unit Cost) ทุกเดือนเพื่อ

ควบคุมกํากับ ติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลการใชตนทุนบริการ

ใหคาตนทุนบริการไมสูงกวา ใหคาตนทุนบริการไมสูงกวา

เกณฑกลุมระดับบริการซึ่งวัดดวย เกณฑกลุมระดับบริการซึ่งวัดดวย

วิธีการ Quick Method วิธีการ Quick Method

งบประมาณ คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม = 20X25X12=6,000บาท

รวม 6,000        6,000        

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข   Prevention & Promotion Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ  ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

3.1 รหัส KPI sk096 ชื่อตัวชี้วัด อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงจากคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป  รอยละ 20

3.2 รหัส KPI sk097 ชื่อตัวชี้วัด อัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออก ไมเกินรอยละ 0.10

3.3 รหัส KPI sk098 ชื่อตัวชี้วัด หมูบานมีคาดัชนีลูกน้ําตามเกณฑ รอยละ 80

3.4 รหัส KPI sk099 ชื่อตัวชี้วัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานศึกษา มีคา CI=0  รอยละ 100

3.5 รหัส KPI sk100 ชื่อตัวชี้วัด ศาสนสถานและหนวยงาน มีคา CI=0 รอยละ 80

3.6 รหัส KPI sk101 ชื่อตัวชี้วัด ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ 3 3 1 7 14 28  รอยละ 90

3.7 รหัส KPI sk102 ชื่อตัวชี้วัด มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบ พชอ. มีการแบงพื้นที่รับผิดชอบของผูบริหารและหน.สวนราชการระดับอําเภอ

3.8 รหัส KPI sk103 ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลเฝาระวังคาดัชนีความชุกลูกน้ําอยางตอเนื่อง

3.9 รหัส KPI sk104 ชื่อตัวชี้วัด มีการวิเคราะหขอมูลและคืนขอมูลใหชุมชน

3.10 รหัส KPI sk105 ชื่อตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อไวรัสซิกาไดรับการติดตามและบุตรไดรับการติดตามอาการรอยละ 100

3.11 รหัส KPI sk106 ชื่อตัวชี้วัด หมูบานเกิดโรคชิคุนกุนยา ไดรับการควบคุมโรคตามมาตรการ 3 3 1 7 14  รอยละ 100

4. รหัส 999 (กรณีไมมีในตัวชี้วัด จังหวัดศรีสะเกษ)

ผูรับผิดชอบ  นส.ภาคินี ดวงมะณี โทรศัพท  084-6313532

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน

 ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด
อื่นๆ (7)

1        โครงการปองกัน 1.เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 1.ผูนําชุมชน เงินบํารุง 10,200

ควบคุมโรคไขเลือดออก การดําเนินงานและหาแนวทางค การดําเนินงานปองกันควบคุม ประธาน อสม. รพ.พบ.

ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออก จํานวน  40 คน จํานวน 40 คน

ตามมาตรการ 3 3 1 7 14 28  จํานวน  1 ครั้ง 2. อสม.จํานวน 18 

2.ลดอัตราปวยจากคามัธยฐาน 2. สํารวจลูกน้ํายุงลาย จํานวน หมูบาน จํานวน

ยอนหลัง 5 ป  รอยละ 20 18 หมูบาน  จํานวน 2 ครั้ง 270 คน 

3.เพื่อใหมีคาดัชนีลูกน้ําตามเกณฑ 3. ดําเนินการปองกัน ควบคุม 

หมูบาน BI ≤ 50 HI ≤ 10 , โรคติดตอในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุ

หนวยงาน CI = 0

10,200 10,200รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ   โรงพยาบาลไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลและ รพ.สต. หลักสูตรการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  ปงบประมาณ 2563

3.1 รหัส KPI  sk294  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จ ของโรงพยาบาลมีการจัดใหบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (ภาคแรงงานในระบบ)

ผูรับผิดชอบนางสุพรรณ ทองมนต, นางวิยะดา ศรีภักดิ์ โทรศัพท   062-1976872

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน

 ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด
อื่นๆ (7)

เงินบํารุง

2 โครงการวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 1.เพื่อใหไดรับวัคซีนปองกัน 1. คัดกรองภูมิคุมกันไวรัส เจาหนาที่ รพ. 23,100 23,100

ในบุคลากรทางการแพทย ไวรัสตับอักเสบบีถูกตอง ครบถวน ตับอักเสบบีในบุคลากร ไพรบึง ที่ไมมีภูมิคุมกัน

รพ.ไพรบึง ในกลุมเปาหมาย 2. ดําเนินการฉีดวัคซีนให ไวรัสตับอักเสบบี

2.เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากร บุคลากรที่ไมมีภูมิคุมกัน จํานวน 55 ราย

ในการรับและแพรกระจายเชื้อ

23,100 23,100รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  โรงพยาบาลไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร √ ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคที่เปนเลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ   โครงการเฝาระวังการติดเชื้อโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

3.1 รหัส KPI 

sk152 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงคลอดลดลง  ≤ 0.5 ตอแสนประชากร

sk154 อัตราการปวยดวยโรคซิฟลิส (ทุกกลุมอาย)ุ ลดลง ≤ 5.32 ตอแสนประชากร

sk155 กลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันโรคเอดส และ STIs  รอยละ 80(รายไตรมาส รอยละ๔๐ ๖๐ ๘๐

sk156 มีการจัดการรณรงคในเรื่องเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในวันแหงความรัก, VCT'day, วันลอยกระทง, วันเอดสโลก  (จัด 4 ครั้ง =รอยละ 100)

sk157 มีการจัดมุมถุงยางอนามัย  รอยละ 100

sk158 ผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับการวินิจฉัยแลว  ไดรับยาตานการรักษาดวยยาตานไวรัส  รอยละ 90

sk159 จํานวนผูเสียชีวิตจากเอดส ลดลงจากปที่ผานมา  รอยละ 50

sk160 มีการสํารวจความพึงพอใจในผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสและผูมารับบริการปรึกษาเพื่อรับการตรวจเลือด  รอยละ 90

ผูรับผิดชอบ น.ส.สุอาภา  สายสังข โทรศัพท 0817181928

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1 โครงการเฝาระวังการติดเชื้อโรค

เอดสและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ

1.เพื่อคนหา/คัดกรอง กลุมเสี่ยงสูง

ตอการติดเชื้อเอชไอวี และ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธเพื่อ

ปองกันการแพรเชื้อและเขาสู

กระบวนการรักษา

-กิจกรรมใหความรูเรื่องโรคเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน

ชุมชนสถานศึกษา

 -ประชาชนกลุมเสี่ยง

สูงตอการติดเชื้อเอช

ไอวี

ü   ไมมี

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

2.กลุมเสี่ยงสูงไดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและสงตอรักษาตาม

มาตรฐาน

 - คนหา / คัดกรองกลุมเสี่ยง กลุมผูรับบริการ

คลีนิคบริการ

-สงตอกลุมติดเชื้อเขากระบวนการ

รักษาและติดตามประเมินผล

- วัณโรค

-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ฝากครรภ

-จัดระบบบริการใหกลุมผูติดเชื้อ

เขาสูกระบวนการรักษาตอเนื่อง

- คลินิก YFHS

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)

รวม



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร √ ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคที่เปนเลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ  รณรงควันเอดสโลกวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกป

3.1 รหัส KPI 

sk155 กลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันโรคเอดส และ STIs  รอยละ 80(รายไตรมาส รอยละ๔๐ ๖๐ ๘๐

sk156 มีการจัดการรณรงคในเรื่องเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในวันแหงความรัก, VCT'day, วันลอยกระทง, วันเอดสโลก  (จัด 4 ครั้ง =รอยละ 100)

sk160 มีการสํารวจความพึงพอใจในผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสและผูมารับบริการปรึกษาเพื่อรับการตรวจเลือด  รอยละ 90

ผูรับผิดชอบ น.ส.สุอาภา  สายสังข โทรศัพท 0817181928

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน

 ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด
อื่นๆ (7)

2 รณรงควันเอดสโลกวันที่ 1 

ธันวาคม ของทุกป

สรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

เอดส

-รณรงคใหความรู ความเขาใจ 

ทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับเอดส

 -ประชาชนกลุมเสี่ยง

สูงตอการติดเชื้อเอช

ไอวี

ไมมี

-ประชาสัมพันธการเขาถึงบริการ 

แกประชาชนทั่วไป

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

รวม



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร √ ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคที่เปนเลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ  รณรงควันตรวจเอชไอวีวันที่ 1 -31 กรกฎาคม ของทุกป

3.1 รหัส KPI 

sk158 ผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับการวินิจฉัยแลว  ไดรับยาตานการรักษาดวยยาตานไวรัส  รอยละ 90

sk159 จํานวนผูเสียชีวิตจากเอดส ลดลงจากปที่ผานมา  รอยละ 50

sk160 มีการสํารวจความพึงพอใจในผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสและผูมารับบริการปรึกษาเพื่อรับการตรวจเลือด  รอยละ 90

ผูรับผิดชอบ น.ส.สุอาภา  สายสังข โทรศัพท 0817181928

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน

 ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด
อื่นๆ (7)

3 รณรงควันตรวจเอชไอวีวันที่ 1 -

31 กรกฎาคม ของทุกป

-เพื่อใหผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติด

เชื้อเขาระบบบริการตรวจเลือดเพื่อ

รูสถานะเร็วขึ้น

- ประชาสัมพันธการเขาถึงบริการ 

แกประชาชนทั่วไป

 -ประชาชนกลุมเสี่ยง

สูงตอการติดเชื้อเอช

ไอวี

ไมมี

คัดกรอง / คนหา กลุมเสี่ยงสูงตอ

การติดเชื้อ เพื่อเขาสูกระบวนการ

ตรวจเลือดเอชไอวี

รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคที่เปนเลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ คัดกรองสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ (หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอสว.)

3.1 รหัส KPI SK.0027 รอยละชมรมผูสูงอายุมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก  

3.2 รหัส KPI  SK040  ระดับความสําเร็จการดําเนินงานคนหา สื่อสาร และจัดการภัยความเสี่ยงดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพในพื้นที่อําเภอและตําบล

3.3 รหัส KPI SK225 .รอยละของหมูบาน มีชมรมออกกําลังกายและมีกิจกรรมออกกําลังกาย ครอบคลุม 1 ชมรม/1หมูบาน/อําเภอ รอยละ 85    

3.4 รหัส KPI SK329 . รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต รอยละ 70  

ผู้รับผิดชอบ นายปกรณ์ แก้วหล่อ โทรศัพท์ 085-418-4512

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

2 โครงการคัดกรอง

สุขภาพประชาชนแบบ

บูรณาการ(หนวยแพทย

เคลื่อนที่ พอสว.)

1.      เพื่อจัดบริการคัด

กรองสุขภาพประชาชน

ในพื้นที่

1.      อบรมใหความรู

ประชาชน

ประชาชนทั่วไป/

เจานาที่ /สวน

ราชการ  จํานวน

 ๓๕๐ คน

      35,000       35,000

2.    เพื่อจัดบริการตรวจ

รักษาโรคในชุมชน

2.    คัดกรองสุขภาพ

3.     เพื่อจัดบริการเยี่ยม

บานในชุมชน

3.     ตรวจรักษาโรค

4.     เยี่ยมบานผูปวยติด

บานติดเตียง

      35,000       35,000รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ    โรงพยาบาลไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร √ ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคที่เปนเลิศ (PP&P Excellence) o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ  โครงการฟนฟูความรูการคัดกรองพฤติกรรม4โรคหลัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

3.1 รหัส KPI 

sk194 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 85% sk197 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับการกระตุนติดตาม ภายใน 30 วัน  รอยละ 90

sk195 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรอง รอยละ 90 sk198 รอยละ 65 ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ

sk196 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ปพบสงสัยลาชาครั้งแรก รอยละ 20 ดวยเครื่องมือมาตรฐาน(TEDA4I)

ผูรับผิดชอบ น.ส.ธัญชนก คํานนท โทรศัพท 0973348768

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน

 ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด
อื่นๆ (7)

1 โครงการฟนฟูความรู

การคัดกรองพฤติกรรม4

โรคหลัก นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาใน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

1.เพื่อใหความรูเรื่องการ

ตรวจคัดกรองดวยแบบ

สังเกตพฤติกรรม 4 โรคหลัก

สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

งานวัยเรียน งานสุขภาพจิต

เด็กและวัยรุน ใน คปสอ.ไพร

บึง

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช

แบบสังเกตพฤติกรรมสําหรับ

เด็กสมาธิสั้น ออทิสซึมแอลดี 

และเด็กเรียนรูชา 6-12 ป 

สําหรับบุคลากรที่รับผิดชอบ

งานวัยเรียน งานสุขภาพจิต

เด็กและวัยรุน คปสอ.ไพรบึง

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงาน

วัยเรียน งาน

สุขภาพจิตเด็ก

และวัยรุนคปสอ.

ไพรบึง 40 คน

2.เพื่อใหเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ไดรับการตรวจ

คัดกรองดวยแบบสังเกต

พฤติกรรม  ๔ โรคหลักและ

สงตอในรายที่มีปญหา

2.เจาหนาที่คัดกรองนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาตาม แบบคัด

กรองพฤติกรรม 4 โรคหลัก

3. เพื่อติดตามงานการตรวจ

คัดกรองดวยแบบสังเกต

พฤติกรรม 4โรคหลัใน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

3.ติดตามผลการคัดกรอง

แบบคัดกรองแบบสังเกต

พฤติกรรม 4โรคหลัก และสง

เด็กกลุมเสี่ยงในเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงาน

รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  โรงพยาบาลไพรบึง... จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)





o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร ที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข : Governance Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)   โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

3.12 รหัส KPI SK258 ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาลที่ผานเกณฑคุณภาพ HA ขั้น ๓ และการธํารงคุณภาพอยางตอเนื่อง

3.12 รหัส KPI SK259 ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จขององคกรพยาบาลในโรงพยาบาลที่ผานเกณฑคุณภาพ QA

4. รหัส 999 (กรณีไมมีในตัวชี้วัด จังหวัดศรีสะเกษ)

ผูรับผิดชอบ  นางนงคเยาว   คําโสภา,นางศนิชา  แซอึ้ง โทรศัพท  084-3033924

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบ 1.ประชุมทีมนํา/FA ประเมิน 35 คน 36,500 36,500

ระบบบริการ บริการรพ.ใหไดมาตรฐาน ตนเองตามมาตฐานHA 2018

โรงพยาบาลไพรบึง 2.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี 2.อบรมความรูเจาหนาที่รพ. 120 คน

ปงบประมาณ 2563 องคความรุและศักยภาพในการ ในการประเมินตนเอง 22,800 22,800

พัฒนาระบบบริการตาม service profile/12 กิจกรรม

มาตรฐานงานที่เกี่ยวของ 3.รับการประเมิน Re-acc 150 คน 94,000 94,000

3.เสริมสรางความรวมมือและ จํานวน 2 วัน (มิ.ย.2563)

ประสานงานภายในองคกร 4.แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ 60 คน 6,000 6,000

เครือขาย QLN

159,300รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร ที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข : Governance Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)   โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางผลงาน CQI,วิจัย,นวัตกรรม,R2R คปสอ.ไพรบึง

3.12 รหัส KPI SK265 ชื่อตัวชี้วัด สัดสวนการผลิตผลงานวิชาการตอบุคลากรของหนวยงาน

3.12 รหัส KPI SK266 ชื่อตัวชี้วัด อัตราการสงผลงานเขารวมประชุมวิชาการระดับจังหวัด เขต กระทรวง

3.12 รหัส KPI SK267 ชื่อตัวชี้วัด อัตราการขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยตอจํานวนผลงานวิชาการ

3.12 รหัส KPI SK268 ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนดานวิชาการของเครือขาย

ผูรับผิดชอบ  นางศนิชา  แซอึ้ง ,นส.วรรณิดา  สุภาพวง โทรศัพท  0973437377

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสรางผลงาน CQI 1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 100 คน 40,000

การสรางผลงานCQI วิจัย นวัตกรรม R2R 2.จัดเวทีการนําเสนอผลงาน

วิจัย นวัตกรรม R2R คปสอ.ไพรบึง ประจําป คปสอ.ไพรบึง 

คปสอ.ไพรบึง 3.สงผลงานวิชาการนําเสนอ

ระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ

4.สรุปผลการดําเนินงาน

40,000รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ    ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  People Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ  พัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลไพรบึง

3.1 รหัส KPI SK 269   ชื่อตัวชี้วัด....หนวยงานมีขอมูลบุคลากรใน HROPS ที่มีคุณภาพ (ขอมูลสวนบุคคล/วุฒิในตําแหนง/ใบประกอบวิชาชีพ)

3.2 รหัส KPI SK 270   ชื่อตัวชี้วัด....หนวยงานมีแผนกําลังคน แผนสรรหา  แผนความกาวหนาในสายอาชีพ แผนService plan และแผนพัฒนาบุคลากร    

3.3 รหัส KPI SK 272   ชื่อตัวชี้วัด....หนวยงานมีการดําเนินงานครอบคลุมแผนงาน     

3.4 รหัส KPI SK 273   ชื่อตัวชี้วัด...หนวยงานมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 

3.5 รหัส KPI SK 274   ชื่อตัวชี้วัด..มีคณะกรรมการบริหารองคกรแหงสรางสุข

3.6 รหัส KPI SK 275   ชื่อตัวชี้วัด...มีทีมสรางสุขในองคกรที่มีประสิทธิภาพ

3.7 รหัส KPI SK 276   ชื่อตัวชี้วัด...ผลการวิเคราะห  Happinometer และ HPI ที่มีคุณภาพ

3.8 รหัส KPI SK 277   ชื่อตัวชี้วัด...มีแผนงานโครงการสรางสุขในองคกรสอดคลองกับผลการวิเคราะห Happinometer และ HPI 

3.9 รหัส KPI SK 278   ชื่อตัวชี้วัด...มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการครอบคลุมทุกแผนงานโครงการ

3.10 รหัส KPI SK 279   ชื่อตัวชี้วัด...มีผลงานนําเสนอระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ

3.11 รหัส KPI SK 280   ชื่อตัวชี้วัด...องคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ผูรับผิดชอบ......นางสาวแสงจันทร  เบ็ญมาศ/น.ส.จุฑารัตน   บุญวงค........ โทรศัพท …095-612-5893.....

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร 

สงเสริมการศึกษา อบรม

ฟนฟูตาม SERVICE  PLAN

๑.เพื่อใหบุคลากรใหมีความเพียงพอ 

ตอการใหบริการ

๑.วางแผนการศึกษาตอเนื่อง ที่เกี่ยวของ

กับ SERVICE PLAN หลักสูตร ๔ เดือน 

๑ เดือน

 

 ๒. เพื่อฟนฟูองคความรูของบุคลากร

ใหสอดคลองกับ SERVICE  PLAN

๒.จัดการอบรมใหสอดคลองกับกลุมโรค

สําคัญของโรงพยาบาล ทบทวนCPG  ให

เอื้อตอการปฏิบัติและไดมาตรฐาน

๓. เพื่อใหบุคลากรมีสมรรถนะผาน

ตามเกณฑ

๓.จัดการประเมินสมรรถนะ ทั้งขอเขียน

และการปฏิบัติ

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

ไพรบึง

 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ     โรงพยาบาลไพรบึง   อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ลําดับ
โครงการ

วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)



๒ โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทําแผน 

Service Plan ป 2563

เพื่อวิเคราะหสวนขาดและวางแผน

สนับสนุนใหหนวยบริการมีศักยภาพ

ในการดําเนินการจัดบริการสุขภาพให

เปนไปตามเปาหมายแผนงาน/

โครงการที่กําหนด

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน 

Service Plan ป 2563

ผูรับผิดชอบ

งาน

แผนงาน/

โครงการทุก

หนวยงาน 

รพ.ไพรบึง

    

1. เพื่อใหฐานขอมูลบุคลากรดาน

สุขภาพมัความครบถวน ถูกตอง และ

เปนปจจุบัน

1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา

ระบบขอมูล กําลังคนดานสุขภาพ

 เจาหนาที่ 

HRD/หน.

ฝายหน./งาน

  ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ระบบขอมูลอัตรากําลังคน

หนวยงานรพ.ไพรบึง ป 63 

   ี่  ี่ 



2. เพื่อใหฐานขอมูลพัฒนาบุคลากร 

มีประสิทธิภาพสามารถนําไปวางแผน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม

มาตรฐานหนวยบริการ                  

         3.ขอมูลบุคลากรใน HROPS 

มีคุณภาพ

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํา

แผนพัฒนา บุคลากรดานสุขภาพ      

1.3จัดทําแนวทางการติดตามการบันทึก

ขอมูลและจัดเก็บขอมูลบุคลากรเพื่อให

ไดฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน ครบถวน 

ถูกตอง

 

4 การปฐมนิเทศขาราชการใหม

  "หลักสูตรการเปน

เจาหนาที่ที่ดี การมี

วัฒนธรรมองคกรและการ

พัฒนาสมรรถนะ"  สําหรับ

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร 

และสหวิชาชีพ ลูกจาง รพ.

ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

1 เพื่อพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่

ใหม ใหมีความรู ความสามารถ มี

จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา

สมรรถนะและปฏิบัติตามวัฒนธรรม

องคกรที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติหนาที่

1.1 อบรมปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม

 "หลักสูตรการเปนเจาหนาที่ที่ดี การมี

วัฒนธรรมองคกรและการพัฒนา

สมรรถนะ"

เจาหนาที่

บรรจุใหม

ทุกคน

      

๕ โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพองคกร  

(Organization 

Development)

 1.เพื่อใหบุคลากรรับรูแนวนโยบาย

ในการทํางานของคณะผูบริหาร        

              2. เพื่อใหบุคลากรมีความ

เขาใจอันดีตอกันเกิดความรวมมือใน

การทํางาน                        3. 

เพื่อใหบุคลากรมีความรูและเขาใจใน

หลักของการทํางานเปนทีม คุณธรรม

 จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการ

ทํางาน

 - จัดอบรม ณ สถานที่ที่กําหนด          

    - ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เจาหนาที่

รพ.ไพรบึง

ทุกคน

  

๖

 ๒.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการในการทํางาน

คุณภาพ ในเครือขาย

 

๓.  เพื่อบุคลากรมีความรู ความเขาใจ

ในเกณฑคุณภาพบริการ ตามมาตรฐาน

๓.รวบรวมผลการวิเคราะห ความ

ตองการ การสนับสนุน และความ

ชวยเหลือ จากแตละระดับ

 

 

   

แกเจาหนาทีผูเกียวของ

การบูรณาการการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ พัฒนาองคกร

และบุคลากรเพื่อความสุข 

และสรางเสริมคุณภาพบริการ

๑.  เพื่อใหบุคลากรมีความสุข มีความ

รักสามัคคี

๑. แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนา

คุณภาพบริการ &คณะกรรมการบริหาร

สรางสุข&คณะกรรมการทีมสรางสุข      

  ๒.ประชุมคณะกรรรมการพัฒนา

คุณภาพบริการระดับเครือขายเพื่อศึกษา

และทบทวนทําความเขาใจการพัฒนา

บุคลากรใน

โรงพยาบาล

 และ

เครือขาย

บริการ

สขภาพ

คกก.HA



๔.  เพื่อบุคลากรสามารถนําความรู 

ความเขาใจ ไปปฏิบัติไดถูกตองตาม

เกณฑมาตรฐาน

๔.ถายทอด การนําแผน และ KPI ลงสู

การปฏิบัติ

 

๕.  เพื่อใหผูปวย ผูรับบริการและ

บุคลากรที่ใหบริการมีความพึงพอใจ

๕. ทบทวนความรู ความเขาใจในแตละ

มาตรฐานของ HA / SCORING QA LA
 

๖.  เพื่อใหการพัฒนาเครือขาย

คุณภาพบริการเครือขาย ใหผาน

มาตรฐาน

๖.  บูรณาการกิจกรรมการสรางเสริม

ความสุข

๗.เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคี

8. ติดตาม และสรุปผลโครงการ

๗ โครงการพัฒนาระบบ กลไก 1) เพื่อใหเกิดกระบวนการ 1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ทีมนําคุณภาพ

และกระบวนการ  สูการเปน ที่นําไปสูการเปนองคกรสรางสุข องคกรสรางสุข และทีมสรางสุข คกก.HRD

องคกรสรางสุข  ที่ยั่งยืน ในองคกร

2) เพื่อนําผลการประเมิน 2) ประชุมทบทวนผลการประเมิน

Happinometer และ HPI Happinometer และ HPI

มาใชในการพัฒนาองคกร และ และถอดบทเรียนการดําเนินงาน

สรางเสริมความสุขในการทํางาน ในป 2562 และจัดทําแผนป 2563

 

 



3) เพื่อพัฒนาทีมสรางสุขใหสามารถ 3) ขับเคลื่อนกิจกรรมสรางสุข

ขับเคลื่อนกิจกรรมสรางสุขในองคกร ในองคกรตามแผน

จนกระทั่งเกิด Best Practice 4) นําเสนอผลงานในที่ประชุมสรุปผลงาน

8 โครงการตรวจสุขภาพ

เจาหนาที่

1.เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับการตรวจ

สุขภาพตามเกณฑ ทุกคน

1.จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพใน

เจาหนาที่ปละ 1 ครั้ง   2.ติดตามตรวจ

ซ้ําในกลุมมีผลเลือดที่ผิดปกติและสงพบ

แพทยเพื่อรับการดูแลตามเกณฑ

เจาหนาที่

โรงพยาบาล

ทุกคน  /

9 โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพเจาหนาที่

 1.เพื่อใหผูเจาหนาที่ที่มีภาวะเสี่ยงตอ

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต

สูง อวนลงพุง ไขมันในเลือดสูง

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพดวยหลัก 3 อ.2ส.              

     2.เพื่อใหเจาหนาที่วัยทํางาน

30-44 ปมีคาดัชนีมวลกายและมีรอบ

เอวตามเกณฑปกติเพิ่มขึ้น

1.ประชาสัมพันธโครงการ  และ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การเขารวมโครงการ  2.จัดเตรียม

เอกสาร  ประสานงาน  และความพรอม

กอนดําเนินการอบรม     3.จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ   -ใหความรูและฝกทักษะ 

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองให

เหมาะสม 

-ใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูง โรคอวนลงพุง

-การฝกปฏิบัติ การสาธิตประกอบอาหาร

เพื่อสุขภาพ 

-การสาธิตและการฝกออกกําลังกาย

-การฝกจิตคลายเครียด

-การควบคุมน้ําหนักและการคิดคา

พลังงานที่ควรไดรับอยางเหมาะสม

-ติดตามประเมินผล และรายงาน ผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ

เจาหนาที่

กลุมเสี่ยงสูง

ตอ

โรคเบาหวาน

/โรคความ

ดันโลหิตสูง

 /ไขมันใน

เลือดสูง/

อวนลงพุง 

จํานวน 50 

คน

คาอาหาร

กลางวัน/

อาหารวาง

และ

เครื่องดื่ม

จํานวน 50 

คน คนละ 

100บาทเปน

เงิน 5,000

บาท

- คาวัสดุ 

2,000บาท



10 โครงการทดสอบสมรรถภาพ 1.เพื่อสงเสริมใหจาหนาที่และทีม  1.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  -เจาหนาที่ 78,000

11 โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายในเจาหนาที่

1.เพื่อใหเจาหนามีสุขภาพที่ด2ี.เพื่อให

เจาหนาที่มีผลการตรวจสุขภาพ มีคา 

BMI รอบเอว อยูในระดับปกติเพิ่มขึ้น

1.จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ๒.

ประชาสัมพันธโครงการ3.จัดตั้งชมรม

ออกกําลังกายในรพ.4.ดเนินกิจกรรม

ตามแผน5.สรุปประเมินผล

เจาหนาที่ทุกคน

12 โครงการพัฒนาพฤติกรรม

บริการในเจาหนาที่

1.เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ

เพิ่มขึ้น 2.เพื่อลดขอรองเรียนเรื่อง

พฤติกรรมบริการของจนท.ใหลดลง

1.จัดตั้งคณะทํางาน                         

  2.ประสานวิทยากร                       

 3.จัดอบรมพฤติกรรมบริการในเจาหนาที่

                                        4.

สรุปประเมินผลโครงการ

เจาหนาที1่00 คน  -คาอาหาร

วางและ

เครื่องดื่ม 

100 คนๆ

ละ100 บาท

เปนเงิน
10,000บาท

13 โครงการกีฬาสามัคคี 1.เพื่อสรางองคกรแหงความสุข  2.

เพื่อสรางความสามัคคีในองคกร   3.

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายใน

เจาหนาที่

1.จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน         

 2.จัดเตรียมสถานที่                        

 3.จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวาง

หนวยงาน                                    

  4.สรุปประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

เจาหนาที่ทุกคน

 



14 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสรางผลงาน CQI 1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 100 คน

การสรางผลงานCQI วิจัย นวัตกรรม R2R 2.จัดเวทีการนําเสนอผลงาน

วิจัย นวัตกรรม R2R ประจําป คปสอ.ไพรบึง 

3.สงผลงานวิชาการนําเสนอ

ระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ

4.สรุปผลการดําเนินงาน



 -บูรณาการกับ

งานHA

              

รวม (บาท)



 -บูรณาการ

กับงาน

ยุทธศาสตร

 -



  - 

  -บูรณา

การกับงาน

ยุทธศาสตร

 -บูรณาการ

กับงาน

คุณภาพ



 -บูรณาการ

กับงาน HA

 



 -บูรณา

การงบประมาณ

กับงานอาชีวอ

นามัย

        7,000



78,000 บาท

 -

      10,000

  - 



 -บูรณาการ

งาน

วิชา

การคปสอ.

ไพรบึง



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร ที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข : Governance Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)   โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสาธารณสุข 

3.11 รหัส KPI SK281 ชื่อตัวชี้วัด   โรงพยาบาลมีการดําเนินงาน Digital Transformation ผานเกณฑ ขั้นที2่  เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital

3.12 รหัส KPI SK282 ชื่อตัวชี้วัด  รอยละการใหสาเหตุการตายไมทราบสาเหตุ (ill defined )ของอําเภอ ผานเกณฑ ใหสาเหตุการตายที่ไมมีคุณภาพ (ill defined ) ไมเกินรอยละ 25

3.13 รหัส KPI SK283 ชื่อตัวชี้วัด  หนวยบริการสงขอมูล 43 แฟม ผูปวยนอกบริการสงเสริมสุขภาพ

3.14 รหัส KPI SK284 ชื่อตัวชี้วัด  รอยละขอมูลประชากรในระบบฐานขอมูลของหนวยบริการมีความถูกตอง ครบถวน มากกวารอยละ 97.00

3.15 รหัส KPI SK285 ชื่อตัวชี้วัด  โรงพยาบาลสงขอมูลแฟมการคลอด (labor) ,ขอมูลประวัติดูแลมารดาหลังคลอด (postnatal) ,ขอมูลประวัติทารกคลอดใหม (newborn)ในรพ. (ป 2562  รอยละ 96 )

3.16 รหัส KPI SK286 ชื่อตัวชี้วัด  หนวยบริการมขอมูลนาเชื่อถือ ไมมีขอมูลการบริการคนตาย ขอมูลบริการลวงหนา 

3.17 รหัส KPI SK287 ชื่อตัวชี้วัด  โรงพยาบาลทุกแหง มีการดําเนินงาน HA_IT  และผานเกณฑการประเมินขั้นที่ 1 จากคณะกรรมการประเมินและใหคําปรึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ผูรับผิดชอบ  นายเอกสิทธิ์  พาล,ี  นายธีร บังเอิญ,  นายบุรฉัตร โทรศัพท  045-675067

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด
อื่นๆ (7)

1 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพื่อพัฒนาระบบขอมูล 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จนท. 60 คน เงินบํารุง

ขอมูลสารสนเทศสาธารณสุข สารสนเทศสาธารณสุขและ รพ. ไพรบึง เพื่อเพิ่มศักยภาพ รพ.พบ.

โรงพยาบาลไพรบึง ระบบเทคโนโลยี ใหได ในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 7,200      7,200      

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานและทันสมัย โปรแกรมตางๆ ที่ใชบันทึกขอมูล

 ปงบประมาณ 2563 ตาม KPI งานIT ของ สสจ.ศก. การใหบริการผูปวยใหถูกตองและมี

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ในการใหบริการสาธารณสุข 2.พัฒนา รพ.ไพรบึงใหบรรลุเกณฑ

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Smart Hospital

3. เพื่อแกไขปญหาการใช 3. จัดสงรายงานใหทันเวลาที่กําหนด

งานโปรแกรมบันทึกขอมูล ขอมูลมีความถูกตองครบถวน

ในการใหบริการผูปวย 4. จัดหาเครื่องมืออุปกรณดาน

คอมพิวเตอรใหทันสมัยและ

เพียงพอตอการใชงาน

-          7,200      7,200รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ   โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร ที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข : Governance Excellence o E1 o E2 o E3 o E4

3. โครงการ (โครงการกระทรวงสาธารณสุข)   โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสาธารณสุข 

3.11 รหัส KPI SK281 ชื่อตัวชี้วัด   โรงพยาบาลมีการดําเนินงาน Digital Transformation ผานเกณฑ ขั้นที2่  เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital

3.12 รหัส KPI SK282 ชื่อตัวชี้วัด  รอยละการใหสาเหตุการตายไมทราบสาเหตุ (ill defined )ของอําเภอ ผานเกณฑ ใหสาเหตุการตายที่ไมมีคุณภาพ (ill defined ) ไมเกินรอยละ 25

3.13 รหัส KPI SK283 ชื่อตัวชี้วัด  หนวยบริการสงขอมูล 43 แฟม ผูปวยนอกบริการสงเสริมสุขภาพ

3.14 รหัส KPI SK284 ชื่อตัวชี้วัด  รอยละขอมูลประชากรในระบบฐานขอมูลของหนวยบริการมีความถูกตอง ครบถวน มากกวารอยละ 97.00

3.15 รหัส KPI SK285 ชื่อตัวชี้วัด  โรงพยาบาลสงขอมูลแฟมการคลอด (labor) ,ขอมูลประวัติดูแลมารดาหลังคลอด (postnatal) ,ขอมูลประวัติทารกคลอดใหม (newborn)ในรพ. (ป 2562  รอยละ 96 )

3.16 รหัส KPI SK286 ชื่อตัวชี้วัด  หนวยบริการมขอมูลนาเชื่อถือ ไมมีขอมูลการบริการคนตาย ขอมูลบริการลวงหนา 

3.17 รหัส KPI SK287 ชื่อตัวชี้วัด  โรงพยาบาลทุกแหง มีการดําเนินงาน HA_IT  และผานเกณฑการประเมินขั้นที่ 1 จากคณะกรรมการประเมินและใหคําปรึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ผูรับผิดชอบ  นายเอกสิทธิ์  พาล,ี  นายธีร บังเอิญ,  นายบุรฉัตร โทรศัพท  045-675067

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3)

งบกองทุน 

ตําบล

งบ สสจ. 

(6)

งบกลาง 

จังหวัด
อื่นๆ (7)

1 5.บันทึกขอมูลการใหบริการและ 60 คน

Claim คาบริการใหครบถวน

งบประมาณ

1.คาอาหารกลางวัน=60x70

เปนเงิน= 4,200

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

เปนเงิน= 60x25x2=3,000

-         รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ   โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรเปนเลิศ o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ รพ.สต.เครือขายบริการสุขภาพ อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2563   

3.1 รหัส KPI sk272  ชื่อตัวชี้วัด  บุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผน    

ผูรับผิดชอบนางสุพรรณ ทองมนต, นางวิยะดา ศรีภักดิ์ โทรศัพท   062-1976872

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกัน 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ 1.อบรมการปองกันการติดเชื้อ จนท.รพ.ไพรบึง เงินบํารุง รพ. 3,000

และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มูลฝอยติดเชื้อใหไดมาตรฐาน ในโรงพยาบาล จํานวน 30 คน

และ รพ.สต.เครือขายบริการสุขภาพ 2. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ 2.อบรมแนวทางการดูแลผูปวย

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  ใหบุคลากรเกี่ยวกับจัดการ sepsis อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

ปงบประมาณ 2563 มูลฝอยติดเชื้อ 3.ติดตามประเมินผล โดยทํา

IC Round 2 ครั้ง/ป 

งบประมาณ

คาอาหารกลางวัน=30X50=1500

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

เปนเงิน=30x25x2=1500

3,000

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)

รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  โรงพยาบาลไพรบึง     จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลและ รพ.สต. หลักสูตรการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ เครือขายบริการสุขภาพอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  ปงบประมาณ 2563

3.1 รหัส KPI  sk288  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอม ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital

3.2 รหัส KPI  sk290  ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของ รพ /รพ.สต.มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไดเกณฑมาตรฐาน

ผูรับผิดชอบนางสุพรรณ ทองมนต, นางวิยะดา ศรีภักดิ์ โทรศัพท   062-1976872

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

2 โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอย 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ จัดอบรมความรู จนท. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เงินบํารุง รพ. 3,000

ติดเชื้อในโรงพยาบาลไพรบึง มูลฝอยติดเชื้อใหไดมาตรฐาน  เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ รพ.

หลักสูตรการปองกันและระงับการแพรเชื้อ 2. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ติดเชื้อ ไพรบึง จํานวน 30 คน 

หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ใหบุคลากรเกี่ยวกับจัดการ

ในโรวพยาบาลไพรบึงและจากแหลงอื่นๆ มูลฝอยติดเชื้อ งบประมาณ

คาอาหารกลางวัน=30X50=1500

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

เปนเงิน=30x25x2=1500

3,000

โครงการ วัตถุประสงค

รวม

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  โรงพยาบาลไพรบึง     จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)
รวม (บาท)



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคสูความเปนเลิศ o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ   สรางเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและการชวยฟนคืนชีพ(CPR)

3.1 รหัส KPI sk 356 ชื่อตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานผูกอการดี Merit Maker รอยละ 80 

3.2 รหัส KPI sk357 ชื่อตัวชี้วัด.จํานวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา ไมเกิน 2.95 ตอแสนประชากร 

3.3 รหัส KPI sk358. ชื่อตัวชี้วัด จํานวนเด็กที่ผานการเรียนหลักสูตรการวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด มากกวารอยละ 30 

ผูรับผิดชอบ.นางวราภรณ  บังเอิญ................................. โทรศัพท 082-4884951

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1 สรางเสริมทักษะการเอาชีวิต

รอดจากการจมน้ําและการ

ชวยฟนคืนชีพ(CPR)

1.เพื่อใหประชาชนและเด็กวัยเรียน มีความรู

ความเขาใจทักษะการเอาชีวิตรอดจากการ

จมน้ําและการชวยฟนคืนชีพ(CPR)    2.ลด

อัตราตายจากการจมน้ํา                           

 3.เพื่อใหเด็กวัยเรียนไดเรียนรูและมีทักษะการ

ชวยเหลือคนจมน้ําที่ถูกวิธี

1.สรางทีมผูกอการดีใหครอบคลุมทุกตําบล       2.ประสานสถานศึกษา

ใหมีจัดการเรียนการสอน ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา  3.อบรม

ใหความรูแกผูปกครองเด็ก ครูศูนยเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนเรื่องทักษะ

การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและการชวยฟนคืนชีพ   4.สงเสริมเด็ก

นักเรียน เรียนรูการชวยเหลือคนจมน้ําดวยหลักตะโกน โยน ยื่น และ

เรียนรู ฝกสรางทักษะการชวยชวยชีวิต ชวยฟนคืนชีพ (CPR)

ครูศูนยเด็กผูปกครองเด็กและเด็กวัยเรียน 

คาอาหารวางและเครื่องดื่มการอบรมเชิง

ปฏิบัติการครู ผูปกครองและเด็กวัยเรียน 

จํานวน 200x25x2=10,000บาท(เทศบาล)  

และ60x25x5(อบต.ไพรบึง)    รวมทั้งสิ้น

17,500บาท

เทศบาล/อบต. 17,500

2 โครงการอบรมทักษะการ

ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจาก

การจมน้ํา                      

                           

กลุมเปาหมาย นักเรียน 80

 คน

เพื่อใหเด็กวัยเรียนมีทักษะกการลอยตัวเพื่อเอา

ชีวิตรอดจากการจมน้ํา

1.ประสานโรงเรียนหากลุมเปาหมายคือเด็กนักเรียน ป.๕-ป.๖ โรงเรียน

ในเขตรพไพรบึงจํานวน ๘๐ คน ๒.อบรมใหความรูทักษะการปองกัน

การจมน้ําดวยหลักตะโกนโยนยื่น ๓.สอนและฝกทักษะกาชวยชีวิตCPR 

๔.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด

คาอาหารวางและเครื่องดื่มการอบรมจํานวน 

80x25x2=4,000บาท และ80x80x=6,400  -

 คาจางเหมาลงสระวายน้ํา =2,000บาท    

รวมทั้งสิ้น12,400บาท

เงินบํารุง รพ. 

12,400 บาท

12,400

29,900

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

รวม



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข …………................................…………………………………………………………………………………………………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคโรคมะเร็งลําไสใหญ

3.1 รหัส KPI SK 302   ชื่อตัวชี้วัด...รอยละประชากรสิทธิ UC อายุ 50-70 ป ไดรับการคัดกรองมะเร็งลําไสไมนอยกวารอยละ 90

3.2 รหัส KPI SK 303   ชื่อตัวชี้วัด...รอยละของผูมีความผิดปกติในการคัดกรองมะเร็งลําไสไดรับการสงตอเพื่อสองกลองตรวจลําไส (Colonoscopy)ไมนอยกวารอยละ 100

3.3 รหัส KPI SK 304   ชื่อตัวชี้วัด...รอยละของผูมีความผิดปกติในการคัดกรองมะเร็งลําไสดวย Fit test ไดรับการ Coloncscopy ไมนอยกวารอยละ 100

ผูรับผิดชอบ......นางสาวสุอาภา  สายสังข......... โทรศัพท …081-718-1928.....

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

11,000

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

1.ตรวจคัดกรองและอบรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ปองกันโรคโรคมะเร็งลําไส

ใหญ

 1.เพื่อใหประชาชนกลุมอายุ 50-70ป lสิทธิ 

UC ที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งลําไสใหญดวยวิธี Fittest   2.เพื่อให

ประชาชนกลุมตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ

ดวยวิธีFittest ผิดปกติ ไดรับการติดตามและ

สงตอเพื่อวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะ

เกษ   3.เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งลําไส

ใหญ

1. สํารวจกลุมเปาหมาย         2.ประชาสัมพันธโครงการ    3.อบรมให

ความรู ทัศนคติ และแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมะเร็งลําไส

และการทราบอาการผิดปกติที่ตองมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส

ใหญ ดวยวิธี Fittest   4. ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโดยการตรวจหาเม็ด

เลือดแดงปนในอุจจาระดวยวิธFีittest   5. สงตอเพื่อรับการสองกลอง

(Colonoscope) ตามมาตรฐานในกลุมตรวจพบผิดปกติทุกราย  6. สรุป

 ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

กลุมเสี่ยงสูงตอมะเร็งลําไสใหญ อายุ50-70ป

สิทธUิC ในเขตเทศบาลตําบลไพรบึง จํานวน 

200 คนเขตอบต.ไพรบึงจํานวน200 คน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 400 คน คนละ 25

บาทเปนเงิน 10,000บาท

-คาปายโครงการจํานวน2

ปายๆละ500 บาท เปนเงิน 

1,000บาท

11,000

รวม



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข …………................................…………………………………………………………………………………………………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการตรวจคัดกรองอุลตราซาวดและอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันโรคโรคมะเร็งตับมะเร็งทอน้ําดี

3.1 รหัส KPI SK 300   ชื่อตัวชี้วัด.... รอยละการคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งทอน้ําดีในประชากรกลุมเสี่ยง อายุ 40 ปขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80

3.2 รหัส KPI SK 301   ชื่อตัวชี้วัด....รอยละการสงตอผูที่มีอาการผิดปกติจากการคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งทอน้ําดีไมนอยกวารอยละ 100

3.3 รหัส KPI SK 302   ชื่อตัวชี้วัด...รอยละประชากรสิทธิ UC อายุ 50-70 ป ไดรับการคัดกรองมะเร็งลําไสไมนอยกวารอยละ 90

3.4 รหัส KPI SK 303   ชื่อตัวชี้วัด...รอยละของผูมีความผิดปกติในการคัดกรองมะเร็งลําไสไดรับการสงตอเพื่อสองกลองตรวจลําไส (Colonoscopy)ไมนอยกวารอยละ 100

3.5 รหัส KPI SK 304   ชื่อตัวชี้วัด...รอยละของผูมีความผิดปกติในการคัดกรองมะเร็งลําไสดวย Fit test ไดรับการ Coloncscopy ไมนอยกวารอยละ 100

ผูรับผิดชอบ......นางสาวสุอาภา  สายสังข......... โทรศัพท …081-718-1928.....

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

81,000

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

1.ตรวจคัดกรองและอบรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ปองกันโรคโรคมะเร็งตับ

มะเร็งทอน้ําดี

 1.เพื่อใหประชาชนกลุมอายุ ๔๐ปขึ้นไปที่เปน

กลุมเสี่ยงไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

มะเร็งทอน้ําดีดวยการตรวจอุลตราซาวด 2.

เพื่อใหประชาชนกลุมตรวจอุลตราซาวดพบ

ผิดปกติเสี่ยงตอโรคมะเร็งทอน้ําดีไดรับการ

ติดตามและสงตอเพื่อวินิจฉัยและรักษาที่

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 3.เพื่อใหประชาชนมี

ความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกัน

พยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอน้ําดี

1. สํารวจกลุมเปาหมาย  2..จัดเวทีประชาคมหมูบาน ทุกหมูบานเพื่อ

ประชาสัมพันธโครงการ ใหความรู ทัศนคติ และแนวทางการปฏิบัติใน

การบริโภคปลาดิบ และการตรวจอุจจาระหาไขพยาธิใบไมในตับ 3.

อบรมใหความรูเรื่องมะเร็งตับ/มะเร็งทอน้ําดีแกกลุมเสี่ยงและแกนนําใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคมะเร็งตับและทอทางเดินน้ําดี 

 4. ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโดยการตรวจอุลตราซาวด  5. สงตอเพื่อรับ

การรักษาตามมาตรฐานในกลุมตรวจอุลตราซาวดพบผิดปกติทุกราย  6.

 สรุป ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

กลุมเสี่ยงสูงตอโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งทอ

น้ําดี ในเขตเทศบาลตําบลไพรบึง จํานวน 350

คน        เขตอบต .ไพรบึง 350 คน รวม 700 

คน

คาอาหารกลางวัน/อาหาร

วางและเครื่องดื่มจํานวน 700

 คน คนละ 100บาทเปนเงิน 

70,000บาท

- คาวัสดุคัดกรอง 10,000บาท

-คาปายโครงการจํานวน2

ปายๆละ500 บาท เปนเงิน 

1,000บาท

81,000

รวม



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข …………................................…………………………………………………………………………………………………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ  พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ

3.1 รหัส KPI SK 223   ชื่อตัวชี้วัด....จํานวนครัวเรือนที่เขารวมโครงการ 10 ลานครอบครัว ออกกําลังกาย รอยละ 70

3.2 รหัส KPI SK 224   ชื่อตัวชี้วัด....รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป มีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเพียงพอตอสุขภาพ รอยละ 70    

3.3 รหัส KPI SK 225   ชื่อตัวชี้วัด....รอยละของหมูบาน มีชมรมออกกําลังกายและมีกิจกรรมออกกําลังกาย ครอบคลุม 1 ชมรม/1หมูบาน/อําเภอ รอยละ 85   

3.4 รหัส KPI SK 253   ชื่อตัวชี้วัด....รอยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคารสิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ดานการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

3.5 รหัส KPI SK 255   ชื่อตัวชี้วัด...รอยละของหมูบานที่ผานเกณฑการประเมินผลความรอบรูพฤติกรรมสุขภาพ

3.6 รหัส KPI SK 393   ชื่อตัวชี้วัด....จัดตั้งคลีนิคไรพุงครอบคลุมทุกสถานบริการ  รอยละ >90

3.7 รหัส KPI SK 394   ชื่อตัวชี้วัด....คัดกรองและใหบริการแกบุคคลากรวัยทํางานที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคอวนลงพุง ตรวจสุขภาพรางกายของเจาหนาที่ในองคกรอยางนอยปละ 1 ครั้งมากกวารอยละ 903.2

3.8 รหัส KPI SK 395   ชื่อตัวชี้วัด... รอยละของประชาชนวัยทํางาน อายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกาย รอยละ 57

3.9 รหัส KPI SK 396   ชื่อตัวชี้วัด...รอยละของประชาชนวัยทํางาน อายุ 30-44 ป มีรอบเอวอยูในเกณฑปกติ  รอยละ  57

3.10 รหัส KPI SK 398   ชื่อตัวชี้วัด...รพ. ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน คลินิก DPAC รอยละ 60

3.11 รหัส KPI SK 398   ชื่อตัวชี้วัด...รพ. ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน คลินิก DPAC รอยละ 60

ผูรับผิดชอบ......นางสาวสุอาภา  สายสังข......... โทรศัพท …081-718-1928.....

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1.โครงการพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพแบบบูรณาการ

 1.เพื่อใหผูที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพดวยหลัก 3 อ.2ส.   2.เพื่อ

พัฒนาคลินิกDPAC (ไรพุง) ตามเกณฑมาตรฐาน

  3.เพื่อใหประชาชนวัยทํางาน30-44 ปมีคา

ดัชนีมวลกายและมีรอบเอวตามเกณฑปกติ

เพิ่มขึ้น

1.ประชาสัมพันธโครงการ  และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การเขารวมโครงการ

กลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง ในเขตเทศบาลตําบลไพรบึง จํานวน 

250คน        เขตอบต .ไพรบึง 150 คน รวม 

400 คน

คาอาหารกลางวัน/อาหาร

วางและเครื่องดื่มจํานวน 400

 คน คนละ 100บาทเปนเงิน 

40,000บาท

- คาวัสดุ 5,000บาท

45,000

3.เพื่อสงเสริมใหเกิดหมูบานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมแบบบูรณาการ 2.จัดเตรียมเอกสาร  ประสานงาน  และความพรอมกอนดําเนินการอบรม

3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  -ให

ความรูและฝกทักษะ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองใหเหมาะสม 

-ใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรคอวนลงพุง

-การฝกปฏิบัติ การสาธิตประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

-การสาธิตและการฝกออกกําลังกาย

-การฝกจิตคลายเครียด

-การควบคุมน้ําหนักและการคิดคาพลังงานที่ควรไดรับอยางเหมาะสม

-ติดตามประเมินผล และรายงาน ผลการดําเนินงานตามโครงการ

 4.ติดตามพฤติกรรมสุขภาพ3อ.2ส.และตรวจประเมินสุขภาพในกลุม

เสี่ยงตอโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/อวนลงพุง/ไขมันใน

เลือดสูง ในคลินิกDPAC  อยางตอเนื่อง                   5.สงเสริมและ

พัฒนาความรอบรูดานการดูแลสุขภาพ(HL)ของประชาชนกลุมเปาหมาย

โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายในชุมชน

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในคลินิกไรพุงทั้ง18 หมูบาน/

คลินิกบริการ  จํานวน 400

คน*25บาท*3ครั้งเปนเงิน

30,000 บาท

30,000

6.พัฒนาระบบการใหความรู การจัดทําสือการสอน การพัฒาระบบ

ขอมูลใหสอดคลองกับงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

7.สงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายในประชาชนอาย1ุ5ปขึ้นไปทุก

หมูบาน

8.จัดตั้งชมรมออกกําลังกายในชุมชน มีชมรมออกกําลังกายหมูบานละ 

1ชมรม ทั้ง18 หมูบาน

7.ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ

70,000

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

รวม



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข …………................................…………………………………………………………………………………………………………………. o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพแบบบูรณาการ ในกลุมประชากรอาย3ุ5ปขึ้นไป

3.1 รหัส KPI SK 372   ชื่อตัวชี้วัด.... คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานมากกวารอยละ 90

3.2 รหัส KPI SK 373   ชื่อตัวชี้วัด....การประเมิน NCD  Clinic ผานเกณฑระดับพื้นฐาน

3.2 รหัส KPI SK 385   ชื่อตัวชี้วัด....คัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมากกวารอยละ 90

ผูรับผิดชอบ......นางสาวสุอาภา  สายสังข......... โทรศัพท …081-718-1928.....

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1. โครงการตรวจคัดกรอง

สุขภาพแบบบูรณาการ ใน

กลุมประชากรอาย3ุ5ปขึ้นไป

 1. เพื่อใหประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับการ

คัดกรองภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวานความดัน

โลหิตสูง    2. เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ

ดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม 3. เพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับ

ประชาชนกลุมเปาหมายตามมาตรฐานงานโรค

เรื้อรัง โดยชุมชนมีสวนรวม

1.- สํารวจและจัดทําทะเบียนประชากรกลุมอายุ ๓๕ ปขึ้นไปทั้ง18 

หมูบาน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลไพรบึง

กลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง ในเขตเทศบาลตําบลไพรบึง จํานวน 

2,000คน        เขตอบต .ไพรบึง 1,000คน 

รวม 3,000 คน

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 3,000 คน คนละ 25

บาทเปนเงิน 75,000บาท

- คาวัสดุในการคัดกรอง เปน

เงิน   10,000 บาท 

85,000

2.ประชาสัมพันธโครงการ ประสานทีมผูรับผิดชอบในระดับหมูบาน

3.จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ การจัดการกับปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและวิธีปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

 4.จัดรณรงคตรวจคัดกรองสุขภาพดวยการตรวจวัดความดันโลหิต 

ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด การชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง วัดรอบเอว 

คํานวณคาดัชนีมวลกาย การสัมภาษณพฤติกรรมสุขภาพตาม

แบบฟอรมคัดกรองสุขภาพรวมกับแกนนําชุมชน อสม.

5.สรุป/ประเมินผลการดําเนินงาน

85,000

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ อําเภอ   โรงพยาบาลไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

รวม



o ภารกิจเชิงยุทธศาสตร o ภารกิจประจํา/พื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข …พัฒนาระบบบริการที่เปนเลิศ o E1 o E2 o E3 o E4

2. โครงการ  พัฒนาระบบริการสุขภาพงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

3.1 รหัส KPI SK259 ชื่อตัวชี้วัดระดับความสําเร็จขององคกรพยาบาลในโรงพยาบาลที่ผานเกณฑคุณภาพ QA 3.2 รหัส KPI SK354.ชื่อตัวชี้วัด.. ระดับความสําเร็จของการประเมิน ECS คุณภาพ . 3.3 รหัส KPI ........ ชื่อตัวชี้วัด ........................................................

ผูรับผิดชอบ  นางวราภรณ  บังเอิญ.. โทรศัพท …082-4884951

PP 

(1)

 OPD 

(2)
PPA (3) งบกองทุน ตําบล

งบ สสจ. 

(6)
งบกลาง จังหวัด อื่นๆ (7)

1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ER -

ECSคุณภาพ)

1.บุคลากรงานER มีสมรรถนะในการบริการ

ผูปวยฉุกเฉิน              2.ผูรับบริการมีความ

ปลอดภัย                  3งานบริการมีคุณภาพ

1.กําหนดทิศทางองคกร มอบหมายผูรับผิดชอบงานเปนลายลักษณ

อักษร 2.ประชุมประจําเดือนหนวยงาน                3.นํามาตรฐานงาน

คุณภาพ HA,QA,ECS ลงสูการปฏิบัติใหครอบคลุม         5. ใช

กระบวนการทางพยาบาลตาม มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล               

6.จัดระบบการconsult รายงานที่ไดมาตรฐาน 7.ทบทวนความเสี่ยง 

การดูแลผูปวยฉุกเฉินCPG /ปรับปรุงและพัฒนาสม่ําเสมอตอเนื่อง   8.

บริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน                                 

            9.จัดหา/เครียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอพรอมใชในการ

ใหบริการ

10.การนิเทศทางการพยาบาลสม่ําเสมอตอเนื่อง

บุคลากรทางการแพทยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน เงินบํารุง รพ.

(วัสดุ/

อุปกรณ/งาน

บานงานครัว)

1,000

           1,000

           1,000

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ  CUP ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค
กิจกรรม 

(รายละเอียด)

กลุม

เปาหมาย/

จํานวน

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท)

รวม (บาท)

รวม
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