
หมายเหตุ

เงนิบ ารุง PP Basic กองทนุฯ อ่ืนๆ

1 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการชว่ยฟื้นคืนชพี 86,220 86,220 กลุ่มการพยาบาล
2 โครงการ“ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่” 11,400 11,400 กลุ่มการพยาบาล
3 โครงการ “วนัพยาบาลสากล” 11,600 11,600 กลุ่มการพยาบาล

4 โครงการ “โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวชิาชพี” 3,000 3,000 กลุ่มการพยาบาล

5 โครงการ พัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรทางการพยาบาล 19,900 19,900 กลุ่มการพยาบาล
6 โครงการ“เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวนั

พยาบาลแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2566”
9,400 9,400 กลุ่มการพยาบาล

7 โครงการ QA สัญจร (เขต 2) ประจ าปี 2566 15,000 15,000 กลุ่มการพยาบาล

8 โครงการพัฒนาเครือขา่ยคุณภาพบริการพยาบาลระดับจงัหวดั ประจ าปี
งบประมาณ 2566

24,200 24,200 กลุ่มการพยาบาล

9 โครงการ การพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลเฉพาะด้าน โดยใช ้
กระบวนการ CoPs

13,200 13,200 กลุ่มการพยาบาล

10 โครงการ พัฒนาศักยภาพการส่งต่อผู้ป่วยเด็ก 5,000 5,000 กลุ่มการพยาบาล

11 โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการและการส่ือสารที่ประสิทธภิาพ
ในการบริหารงาน

181,000 181,000 กลุ่มการพยาบาล

12 โครงการ ป้องกนัการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น 0 ไม่ใชง้บประมาณ ANC
13 โครงการ การด าเนินงานศูนยพ์ึ่งได้(OSCC) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้

ตากสินมหาราช
10,000 10,000 งบด าเนินงาน สป.สธ ANC

14 โครงการ การ Self Care ของผู้ปฏบิัติงานศูนยพ์ึ่งได้(OSCC) 80,000 80,000 งบด าเนินงาน สป.สธ ANC
15 โครงการ การบ าบัดเยยีวยาเด็กที่ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว 80,000 80,000 งบด าเนินงาน สป.สธ ANC
16 โครงการการจดัการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานศูนยพ์ึ่งได้ หรือ ประชมุ

ทีมสหวชิาชพี หรือ การประชมุการจดัการรายกรณี (Case management)
หรือ การจดัประชมุ Case Conference

20,000 20,000 งบด าเนินงาน สป.สธ ANC

17 โครงการอบรมทักษะการให้บริการปรึกษาขั้นพื้นฐาน 25,160 25,160 พยาบาลจติเวช
18 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยวกิฤต 13,000 13,000 MICU
19 โครงการพัฒนา ระบบการดูแลผู้ป่วย Traumatic Brain I 13,000 13,000 SICU
20 โครงการพัฒนา ระบบการดูแลผู้ป่วย  Fx. Around the hip 13,000 13,000 SICU
21 โครงการพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวงัการติดเชื้อในโรงพยาบาล 0 ไม่ใชง้บประมาณ IC

ภารกิจดา้นการพยาบาล    รวม  24 โครงการ

แบบสรุปแผนปฏบิตักิารโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช (Action plan) ประจ าปงีบประมาณ 2566 (แผน Routine)

ล าดบั ชือ่โครงการ  / แผนงาน

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



หมายเหตุ

เงนิบ ารุง PP Basic กองทนุฯ อ่ืนๆ
ล าดบั ชือ่โครงการ  / แผนงาน

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

22  โครงการพัฒนาการป้องกนั และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3,600 3,600 IC
23 โครงการเตรียมความพร้อมรับโรคอบุัติใหม ่– อบุัติซ้ า” 5,000 5,000 IC
24 โครงการ การพัฒนาคุณภาพระบบการควบคุมและป้องกนัการติดเชื้อ

โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพต าบลในเขตอ าเภอเมอืง
ไม่ใชง้บประมาณ IC

รวม 452,680 0 0 190,000 642,680

25 โครงการพัฒนาระบบงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด า (Total 
parenteral nutrition)

4,000 4,000 เภสัชกรรม

26 โครงการพัฒนาระบบการจดัการขยะเคมบี าบัด 5,000 5,000 เภสัชกรรม
27 โครงการอบรมคุณครูและผู้ดูแลเด็กออทิสติกและเด็กสมาธส้ัิน 25,000 25,000 กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวัดตาก กจิกรรมบ าบัด
28 โครงการกระตุ้นพัฒนาการส าหรับเด็กพัฒนาการล่าชา้และเด็กที่มคีวาม

ต้องการ
99,000 99,000 กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวัดตาก กจิกรรมบ าบัด

29 โครงการกจิกรรมบ าบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาล่าชา้ 20,000 20,000 กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวัดตาก กจิกรรมบ าบัด
30  โครงการอบรม "บูรณาการประสาทการรับความรู้สึกเพื่อเตรียม 12,000 12,000 กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวัดตาก กจิกรรมบ าบัด
31 โครงการ คัดกรองและประเมนิการทรงตัวในผู้สูงอายุ 49,840 49,840 กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวัดตาก กายภาพบ าบัด
32 โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจชมุชน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราช จงัหวดัตาก 30,000
30,000 โภชนาการ

33 โครงการส ารวจสภาวะสุขภาพชอ่งปากแห่งชาติ คร้ังที่ 9  พ.ศ. 2565 – 
2566 The 9th National Oral Health Survey 2022-2023) อ.เมอืง
ตาก จ.ตาก ปี 2566

11,700
11,700 ทันตกรรม

รวม 50,700 0 205,840 0 256,540

34 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางุสขภาพในเรือนจ าด้านการใชโ้ปรงแก
รมHos xp

50,000 50,000 งบราชทัณฑ์ปันสุข ศูนยส์าธารณสุขเมอืง
ตาก

35 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แกป่ระชาชน(Health
 leteracy ) ให้กบักลุ่มเป้าหมายส าคัญในพื้นที่ ได้แก ่วยัเรียน /วยัท างาน/
ผู้สูงอายแุละกลุ่มพระสงฆ์

150,000 150,000 งบหลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่น ศูนยส์าธารณสุขเมอืง
ตาก

36 โครงการ ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยDM/HT 242,640 242,640 กองทุนโรคเร้ือรัง พยาบาลชมุชน

37 โครงการออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนที่ พอ.สว. อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 30,600 30,600 มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินนทราบรมราชชนนี พยาบาลชมุชน

ภารกิจดา้นบริการทตุยิภมูแิละตตยิภมู ิ  รวม 9 โครงการ

ภารกิจดา้นบริการปฐมภมู ิ รวม 11 โครงการ



หมายเหตุ

เงนิบ ารุง PP Basic กองทนุฯ อ่ืนๆ
ล าดบั ชือ่โครงการ  / แผนงาน

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

38  โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทุติยภมูใิน
โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที่ 
17 ปี 2566 (โครงการต่อเนื่อง)โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

180,140 180,140 งบคลินิกโรค อาชวีเวชกรรม

39 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการรองรับอบุัติภยัจากสารเคมวีตัถอุนัตราย 34,100
34,100

กองทุนทดแทน คลินิกโรคจากการท างานโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (นอกงบประมาณ)

อาชวีเวชกรรม

40 โครงการคัดกรองวณัโรคในกลุ่มเส่ียง
10,000 10,000 เงินสนับสนุนชดเชยค่าบริการทางการแพทยผู้์ป่วยวัณโรค

 จาก สปสช ปี 2565 (เงินบ ารุง) เวชกรรมสังคม
41 โครงการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 50,000 50,000 เวชกรรมสังคม
42 โครงการตรวจประเมนิทางกายภายและชวีภาพสุขาภบิาลอาหาร 35,000 35,000 เวชกรรมสังคม
43 โครงการ  เครือขา่ยสุขภาพสูงวยัเมอืงตากเขม้แขง็ 235,000 235,000 กองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองตาก เวชกรรมสังคม
44 โครงการ สุขภาพดีวถิแีพทยแ์ผนไทย 56,500 56,500

รวม 56,500 85,000 511,740 420,740 1,073,980

45 โครงการ ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน เกณฑ์ สนย. และ
 เกณฑ์ สปสช. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

12,000 12,000 เวชระเบียน

46 โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรม Qlikview (ภายในหน่วยงาน) 12,900 12,900 ศูนยข์อ้มลู
47 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ 2P Safety 15,000 15,000 ศูนยคุ์ณภาพ
48 โครงการเยี่ยมส ารวจภายในโรงพยาบาล (Internal Survey) 0 ไม่ใชง้บประมาณ ศูนยคุ์ณภาพ
49 โครงการเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายกุารรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล 180,000 180,000 ศูนยคุ์ณภาพ
50 โครงการผ่านการรับรองคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศให้ได้มาตรฐาน HAIT 108,000 108,000 คอมพิวเตอร์

51 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมโ่รงพยาบาล ประจ าปี 2566 67,000 67,000 งานวชิาการ

52 โครงการประเมนิสถาบันแพทยเ์พิ่มพูนทักษะ ประจ าปี 2566 2,600 2,600 งานวชิาการ

53 โครงการปฐมนิเทศแพทย ์ทันตแพทย ์เภสัชกร ประจ าปี 2566 7,800 7,800 งานวชิาการ

54 โครงการพัฒนาระบบการเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลและความครอบคลุม
สิทธิCupเมอืงตากและเครือขา่ยฝ่ังตะวนัออก

15,000 15,000 งานประกนัสุขภาพ

55 โครงพัฒนาระบบบัญชลูีกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรายโรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจา้ตากสินมหาราช

3,000 3,000 งานประกนัสุขภาพ

56 โครงการศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาระบบการจดัเกบ็รายได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

3,700 3,700 งานประกนัสุขภาพ

57 โครงการพัฒนาความรู้และทบทวนทักษะการใชโ้ปรแกรมเรียกเกบ็ลูกหนี้ KTN 55,000 55,000 งานประกนัสุขภาพ

ภารกิจดา้นพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ   รวม 13 โครงการ



หมายเหตุ

เงนิบ ารุง PP Basic กองทนุฯ อ่ืนๆ
ล าดบั ชือ่โครงการ  / แผนงาน

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รวม 482,000 0 0 0 482,000

58 โครงการเกษียณส าราญ (happy retirement) 6,000 6,000 งานทรัพยากรบุคคล

59 โครงการ  GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราชปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

150,000 150,000 บริหาร

รวม 156,000 0 0 0 156,000

60 โครงการ แพทย ์7 ดาว (งานประจ า) 2,368,760 2,368,760 เงินอดุหนุนศูนยแ์พทยศ์าสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนยแ์พทย์

รวม 0 0 0 2,368,760 2,368,760

รวมทั้งสิ้น 59   โครงการ 1,197,880 85,000 717,580 2,979,500 4,979,960

ศูนยแ์พทยศ์าสตร์ชัน้คลินิก 1 โครงการ

กลุ่มอ านวยการ  2 โครงการ



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
1.จดัอบรมแกนน าในการช่วย
ฟืน้คืนชีพ(Adult+Pediatric)
     1.1 อบรม BLS ให ้Back 
office และหน่วยสนับสนุนทาง
คลินิก (3วนั)
     1.2 การสอบปฏบิติัการ 
CPR (PAL + Adult) ของ
บคุลากรทางการพยาบาล (3วนั)
2.พฒันาศักยภาพ การช่วยฟืน้
คืนชีพ ACLS  
(ส่งอบรมภายนอกรพ)
3. พฒันาศักยภาพ การช่วยฟืน้
คืนชีพ Pediatric – PAL
(ส่งอบรมภายนอกรพ)



1.เพือ่พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการพยาบาลด้านการช่วยฟืน้
คืนชีพ
2.บุคลากรทางการพยาบาลมี
สมรรถนะเพิม่ขึ้น
3.ให้ผู้ป่วยปลอดภัย ลดอตัราตาย
และภาวะแทรก ซ้อน
- เพือ่ฟืน้ฟูความรู้และน าไปถา่ยทอด
ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
- บุคลากรในหน่วยงานสามารถท า 
CPR ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
เพือ่ให้บุคลากรใน ร.พ.มีความรู้ด้าน
การช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน
- เพือ่ให้บุคลากรเกดิความต่ืนตัว
และตระหนักในการท า CPR
- เพือ่ประเมินทักษะ และความรู้
ของบุคลากรแต่ละหน่วยในการ
ปฏิบัติการ CPR
- เพิม่พูนทักษะและความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันให้แกนน าเพือ่น ามาเผยแพร่
ในองค์กร
- เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะด้านการช่วยฟืน้คืนชีพใน
ผู้ป่วยเด็ก (อาย ุ1 เดือน- 15 ปี )

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจา้ตากสิน
มหาราช จ.
ตาก



-แกนน าและพยาบาล
ในหอผู้ปว่ย 60 คน
จ านวน 2 วนั
-จนท.ปฏบิติังานใน 
Back office 400 คน
-บคุลากรทางการ
พยาบาลของทุกหอ
ผู้ปว่ย
จ านวน 350 คน
-พยาบาลจาก
หน่วยงานพเิศษและที่
เกีย่วขอ้ง จ านวน 4 
คน
-พยาบาล และแพทย์
ผู้เกีย่วขอ้งในการดูแล
ผู้ปว่ยเด็ก จ านวน 2 
คน

เงินบ ารุง/
86,220 บาท



- สมรรถนะการช่วยฟืน้คืนชีพของ
พยาบาล > 50 %
- ร้อยละของการมี ROSC > 50 %
- อตัราตายของผู้ป่วยที่มีภาวะ
cardiac arrest

- จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรมร้อยละของ
การได้รับความรู้อยู่ในระดับดี
- ผู้เขา้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
- ร้อยละของการได้รับความรู้อยู่ใน
ระดับดี

- สามารถเป็นแกนน าให้หน่วยงาน
ในองค์กรได้-บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด

.สมรรถนะการ
ช่วยฟืน้

คณะกรรมการการ
ช่วยฟืน้คืนชีพและ
กลุ่มพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ
(กลัยา)

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66)

ยทุธศาสตร์ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลใหม้ีสมรรถนะสูงและมีความเชี่ยวชาญ
โครงการ พัฒนาศักยภาพบคุลากรในการชว่ยฟ้ืนคืนชพี

29,300 

39,080 

17,840 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
ระยะเตรียมการ
1. ประชุมปรึกษาคณะกรรมการ
ทีมวชิาการ กลุ่มการพยาบาลและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. เขียนโครงการเพือ่เสนอขอ
อนุมัติ
 3.จดัเตรียมสถานที่และเอกสารที่
ใช้ในการอบรม
ระยะด าเนินการ
1.จดัปฐมนิเทศพยาบาลใหม่โดยให้
ความรู้เร่ืองดังต่อไปนี(้2วนั)
  1.1. แนะน าสถานที่ หอพัก ป้าย
ชื่อศูนยc์omputer ขอรหัสการเข้า
โปรแกรม Hos-XP
  1.2. จรรยาบรรณวชิาชีพ
  1.3.competency : Pain 
บริหารยา
บันทึกทางการพยาบาล, EWS
  1.4.สัญญาจา้ง
  1.5.แจกคู่มือ แนวทางปฏิบัติ
พยาบาลใหม่
2..ประเมินผลโครงการ



1.เพือ่ใหพ้ยาบาลใหม่มี
ความรู้ความเขา้ใจใน
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ นโยบาย
ระเบยีบวนิัย สิทธปิระโยชน์
 สวสัดิการ
2.เสริมสร้างจริยธรรมเจต
คติที่ดี ในการท างานเกดิ
ความผูกพนัต่อองค์กร
3. สร้างสัมพนัธภาพที่ดี
ระหวา่งบคุลากรพยาบาล
และส่งเสริมการท างานเปน็
ทีม



รพ.ตสม.



1. พยาบาลใหม่
จ านวน 10 คน
2. หวัหน้าหอ/งาน 
จ านวน20คน
3. วทิยากร จ านวน 5
 คน

เงินบ ารุง/
11,400 บาท

1.พยาบาลใหม่ทุกคนได้รับความรู้
เขา้ใจ วิสัยทัศน์ พันธกจิ ระเบียบ 
สิทธิประโยชน์ วิธีปฏิบัติงาน
2.พยาบาลใหม่เขา้รับการอบรมร้อย
ละ 100
3.แบบสอบถามประเมินผล
คะแนนความพึงพอใจผ่านเกณฑ์
ร้อยละ85

แบบประเมิน คณะอนุกรรมการ
ด้านวชิาการและ
บริการการศึกษา
(สายสมร)

ยทุธศาสตร์ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่
โครงการ“ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่”

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

11,400 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม
ระยะเตรียมการ
1. ประชุมปรึกษาคณะกรรมการทีมวิชาการ กลุ่ม
การพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
2. เสนอโครงการเพือ่ขอรับการอนุมัติ
3. จัดเตรียมสถานที่และเอกสารที่ใช้ในการจัด
โครงการ
4. คัดเลือกพยาบาลดีเด่น โดยจ าแนกประเภท
ของรางวัลพยาบาลดีเด่นในแต่ละสาขา
ประกอบด้วย สาขาบริหาร สาขาบริการ สาขาวิชา
การและสาขาสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้
   4.1.ก าหนดเกณฑ์พิจารณาและจ าแนก
ประเภทของรางวัลในการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น
   4.2. ระบุจ านวนรางวัลในแต่ละสาขา
   4.3. ท าการคัดเลือกโดยคณะนิเทศในแต่ละ
สาขาของกลุ่มการพยาบาล
   4.4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพยาบาล
ดีเด่นหน้า Hos XP ในแต่ละสาขาและเชิญรับ
รางวัลในวันพยาบาลสากล
ระยะด าเนินการ 1. จัดนิทรรศการเชิดชูเกยีรติมิส
ฟลอเรนส์ไนติงเกล เนื่องในวันพยาบาลสากล
  2. มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นในแต่ละสาขา
  3. จัดกจิกรรมรณรงค์การดูแลตนเองเพือ่
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
  4. ประเมินผลโครงการ

1.เพือ่เผยแพร่กจิกรรมวัน
พยาบาลสากล
2. เพือ่ส่งเสริมภาพลักษณ์
พยาบาล

รพ.ตสม. 1.ผู้ปว่ยและผู้มารับ
บริการ ณ OPD ใหม่
ตึกอ านวยการจ านวน
 200 คน
2.พยาบาลวชิาชีพที่
ได้รับรางวลัพยาบาล
ดีเด่น 40 คน
3.หวัหน้าหน่วยงาน
และตัวแทนพยาบาล
วชิาชีพหน่วยงานละ1
 คน จ านวน 40 คน 

เงินบ ารุง/
11,600 บาท

ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม>80%

แบบสอบถาม คณะอนุกรรมการ
ด้านวชิาการและ
บริการการศึกษา
(จรรยา, ธรีาพร, 
นวรัตน์)

ยทุธศาสตร์ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน วนัพยาบาลสากล
โครงการ “วันพยาบาลสากล”

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

11,600 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม
ทีมวชิาการวางแผนการพฒันา
สมรรถนะและทักษะวชิาชีพของ
บคุลากรดังนี้
1 ก าหนดทักษะสมรรถนะที่
จ าเปน็และต้องรับการประเมิน
ใหทุ้กหน่วยงานทราบ
2 ใหก้ารสนับสนุนต่อการปฏบิติั
หน้าท่ีในงานโดยระบบพีเ่ล้ียง
ภายในหน่วยงาน (Coaching)
3 การนิเทศงานเพือ่ควบคุม
คุณภาพและท าใหเ้กดิการปฏบิติั
ตามมาตรฐาน
4 ประเมินสมรรถนะและทักษะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (10 ทักษะ
 )โดยใหแ้กนน าวชิาการในแต่ละ
หน่วยงานเปน็ผู้ประเมินและ
รวบรวมส่ง
5 ประเมินผลโครงการ

1.เพือ่ใหผู้้ปฏบิติังานมี
สมรรถนะการปฏบิติังาน
2.เพือ่พฒันาคุณภาพงาน
บริการพยาบาลใหบ้รรลุ
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ กลุ่มการ
พยาบาล
3.เพือ่ใหผู้้ใช้บริการได้รับ
การพยาบาลที่มีคุณภาพ
และปลอดภยั

รพ.ตสม. พยาบาลวชิาชีพทุก
ระดับ จ านวน 280 
คน

เงินบ ารุง/
3,000 บาท

1.ผู้ปฏบิติัการพยาบาลมี
สมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
2.ตัวชี้วดัคุณภาพการ
พยาบาลผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

แบบประเมิน
คุณภาพพยาบาล

คณะอนุกรรมการ
ด้านวชิาการและ
บริการการศึกษา
(นิตยา, สายสมร,
กาญจนา, ดวงพร)

ยทุธศาสตร์ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลใหม้ีสมรรถนะสูงและมีความเชี่ยวชาญ
โครงการ “โครงการพัฒนาทกัษะและสมรรถนะวิชาชพี ”

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

3,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1 ทรัพยากรบคุคลทางการพยาบาล 
1.1 พฒันาสมรรถนะพยาบาลทุก
ระดับ (ปฏบิติัการ,บริหาร) 
ประกอบด้วย career path, 
Succession plan, ทักษะวชิาชีพ 10
ประการ, ภาวะผู้น า (Critical 
thinking, Change agent, social 
skill, etc.)
 - กิจกรรม “เวทีพีพ่บน้อง” ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ    
 - การส่ือสารนโยบายกลุ่มการ
พยาบาลลงสู่ผู้ปฏบิติั
 - แนวทางการพฒันาทักษะวชิาชีพ 
10 ประการ
 - หน้าที่หลักทางคลินิกของพยาบาล
วชิาชีพ 7 ข้อ
โดยแบง่ออกเปน็ 2 กลุ่มคือ 
กลุ่ม 1 พยาบาลวชิาชีพ/ผู้ช่วยพยาบาล
กลุ่ม 2 พนักงานช่วยเหลือคนไข,้
พนักงานบริการ
1.2.ทบทวน/จัดท าสมรรถนะทักษะ
วชิาชีพ 10 ประการ/แนวทางการ
ประเมินและพฒันา

1.เพือ่ใหบ้คุลากรในกลุ่ม
การรับทราบถงึนโยบายที่
ส าคัญของกลุ่มการพยาบาล
และแผนการพฒันาทักษะ
ของบคุลากร

1.เพือ่ใหม้ีแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะของ
บคุลากร

รพ.ตสม. บคุลากรทุกคนใน
กลุ่มการพยาบาล
-พยาบาลวชิาชีพ
-พยาบาลเทคนิค
-ผู้ช่วยพยาบาล
-พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้
-พนักงานบริการ

พยาบาลวชิาชีพใน
กลุ่มการพยาบาล

เงินบ ารุง/
19,900 บาท

1.ความพงึพอใจในการรับรู้ของ
บคุลากร
เกี่ยวกับนโยบาย/แผนงานต่างๆ
ของกลุ่มการพยาบาล

1.รูปแบบการประเมินสมรรถนะ
2.คะแนนการประเมินสมรรถนะ

แบบประเมิน คณะอนุกรรมการ
ด้านบริหาร
ทรัพยากรทางการ
พยาบาล

ยทุธศาสตร์ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลใหม้ีสมรรถนะสูงและมีความเชี่ยวชาญ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการพยาบาล

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

6,400 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศาสตร์ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลใหม้ีสมรรถนะสูงและมีความเชี่ยวชาญ
โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการพยาบาล

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

2. พฒันาระบบบริหารจัดการ/
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ (ส าหรับ
ผู้ใช้เคร่ืองมือ)
กิจกรรม
2.1 ก าหนดสมรรถนะการบ ารุงรักษา
และการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ความ
เส่ียงสูง
(Ven/Defib/Infusion/Monitor)
.2.2 ประเมิน วเิคราะหส่์วนขาดและ
ด าเนินการพฒันา
2.3 ก าหนดคู่มือการใช้และ
บ ารุงรักษา/ระเบยีบปฏบิติัที่เกี่ยวข้อง(
 ศูนย์เคร่ืองมือแพทย)์
2.4 ก าหนด Preventive 
maintenance schedule (ศูนย์
เคร่ืองมือแพทย)์
2.5 โครงการเสริมความรู้ผู้ใช้เคร่ือง
มือแพทย์ในแต่ละหน่วยงานอย่างน้อย
ปลีะคร้ัง
(2 รุ่นๆละ 1 วนั)
.2.6 ก าหนดการตรวจเยี่ยม/นิเทศ
(อยู่ในงานนิเทศ/งานCPR )

1.เพือ่ใหเ้คร่ืองมือได้รับการ
บ ารุงรักษาตามระยะเวลา
กอ่นได้รับการสอบเทียบ
ประจ าปี
2.ผู้ใช้เคร่ืองมือแพทยใ์นแต่
ละหน่วยงานได้รับการ
พฒันาทักษะและความรู้ที่
เหมาะสม

1.เคร่ืองมือแพทย์
กลุ่มความเส่ียงสูงทุก 
รายการ
2.หน่วยงานในกลุ่ม
การพยาบาลที่ใช้
เคร่ืองมือแพทย์

1.ร้อยละของเคร่ืองมือแพทย์
ความเส่ียงสูงในหน่วยงานที่มี
การบ ารุงรักษาตามแผน( 
เปา้หมายมากกวา่ ร้อยละ 80)
2.ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่ง
บคุลากรเข้าร่วมพฒันาเสริม
ความรู้ประจ าปี
( เปา้หมาย ร้อยละ 80 )

13,500 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม
1. ตักบาตรขา้วสารอาหารแหง้
2. พธิอีาเศียรวาทราชสดุดี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี และพธิเีปดิงานวนัพยาบาล
แหง่ชาติ
3. กจิกรรมรณรงค์ “การ
เสริมสร้างภาวะสุขภาพ” เนื่อง
ในวนัพยาบาลแหง่ชาติ
4. กจิกรรมมอบของที่ระลึก และ
เยีย่มบา้นผู้ปว่ยสูงอายโุรคเร้ือรัง

1.เพือ่เปน็การถวายสักการะ
 และน้อมร าลึกถงึพระมหา
กรุณาธคุิณสมเด็จยา่ที่ทรงมี
ต่อวชิาชีพการพยาบาล 
2.เพือ่ใหผู้้ประกอบวชิาชีพ
การพยาบาลฯได้ตระหนัก
และส านึกในหน้าที่



- บคุลากรทางการ
พยาบาลและ
ผู้เกีย่วขอ้ง จ านวน 
120 คน
-ประชาชนทั่วไป 
แผนกผู้ปว่ยนอก 100
 คน

เงินบ ารุง/
9,400 บาท



- จ านวนผู้เขา้ร่วมพธิี
อาเศียรวาทราชสดุดี
- จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
อืน่ๆ

จ านวนผู้เขา้ร่วม คณะอนุกรรมการ
ด้านพฒันา
คุณภาพการ
พยาบาล
(ขวญัจติร)

ยทุธศาสตร์ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน วนัพยาบาลแหง่ชาติ
โครงการ“เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเน่ืองในวันพยาบาลแหง่ชาต ิประจ าป ีพ .ศ. 2566”

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

9,400 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม
1. จดัประชุม รับฟงันโยบาย
2. ติดตามการด าเนินการพฒันา
คุณภาพการ พยาบาลระดับเขต
สุขภาพ

1.เพือ่วางแผนการพฒันา 
บริการพยาบาล ให้
สอดคล้องกบัการปฏรูิปด้าน
ระบบบริการสุขภาพ
2.เพือ่ประสานความร่วมมือ
 พฒันางานQA รพ. ในเขต 
2 
3.เพือ่ติดตาม สนับสนุน 
และประเมินผลคุณภาพ
การพยาบาลในระดับเขต

เขตบริการ
สุขภาพที่2

คณะกรรมการ
เครือขา่ยพฒันา
คุณภาพบริการ
พยาบาลเขต 2 และผู้
มีส่วนเกีย่วขอ้ง  
จ านวน 150 คน

เงินบ ารุง/
15,000 บาท

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมประชุม
2.รายงานการประชุม 
3.ประเด็นการพฒันาที่ได้
จากการแลก เปล่ียนเรียนรู้
จากการประชุม QA สัญจร 
(เขต 2)

แบบประเมิน คณะอนุกรรมการ
ด้านพฒันา
คุณภาพการ
พยาบาล
(เอมอร เกตุศรี)

ยทุธศาสตร์ พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน
แผนงาน  พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการ QA สัญจร (เขต 2) ประจ าป ี2566

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

15,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1 จดัประชุมเครือขา่ยฯ จงัหวดั
ตาก  จ านวน 2 คร้ัง (สับเปล่ียน
การท าหน้าท่ีกบัแม่สอด ทุก 3 
เดือน)

2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
เครือขา่ยพฒันาคุณภาพบริการ
พยาบาลจงัหวดัตาก

3 รับการประเมินไขวจ้าก รพท .
ในจงัหวดั

1.เพือ่วางแผนการพฒันา 
บริการพยาบาล ใหส้อดคล้องกับ
การปฏรูิปด้านระบบบริการ
สุขภาพ

2.เพือ่ประสานความร่วมมือ รพ.
ทุกแหง่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ในการส่ือสาร ด าเนินการพฒันา 
 ยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภยัในเครือข่ายบริการ
พยาบาลระดับจังหวดั 

3.เพือ่ติดตาม สนับสนุน และ
ประเมินผลคุณภาพการพยาบาล
ในระดับจังหวดั

รพ.ตสม.
รพ.แม่สอด
รพ.วงัเจา้
รพ.บา้นตาก
รพ.สามเงา

คณะกรรมการ
เครือขา่ยพฒันา
คุณภาพบริการ
พยาบาลจงัหวดัตาก 
และผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง 
 จ านวน 100 คน

พยาบาลวชิาชีพจาก
โรงพยาบาลวงัเจา้  
บา้นตาก  สามเงา
(หวัหน้าพยาบาล, ER,
 LR, IC, counseling,
 สารสนเทศ, ตัวแทน 
IPD, ตัวแทนงาน
ชุมชน)
รพ.แม่สอด  มา
ประเมิน 
รพ.ตสม.  และ  รพ.ต
สม.ไปประเมิน รพ.แม่
สอด จ านวน 30 คน

เงินบ ารุง/
24,200 บาท

1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
2.รายงานการประชุม / ผลจาก
การเยี่ยมเครือข่าย 
3.ประเด็นการพฒันาที่ได้จาก
การแลก เปล่ียนเรียนรู้จากการ
ประชุมเครือข่าย

รพ.ตสม. ได้รับการประเมินจาก 
รพ.แม่สอด

แบบประเมิน คณะอนุกรรมการ
ด้านพฒันา
คุณภาพการ
พยาบาล
(เอมอร เกตุศรี)

ยทุธศาสตร์ พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการพัฒนาเครือขา่ยคุณภาพบริการพยาบาลระดบัจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ 2566

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

20,000 

1,200 

3,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม
1. ประชุมแกนน าแต่ละ CoPs 
ทุก 3 เดือน เพือ่ติดตามการ
ด าเนินงานเปน็ระยะ 
(ทั้งหมด 5 CoPs ประชุม CoPs
 ละ 4 คร้ัง รวม 20 คร้ัง)
2. ประชุมแกนน า 5 CoPs ทุก 
6 เดือนเพือ่สรุปผลการ
ด าเนินงาน
3 จดัท าคู่มือ/แนวทางเฉพาะ
ด้านของแต่ละ CoPs 

1.เพือ่ส่งเสริมการสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยั
ทางการพยาบาล
2. เพือ่ใหผู้้ปว่ยปลอดภยั
จากภาวะแทรกซ้อน

รพ.ตสม. 1 ทุกงาน/หน่วยงาน
ในกลุ่มการพยาบาล
2 แกนน า CoPs ทุก
งาน/หน่วยงาน

เงินบ ารุง/
13,200 บาท

1. จ านวนคร้ังความผิดพลาดใน
การบริหารยาและสารน้ า (ระดับ 
E-I)
2. อัตราความพงึพอใจของผู้ปว่ย
ต่อการบรรเทาความปวด
3. จ านวนคร้ังการพลัดตกหกล้ม
ตกเตียงของผู้ปว่ย/ผู้ใช้บริการ
4. จ านวนคร้ังของอุบติัการณ์
การบาด เจ็บจากการเคล่ือนย้าย
 /ผูกยึด
5. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ
 2 – 4
6. ร้อยละความสมบรูณ์เวช
ระเบยีน APIE เฉพาะโรค > 80%

แบบประเมิน คณะอนุกรรมการ
ด้านพฒันา
คุณภาพการ
พยาบาล
(ขวญัจติร, 
จนัทร์จริา)

ยทุธศาสตร์ พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน  พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลเฉพาะดา้น โดยใช ้กระบวนการ CoPs

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

13,200 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1.ทีมวชิาการร่วมประชุมงาน
ระบบส่งต่อกบัทีมส่งต่อเพือ่
ทราบแนวทาง นโยบาย ปญัหา 
อปุสรรค เพือ่วางระบบแนวทาง
ได้อยา่งครอบคลุม
2.เสนอโครงการเพือ่ขอรับการ
อนุมัติ
3.จดัเตรียม สถานที่ เอกสาร 
วทิยากร
4.เสริมความรู้และฝึกปฏบิติัเร่ือง
การประเมินอาการเบือ้งต้น การ
เคล่ือนยา้ย การช่วยเหลือ ,PALS
 ในผู้ปว่ยเด็กและอปุกรณ์
การแพทยบ์นรถพยาบาลรวมถงึ
แนวทางการส่งต่อ
5.พยาบาลReferปฏบิติังานส่ง
ต่อควบคู่กบัพยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ปว่ยเด็ก
6.ประเมินผลโครงการ

1.เพือ่พฒันาศักยภาพของ
บคุลากรทางการพยาบาล
ด้านการส่งต่อผู้ปว่ยเด็ก
2.เพือ่ใหผู้้ปว่ยปลอดภยั
จากภาวะแทรกซ้อน

รพ.ตสม. บคุลากรทางการ
พยาบาลที่เกีย่วขอ้ง
ในการส่งต่อผู้ปว่ยเด็ก

เงินบ ารุง/
5,000 บาท

1.บุคลากรทางการพยาบาลได้รับ
การพัฒนาทักษะการดูแลและส่งต่อ
ผู้ป่วยเด็ก
2.บุคลากรทางการพยาบาลมีความ
มั่นใจสามารถส่งต่อผู้ป่วยเด็กได้
อยา่งปลอดภัย

1.บคุลากร
ทางการพยาบาลที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
ส่งต่อผู้ปว่ยเขา้รับ
การเสริมความรู้
และฝึกปฏบิติั>
80%
2.อตัราพยาบาล
ส่งต่อสามารถส่ง
ต่อผู้ปว่ยเด็กได้>
80%

คณะอนุกรรมการ
ด้านวชิาการและ
บริการการศึกษา
(ปรารถนา
,กาญจนา)

ยทุธศาสตร์ พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน การพฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพการส่งตอ่ผู้ปว่ยเดก็

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ทีมวิชาการ กลุม่ารพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

5,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

 กิจกรรมที ่1 อบรมพฤตกิรรมบรกิาร
เจ้าหน้าทีร่พ.  
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
 1.2. ประชาสัมพนัธ ์
1.3. ด าเนินการอบรม แก่เจ้าหน้าที่รพ.
 ทุกระดับ
1.4 . ประเมินผล   
กิจกรรมที ่2 อบรมการสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพในการบรหิารงาน 
2.1ประชุมคณะท างาน
2.2 ประชาสัมพนัธ ์
2.3 ด าเนินกิจกรรม 
2.4 ประเมินผล

1.เพือ่พฒันาพฤติกรรม
บริการบคุลากรใน
โรงพยาบาล
2. เพือ่พฒันาการ
ส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ
ในการบริหารงานแก่
หวัหน้า / รองหวัหน้างาน

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจา้ตาก
สินมหาราช

บคุลากรทุก
ระดับ และ
หวัหน้า / รอง
หวัหน้า งาน

เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
181,000 บาท

ผลผลิต 
ร้อยละ 50 ของ
บคุลากรใน
โรงพยาบาลเขา้รับ
การอบรม  ผลลัพธ ์ 
ขอ้ร้องเรียนใน
โรงพยาบาลลดลงร้อย
ละ 80

ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้ร้องเรียน
ลดลง

1. แบบประเมินผลการ
อบรม
2. การสอบถาม 
สัมภาษณ์ผู้เขา้รับการ
อบรม

พญ.เบญจมาส 
มั่นอยุแ่ละทีม
เจรจาไกล่เกล่ีย

 ยทุธศาสตร์   เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน  พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะในการปฏบิติังานที่มี  ประสิทธภิาพ มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการท างาน
โครงการ พัฒนาบคุลากรดา้นพฤตกิรรมบริการและการสื่อสารทีป่ระสิทธิภาพในการบริหารงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร …ทีมเจรจาไกลเ่กลีย่………………………………...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

33,900 

147,100  



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ป้องกนัการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น 1. เพื่อให้วยัรุ่นเขา้ใจ
ตนเอง และวางแผนการ
มบีุตรเมื่อมคีวามพร้อม
2. เพื่อให้วยัรุ่นรู้จกัการ
คุมก าเนิดที่ถกูต้อง : 
ประเภท และวธิกีารใช้
3. เพื่อให้การปรึกษาแก่
วยัรุ่นในสถานศึกษา

1.โรงเรียนใน
สังกดั สพม. 
เขตอ าเภอเมอืง
ตาก    
2.โรงเรียนใน
สังกดั
การศึกษาพิเศษ
 เขตอ าเภอ
เมอืงตาก
3.โรงเรียนใน
สังกดัองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เขต
อ าเภอเมอืงตาก

นักเรียนชั้น
มธัยมปีที่ 2 
และ      
นักเรียนชั้น
มธัยมปีที่ 4    
                
นักเรียนที่
ประสบปัญหา
เกี่ยวกบัเพศวถิี

ไมม่ี มกีารเตรียมพร้อมกอ่นมี
 บุตร วยัรุ่นรู้จกัการ
ป้องกนั  การต้ังครรภ์

ติดตามนักเรียนที่ผ่าน 
กระบวนการเรียนรู้  1 ปี

งานผู้ป่วยนอกสูติ
นรีเวชกรรม

แผนปฏบิตัิการ งานผู้ปว่ยนอกสูตินรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดือน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เปา้หมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

ยทุธศาสตร์ :  พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เป้าประสงค์ : ประชาชนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน : บูรณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกบัภาคีเครือขา่ย
โครงการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น

ชว่งบา่ย ของวัน จ านวน 1-2 วัน/สปัดาห ์ 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

การด าเนินงานศูนยพ์ึง่ได้ (OSCC)
 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช

1.เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่
หน่วยงานต่างๆเขา้ใจ
ระบบการด าเนินงาน
ของศูนยพ์ึง่ได้(OSCC) 
2.เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่ใน
โรงพยาบาล สามารถให้
ค าแนะน าและส่งต่อ
ผู้รับบริการได้รวดเร็ว

หน่วยงาน
ต่างๆใน
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจา้ตาก
สินมหาราช

จ านวน
เจา้หน้าที่ใน
ทุกหน่วยงาน
อยา่งน้อย 50
 %

10,000 บาท/
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ผู้มารับบริการได้รับการ
บริการจากเจา้หน้าที่ฯ 
เพือ่ส่งต่อศูนยพ์ึง่ได้
(OSCC) ได้อยา่งรวดเร็ว
และปลอดภยั

จ านวนผู้เขา้รับการ
อบรมและจ านวนผู้
มารับบริการที่ถกูส่ง
ต่อ/เจา้หน้าที่ที่เขา้
รับบริการศูนยพ์ึง่ได้
(OSCC)

งานผู้ปว่ยนอก
สูตินรีเวชกรรม

แผนปฏบิัตกิาร งานผู้ป่วยนอกสตูนิรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66)

ยทุธศาสตร์ :  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน : บรูณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกบัภาคีเครือขา่ย
โครงการ การด าเนินงานศูนยพ่ึ์งได้ (OSCC) ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

การ Self Care ของผู้ปฏบิติังาน
ศูนยพ์ึง่ได้(OSCC)

1.เพือ่ใหผู้้ปฏบิติังาน
ศูนยพ์ึง่ได้สามารถดูแล
และเยยีวยาตนเองได้
เมื่อมีภาวะหมดไฟจาก
การท างาน
2.เพือ่ใหผู้้ปฎบิติังาน
สามารถน าความรู้ไป
ดูแลผู้มารับบริการได้

ทีมสหสาขา
วชิาชีพใน 
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจ้าตากสิน
มหาราช และ
เครือข่ายงาน
ศูนย์พึง่ได้
(OSCC)

จ านวนผู้ปฏบิติั 
งานและเครือขา่ย
 50 คน

80,000 บาท/
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ผู้ใหบ้ริการงานศูนยพ์ึง่ได้
(OSCC) มีสุขภาพกาย
ใจที่ดี และผู้รับบริการ
จดัการปญัหาตนเองได้

จ านวนเจา้หน้าที่
และเครือขา่ยผู้เขา้
รับการอบรม

งานผู้ปว่ยนอกสูติ
นรีเวชกรรม

แผนปฏบิัตกิาร งานผู้ป่วยนอกสตูนิรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66)

ยทุธศาสตร์ :  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน : บรูณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกบัภาคีเครือขา่ย
โครงการ การ Self Care ของผู้ปฏบิตังิานศูนยพ่ึ์งได้(OSCC)

ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

การบ าบดัเยยีวยาเด็กที่ถกูกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว

1.เพือ่ใหเ้ด็กที่ได้รับ
ความรุนแรงในครอบครัว
ได้รับการบ าบดัเยยีวยา
อยา่งรวดเร็ว
2.เพือ่ใหผู้้ปฎบิติังาน
ศูนยพ์ึง่ได้(OSCC) และ
เครือขา่ย คัดกรองเด็กที่
ได้ผลกระทบจากการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว
ได้รวดเร็ว

ทีมสหสาขา
วชิาชีพใน 
โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช
 และเครือข่าย
งานศูนย์พึง่ได้
(OSCC)

จ านวนผู้ปฏบิติั
 งานและ
เครือขา่ย 50 
คน

80,000 บาท/
ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

เด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับการ
บ าบดัเยยีวยาอยา่ง
รวดเร็วและปลอดภยั

จ านวนเจา้หน้าที่และ
เครือขา่ยผู้เขา้รับการ
อบรม

งานผู้ปว่ยนอกสูติ
นรีเวชกรรม

แผนปฏบิัตกิาร งานผู้ป่วยนอกสตูนิรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66)

ยทุธศาสตร์ :  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน : บรูณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกบัภาคีเครือขา่ย
โครงการ การบ าบดัเยยีวยาเดก็ทีถู่กกระท าความรุนแรงในครอบครัว

ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

การจดัการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนยพ์ึง่ได้ หรือ 
ประชุมทีมสหวชิาชีพ หรือ การ
ประชุมการจดัการรายกรณี (Case
 management)หรือ การจดั
ประชุม Case Conference

1.การพฒันางานการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ความรุนแรง  
2. การวางแผนการ
ช่วยเหลือผู้ถกูกระท า
ความรุนแรง

อปท. 11 
พืน้ที่ในเขต
อ าเภอเมือง
ตาก และ
จงัหวดัตาก
ฝ่ังตะวนัออก

คณะ
กรรมการฯ ,
ทีมสหวชิาชีพ
จงัหวดัตาก 
และ     
อาสาสมัคร 11
 พืน้ที่

20,000 บาท/
แผนงานสุขภาวะ

ผู้หญงิฯ

ระบบประสานการ
ด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือผู้ถกูกระท า
ความรุนแรง

คณะกรรมการฯ ,
ทีมสหวชิาชีพ , 
อาสาสมัครฯมีการเฝ้า
ระวงัปอ้งกนั ความ
รุนแรง และส่งต่อได้
อยา่งรวดเร็ว

งานผู้ปว่ยนอกสูติ
นรีเวชกรรม

แผนปฏบิัตกิาร งานผู้ป่วยนอกสตูนิรีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66)

ยทุธศาสตร์ :  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน : บรูณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกบัภาคีเครือขา่ย
โครงการการจัดการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานศูนยพ่ึ์งได ้หรือ ประชมุทมีสหวิชาชพี หรือ การประชมุการจัดการรายกรณ ี (Case management)หรือ การจัดประชมุ Case Conference

ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

 อบรมทักษะการ
ใหบ้ริการปรึกษาขัน้พืน้ฐาน

1.เพือ่ใหผู้้เขา้อบรมมี
ความรู้และทักษะการ
ใหบ้ริการปรึกษาขัน้
พืน้ฐาน
2.เพือ่ใหผู้้เขา้อบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการใหบ้ริการ
ปรึกษาด้านสุขภาพได้

รพ.สมเด็จ
พระเจา้ตาก
สินมหาราช

พยาบาลที่ไม่
เคยผ่านการ
อบรมทักษะ
การใหบ้ริการ
ปรึกษาขัน้
พืน้ฐาน   60 
 คน

25,160 บาท / เงิน
บ ารุง ร.พ.

1.ผู้เขา้อบรมมีความรู้

และทักษะการใหบ้ริการ

ปรึกษาขัน้พืน้ฐาน

เพิม่ขึน้ ร้อยละ 85 

2.ผู้เขา้อบรมสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

การใหบ้ริการปรึกษา

ด้านสุขภาพได้อยา่ง

ถกูต้อง อยา่งน้อยร้อยละ

 85

1.แบบสอบถามกอ่น
และหลังการอบรม
2. การติดตามนิเทศ
งานหลังจบการอบรม

จรรยา /ธรีาพร/
นวรัตน์

แผนปฏบิัตกิาร กลุม่งานการพยาบาลจติเวช ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน  ยกระดับการบริการทางการแพทยแ์ละพฒันาคุณภาพใหไ้ด้การรับรองมาตรฐาน HAอยา่งต่อเนื่อง
โครงการอบรมทกัษะการใหบ้ริการปรึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

25,160 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

พฒันาศักยภาพบคุลากรในการ

ดูแลผู้ปว่ยวกิฤต

เพือ่พฒันาศักยภาพ

บคุลากรในการดูแล

ผู้ปว่ยวกิฤตด้านศัลยกรรม

บคุลากร

พยาบาลที่

เกีย่วขอ้งในการ

ดูแลผู้ปว่ยวกิฤต

ในรพ. และ

เครือขา่ย

1.ร้อยละบคุลากร

ได้รับการพฒันา

ศักยภาพการ

ดูแลผู้ปว่ยวกิฤต 

2.ผลการสอบ 

Post test  ผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ80

เงินบ ารุง รพ./
13,000 บาท

ตัวชีว้ัดผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด

ทีมคณะท างาน 
SICU

แผนปฏบิัตกิาร …………MICU………...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน พฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะในการปฏบิติังานที่มี  ประสิทธภิาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในการดแูลผู้ปว่ยวิกฤต

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

13,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
๑. ร่วมจดัท าแนวทางการพยาบาล
ผู้ปว้ยได้รับบาดเจบ็ที่ศีรษะหลัง
ผ่าตัด
๒. น าแนวทาง การพยาบาลผู้ปว้ย
ได้รับบาดเจบ็ที่ศีรษะหลังผ่าตัด  มา
ใช้ในหน่วยงาน โดยแจง้แนวทางให้
เจา้หน้าที่ทุกคน
๓. ติดตามการใช้แนวทาง การ
พยาบาลผู้ปว้ยได้รับบาดเจบ็ที่
ศีรษะหลังผ่าตัด 
๔ .ทบทวน case  ที่เกดิ อบุติัการณ์
 หรือ Dead  เพือ่หาแนวทางแกไ้ข
๕. สรุปผลการใช้แนวทาง

๑.เพือ่ใหผู้้ปว่ยได้รับ 
การรักษาที่ได้ มาตรฐาน
และ ปลอดภยั
 ๒.ลดอตัราตายและ
ภาวะแทรกซ้อนใน 
ผู้ปว่ยได้รับบาดเจบ็ที่
ศีรษะหลังผ่าตัด

ผู้ปว่ยวกิฤต/
ฉกุเฉนิ
Traumatic 
Brain Injury

เงินบ ารุง รพ./
13,000 บาท

1.การเขา้ถงึบริการ
ของผู้ปว่ยTraumatic
 Brain Injuryที่จอง
เตียง มากกวา่ร้อยละ
 80

ทีมบริการ/QA
รัชดา
ทัศนี

แผนปฏบิัตกิาร ……SICU……...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน ยกระดับการบริการทางการแพทยแ์ละพฒันาคุณภาพใหไ้ด้การรับรองมาตรฐาน HAอยา่งต่อเนื่อง
โครงการพัฒนา ระบบการดแูลผู้ปว่ย Traumatic Brain I

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

13,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
 ๑.ทบทวน และวางแนวทางการ 
ดูแลผู้ปว่ยหลังผ่าตัด 
 Fx. Around the hip
 ๒.ใหค้วามรู้ แกเ่จา้หน้าที่ เร่ืองการ
ดูแลผู้ปว่ย ที่ ได้รับการผ่าตัด Fx. 
Around the hip โดยผู้เชี่ยวชาญกวา่
๓. แจง้แนวทาง และ น าแนวทางมา
ใช้ในหน่วยงาน
๔ .ทบทวน case Fx. Around the 
hip  ท่ีเกดิ อบุติัการณ์ หรือ Dead  
เพือ่หาแนวทางแกไ้ข
๕. สรุปผลการใช้แนวทาง

๑.เพิม่ประสิทธภิาพ ใน
การดูแลผู้ปว่ยที่ ได้รับ
การผ่าตัด
Fx. Around the hip
๒. ปลอดภยัจาก
ภาวะแทรกซ้อนและลด
อตัราการตาย ในผู้ปว่ย
 Fx. Around the hip

ผู้ปว่ยที่ ได้รับ
การผ่าตัด
Fx. Around 
the hipที่มี
การจองเตียง

เงินบ ารุง รพ./
13,000 บาท

1.ผู้ปว่ยหลังผ่าตัด 
 Fx. Around the hip 
 ที่มีความเส่ียงได้จอง
เตียงและเขา้ดูอาการใน 
SICU ทุกราย
2. อตัราการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนขณะ
นอนรพ./ตายในผู้ปว่ย 
หลังผ่าตัด 
 Fx. Around the hip 
 น้อยกวา่หรือ
ตามเกณฑ์(VAP  น้อย
กวา่ร้อยละ5,SSI ร้อยละ
 0) 

แบบประเมิน ทีมวชิาการ/บริการ
  นิฮุสนา
จดิาภา  เพลินพร 
 ศศิวรรณ

แผนปฏบิัตกิาร ……SICU……...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกบัภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุติยภมูริะดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์และพัฒนาคุณภาพใหไ้ด้การรับรองมาตรฐาน HAอย่างต่อเนือ่ง
โครงการพัฒนา ระบบการดแูลผู้ปว่ย  Fx. Around the hip

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

13,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
• ระยะเตรียมการ
   ปรับปรุง Application IC 
Alert  ver.3 ร่วมกบัศูนย์
คอมพวิเตอร์ (IT)
• ระยะด าเนินการ
.1 ประชุมชี้แจงการใช้ App IC 
Alert  ver.3 เพือ่รายงานขอ้มูล 
IC
.2 ฝึกการวนิิจฉยัการติดเชื้อใน 
ร.พ. จาก              เวชระเบยีน
ผู้ปว่ยและแลกเปล่ียนเรียนรู้
.3 ส ารวจความชุกของการติด
เชื้อใน ร.พ.

1.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการติด
เชื้อให้มีคุณภาพ
2.เพิม่ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

รพ.ตสม. พยาบาลควบคุมการ
ติดเชื้อประจ า
หน่วยงาน (ICWN) 
จ านวน 30 คน

ไม่ใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการ ติด
เชื้อ มากกว่าร้อยละ 90

ผลการส ารวจ งาน IC

แผนปฏบิัตกิาร งานIC โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน ลดอบุติัการณ์การเกดิโรคจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
1 การประชุมเสริมความรู้ด้าน 
การปอ้งกนัและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล (IC Day : 
Top way to reduce 
Infections)
.2 การจดัฐานสอน สาธติ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกีย่วกบั
กจิกรรม ต่อไปนี้
2.1 ฐานการท าความสะอาดมือ
2.2 ฐานการเจาะเลือดส่งเพาะ
เชื้อ
2.3 ฐานการดูแลผู้ปว่ยเพือ่
ปอ้งกนัเชื้อด้ือยา 
2.4 ฐานการปอ้งกนัอบุติัเหตุ
จากของมีคมทิ่มต า/บาด และ
การสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ัง
3 IC Quality Round

พัฒนาระบบการป้องกนัและควบคุม
การติดเชื้อให้มีคุณภาพ

รพ.ตสม. 

พยาบาลควบคุมการ
ติดเชื้อประจ า
หน่วยงาน(ICWN) & 
 พยาบาลวชิาชีพ  80
 คน 
พยาบาลวชิาชีพ, 
ผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วย
เหลือคนไข ้ จ านวน 
50 คน / รุ่น  จ านวน
 2 รุ่น

10 หอผู้ปว่ย 13 
หน่วยงาน รวม 23 
แหง่

เงินบ ารุง/
3,600 บาท



-อตัราการปฏบิติัตาม
แนวทางฯ ถกูต้อง มากกวา่
หรือเท่ากบั ร้อยละ 80

คะแนนการตรวจคุณภาพ
ระดับดี-ดีมาก มากกวา่หรือ
เท่ากบั  ร้อยละ 80

แบบประเมิน งาน IC
งาน QA
กลุ่มการพยาบาล

แผนปฏบิัตกิาร งาน IC โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน ลดอบุติัการณ์การเกดิโรคจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ
 โครงการพัฒนาการปอ้งกัน และควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

1,600 

2,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
1 ทบทวน Flow และแนวทาง
ปฏบิติัในการเตรียมพร้อมรับโรค
อบุติัใหม่ อบุติัซ้ า
2  ฝึกอบรมบคุลากรในการใส่
และถอดอปุกรณ์ปอ้งกนัตนเอง
3 ซ้อมแผนบนโต๊ะ (table top 
exercise)
และฝึกซ้อมสถานการณ์จริง

1. บคุลากรทราบบทบาท
หน้าที่เพือ่เตรียมพร้อมรับ
โรคอบุติัใหม่ อบุติัซ้ า
2. บคุลากรสามารถใส่และ
ถอดอปุกรณ์ปอ้งกนัตนเอง
ได้ถกูต้อง

รพ.ตสม ทุกหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง
(OPD, ER, หอผู้ปว่ย, 
ER ,           x-ray , 
Lab , ศูนยเ์ปล โรงรถ)
 จ านวน 50 คน

เงินบ ารุง/
5,000 บาท



- คู่มอืแนวทางปฏบิติั 
update- - 
- การซ้อมแผนบนโต๊ะ
(table top exercise) 
และฝึกซ้อมสถานการณ์
จริง

งาน IC
งานระบาดวทิยา

แผนปฏบิัตกิาร งานIC โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน ลดอบุติัการณ์การเกดิโรคจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ
โครงการเตรียมความพร้อมรับโรคอุบตัใิหม ่ – อุบตัซ้ิ า”

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

5,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม
1 เสริมความรู้ การปอ้งกนัและ
ควบคุมการติดเชื้อ (Standard 
Precautions & Isolation 
precautions , sterilization)
2 พฒันาระบบการจดัการเชื้อ
ด้ือยาในชุมชน
2.1 การก าหนดช่องทางการส่ง
ต่อขอ้มูลผู้ปว่ยติดเชื้อด้ือยาที่
ได้รับการจ าหน่าย แกศู่นยเ์ยีย่ม
บา้น งานปฐมภมูิ ในการส่ง
ขอ้มูลต่อถงึ รพ.สต.
2.2 จดัระบบการเฝ้าระวงัการติด
เชื้อใน   รพ.สต. และชุมชน 
เกีย่วกบัหตัถการที่พบบอ่ย , 
ผู้ปว่ยใส่คาอปุกรณ์ทางการแพทย์
, ผู้ปว่ยติดเชื้อด้ือยา
2.3 ติดตามนิเทศการปฏบิติัตาม
แนวทางฯ 



- รพ.สต.มรีะบบการ
ปอ้งกนัและควบคุมการ
ติดเชือ้ที่มคุีณภาพ
- ส่งเสริมใหบ้คุลากรใน 
รพ.สต. สามารถปฏบิติั 
ในการปอ้งกนัการ
แพร่กระจายเชือ้ด้ือยา
ได้ถูกต้อง

เขตพืน้ที่
อ าเภอเมือง
ตาก

ไม่ใช้งบประมาณ 

- รพ.สต. ทุกแหง่ ผ่าน
เกณฑ์ ประเมนิ รพ.สต.
ติดดาว หมวด IC (ได้
คะแนน≥ ร้อยละ 80)
- ผู้ปว่ยติดเชือ้ด้ือยาที่
จ าหนา่ยออกจาก
โรงพยาบาลได้รับการส่ง
ต่อข้อมลูและติดตาม 
100 %
- ผู้ปว่ยที่ท าหตัถการ , 
ผู้ปว่ยใส่คาอปุกรณ์ทาง
การแพทย,์ ผู้ปว่ยติด
เชือ้ด้ือยา ได้รับการเฝ้า
ระวังการติดเชือ้ >80%

งาน IC
สสอ.เมืองตาก
ศูนยเ์ยีย่มบา้น  
งานปฐมภมูิ

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน ลดอบุติัการณ์การเกดิโรคจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพระบบการควบคุมและปอ้งกันการตดิเชือ้โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพต าบลในเขตอ าเภอเมอืง

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร งานIC โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

1. พฒันาแนวทางการส่ังใหส้ารอาหาร
ทางหลอดเลือดด าในทารก (TPN 
Standing Protocol) ใหม้ีความชัดเจน 
เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
แนวทางปฏบิติัในปจัจุบนัและมีความ
สะดวกในการใช้งาน
2. จัดอบรมใหค้วามรู้เพิม่เติมเกี่ยวกับ
สารอาหารทางหลอดเลือดด าแก่เภสัชกรที่
เกี่ยวข้องเพือ่ใหม้ีแนวทางปฏบิติัและ
มาตรฐานในการท างาน

4,000 บาท / เงิน
บ ารุง

ผลผลิต
- มีเอกสารแบบฟอร์มการส่ังใช้
สารอาหารทางหลอดเลือดด าใน
ทารก (TPN Standing Protocol)
 ที่ชัดเจนเหมาะสมตามบริบทของ
โรงพยาบาล 
- เภสัชกรที่เกี่ยวข้องผ่านการ
ประเมินแบบทดสอบไม่น้อยกวา่ 
80% 

ผลลัพธ์
-  แพทย์การการส่ังใหส้ารอาหาร
ทางหลอดเลือดด าไปในทิศทาง
เดียวกันตาม TPN Standing 
Protocol

1 แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
การส่ังใหส้ารอาหารทาง
หลอดเลือดด าอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2. แบบประเมินความพงึ
พอใจ

ภญ.กมลชนก
คล่ าคง
ภญ. หยาดพรุิณ  อิน
ตา

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์    บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)   สาขาทารกแรกเกดิ
โครงการพัฒนาระบบงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด า (Total parenteral nutrition)

แผนปฏบิัตกิาร  กลุม่งานเภสชักรรม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

4,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

พฒันาแนวทางการด าเนินการและการ
จัดการขยะเคมีบ าบดัใหม้ีความชัดเจน 
ปลอดภยัต่อผู้ปฏบิติังานและเปน็ไปตาม
มาตรฐาน

1. เพือ่ก าหนดแนวทางในการ
จัดการขยะเคมีบ าบดัใหม้ี
ความชัดเจนได้มาตรฐาน

2. เพือ่สร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภยัในการ
ปฏบิติังานเกี่ยวกับยาเคมี
บ าบดัของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1. หอผู้ปว่ยที่มี
การใช้ยาเคมีบ าบดั
2.งานซักฟอก

เภสัชกร พยาบาล  
ผู้ช่วยพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับงานเคมีบ าบดั 
จ านวน 20 คน

5,000 บาท/ เงินบ ารุง ผลผลิต
- มีจ านวนบคุลากรผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการอบรมไม่น้อยกวา่ 80% 
-  มีจ านวนบคุลากรผู้เกี่ยวข้อง
ผ่านการประเมินแบบทดสอบไม่
น้อยกวา่ 80% 
- มีเอกสารแนวทางกรปฏบิติัที่
ชัดเจนตามมาตรฐานการในการ
จัดการกับขยะเคมีบ าบดั
ผลลัพธ์
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏบิติัตาม
แนวทางและมีความปลอดภยัจาก
การจัดการขยะเคมีบ าบดั

1. แบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะเคมีบ าบดั
2. แบบประเมินความ
พงึพอใจ

ภญ.กมลชนก
คล่ าคง 
นายเมธ ี กันธยิะ

แผนปฏบิัตกิาร  กลุม่งานเภสชักรรม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

แผนงาน  การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)   สาขาโรคมะเร็ง

โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะเคมบี าบดั

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

เปา้ประสงค์    บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

5,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1.ส่งหนังสือเรียนเชิญคุณครูฝ่าย
ประถมศึกษา หรือผู้ดูแล เขต
อ าเภอเมืองตากเขา้ร่วมโครงการ
 50 คน
2.ลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการ  
หอ้งประชุมตากสินมหาราช 
อาคาร ผู้ปว่ยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
30 นาที
3.แจกแบบทดสอบ และลงมือ
ท ากอ่นเขา้รับการอบรม 15 นาที
4.ใหค้วามรู้คุณครูและผู้ดูแลเร่ือง
เด็กออทิสติกและเด็กสมาธส้ัิน 1
 วนั
5.แจกแบบทดสอบ และลงมือ
ท าหลังเขา้รับการอบรม 15 นาที
6.สรุปผลการเขา้ร่วมอบรมเร่ือง
เด็กออทิสติกและเด็กสมาธส้ัิน

1.เพือ่ใหคุ้ณครูหรือผู้ดูแลมี
ความรู้ความเขา้ใจในเด็ก
ออทิสติกและเด็กสมาธส้ัิน
2.เพือ่ใหคุ้ณครูหรือผู้ดูแล
สามารถสังเกตเด็กที่มีอาการ
เขา้ขา่ยกลุ่มโรคเออทิสติก
และเด็กสมาธส้ัินได้ และส่ง
พบเจา้หน้าที่ผู้เกีย่วขอ้งได้
อยา่งรวดเร็ว

เขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล

คุณครู/ผู้ดูแล กองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพ
จงัหวดัตาก

25,000 บาท

คุณครู/ผู้ดูแลมีความรู้ความ
เขา้ใจเด็กออทิสติกและเด็ก
สมาธส้ัินเพิม่ขึน้ร้อยละ 80

แบบประเมิน
ความรู้ความเขา้ใจ

ผกาภรณ์ เขยีว
ฉออ้น

แผนปฏบิัตกิาร งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกบัภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุติยภมูริะดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้คุีณภาพ มาตรฐาน  มุง่สู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไว้วางใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการอบรมคุณครูและผู้ดแูลเดก็ออทิสตกิและเดก็สมาธิสัน้

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

25,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1 จดัท าเอกสาร ประกอบ
โครงการตามที่กองทุนก าหนด 
เพือ่เสนอเขา้ที่ประชุม
คณะกรรมการพจิารณาอนุมัติ
งบประมาณโดยเมื่อได้รับการ
พจิารณาใหไ้ด้รับการสนับสนุน
2 งานกจิกรรมบ าบดั คัดเลือก
กลุ่มเปา้หมายจากเด็กที่มีความ
ต้องการพเิศษ จ านวน 50 คน
3. จดัโครงการโดยการแบง่กลุ่ม
ผู้ปกครองในการอธบิายการใช้
อปุกรณ์กระตุ้นพฒันาการเปน็
กลุ่ม กลุ่มละ 10-15 คน 
4.ใหผู้้ปกครองท าแบบประเมิน
ความพงึพอใจกอ่นและหลังการ
รับอปุกรณ์กระตุ้นพฒันาการ
5.ประเมินพฒันาการกอ่น และ
หลังจากการใช้อปุกรณ์กระตุ้น
พฒันาการได้ 3 เดือน โดยนัก
กจิกรรมบ าบดั 6.รายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อส าเร็จ

1. เพือ่จดัหาอปุกรณ์
ส าหรับกระตุ้นพฒันาการ
เด็กที่มีพฒันาการล่าช้าและ
เด็กที่มีความต้องการพเิศษ
ที่มารับบริการที่งาน
กจิกรรมบ าบดัโดย
ผู้ปกครองสามารถยมื
อปุกรณ์และน าไปใช้ฝึกฝน
ต่อเองที่บา้นได้
2.ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เขา้ใจ เกีย่วกบัอปุกรณ์
กระตุ้นพฒันาการแกเ่ด็ก 
และสามารถน าอปุกรณ์ที่ได้
ไปใช้ที่บา้นได้อยา่งต่อเนื่อง

เขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล

ผู้ปกครองพฒันาการ
ล่าช้าและเด็กที่มี
ความต้องการพเิศษ

กองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพ
จงัหวดัตาก

99,000 บาท

1.ผู้ปกครองมีความพงึพอใจ
ในการใช้อปุกรณ์กระตุ้น
พฒันาการร้อยละ 80
2.เด็กที่มีความต้องการ
พเิศษแต่ละคนมีพฒันาการ
ดีขึน้ร้อยละ 50 อยา่งน้อย 
1 ด้าน (ตามแบบประเมิน
ปญัหาทางกจิกรรมบ าบดั
ของแต่ละบคุคล)

แบบประเมิน
ความพงึพอใจ

แบบประเมิน
ปญัหาทาง
กจิกรรมบ าบดั
ของแต่ละบคุคล

ปภศิา แกว้ค าฟู

แผนปฏบิัตกิาร งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกบัภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุติยภมูริะดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้คุีณภาพ มาตรฐาน  มุง่สู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไว้วางใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการกระตุน้พัฒนาการส าหรับเดก็พัฒนาการล่าชา้และเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

99,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1.ส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ปกครอง
 คุณครูเตรียมอนุบาล 50 คนใน
เขตอ าเภอเมืองตาก
2.ลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการ  
หอ้งประชุมตากสินมหาราช 
อาคาร ผู้ปว่ยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
30 นาที
3.แจกแบบทดสอบ และลงมือ
ท ากอ่นเขา้รับการอบรม 15 นาที
4.ใหค้วามรู้ผู้ปกครอง ครู เร่ือง
ส่งเสริมพฒันาการเด็กด้านภาษา
ล่าช้า 1 วนั
5.แจกแบบทดสอบ และลงมือ
ท าหลังเขา้รับการอบรม 15 นาที
6.สรุปผลการเขา้ร่วมอบรมเร่ือง
ส่งเสริมพฒันาการเด็กด้านภาษา
ล่าช้า

1.เพือ่ส่งเสริมเด็กที่สงสัย
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า
2.เพือ่ให้ผู้ปกครอง ครู มีความรู้
และความเขา้ใจพัฒนาการทางภาษา
ในเด็กและสามารถส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษาเด็กได้ถกูต้อง
ตามช่วงวัย

เขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล

ผู้ปกครองเด็ก ครู กองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพ
จงัหวดัตาก

20,000 บาท

1.ผู้ปกครองและครู มี
ความรู้เร่ืองพฒันาการทาง
ภาษาในเด็กเพิม่ขึน้ร้อยละ 
80
2.ผู้ปกครองและครู 
สามารถส่งเสริมพฒันาการ
ทางภาษาในเด็กได้ถกูต้อง
ตามช่วงวยั ร้อยละ 80

แบบประเมิน
ความรู้ความเขา้ใจ

แบบประเมิน
ความพงึพอใจ

วชัรพงศ์  ธงหนึ่ง

แผนปฏบิัตกิาร งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกบัภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุติยภมูริะดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้คุีณภาพ มาตรฐาน  มุง่สู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไว้วางใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการกิจกรรมบ าบดัเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเดก็ดา้นภาษาล่าชา้

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

20,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1.ส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ปกครอง
เด็กออทิสติกและสมาธส้ัิน เขา้
ร่วมโครงการ จ านวน  30 คน
2.ลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการ ณ
 หอ้งประชุมตากสินมหาราช 
อาคาร ผู้ปว่ยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  
30 นาที
3.แจกแบบทดสอบ และลงมือ
ท ากอ่นเขา้รับการอบรม 15 นาที
4.ใหค้วามรู้ผู้ปกครอง "เร่ือง
บรูณาการประสาทการรับ
ความรู้สึกเพือ่เตรียมความพร้อม
กอ่นการเรียนในเด็กออทิสติก
และสมาธส้ัิน"  1 วนั
5.แจกแบบทดสอบ และลงมือ
ท าหลังเขา้รับการอบรม 15 นาที
6.สรุปผลการเขา้ร่วมอบรมเร่ือง
เด็กออทิสติกและเด็กสมาธส้ัิน

1. เพือ่ให้ผู้ปกครองเด็กกลุ่มออทิ
สติกและสมาธิส้ันมีความตระหนัก
เห็นความส าคัญในการดูแลบุตรหลาน
2. เพือ่ให้ผู้ปกครองเด็กกลุ่มออทิ
สติกและสมาธิส้ันมีความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อม
เด็กกลุ่มออทิสติกและสมาธิกอ่นการ
เรียนได้อยา่งเหมาะสม

เขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล

ผู้ปกครองเด็ก กองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพ
จงัหวดัตาก

12,000 บาท

1. ผู้ปกครองเด็กกลุ่มออทิ
สติกและสมาธส้ัินมีความรู้
ความใจเกีย่วกบัวธิกีาร
เตรียมความพร้อมในการ
เรียน โดยใช้การบรูณาการ
ประสาทการรับความรู้สึก 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 80
2. ผู้ปกครองเด็กกลุ่มออทิ
สติกและสมาธส้ัินมีความพงึ
พอใจหลังเขา้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80

แบบประเมิน
ความรู้ความเขา้ใจ

แบบประเมิน
ความพงึพอใจ

สิรินภา  นาคฟกั

แผนปฏบิัตกิาร งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกบัภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุติยภมูริะดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้คุีณภาพ มาตรฐาน  มุง่สู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไว้วางใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
 โครงการอบรม "บรูณาการประสาทการรับความรู้สึกเพ่ือเตรียม

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

12,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
- ใหค้วามรู้เกีย่วกบัเร่ืองการ
ปอ้งกนัการพลัดตกหกล้ม
- สอนออกก าลังกาย
- ประเมินความรู้ความเขา้ใจหลัง
อบรม

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ประเมินความเส่ียงใน
การพลัดตกหกล้ม 
100% , ผู้สูงอายมุี
ความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการพลัดตกหกล้ม
เพิม่ขึน้ 80%

เขตเทศบาล
เมืองตาก, 
ต าบลไม้งาม, 
ต าบลน้ ารึม, 
ต าบลปา่มะม่วง

ผู้สูงอายใุนเขต
เทศบาลเมืองตาก 
40 ราย ต าบลไม้
งาม 40 ราย, 
ต าบลน้ ารึม 40 
ราย, ต าบลปา่
มะม่วง 40 ราย
รวมทั้งหมด 160 
ราย

กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ
จังหวัดตาก
49,840 บาท

ผลผลติ : ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 160 คน
ผลลพัธ์ : ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการปอ้งกนัการ
พลัดตกหกล้ม และ
สามารถปฏบิติัตน
เพื่อปอ้งกนัการพลัด
ตกหกล้มได้

แบบประเมนิ
ความรู้ความเข้าใจ

นางธนดิา บญุ
ศรี นกั
กายภาพบ าบดั
ช านาญการ

แผนปฏบิัตกิาร …………งานกายภาพบ าบัด………………………...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกบัภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุติยภมูริะดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน : โครงการผู้สูงอาย ุหว่งใย ไกลล้ม
โครงการ คัดกรองและประเมนิการทรงตวัในผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

49,840 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

โครงการอาหารปลอดภยัใส่ใจชุมชน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช จงัหวดัตาก

1.โรงพยาบาลได้รับ
วตัถดิุบที่ปลอดสารพษิ
และปราศจากการ
ปนเปือ้นเพือ่ผลิตอาหาร
แกผู้่ปว่ย          
 2.ผู้มารับบริการและ
บคุลากรภายใน
โรงพยาบาลได้เลือกซ้ือ
ผัก-ผลไม้ปลอดสารพษิ
จากเกษตรกรโดยตรง 
3.เพิม่พืน้ที่กระจาย
รายได้ของเกษตรกร

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจา้ตาก
สินมหาราช

1.ผู้ปว่ยใน
2.ผู้มารับบริการ
3.เจา้หน้าที่
ของโรงพยาบาล

30,000 บาท/เงิน
บ ารุง รพ.

จรีุพร  จนัทรเสนา
                    
นักโภชนาการ
ปฎบิติัการ

แผนปฏบิัตกิาร …….กลุม่งานโภชนศาสตร…์…………………………...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.6๖) ปงีบฯ 256๗
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ร่วมกบัภาคีเครือข่าย

แผนงาน พัฒนาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้คุีณภาพ มาตรฐาน  มุง่สู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไว้วางใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการอาหารปลอดภยัใสใ่จชมุชน โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช จงัหวัดตาก

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

เป้าประสงค์ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุติยภมูริะดับสูงได้มาตรฐาน

30,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
1.จดัประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์
เป้าหมาย การเลือกกลุ่มตัวอยา่งตาม
เป้าหมาย การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่ง
ตามเป้าหมาย อ าเภอเมืองตาก จงัหวดั
ตาก
2. การลงพืน้ที่ด าเนินการสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพช่องปาก ในกลุ่ม
ตัวอยา่งตามเป้าหมาย ในอ าเภอเมือง
ตาก จงัหวดัตาก

1. เพือ่ประเมินสภาวะ
สุขภาพช่องปาก ปัจจยั
เกี่ยวข้องที่ส าคัญ และ
พฤติกรรมสุขภาพช่องปาก
ของประชาชน ในกลุ่มอายุ
เป้าหมายภายใต้นโยบาย
โปรแกรมระดับประเทศ
2. เพือ่ประเมินผลกระทบ
จากสุขภาพช่องปากต่อ
คุณภาพชีวติของนักเรียน
กลุ่มอาย ุ12 ปี

อ าเภอ
เมืองตาก

ประชากรกลุ่ม
ตัวอยา่งอ าเภอ
เมืองตาก 
จงัหวดัตาก 
และบุคลากร
สาธารณสุข
ทันตบุคลากร, 
เจา้หน้าที่
สาธารณสุข 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๙0 คน

งบประมาณ
เงินบ ารุงโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราช
 11,700  บาท

ผลผลิต
-ได้ส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์
ผลลัพธ์
ประชากรในอ าเภอ
เมืองตากมีสุขภาพฟัน 
ที่ดี

ผลการตรวจรักษา นางสาว
ภุมรินทร์
พุม่พวง
กลุ่มงาน
ทันตกรรม

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน ตรวจรักษาทางทันตกรรม
โครงการส ารวจสภาวะสุขภาพชอ่งปากแหง่ชาต ิครั้งที ่ 9  พ.ศ. 2565 – 2566 The 9th National Oral Health Survey 2022-2023) อ.เมอืงตาก จ.ตาก ป ี2566

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร …………………………………...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

11,700 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรทางุสขภาพในเรือนจ า
ด้านการใช้โปรงแกรมHos xp

เพือ่ใหส้ถานพยาบาล
เรือนจ าสามารถใช้ระบบ
การบนัทึกขอ้มูลการตรวจ
รักษาและการส่งเสริม
สุขภาพผู้ต้องขงัได้เปผ
ผ้นเครือขา่ยเดียวกบัรพ . แม่
ขา่ย

สถานพยาบ
าลเรือนจ า
กลางตาก

พยาบาลและ
บลุคลากร
ทางุขภาพใน
สถานพยาบาล
เรือนจ าจ านวน
  5 คน

50,000 
งบราชทัณฑ์ปนัสุข

สถานพยาบาลเรือนจ ามี
ระบบบนัทึกขอ้มูลทาง
สุขภาพที่สามารถ
เชื่อมโยงกบัระบบ
ฐานขอ้มูลสุขภาพได้

จากการส่งออกขอ้มูล
เขา้ระบบHCD

PCC ตากสิน

แผนปฏบิัตกิาร งานเวชปฏบิัตคิรอบครัวและชมุชนและศูนยส์ขุภาพชมุชนเมอืง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน  พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางสุขภาพในเรือนจ าดา้นการใชโ้ปรงแกรม Hos xp

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

50,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

โครงการส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพและสุขภาวะใหแ้ก่
ประชาชน(Health leteracy ) 
ใหก้บักลุ่มเปา้หมายส าคัญใน
พืน้ท่ี ได้แก ่วยัเรียน /วยั
ท างาน/ผู้สูงอายแุละกลุ่ม
พระสงฆ์

ร้อยละของประชาชนตาม
กลุ่มเปา้หมายที่ก าหนดที่มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพิม่ขึน้

พืน้ที4 
ต าบลใน
เขต
เทศบาล
เมืองตาก

กลุ่มเด็กวยั
เรียน =100 
คน/วยัท างาน
100 คน/
ผู้สูงอาย ุ100
คน/พระสงฆ์
100 รูป

150,000 บาท /
งบ หลักประกนั
สุขภาพระดับ
ท้องถิน่

กลุ่มเปา้หมายมีความ
รอบรู้ทางสุขภาพเพิม่ขึน้

จากการประเมินความ
รอบรู้ทางสุขภาพ 6ด้าน

PCC ตากสิน

แผนปฏบิัตกิาร งานเวชปฏบิัตคิรอบครัวและชมุชนและศูนยส์ขุภาพชมุชนเมอืง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน การจดัการสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม และพฒันาสู่ชุมชนเขม้แขง็
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ดา้นสุขภาพและสุขภาวะใหแ้ก่ประชาชน (Health leteracy ) ใหกั้บกลุ่มเปา้หมายส าคัญในพ้ืนที ่ไดแ้ก่ วัยเรียน /วัยท างาน/ผู้สูงอายแุละกลุ่มพระสงฆ์

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

150,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม 
1.ส ารวจกลุ่มเปา้หมาย
 2.ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนDM
 -ตรวจจอประสาทตา-ตรวจเท้าโดย
MonofilamentและPodoscope -
ตรวจฟนั-ตรวจหาAlbuminใน
ปสัสาวะ-ตรวจคัดกรองภาวะเส่ียงต่อ
โรคCVD

ลดการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปว่ยDM HT

PCC 2 
แหง่/รพ.
สต 15 
แหง่

ผู้ปว่ยDM 5,547
คน ผู้ปว่ยHT 
15,183คน

กองทุนโรคเร้ือรัง 
242,640 บาท

1.ผู้ปว่ยDM ได้รับการ
ตรวจจอประสาทตา
≥60%   2.ผู้ปว่ยDM 
ได้รับการตรวจเท้า
≥60%   3.ผู้ปว่ย
DM/HTได้รับการตรวจ
คัดกรองCKD≥80%

จากขอ้มูล HDC รุ่งนภา เกยีรติรวี

ไตรมาส 1

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ

แผนงาน การพฒันาระบบบริการดูแลต่อเนื่องที่บา้นบรูณาการความร่วมมือระหวา่งโรงพยาบาลแม่ขา่ยกบั รพช . หน่วยบริการปฐมภมูิ ชุมชนและ ครอบครัวในการร่วมใหก้ารดูแลผู้ปว่ยอยา่งต่อเนื่องที่บา้นเปน็รายบคุคล
เปา้ประสงค์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

โครงการ ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยDM/HT

แผนปฏบิัตกิาร กลุม่งานการพยาบาลชมุชน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

242,640 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรม
1.ประชุมจัดท าแผน
2.ด าเนนิการตามแผน
3.สรุปผล ประเมนิผล

เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ของกลุ่มผู้ปว่ยถิน่
ทุรกนัดาร

อ าเภอ
เมอืงตาก

ผู้รับบริการ 300
 คน

มลูนธิิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนค
รินนทราบรมราช
ชนน ี 30,600 
บาท

จ านวนออกหนว่ย
 6 คร้ัง

ผลสรุปข้อมลูการ
ออกหนว่ยพอ.สว.

นางปองไพลิน 
แกว้โมรา

แผนปฏบิัตกิาร กลุม่งานการพยาบาลชมุชน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ

แผนงาน การพฒันาระบบบริการดูแลต่อเนื่องที่บา้นบรูณาการความร่วมมือระหวา่งโรงพยาบาลแม่ขา่ยกบั รพช . หน่วยบริการปฐมภมูิ ชุมชนและ ครอบครัวในการร่วมใหก้ารดูแลผู้ปว่ยอยา่งต่อเนื่องที่บา้นเปน็รายบคุคล
โครงการออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที ่พอ .สว. อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก 

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

เปา้ประสงค์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

30,600 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กจิกรรมท่ี 1  อบรมเชิงปฏบิติัการ
ยบัยัง้โรคปอดฝุ่นหนิภยัใกล้ตัว : 
หยดุการซ้ าเติมปอดด้วยบหุร่ี 
-                                        
                                         
                                         
                                         
 

     

                       

-

1. เพือ่จดับริการอาชีวอ
นามัยเชิงรุกตลอดจน
สร้างเสริมสุขภาพ
ปอ้งกนัโรค ความ
ปลอดภยัในการ
ท างานใหพ้นักงานใน
สถานประกอบการ
2. เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนใหม้ีการ
ด าเนินการเฝ้าระวงัโรค
ส าคัญในพืน้ที่ ได้แก ่
โรคซิลิโคสิส โรคที่เกดิ
จากแร่ใยหนิ โรค
ประสาทหเูส่ือมจาก
เสียงดัง และการ
บาดเจบ็จากการท างาน

อ.เมืองตาก 1.พนักงานบริษทั
 ตากกลกจิ 
(1996) จ ากดั 
จ านวน 30 คน

งบคลินิกโรค 
180,140 บาท

ผลผลิต 1. พนักงานเข้ารับ
การอบรมในโครงการฯร้อย
ละ 80  
2.พนักงานสามารถปฏบิติั
ตัว/สวมใส่อุปกรณ์ปอ้งกัน
ส่วนบคุคล ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ร้อยละ 90  
 3. สถานประกอบการให้
ความร่วมมือจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกัน
โรค   
 ผลลัพธ์   
 1.พนักงานที่ผ่านการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปอ้งกันโรค2.สถาน
ประกอบการมีการจัด
ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมตาม
มาตรการในการปอ้งกันโรค
และความปลอดภยัในการ
ท างาน

1.สถานประกอบการใน
โครงการเขา้ร่วมการจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรคพร้อม
จดัพนักงานเขา้ร่วมฯ   
2.ผลจากการฝึกสาธติ
ยอ้นกลับของพนักงาน

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

11,000  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี2 อบรมเชิงปฏบิติัการ :
 “ชวนกนัฟติ พชิิตพงุ มุ่งสู่สุขภาพ
ดี เร่ิมต้นท่ี ใส่ใจ 3อ. บอกลา 2ส.”

1. เพือ่จดับริการอาชีวอ
นามัยเชิงรุกตลอดจน
สร้างเสริมสุขภาพ
ปอ้งกนัโรค ความ
ปลอดภยัในการ
ท างานใหพ้นักงานใน
สถานประกอบการ
2. เพือ่ส่งเสริมและ

 อ.วงัเจา้ 1.พนักงานบริษทั
อรรฐนีอนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั
จ านวน 30 คน

ผลผลิต 1. พนักงานเข้ารับ
การอบรมในโครงการฯร้อย
ละ 80  
2. สถานประกอบการให้
ความร่วมมือจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกัน
โรค   
 ผลลัพธ์   
 1.พนักงานที่ผ่านการอบรม

1.สถานประกอบการใน
โครงการเขา้ร่วมการจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรคพร้อม
จดัพนักงานเขา้ร่วมฯ   
2.ผลจากการติดตาม
ประเมินพฤติกรรม 
ภายหลังการอบรม

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม

11,000  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี3 อบรมเชิงปฏบิติัการ 
“โรคปอดฝุ่นหนิภยัใกล้ตัวกบัการ
ใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัส่วนบคุคล” 
                                         
                                         
                                         
                                      

1. เพือ่จดับริการอาชีวอ
นามัยเชิงรุกตลอดจน
สร้างเสริมสุขภาพ
ปอ้งกนัโรค ความ
ปลอดภยัในการ
ท างานใหพ้นักงานใน
สถานประกอบการ
2. เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนใหม้ีการ
ด าเนินการเฝ้าระวงัโรค
ส าคัญในพืน้ที่ ได้แก ่
โรคซิลิโคสิส โรคที่เกดิ
จากแร่ใยหนิ โรค
ประสาทหเูส่ือมจาก
เสียงดัง และการ
บาดเจบ็จากการท างาน

อ. สามเงา 1.พนักงานบริษทั 
เซอมาส จ ากดั  
จ านวน 20 คน

ผลผลิต 1. พนักงานเข้ารับ
การอบรมในโครงการฯร้อย
ละ 100 2.พนักงาน
สามารถปฏบิติัตัว/สวมใส่
อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคล 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 ร้อยละ 90   3. สถาน
ประกอบการใหค้วามร่วมมือ
จัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและปอ้งกันโรค    
ผลลัพธ์    1.พนักงานที่
ผ่านการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปอ้งกันโรค2.
สถานประกอบการมีการจัด
ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมตาม
มาตรการในการปอ้งกันโรค
และความปลอดภยัในการ
ท างาน

1.สถานประกอบการใน
โครงการเขา้ร่วมการจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรคพร้อม
จดัพนักงานเขา้ร่วมฯ   
2.ผลจากการฝึกสาธติ
ยอ้นกลับของพนักงาน

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม

9,700  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี4. อบรมเชิงปฏบิติัการ 
“โรคปอดฝุ่นหนิภยัใกล้ตัวกบัการ
ใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัส่วนบคุคล”

1. เพือ่จดับริการอาชีวอ
นามัยเชิงรุกตลอดจน
สร้างเสริมสุขภาพ
ปอ้งกนัโรค ความ
ปลอดภยัในการ
ท างานใหพ้นักงานใน
สถานประกอบการ
2. เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนใหม้ีการ
ด าเนินการเฝ้าระวงัโรค
ส าคัญในพืน้ที่ ได้แก ่
โรคซิลิโคสิส โรคที่เกดิ
จากแร่ใยหนิ โรค
ประสาทหเูส่ือมจาก
เสียงดัง และการ
บาดเจบ็จากการท างาน

อ.เมอืง
ตาก

1.พนกังาน   
บริษทั เทพ
ประทานการแร่
 จ ากดั  จ านวน
 20 คน

ผลผลิต 1. พนักงานเข้ารับ
การอบรมในโครงการฯร้อย
ละ 100 
2.พนักงานสามารถปฏบิติั
ตัว/สวมใส่อุปกรณ์ปอ้งกัน
ส่วนบคุคล ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ร้อยละ 90  
 3. สถานประกอบการให้
ความร่วมมือจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกัน
โรค
ผลลัพธ์    
1.พนักงานที่ผ่านการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปอ้งกันโรค2.สถาน
ประกอบการมีการจัด
ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมตาม
มาตรการในการปอ้งกันโรค
และความปลอดภยัในการ
ท างาน

1.สถานประกอบการใน
โครงการเขา้ร่วมการจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรคพร้อม
จดัพนักงานเขา้ร่วมฯ  
 2.ผลจากการฝึกสาธติ
ยอ้นกลับของพนักงาน

สุทิน ใจรักษ ์ 
กง.อาชีวเวช
กรรม



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี5.อบรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ประกนัตนกลุ่มเส่ียงโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  :  
     “ 90 วนั ปัน้หุน่ฟติ ”

1.เพือ่ส่งเสริมให้
บคุลากรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง
   2.เพือ่ส่งเสริมให้
บคุลากรกลุ่มเส่ียงมี
รูปแบบการออกก าลัง
กายได้มากยิง่ขึน้

รพ.ตสม 1.ผู้ประกนั ตน
กลุ่มเส่ียงรพ.ตสม.
 จ านวน 80 คน

 ผลผลิต                   
     ติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยการชั่ง
น้ าหนัก/วดัรอบเอว วดั
ความดันโลหติเดือนละ 
1 คร้ัง                  
ผลลัพธ์                 
ร้อยละ50ของผู้เขา้ร่วม
โครงการมีน้ าหนัก/รอบ
เอว/ความดันโลหติ/
ดัชนีมวลกาย/Body 
Fat/ระดับน้ าตาล/ 
Lipid profile ตัวใดตัว
หนึ่งลดลงจากเดิม

ติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยการชั่ง
น้ าหนัก/วดัรอบเอว วดั
ความดันโลหติเดือนละ
1คร้ัง

พนดิา  คงมัน่
คุณธรรม  กง.
อาชีวเวชกรรม

18,000  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี6.สอบเทียบมาตรฐาน
เคร่ืองมืออาชีวเวชศาสตร์และ
เคร่ืองมือสุขศาสตร์อตุสาหกรรม
ประจ าป ีจ านวน 5 เคร่ือง

1. เพือ่เตรียมเคร่ืองมือ
ไวพ้ร้อมใช้งาน 2.เพือ่ให้
ได้ผลการตรวจวดัที่
แม่นย าตรงตามมาตรฐาน

เคร่ืองมือ
อาชีวเวช
ศาสตร์

1.เคร่ืองตรวจ
สมรรถภาพปอด 
 1 เคร่ือง        2.
เคร่ืองตรวจ
สมรรถภาพการ
ได้ยนิ  1 เคร่ือง  
3.เคร่ืองตรวจ
ความร้อน  1 
เคร่ือง4.เคร่ือง
ตรวจวดัระดับ
เสียง 1 เคร่ือง 5. 
เคร่ืองตรวจวดั
แสงจ านวน 1 
เคร่ือง

ผลผลิต  เคร่ืองมืออาชีว
เวชศาสตร์และเคร่ืองมือ
สุขศาสตร์อตุสาหกรรม
ได้รับการสอบเทียบครบ
 จ านวน 5 เคร่ือง        
  ผลลัพธ์ คลินิกบริการ
มีเคร่ืองมืออาชีวเวช
ศาสตร์และเคร่ืองมือสุข
ศาสตร์อตุสาหกรรมไว้
พร้อมใหบ้ริการ

จ านวนเคร่ืองมือที่ได้รับ
การสอบเทียบสถาน
บริการมีความพร้อมใน
การใหบ้ริการตรวจตาม
ปจัจยัเส่ียง

สุทิน ใจรักษ ์ 
กง.อาชีวเวช
กรรม

40,000  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี 7.การเฝ้าระวงัโรค/
สอบสวนโรค/เยีย่มบา้น/สถานที่
ท างานพนักงานที่ปว่ยด้วยโรคจาก
การท างานในพืน้ที่รับผิดชอบโดย
เครือขา่ยคณะท างานคลินิกโรค
จากการท างานลงพืน้ที่โดยทีมงาน
รับผิดชอบ จ านวน 6 คร้ัง ๆละ 5
 คน

เพือ่ใหผู้้รับบริการที่ปว่ย
ด้วยโรคจากการ
ประกอบอาชีพได้รับการ
ดูแลสุขภาพอยา่ง
ต่อเนื่องและได้รับการ
วนิิจฉยัโรคที่ถกูต้อง ส่ง
ต่อเหมาะสม

อ.เมือง
ตาก อ.วงั
เจา้  อ.
บา้นตาก 
อ.สามเงา

ผู้ปว่ยโรคปอดฝุ่น
หนิจ านวน 10 คน

 ผลผลิต 1.ผู้ปว่ยด้วยโรค
จากการประกอบอาชีพได้รับ
การติดตามเยี่ยมบา้น/
สถานที่ท างาน      2. มี
เครือข่ายในการดูแลผู้ปว่ย
โรคจากการประกอบอาชีพ
ระหวา่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล         
ผลลัพธ์ ผู้ปว่ยโรคจากการ
ท างานได้รับการดูแลและ
ปฏบิติัตัวได้อย่างเหมาะสม

ผู้ปว่ยโรคจากการ
ท างานได้รับการดูแล
และปฏบิติัตัวได้อยา่ง
เหมาะสม ครบทุกคน

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม3,600   



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี 8 ประเมินความเส่ียง
จากการท างาน/ติดตามการ
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบการฝ่ังตะวนัออกโดย 
เครือขา่ยคณะกรรมการคลินิกโรค
จากการท างานและทีมงานที่
เกีย่วขอ้ง คร้ังละ 8 คน จ านวน 6
 คร้ัง

เพือ่จดับริการอาชีวอนา
มัยเชิงรุกและสร้างเสริม
สุขภาพปอ้งกนัโรค 
ความปลอดภยัในการ
ท างานใหพ้นักงานใน
สถานประกอบการ

สถาน
ประกอบกา

รฝ่ัง
ตะวนัออก
จ านวน 
12 แหง่

คกก.ด าเนินงาน
อาชีวอนามัยฯ 
รพ.ตสม.และ
เครือขา่ย
คณะกรรมการ
คลินิกโรคจาก
การท างานและ
ทีมงานที่เกีย่วขอ้ง

 ผลผลิต 1.พนักงานใน
สถานประกอบการได้รับ
การจดับริการอาชีวอนา
มัยเชิงรุกอยา่งน้อย 10 
แหง่               
 2. สถานประกอบการ
ได้รับการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานอาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม  10 
แหง่
 ผลลัพธ์  สถาน
ประกอบการเขา้ได้รับ
การจดักจิกรรมเฝ้าระวงั
ควบคุมโรค/ส่งเสริม
สุขภาพและปอ้งกนัโรค

มีการจดับริการอาชีวอ
นามัยเชิงรุกและเชิงรับ
ในสถานประกอบการ 
สถานประกอบการจดั
กจิกรรม

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม5,760  



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี9 จดัประชุมเครือขา่ย
คณะกรรมการด าเนินงานอาชีวอ
นามัยความปลอดภยัและ
สภาพแวดล้อมใน  การท างาน
โรงพยาบาลปลีะ 2 คร้ัง ๆละ 18 
คน จ านวนทั้งส้ิน 36 คน

1.เพือ่สร้างและพฒันา
เครือขา่ยในการดูแล/ส่ง
ต่อผู้ปว่ยโรคจากการ
ประกอบอาชีพระหวา่ง
หน่วยงานที่ เกีย่วขอ้ง
ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 2. เพือ่
พฒันาศักยภาพบคุลากร
ด้านอาชีวอนามัยใหม้ี
ความรู้ความสามารถใน
การใหบ้ริการ

โรงพยาบา
ลสมเด็จ
พระเจา้
ตากสิน
มหาราช

คกก.ด าเนินงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภยั
และสภาพ 
แวดล้อมรพ.
สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช

งบคลินิกโรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ผลผลิต 1.
คณะกรรมการ/ตัวแทน
แผนกต่างๆใน
โรงพยาบาลเขา้อบรม/
ประชุมด้านอาชีวอนามัย
 ร่วมกนัอยา่งน้อย 2 
คร้ัง 2.บคุลากร
เครือขา่ยด้านอาชีวอนา
มัยและส่ิงแวดล้อมได้รับ
การพฒันาศักยภาพ 
 ผลลัพธ์  บคุลากร
ปฏบิติังานด้านอาชีวอ
นามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

มีเครือขา่ยในการดูแล
ตามาตรฐานการ
จดับริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล คกก.รพ.ต
สม..มีการรายงานผล
การด าเนินงานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม1,580 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี 10 ประชุมเครือขา่ย
คลินิกโรคจากการท างานหน่วย
บริการสุขภาพโรงพยาบาลระดับ
ชุมชนในเครือขา่ยโรงพยาบาล
ส่งเสริมขภาพระดับต าบล อ .เมือง
ตาก  1 คร้ัง ๆ ล ะ 60 คน 

1.เพือ่สร้างและพฒันา
เครือขา่ยในการดูแล/ส่ง
ต่อผู้ปว่ยโรคจากการ
ประกอบอาชีพระหวา่ง
หน่วยงานที่ เกีย่วขอ้ง 
ภายนอกโรงพยาบาล 2. 
เพือ่พฒันาศักยภาพ
บคุลากรด้านอาชีวอนา
มัยใหม้ีความรู้
ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ

อ.เมือง
ตาก อ.

บา้นตาก 
อ.สามเงา 
อ. วงัเจา้

เจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
อาชีวอนามัย
ความปลอดภยั
และสภาพ 
แวดล้อมเขตอ.
เมืองตากและ
เครือขา่ย

 ผลผลิต 1.บคุลากร
เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานอา
ชีวอนามัยความปลอดภยั
และสภาพ แวดล้อมรพ.สต.
เข้าร่วมประชุมร่วมกันอย่าง
น้อย 1 คร้ัง  2.บคุลากร
เครือข่ายด้านอาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อมได้รับการ
พฒันาศักยภาพ 
 ผลลัพธ์  บคุลากรเครือข่าย
ปฏบิติังานด้านอาชีวอนามัย
และเวชกรรมส่ิงแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

มีเครือขา่ยในการ
ใหบ้ริการตามมาตรฐาน
การจดับริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมใน รพ.สต.

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม2,300     



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี 11 ส่งบคุลากรใน
หน่วยงานเขา้ร่วมฝึกอบรม/
ประชุมวชิาการที่ส านักโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือ ผู้ที่
เกีย่วขอ้งอยา่งน้อย 2 คน

เพือ่พฒันาศักยภาพ
บคุลากรด้านอาชีวอนา
มัยใหม้ีความรู้
ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ

โรงพยาบา
ลสมเด็จ
พระเจา้
ตากสิน
มหาราช

บคุลากรกง.อาชีว
เวชกรรม รพ.ตสม.

 ผลผลิต บคุลากร
เครือขา่ยด้านอาชีวอนา
มัยและส่ิงแวดล้อมได้รับ
การพฒันาศักยภาพ 
อยา่งน้อย 2 คน
 ผลลัพธ์  บคุลากร
ปฏบิติังานด้านอาชีวอ
นามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

บคุลากรได้รับการ
พฒันาศักยภาพตาม
มาตรฐานงานอาชีวอนา
มัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม45,000     



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี 12 จดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธค์ลินิกโรคจากการ
ท างาน/โรคจากการประกอบ
อาชีพ/โรคส่ิงแวดล้อม/ศูนย์
สุขภาพดี /โรคระบาด/มาตรการ
การและการปอ้งกนัในสถาน
ประกอบการ พร้อมลงพืน้ที่/
ชุมชนประชาสัมพนัธโ์รคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภยัใน
การท างาน โรคไม่ติดต่อและโรค
ระบาดส าคัญในพืน้ที่

เพือ่ประชาสัมพนัธ์/
สร้างนวตักรรมเพือ่ใช้
ประกอบการ
ประชาสัมพนัธแ์ละการ
ท ากจิกรรมตลอดจน
ใหบ้ริการทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม ความ
ปลอดภยัใน
การท างาน โรคไม่ติดต่อ
และโรคระบาดส าคัญใน
พืน้ที่

คลินิกโรค
จากการ
ประกอบ
อาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

 ความ
ปลอดภยัใน
การท างาน
โรงพยาบา
ลสมเด็จ
พระเจา้
ตากสิน
มหาราช

ผู้รับบริการคลินิก
โรคจากการ

ประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภยัใน

การท างาน
โรงพยาบาล

สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช

 ผลผลิต 1.มีส่ือ
ประชาสัมพนัธ ์/มีนวตักรรม
ในการใหบ้ริการทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ 2.มีการ
ประชาสัมพนัธก์ารเข้ารับ
บริการคลินิกโรค/wellness 
ผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย
 4 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ สถาน
ประกอบการ/พนักงาน
สามารถเข้าถึงบริการอาชีวอ
นามัยและเวชศาสตร์
ส่ิงแวดล้อมผ่านช่องทางการ 
 ส่ือสารที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
 ท าใหล้ดขั้นตอนการท างาน
 ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้
อย่างรวดเร็ว สะดวกมากขึ้น

ผู้รับริการในคลินิกโรค
จากการประกอบอาชี
และส่ิงแวดล้อมฯมี
ความพงึพอใจในการรับ
บริการ

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม20,000   



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี 13 จดัท าเอกสาร
สรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี
2566

เพือ่รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี
2566 ต่อศูนยร์าช
ประชาสมาสัย

โรงพยาบา
ลสมเด็จ
พระเจา้
ตากสิน
มหาราช

โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช

 ผลผลิต มีรูปเล่มสรุปผล
การด าเนินงานประจ าปี
2566 จ านวน 2 เล่ม แผ่น 
CD สรุปผลการด าเนินงานฯ 
จ านวน 1 แผ่น
 ผลลัพธ์ มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานคลินิกโรคจาก
การท างานเปน็รูปเล่มจ านวน
 1 เล่มพร้อม CD ส่งศูนย์
พฒันาวชิาการ อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม

มีการรายงานผลสรุป
การด าเนินงานฯ
ประจ าปตีามระยะเวลา
ที่ก าหนด

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม

กจิกรรมท่ี 14รายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาสต่อศูนย์
ราชประชาสมาสัย

 เพือ่รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อศูนยร์าช
ประชาสมาสัย

โรงพยาบา
ลสมเด็จ
พระเจา้
ตากสิน
มหาราช

โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช

 ผลผลิต รายงานครบ 3 
ไตรมาส รอบที1่ เดือน พ.ค.
 รอบที่2 เดือน ก.ย. รอบที่ 
3 เดือน ม.ค.
 ผลลัพธ์ สามารถเรียกดู
รายงานรายไตรมาสจาก
ระบบHttp://occhealth. 
ddc.moph.go.th

รายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส
ในระบบ 
Http://occhealthddc.
moph.go.th ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด

สุทิน ใจรักษ ์ กง.
อาชีวเวชกรรม

2,500     

ไม่ใช้งบประมาณ   



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย
 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชวีเวชศาสตร์ส าหรับการบริการทตุยิภมูใินโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที ่17 ป ี2566 (โครงการตอ่เน่ือง)โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรมท่ี 15 ลงพืน้ที่สอบสวน
โรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ยนืยนัการเกดิโรค

ปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิการ

แพร่กระจายของโรคและ

เขา้ใจถงึลักษณะการเกดิ

โรคในผู้ปว่ยแต่ละราย

อ.เมือง
ตาก อ.วงั
เจา้  อ.
บา้นตาก 
อ.สามเงา

ผู้ปว่ยที่เจบ็ปว่ย
ด้วยโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม

 ผลผลิต มีการเขียนรายงาน
ผลการสอบสวนโรคและ
รายงานผลการสอบสวนโรค
ตามระบบ
 ผลลัพธ์ เพือ่ตอบโต้ภาวะ
โรคและภยัสุขภาพได้ทันต่อ
เหตุการณ์และมีประสิทธภิาพ

มีการรายงานผลการ
สอบสวนโรคตามระบบ

 กง.อาชีวเวชกรรม

ไม่ใช้งบประมาณ   



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏบิติัการรองรับ
อบุติัภยัจากสารเคมีวตัถุ
อนัตราย

1. เพือ่พฒันาความรู้ 
ทักษะ ด้านการจดัการ 
และการช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับบาดเจบ็ขาก
อบุติัภยัจากสารเคมีและ
วตัถอุนัตราย ได้อยา่ง
ถกูต้อง
 2. เพือ่ใหบ้คุลากร
รับทราบแนวทางปฏบิติั 
และมีความรู้ความเขา้ใจ
 สามารถปฏบิติัตาม
แผนการรองรับอบุติัภยั
จากสารเคมีและวตัถุ
อนัตราย ได้อยา่งถกูต้อง
 3. เพือ่ใหทุ้กหน่วยงาน
มีการเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านบคุลากร และ
เคร่ืองมือ ยา และ
เวชภณัฑ์

รพ.ตสม. 1. บคุลากร/
ผู้บริหาร 
เครือขา่ยบริการ
สุขภาพอ าเภอ
เมืองตาก จ านวน
 50 คน 
2. บคุลากรสห
สาขาวชิาชีพ 
เครือขา่ยบริการ
สุขภาพอ าเภอ
เมืองตาก จ านวน
 100 คน

34,100 บาท
จากงบกองทุนทดแทน

 คลินิกโรคจากการ
ท างานโรงพยาบาล

สมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช (นอก
งบประมาณ)

ผลผลิต
ประชุมเชิงปฏบิติัการ
รองรับอบุติัภยัจาก
สารเคมีวตัถอุนัตราย 1 
คร้ัง
ผลลัพธ์
ผู้เขา้อบรมผ่านการ
ประเมินการซ้อมแผนใน
แต่ละพืน้ที่ มากกวา่ร้อย
ละ ๘๐

ผลการประเมินการซ้อม
แผน

กล่มงานอาชีวเวช
กรรม

แผนปฏบิัตกิาร …กลุม่งานอาชวีเวชกรรม    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

แผนงาน  ลดปว่ย  ลดตาย

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารรองรับอุบตัภิยัจากสารเคมวีัตถุอันตราย

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

34,100 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่ 1  ตรวจคัดกรองวัณโรคใน
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายในเรอืนจ า 
   - สัมภาษณ์ในแบบคัดกรองวณัโรคด้วย
วาจา 
    - คัดกรองนักโทษทุกรายด้วยรถ
เอ็กซ์เรยเ์คล่ือนที่                              
           
  - เก็บเสมหะส่งตรวจรายที่ผิดปกติ         
  - ส่งตรวจ Gene X Pert รายที่ผิดปกติ

1. เพิม่อัตราความ
ครอบคลุมการค้นพบและ
ขึ้นทะเบียนรักษาวณัโรค > 
ร้อยละ 82.5 2. เพิม่อัตรา
ความส าเร็จของการรักษา
ผู้ป่วยวณัโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า > ร้อยละ 85
3. ลดอัตราการเสียชีวติ < 
ร้อยละ 5

1. อ าเภอ
เมืองตาก       
 2. เรือนจ า
กลางตาก

1. ผู้ต้องขัง
เรือนจ ากลาง
ตากปีประจ าปี 
2565 และ
ผู้ต้องขังรับใหม่
เดือนละ 1 คร้ัง

เงินสนับสนุนชดเชย
ค่าบริการทาง
การแพทยผู้์ป่วยวณั
โรค จาก สปสช ปี 
2565 (เงินบ ารุง)     
    จ านวน 10,000 
บาท

1.อัตราการคัดกรองวณั
โรคในประชาชนกลุ่ม
เส่ียงสูงเพิม่ขึ้น  
2.อัตราความส าเร็จ
การรักษาวณัโรค
เพิม่ขึ้น 
3.อัตราการเสียชีวติ
ผู้ป่วยวณัโรคระหวา่ง
การรักษาลดลง   

ข้อมูลผลการคัดกรอง
วณัโรคในกลุ่มเส่ียง
จากโปรแกรม NTIP 
ส านักวณัโรค

นายยงยทุธ เม้า
ก าเหนิด

 กิจกรรมที่ 2  ตรวจคัดกรองวัณโรคใน
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายผู้ป่วยโรคเรื้อรงัที่มา
รบับรกิารต่อเน่ืองในคลินิกเฉพาะโรค 
และ กลุ่มผู้สัมผัสรว่มบ้าน

1.ผู้ป่วยที่มา
รับบริการใน
โรงพยาบาล

1. ผู้ป่วยโรค 
COPD, CA, 
CKD stage 3-5
2. ผู้ติดเชื้อ HIV
3. ผู้สัมผัสโรค
ร่วมบ้าน         
    4. เจา้หน้าที่
สาธารณสุขและ
บุคลากรทาง
การแพทย์

1.อัตราการคัดกรองวณั
โรคในประชาชนกลุ่ม
เส่ียงสูงเพิม่ขึ้น  
2.อัตราความส าเร็จ
การรักษาวณัโรค
เพิม่ขึ้น 
3.อัตราการเสียชีวติ
ผู้ป่วยวณัโรคระหวา่ง
การรักษาลดลง   

ข้อมูลผลการคัดกรอง
วณัโรคในกลุ่มเส่ียง
จากโปรแกรม NTIP 
ส านักวณัโรค

นายยงยทุธ เม้า
ก าเหนิด

เปา้ประสงค์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ

แผนงาน เฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ
โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ………เวชกรรมสงัคม…...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

10,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่ 1 จดัเตรียมความพร้อมวสัดุ
และเคมีภัณฑ์ ในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1. เพือ่เตรียมความพร้อม
ด้านวสัดุเคมีภัณฑ์
2. ลดการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในชุมชน
และในโรงพยาบาล         
        

อ าเภอ
เมืองตาก

1.ประชาชนผู้
มารับบริการใน
โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช 
  2.บุคคลากร
สาธารณสุขที่
ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช 
  3.ประชาชน
ในพืน้ที่อ าเภอ
เมืองตาก

งบประมาณPP Basic 
50000 บาท

1.อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อย
ละ 20 จากค่ามัธยฐาน
 5 ปี ยอ้นหลัง

1.รายงาน
สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออก

 นายยงยทุธ เม้า
ก าเหนิด

กิจกรรม2 ส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายงุลายในโรงพยาบาล

1.ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายงุลายในโรงพยาบาล

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
เจา้ตากสิน
มหาราช

1.พืน้ที่บริเวณ
บ้านพักของ
โรงพยาบาล

ไม่ใช้งบประมาณ 1. CI ในโรงพยาบาล =
 0

1.ความชุกลูกน้ า
ยงุลายในเขตบ้านพัก
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสิน
มหาราช

 นายยงยทุธ เม้า
ก าเหนิด

เปา้ประสงค์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ

แผนงาน เฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ
โครงการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร ………เวชกรรมสงัคม…...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

50,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที ่1   ตรวจประเมนิ
ทางกายภาพและชวีภาพใน
โรงพยาบาล  และเรือนจ า     
(ผู้ประกอบการในโรงพยาบาล 
มกีารสุ่มตรวจผู้ทีม่อีาการสงสัย
โรค COVID-19)

1. ตรวจประเมินทาง
กายภาพและชีวภาพ
โรงพยาบาล ร้านค้า
สวสัดิการโรงพยาบาล 
ร้านจ าหน่ายอาหารใน
โรงพยาบาล และโรงครัว
ในเรือนจ า 100%
2.สุ่มตรวจ
ผู้ประกอบการใน
โรงพยาบาลที่สงสัยปว่ย 
โรค COVID-19

1. รพ.
สมเด็จพระ
เจา้ตากสิน
มหาราช      
 2. เรือนจ า
กลางตาก

1. ผู้ประกอบ
อาหารและ
ปรุงอาหารใน
โรงพยาบาล
และเรือนจ า

งบ pp basic (เงิน
บ ารุง)  จ านวน 
35,000 บาท

1.ผู้ประกอบอาหาร
และปรุงอาหารใน
โรงพยาบาลและ
เรือนจ าได้รับการ
ตรวจ SI-2 100% 
2. ร้านค้าสวสัดิการ
โรงพยาบาล ร้าน
จ าหน่ายอาหารใน
โรงพยาบาล และโรง
ครัวในเรือนจ า ผ่าน
การประเมิน
สุขาภบิาลอาหาร 

ขอ้มูลการได้รับการ
ตรวจ SI-2 งาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช

นายเจษฎาภรณ์  ใจ
เปง็

 กิจกรรมที ่2   ตรวจประเมนิ
ทางกายภาพและชวีภาพใน
โรงเรียนเขตเทศบาลอ าเภอ
เมอืงตาก

 2.ตรวจประเมนิทาง

กายภาพและชวีภาพ

โรงเรียนในเขต

เทศบาลอ าเภอเมอืง

ตาก

1.โรงเรียน
เทศบาล
อ าเภอเมือง
ตาก

1.ผู้ประกอบ

อาหารและ

ปรุงอาหารใน

โรงเรียน

เทศบาล

อ าเภอเมอืง

ตาก

1.อตัราการคัดกรอง
วณัโรคในประชาชน
กลุ่มเส่ียงสูงเพิม่ขึน้  
2.อตัราความส าเร็จ
การรักษาวณัโรค
เพิม่ขึน้ 
3.อตัราการเสียชีวติ
ผู้ปว่ยวณัโรคระหวา่ง
การรักษาลดลง   

ขอ้มูลการได้รับการ
ตรวจ SI-2 งาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข เทศบาล
เมืองตากและ รพ.ตสม.

นายเจษฎาภรณ์  ใจ
เปง็

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
โครงการตรวจประเมนิทางกายภายและชวีภาพสุขาภบิาลอาหาร

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร …เวชกรรมสงัคม..  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

35,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่ 1
คัดกรองผู้สูงอายุ
- ADL
- 10 เร่ือง                   
(รวมสมองเส่ือม,พลัดตกหกล้ม)

1. เพือ่ประเมิน
ความสามารถในการ
ด าเนินกิจวตัรประจ าวนั
ตามดัชนี ADL Bathel 
index ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ 
 2. เพือ่ประเมินคัดกรอง 
โรค/ภาวะ 10 อยา่งใน
กลุ่มผู้สูงอายุ

4 ต าบล
เขตเทศบาล
เมืองตาก

ประชาชนกลุ่ม
วยัสูงอาย ุ(60ปี
ขึ้นไป) ในเขต 4
 ต าบลเขต
เทศบาลเมืองตาก

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล

เมืองตาก  
 23 5,000 บาท

ผลผลิต'                     
 - มีผลการประเมินคัด
กรอง ADL ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 95  และประเมิน
 10 เร่ือง ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 60
ผลลัพธ ์   มีข้อมูลไป
จ าแนกการให้บริการต่อ  
กลุ่มดี/กลุ่มเส่ียง/กลุ่มป่วย

1. แบบประเมิน ADL
 2. แบบประเมิน โรค/
ภาวะ 10 อยา่ง          
3. โปรแกรมรายงาน HDC

นายทวศิีลป์ นิยม
พัฒนาพาณิชย์

กิจกรรมที่ 2
ส่งเสรมิ Health Literacy ในชมรม
ผู้สูงอายุ
- แผนสุขภาพชุมชน              
- โรคพบบ่อยในสูงวยั
- 3อ2ส                             - 
วคัซีนไข้หวดัใหญ่/วคัซีนโควดิ

1. เพือ่จดัท าแผนสุขภาพ
ชุมชน ในประเด็นการส่ง
เสรืมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ในกลุ่มวยัสูงอายุ

4 ต าบล
เขตเทศบาล
เมืองตาก

สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายจุงัหวดั
ตาก รพ.ตสม / 
ชมรมผู้สูงอายุ
ในชุมชน ทม.
เมืองตาก

ผลผลิต                      
      - สูงวยั มีความรู้
ความเข้าใจ Helth 
literacy  ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80
ผลลัพธ์
สูงวยัดูแลป้องกันสุขภาพ
ตนเองได้เบือ้งต้น

1. แบบทดสอบ pre-test
 / post-test

นายทวศิีลป์ นิยม
พัฒนาพาณิชย์

ไตรมาส 1

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน :   การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยกลุ่มวัยสูงอาย ุ (ดา้นสุขภาพ)
โครงการ  เครือขา่ยสุขภาพสูงวัยเมอืงตากเขม้แขง็

แผนปฏบิัตกิาร ……เวชกรรมสงัคม……...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5,000 

10,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ไตรมาส 1

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ
เปา้ประสงค์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้
แผนงาน :   การพัฒนาคุณภาพชวีิตคนไทยกลุ่มวัยสูงอาย ุ (ดา้นสุขภาพ)
โครงการ  เครือขา่ยสุขภาพสูงวัยเมอืงตากเขม้แขง็

แผนปฏบิัตกิาร ……เวชกรรมสงัคม……...  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 3                     
จัดบรกิารจัดสิทธปิระโยชน์       
 - ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ส าหรับ
ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิงและบุคคลอื่น
ที่มีปัญหากล้ันปัสสาวะอุจจาระไม่ได้

1. เพือ่จดับริการตามชุด
สิทธปิระโยชน์ผู้อ้อมผู้ใหญ่
 ส าหรับผู้สูงอายทุี่มีภาวะ
พึง่พิง และบุคคลอื่นที่มี
ปัญหากล้ันปัสสาวะ
อุจจาระไม่ได้   
 2. เพือ่ลดภาวะค่าใช้จา่ย
ในครัวเรือนกลุ่มป่วยที่มี
ภาวะพึง่พิง

4 ต าบล
เขตเทศบาล
เมืองตาก

ผู้สูงอาย ุ/ คน
พิการ ในเขต 4
 ต าบลเขต
เทศบาลเมือง
ตาก  ที่มี ADL 
0-6 คะแนน  
หรือมีปัญหา
กล้ันปัสสาวะ
อุจจาระไม่ได้

ผลผลิต                
 - ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง 
และบุคคลอื่นที่มีปัญหา
กล้ันปัสสาวะอุจจาระไม่ได้
  ได้รับบริการสิทธิ
ประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
ผลลัพธ์
ลดภาวะค่าใช้จา่ยใน
ครัวเรือนกลุ่มป่วยที่มี
ภาวะพึง่พิง

1. แบบตอบถามความ
พึงพอใจในการรับบริการ
ตามชุดสิทธปิระโยชน์ฯ

นายทวศิีลป์ นิยม
พัฒนาพาณิชย์

กิจกรรมที่ 4                    
สูงวัยต้นแบบ                     
 - ถอดบทเรียน Best practice

1. เพือ่ค้นหาผู้สูงอายทุี่
เป็นตัวอยา่งดีที่ด้าน
สุขภาพ 16 ชุมชนในเขต 
ทม.เมืองตาก

4 ต าบล
เขตเทศบาล
เมืองตาก

ผู้สูงอาย ุใน 16
 ชุมชนเขตเทส
บาลเมืองตาก

ผลผลิต                - มี
ผู้สูงอายทุี่เป็นตัวอยา่งดีที่
ด้านสุขภาพ 16 ชุมชนใน
เขต ทม.เมืองตาก
ผลลัพธ์
เกิดต้นแบบและบอกต่อ

1. เกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลต้นแบบในชุมชน

นายทวศิีลป์ นิยม
พัฒนาพาณิชย์

200,000 

20,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่1
ออกบริการคลินิกแพทยแ์ผนไทย
สัญจร( 2 ครั้ง ) เพ่ือตรวจ รักษา 
ตามทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย โดย
มขีัน้ตอนการปฏบิตังิาน ดงัน้ี
1. ลงทะเบยีน 
2. แพทยแ์ผนไทยตรวจรักษา
3. ใหค้ าแนะน าและสุขศึกษา
4. น าขอ้มลูบนัทกึในโปรแกรม 
HosXP

เพื่อใหป้ระชาชน
เข้าถึงบริการแพทย์
แผนไทยได้มากขึน้

ชุมชนใน
เครือข่าย

ประชาชนใน
ชุมชน
เครือข่าย

56,500บาท /
 เงินบ ารุง

ประชาชนมสุีขภาพที่
ดี มทีางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพมากขึน้

ร้อยละของผู้ปว่ย
นอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกเพิ่มขึน้

พญ.รุ่งนภา 
ศิริพรไพบลูย์

กิจกรรมที่2
จดัท าน้ าสมุนไพรตามฤดู     ต .ค.-
ธ.ค. 63 (รสเผ็ดร้อน) ม.ค.-มี.ค. 63 
(รสเยน็สุขมุ) เม.ย.-มิ.ย. 63 (รสหอม
เยน็) ก.ค.-ก.ย. 63 (รสเปร้ียว)

เพื่อใหผู้้รับบริการ
ได้รับบริการตาม
มาตรฐาน (รพ.สส.พท)

คลินกิ
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก
 รพ.ตสม.

ผู้รับบริการ
คลินกิ

การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก 
รพ.ตสม.

ความพึงพอใจด้าน
บริการเพิ่มขึน้จาก
เดิมร้อยละ 5

ได้รับการประเมนิ
ตามมาตรฐาน (รพ.
สส.พท) ระดับดีเยีย่ม

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ

แผนงาน  พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มคุีณภาพ
โครงการ สุขภาพดวีิถีแพทยแ์ผนไทย

เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร   แพทยแ์ผนไทย  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2566 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

20,000 

36,500 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศาสตร์  สร้างเสริมพลังการแพทยป์ฐมภมูิและภาคีเครือขา่ยในการจดัการสุขภาพ

แผนงาน  พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มคุีณภาพ
โครงการ สุขภาพดวีิถีแพทยแ์ผนไทย

เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

แผนปฏบิัตกิาร   แพทยแ์ผนไทย  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2566 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

กิจกรรมที่3                   
1. ทบทวนความรู้กายวภิาคเน้น
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
2. สอบภาคทฤษฎ ี  
3. สอบปฏบิติั                  
 *ส าหรับผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทย

เพื่อทบทวนความรู้
การใหห้ตัถการ(นวด
ไทย)

คลินกิ
การแพทย์
แผนไทย

และ
การแพทย์
ทางเลือก
 รพ.ตสม.

ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย

- ผลการทดสอบผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย
มากกว่า    ร้อยละ 
80

แบบทดสอบ
ภาคทฤษฎแีละปฏบิติั

ไม่ใช้งบประมาณ 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน เกณฑ์ สนย. และ 
เกณฑ์ สปสช.
- สุ่มเวชระเบยีนผู้ปว่ยใน
- ตรวจสอบเวชระเบยีนผู้ปว่ยใน
- สรุปคะแนนการตรวจสอบ

เพือ่การเรียนรู้ของ
บคุลากรที่เกีย่วขอ้ง และ
เพือ่ใช้เปน็ขอ้มูล
ประเมินผลการบนัทึก
การรักษาในเวชระเบยีน
ผู้ปว่ยใน

รพ.ตสม. แพทย์/ 
พยาบาล /เจา้
พนักงานเวช
สถติิ /เจา้

พนักงานพมิพ์

12,000 / 
เงินบ ารุง

ผลผลิต ผู้เขา้ร่วม
ตรวจสอบมีความรู้กบั
เกณฑ์การตรวจสอบ
มากขึน้
ผลลัพธ์ ท าใหข้อ้มูล
การบนัทึกเวชระเบยีน
ผู้ปว่ยในครบถว้น 
สมบรูณ์มากขึน้

ผลจากการสุ่มตรวจเวช
ระเบยีนผู้ปว่ยใน

อรัญญา / จรีาวร
รณ

แผนปฏบิัตกิาร ……เวชระเบียน…...  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ
 (บาท)/ 
แหลง่

งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์   เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์  ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลัง สามารถรองรับการ พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื
แผนงาน  เพือ่เพิม่เสถยีรภาพทางการเงินการคลัง
โครงการ ตรวจสอบคุณภาพการบนัทกึเวชระเบยีนผู้ปว่ยใน เกณฑ์ สนย . และ เกณฑ์ สปสช. โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

4,000 4,000 4,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1. อบรมการใชโ้ปรแกรม

 Qlikview (ภายใน

หน่วยงาน)

เพื่อใหบ้คุลากร ที่

สนใจในการพัฒนา

งานของตนเอง 

สามารถน าข้อมลูที่ได้

เรียนรู้ไป ไป

ประยุกต์ใช้กบังานใน

หนว่ยงานของตนเอง

ได้

หอ้ง

ประชุม

หลวง

พิชัยอาสา

บคุลากรแต่

ละหนว่ยงาน

ที่สนใจ  30 

คน

เงินบ ารุง รพ.
12,900 บาท

ผลผลติ : บคุลากรมี

ความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถน าความรู้ที่

ได้รับจากการอบรม

ไปต่อยอดกบังาน

ตนเองได้

ผลลพัธ์ : ระบบศูนย์

ข้อมลูของ

โรงพยาบาลมคีวาม

รวดเร็ว ถูกต้อง มี

คุณภาพเชือ่ถือได้

ประเมนิหลังการ

ฝึกอบรม

งานศูนย์

ข้อมลู

แผนปฏบิัตกิาร งานศูนยข์อ้มลู  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567

งบประมาณ (บาท)/
 แหลง่งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาระบบบริหารโรงพยาบาลและเทคโนโลยดิีจทิัล
เปา้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลัง สามารถรองรับการ พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื
แผนงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ (TMI)
โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรม Qlikview (ภายในหน่วยงาน)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

12,900 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ประชุมเชิงปฏบิติัการ 2P Safety 1.เพือ่เสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจเร่ือง 2P 
Safety
2. เพือ่จดัท าแนวทาง
ปฏบิติัเพือ่ความปลอดภยั

ทุก
หน่วยงาน
 / PCT / 
ทีม
ระบบงาน
ส าคัญ

บคุลากรทุก
ระดับ 80 คน

15,000 บาท /เงิน
บ ารุง

มีแนวทางปฏบิติัเพือ่ความ
ปลอดภยัครอบคลุมจุดเน้น
ของ รพ.

จ านวนแนวทางปฏบิติัเพือ่
ความปลอดภยั

1.กง.พฒันา คุณภาพ
บริการ และมาตรฐาน
 2.ทีม RM

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน ยกระดับการบริการทางการแพทยแ์ละพฒันาคุณภาพใหไ้ด้การรับรองมาตรฐาน HA อยา่งต่อเนื่อง
โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 2P Safety

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิาร ศูนยคุ์ณภาพ  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

15,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

โครงการเยีย่มส ารวจภายใน
โรงพยาบาล (Internal Survey

1.เพือ่สร้างความคุ้นเคย
ต่อกระบวนการเยีย่ม
ส ารวจ
2.เพือ่หาโอกาสพฒันา
และกระตุ้นใหเ้กดิการ
พฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง

30 
หน่วยงาน

ทีม Internal 
Surveyer  60
 คน

ไม่ใช้งบประมาณ หน่วยงานกลุ่มเทคนิค
บริการได้รับการเยี่ยม
ส ารวจเพือ่เตรียมความ
พร้อม

จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการ
เยี่ยมส ารวจ

1.กง.พฒันา คุณภาพ
บริการ และมาตรฐาน
 2.ทีม IS

โครงการเยีย่มส ารวจภายในโรงพยาบาล (Internal Survey)

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย
เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน
แผนงาน ยกระดับการบริการทางการแพทยแ์ละพฒันาคุณภาพใหไ้ด้การรับรองมาตรฐาน HA อยา่งต่อเนื่อง

แผนปฏบิัตกิาร ศูนยคุ์ณภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

โครงการเยีย่มส ารวจเพือ่ต่ออายกุาร
รับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล

เพือ่รับการเยีย่มส ารวจ
รับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาล 
(Re-Accreditation) 
ตามมาตรฐาน HA

ทุก
หน่วยงาน
 / PCT / 
ทีม
ระบบงาน
ส าคัญ

บคุลากรทุก
ระดับ 150 คน

180,000 บาท
 /เงินบ ารุง

หน่วยงาน/ทีมมีความ
พร้อมต่อการเยีย่มส ารวจ
เพือ่ต่ออายกุารรับรอง

1.ร้อยละ 100 ของ
ขอ้เสนอแนะที่ส าคัญ
จากผู้เยีย่มส ารวจได้รับ
การรับปรุงแกไ้ข ภายใน
 3 – 6 เดือน
2. รพ.ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน รพ.และ
บริการสุขภาพ ฉบบัที่ 4
 ภายในปพี.ศ.2565 

กง.พฒันาคุณภาพ
บริการ และ
มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิาร ศูนยคุ์ณภาพ  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน ยกระดับการบริการทางการแพทยแ์ละพฒันาคุณภาพใหไ้ด้การรับรองมาตรฐาน HA อยา่งต่อเนื่อง
โครงการเยีย่มส ารวจเพ่ือตอ่อายกุารรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

เปา้ประสงค์ บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

180,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรมที ่1 ตรวจเยีย่ม
1.ประสานงาน/ท าหนังสือถงึสมาคมเวช
สารสนเทศไทยเพือ่ขอรับการเยีย่มส ารวจ
 และจดัท าก าหนดการ
2.เขยีนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.ประสานแจง้ผู้เกีย่วขอ้งทราบ
4.รวบรวมขอ้มูล เอกสาร และจดัส่ง
เอกสารใหแ้กท่ี่ปรึกษา
5.จดัเตรียมเอกสาร  สถานที่ และวสัดุ
อปุกรณ์ 
6.ประสานงาน/อ านวยความสะดวก
ใหแ้กท่ี่ปรึกษาในการเขา้เยีย่มส ารวจ /ให้
ค าปรึกษาตามก าหนดการ
7.ประเมินผลโครงการ



1.เพือ่พฒันาคุณภาพ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
โรงพยาบาลเพือ่การ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
 TMI ได้
2.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ด้านคุณภาพขอ้มูล
สารสนเทศของ
โรงพยาบาลได้



รพ.ตสม.



เจา้หน้าที่
โรงพยาบาลใช้
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาล



108,000 บาท
เงินบ ารุง



ผลผลิต
มีการพฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HAIT 
ตามด้าน 7 ด้าน

ผลลัพธ์
ได้ผ่านรับรองคุณภาพ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
HAIT



ประเมินตามแบบ
ประเมินตัวชี้วดั



คณะกรรมการ
 CIO/ศูนย์
คอมพวิเตอร์/
เวชระเบยีน

แผนงาน   สารสนเทศดิจทิัล
โครงการผ่านการรับรองคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศใหไ้ดม้าตรฐาน HAIT

แผนปฏบิัตกิาร สารสนเทศทางการแพทย ์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

ยทุธศาสตร์  พฒันาระบบบริหารโรงพยาบาลและเทคโนโลยดิีจทิัล
เปา้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ  มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลังสามารถรองรับการพฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื

50,000  



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

แผนงาน   สารสนเทศดิจทิัล
โครงการผ่านการรับรองคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศใหไ้ดม้าตรฐาน HAIT

แผนปฏบิัตกิาร สารสนเทศทางการแพทย ์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 
2567 งบประมาณ 

(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

ยทุธศาสตร์  พฒันาระบบบริหารโรงพยาบาลและเทคโนโลยดิีจทิัล
เปา้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ  มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลังสามารถรองรับการพฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื

กิจกรรมที ่2 ตรวจประเมนิ
1.ประสานงาน/ท าหนังสือถงึสมาคมเวช
สารสนเทศไทยเพือ่ขอรับการเยีย่มส ารวจ
 และจดัท าก าหนดการ
2.เขยีนโครงการเสนอขออนุมัติ
3.ประสานแจง้ผู้เกีย่วขอ้งทราบ
4.รวบรวมขอ้มูล เอกสาร และจดัส่ง
เอกสารใหแ้กท่ี่ปรึกษา  
5.จดัเตรียมเอกสาร  สถานที่ และวสัดุ
อปุกรณ์ 
6.ประสานงาน/อ านวยความสะดวก
ใหแ้กท่ี่ปรึกษาในการเขา้เยีย่มส ารวจ /ให้
ค าปรึกษาตามก าหนดการ
7.ประเมินผลโครงการ

58,000  



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่
โรงพยาบาล ประจ าป ี2566

1.  เพือ่ใหบ้คุลากรใหม่ได้
รับรู้และเขา้ใจถงึนโยบาย 
แนวทางการบริหารและการ
พฒันา ระเบยีบ ขอ้บงัคับ 
สิทธปิระโยชน์ และสวสัดิการ
ต่างๆ ของโรงพยาบาล
2.  เพือ่เปน็การเสริมสร้าง
จริยธรรม และเจตคติที่ดีใน
การท างาน ใหก้บับคุลากรใหม่ 

รพ.ตสม 1. บคุลากรใหม่ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจา้ตากสินมหาราช 
จ านวน 60 คน
2. เจา้หน้าที่โรงพยาบาล 
วทิยากร ทีมพีเ่ล้ียง
กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ ์และ
เจา้หน้าที่โครงการ 20 คน

67,000บาท/เงิน
บ ารุง รพ.

บคุลากรใหม่ได้รับ
ความรู้พืน้ฐานของ
โรงพยาบาล มีความ
ผูกพนักบัองค์กรมากขึน้

บคุลากรใหม่มีความ
พงึพอใจมากกวา่ร้อย
ละ 80

งานพฒันา
ทรัพยากรบคุคล

แผนปฏบิัตกิาร งานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เปา้หมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567

งบประมาณ (บาท)/ 
แหล่งงบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่
โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหมโ่รงพยาบาล ประจ าป ี 2566

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

67,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ประเมินสถาบนัแพทยเ์พิม่พนูทักษะ 
ประจ าป ี2566

เพือ่ใหไ้ด้แพทยเ์พิม่พนู
ทักษะมาปฏบิติัใน รพ . จาก
โครงการเพิม่พนูทักษะ

รพ.ตสม ผู้บริหาร/แพทย์/
เจา้หน้าที่ รพ. และ
ทีมประเมินจ านวน
 40 คน

2,600 บาท/
เงินบ ารุง รพ.

รพ.ผ่านการประเมิน
ศักยภาพโครงการเพิม่พนู
ทักษะ

ได้รับการประเมินจาก
สถาบนัปฏบิติังาน
เพิม่พนูทักษะ แพทย
สภา

งานพฒันา
ทรัพยากรบคุค

แผนปฏบิัตกิาร งานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-257 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปีงบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหล่ง

งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน ประเมินสถาบนัแพทยเ์พิม่พนูทักษะ
โครงการประเมนิสถาบนัแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ ประจ าป ี 2566

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

2,600 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

ปฐมนิเทศแพทย ์ทันตแพทย ์เภสัช
กร ประจ าป ี2566

เพือ่ใหแ้พทย ์ทันตแพทย ์
เภสัชกร ที่จบใหม่มีความรู้
พืน้ฐานกอ่นเร่ิมปฏบิติังาน

รพ.ตสม ผู้บริหาร/แพทย์/
เจา้หน้าที่ รพ. และ
แพทย์/ทันตแพทย์/
เภสัชกรจบใหม่ 
จ านวน 40 คน

7,800 บาท/
เงินบ ารุง รพ.

แพทย ์ทันตแพทย ์เภสัช
กร ที่จบใหม่มีความรู้กอ่น
เร่ิมปฏบิติังาน

แพทย ์ทันตแพทย ์
เภสัชกร ที่จบใหม่ ร้อย
ละ100 มีความรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบั
โรงพยาบาลกอ่นเร่ิม
ปฏบิติังาน

งานพฒันา
ทรัพยากรบคุคล

แผนปฏบิัตกิาร งานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-257 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65-ก.ย.66) ปีงบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหล่ง

งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง
เปา้ประสงค์ เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
แผนงาน ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่
โครงการปฐมนิเทศแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร ประจ าป ี 2566

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

7,800 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

1.เยีย่มติดตามและทบทวนความรู้ และ
เขา้ใจการท าความครอบคลุมการขึน้
ทะเบยีนสิทธ ิ/การเรียกเกบ็-การแกไ้ข
 C ของกองทุนUC/ปกส./อปท./การ
บนัทึกเบดิชดเชย โปรแกรม Eclaim 
2)ทบทวนแนวทางปฏบิติัการเรียกเกบ็
ของกองทุนที่เกีย่วขอ้ง            
 3)ติดตามผลงานไตรมาสละ1 คร้ัง
 4)สรุปผลการด าเนินงาน

เพือ่สร้างความ
เขา้ใจ ทักษะ
และมีแนว
ทางการ
ปฏบิติังานให้
เปน็ทิศทาง
เดียวกยัอยา่ง
ถกูต้อง

รพ.สต.อ.เมือง
ตาก21แหง่ /
PCC  1 แหง่ /
รพช.3แหง่ /
รพ.สต.นอก
เครือขา่ย

เจา้หน้าที่
เรียกเรียก
เกบ็และผู้
ขอ้มูล

เงินบ ารุงรพ.  
 15,000 บาท

1.พืน้ที่รับผิดชอบ
ของสถานบริการมี
ความครอบคลุม
สิทธหิลักประกนั
สุขภาพได้ตาม
เกณฑ์               
2.เรียกเกบ็ชดเชย
ครบถว้นถกูต้อง
ทันเวลา

1.ร้อยละ80 
ประชากรในพืน้ที่มี
ความครอบคลุมสิทธิ
ตามเกณฑ์             
 2.ขอ้มูลส่งเรียกเกบ็
ส่งได้ครบถว้นถกูต้อง
ทันเวลา

งานประกนั

ยทุธศาสตร์  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน  เพิม่เสถยีรภาพทางการเงินการคลัง
โครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและความครอบคลุมสิทธิ Cupเมอืงตากและเครือขา่ยฝ่ังตะวันออก

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

เปา้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลัง สามารถรองรับการ พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื

แผนปฏบิัตกิาร งานประกันสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567 งบประมาณ 
(บาท)/ 
แหล่ง

งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล

15,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

พฒันาระบบการตัดลูกหนี้ร่วมกบั
การเงินและบญัชี  
1)ประชุมทบทวนแนวทางการ
ปฏติิบติังาน      
 2)วางแผนจดัระบบแนวทางปฏบิติังาน
ใหม่      
 3)ด าเนินการ       
4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน

เพือ่ใหร้ะบบ
บญัชีลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาลมี
ความถกูต้องและ
เปน็ปจัจบุนั

รพ.ตสม. การเงิน/
บญัชี/งาน
ประกนัสุขภาพ

เงินบ ารุงรพ.   
 3,000 บาท

1.จ านวน
ลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาล
(รายกองทุน)
คงเหลือมี
ถกูต้องและ
เปน็ปจัจบุนัทุก
เดือน

ลูกหนี้ค่า
รักษาพยาบาล
(รายกองทุน)
คงเหลือ จาก
การเงิน/บญัชี
และงาน
ประกนัมี
ถกูต้องและ
เปน็ปจัจบุนัทุก
เดือน

งานประกนั

ยทุธศาสตร์  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน  เพิม่เสถยีรภาพทางการเงินการคลัง
โครงพฒันาระบบบญัชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลรายโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

เปา้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลัง สามารถรองรับการ พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื

แผนปฏบิัตกิาร งานประกันสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567

งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล

3,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

1.ศึกษาดูงานกระบวนการจดัเกบ็ราย
เของโรงพยาบาลระดับ S ขึน้ไป  
2.จดัทรายงานสรุปผลจากการศึกษาดู
งาน       
3.ประเมินผลการด าเนินการ

เพือ่แลกเปล่ียน
กระบวนการ
ด าเนินงาน ความรู้
เทคนิคต่างๆใน
การเรียกเกบ็/
การตามจา่ย/
จดัสรร/
กระบวนการ
จดัท าลูกหนี้/
ระบบเวชระเบยีน/
IT/การตรวจสอบ
ค่ารักษาของ
โรงพยาบาล
ต้นแบบมาเพิม่
ประสิทธภิาพการ
เรียกเกบ็ใหม้ากขึน้

รพ.ขนาด S 
ขึน้ไป 
จ านวน 2 
แหง่

ผู้บริหาร 2 
คน/
เจา้หน้าที่
งานประกนั
สุขภาพ 9 
คน /การเงิน
 1 คน/ 
บญัชี 1 คน
 / IITIM 2 
คน/เวช
ระเบยีน 2 
คน/
ตรวจสอบ
ค่าใช้จา่ย 2
 คน  รวม 
10 ตน

เงินบ ารุงรพ.   
            
3,7000 บาท

หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งได้
ความรู้
แนวทางการ
ปฏบิติังานรูป
แบใหม่ๆมา
พฒันา
ระบบงานของ
ตนเอง

1.ร้อยละความพงึ
พอใจในการศึกษาดู
งานมากกวา่ร้อยละ
90                
2.หน่วยงานมีนวตก
รรมหรือมีการปรับ
แนวทางการ
ปฏบิติังานใหม้ี
ประสิทธภิาพมากขึน้
ไม่น้อยกวานร้อยละ
50ของหน่อยวงานที่
ไปศึกษาดูงาน

แผนปฏบิัตกิาร งานประกันสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
พ้ืนที่

เปา้หมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

โครงการศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาระบบการจัดเกบ็รายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ยทุธศาสตร์  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน  เพิม่เสถยีรภาพทางการเงินการคลัง
เปา้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลัง สามารถรองรับการ พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื

3,700 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

1.อบรมความรู้และทักษะการใช้
โปรแกรมเรียกเกบ็ลูกหนี้ KTN  
 2.จดัท ารายงานสรุปผลจากการอบรม
3.ประเมินผลความรู้และการใช้งาน
ของเจา้หน้าที่หลังจากอบรม      
4..สรุปผลการด าเนินงาน

เพือ่ทบทวน
ความรู้ทักษะความ
เขา้ใจการใช้
โปรแกรมและร่วม
วางแผนพฒันา
รูปแบบรายงาน
เพิม่เติม

รพ.ตสม. เจา้หน้าที่
งานประกนั
สุขภาพ 9  
คน /การเงิน
 1 คน/ 
บญัชี 1 คน
 / IITIM 2 
คน  รวม 13

เงินบ ารุงรพ.   
 5,5000 บาท

เจา้หน้าที่มี
ทักษะและความ
ช านาญเพิม่มาก
ขึน้และมี
รายงานลูกหนี้
และรายงานอืน้
ที่ต้องใช้งาน
มากขึน้

1.ความพงึ
พอใจผู้เขา้รับ
การอบรมมาก
วา่ร้อยละ90
2.ร้อยละ100
มีการใช้งาน
โปรแกรมของ
ทุกกองทุน

ไตรมาส 1

ยทุธศาสตร์  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน  เพิม่เสถยีรภาพทางการเงินการคลัง
เปา้ประสงค์ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลัง สามารถรองรับการ พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื

โครงการพฒันาความรู้และทบทวนทักษะการใช้โปรแกรมเรียกเกบ็ลูกหนี้ KTN

แผนปฏบิัตกิาร งานประกันสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

55,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

กิจกรรม
1.ใหค้วามรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ สวสัดิการ 
และการวางแผนการเงิน 
2.วางแผนการด าเนินชีวติ
เกษยีณอายุอย่างมีคุณภาพ สุขภาพ
แข็งแรง 
3. สร้างพลังชีวติใหม้ีความสุขและ
มั่นคงทางจิตใจ

1.ผู้เกษยีณมีรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ 
สวสัดิการ และการวางแผน
การเงิน 2.ผู้เกษยีณสามารถวาง
แผนการด าเนินชีวติเกษยีณอายุ
อย่างมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง
 3. สร้างพลังชีวติใหม้ีความสุข
และมั่นคงทางจิตใจ

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช

กลุ่มผู้เกษยีณอายุ
ราชการในป ี2566 
และ ผู้มีความสนใจ ที่
เกษยีณอายุ

เงินบ ารุง รพ
6,000

กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล

แผนปฏบิตักิาร งานทรพัยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย
กลุม่

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปีงบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยุทธศาสตร ์ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารการเงิน การคลังและบคุลากรที่มีสมรรถนะสูง

แผนงาน  เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ (Learning Organization) บคุลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข ในการท างาน
โครงการเกษียณส าราญ (happy retirement)

ผู้รบัผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

เปา้ประสงค์ ระบบบริหารจัดการมีประสิทธภิาพ มีเสถียรภาพทางการเงินการคลัง สามารถรองรับการ พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน

6,000 



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

วธิดี าเนินงาน 
1. สร้างกระบวนการพัฒนา ทบทวน
นโยบาย ประกาศนโยบาย จดัท าแผน
2. ด าเนินกิจกรรม GREEN
              2.1 G: Garbage (การจดัการ
มูลฝอย ทุกประเภท)       
              2.2 R: RESTROOM (การ
พัฒนาส้วม มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ
 ปลอดภัย (HAS)
              2.3 E: ENERGY (การจดัการ
ด้าน พลังงาน)
              2.4 E: ENVIRONMENT 
(จดัการส่ิงแวดล้อมทั้งภาย ในโรงพยาบาล)
                2.5 NUTRITION (การ
จดัการ สุขาภิบาลอาหารและการจดัการ
น้ าบริโภคใน โรงพยาบาล)
                   
3.ร่วมกับกลุ่มภารกิจปฐมภูมิสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนให้
เกิด GREEN Community
4. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

เพือ่พฒันาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสิน
มหาราชใหไ้ด้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
GREEN&CLEAN 
Hospital อยา่ง
ต่อเนื่อง

รพ. ตสม 

1. คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อม
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสิน
มหาราช
2. จนท.รพ.ตสม. 
จ านวน 60 คน

เงินบ ารุง รพ. ผลผลิต (Output)
 1. โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช
มีกจิกรรมและกลยทุธล์ด
โลกร้อน 
2. โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช
ผ่านการประเมินผลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช
พฒันาตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital ระดับดีมาก  
PLUS

รับการประเมนิ นางสุพัตรา 
แจ่มตระกลู

แผนปฏบิัตกิาร  กลุม่งานบริหาร  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนที่เป้าหมาย
กลุม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.65 -ก.ย.66) ปงีบฯ 2567
งบประมาณ 
(บาท)/ แหลง่
งบประมาณ

ผลลพัธ์
/ผลผลติ

การประเมนิผล

ยทุธศาสตร์  พฒันาระบบบริหารโรงพยาบาลและเทคโนโลยดิีจทิัล
เปา้ประสงค์  ระบบบริหารจดัการมีประสิทธภิาพ มีเสถยีรภาพทางการเงินการคลัง สามารถรองรับการ พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยนื
แผนงาน การพฒันาระบบบริหารจดัการใหม้ีประสิทธภิาพ อยา่งมีธรรมาภบิาล
โครงการ  GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖5

ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

150,000 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

1. แผนงานการบริหารตามหลัก
ธรรมาภบิาล

ศูนยแ์พทย์

กจิกรรม :ประชุมคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ
บริหารศูนย์
แพทยศาสตร์
=55 คน

       6,000.00 รายงานผลการใช้
งบประมาณรายไตร
มาส

-รายงานการประชุม

กจิกรรม : ประชุมเชิงปฏบิติัการทบทวน
และจดัท าแผนปฏบิติังานประจ าปี
การศึกษา

เพือ่จดัท าปฏบิติัการ
ประจ าปกีารศึกษา

เพือ่จดัท า
ปฏบิติัการ
ประจ าปี
การศึกษา

126,960.00   แผน ปฏบิติัการ
ประจ าปกีารศึกษา

ติดตามการสรุปทุก
โครงการ

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต
ระดบัชัน้คลินิก

กจิกรรม : เตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์
เพือ่การเรียนในระดับชั้นคลินิก

อาจารย์
แพทย์/นิสิต
แพทยช์ั้น
คลินิกและ
ผู้เกีย่วขอ้ง=
70 คน

255,900.00   นิสิตแพทยเ์ขา้ใจ
ระบบการเรียนใน
ชั้นคลินิก

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการ แพทย ์7 ดาว (งานประจ า)

เพือ่ก ากบัการบริหาร
ทรัพยากรใหเ้ปน็ไปตาม
วตัถปุระสงค์ของ
โครงการผลิตแพทยฯ์

ศูนย์
แพทยศาส
ตรศึกษา
ชั้นคลินิก

เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษา
บรรลุเปา้หมายของ
หลักสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต

เปา้ประสงค์  บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิาร ศุนยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการ แพทย ์7 ดาว (งานประจ า)

เปา้ประสงค์  บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิาร ศุนยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรม : เตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์
เพือ่สอบรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมและ 15 ทักษะ                   
ชั้นปท่ีี 6  15 คน                            
 ชั้นปทีี่ 5 14 คน

ศูนย์
แพทยศาส
ตรศึกษา
ชั้นคลินิก

นิสิตแพทยช์ั้น
ปทีี่ 5 – 6 /
อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
         =70 
คน

102,900.00   นิสิตแพทยช์ั้นปทีี่ 5
 สอบขัน้ตอน 2 ผ่าน
 และนิสิตแพทยช์ั้น
ปทีี่ 6 สอบขัน้ตอน
3ผ่าน ได้รับใบ 
อนุญาตประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม

ผลการสอบ

กจิกรรม : ฝึกปฏบิติัทักษะหตัถการด้วย
หุน่ผู้ปว่ยจ าลองกลุ่มเปา้หมาย

เพือ่ใหน้ิสิตแพทยม์ี
ทักษะปฏบิติัหตัถการ

นิสิตแพทยช์ั้น
ปทีี่ 4 - 6

24,500.00     เพือ่ใหน้ิสิตแพทยม์ี
ทักษะทางหตัถการ

ผลการสอบ

กจิกรรม : พฒันาทักษะนิสิตแพทยด้์าน
การส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลใน
ชุมชน (หน่วยแพทย์)

เพือ่ใหน้ิสิตแพทยม์ี
ทักษะการปฏบิติังานใน
ชุมชน

นิสิตแพทยช์ั้น
ปทีี่ 4 – 6 /
อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
         =80 
คน

46,500.00     ทักษะการปฏบิติังาน
ในชุมชนของนิสิต
แพทย์

ผลการปฏบิติั

กจิกรรม : พฒันาความรู้และทักษะด้าน
เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ

เพือ่ใหน้ิสิตแพทยม์ี
ความรู้และทักษะด้าน
เวชศาสตร์

นิสิตแพทยช์ั้น
ปทีี่ 6=15 คน

   216,000.00 ความรู้และทักษะ
ด้านเวชศาสตร์ของ
นิสิตแพทย์

ผลการปฏบิติั



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการ แพทย ์7 ดาว (งานประจ า)

เปา้ประสงค์  บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิาร ศุนยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรม : เตรียมความพร้อมเพือ่การ
เปน็แพทยช์นบท(ปจัฉมินิเทศ)

เพือ่ใหน้ิสิตแพทยม์ีความ
เขา้ใจการเปน็แพทย์
ชนบท

ศูนย์
แพทยศาส
ตรศึกษา
ชั้นคลินิก

นิสิตแพทย ์
อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
 =100 คน

   184,800.00 ความเขา้ใจในการ
เปน็แพทยช์นบท
ของนิสิตแพทย์

การสอบถาม

กจิกรรม : พฒันาวชิาการทางคลินิก เพือ่ใหน้ิสิตแพทยม์ีความ
เขา้รู้ทางคลินิก

ศูนย์
แพทยศาส
ตรศึกษา
ชั้นคลินิก

นิสิตแพทยช์ั้น
ปทีี่ 6/แพทย์
เพิม่พนูทักษะ
และผู้ 
เกีย่วขอ้ง=30
 คน

   126,000.00 ความรู้ทางคลินิก
ของนิสิตแพทยช์ั้นปี
ที่ 6

ผลการสอบ

กจิกรรม : ติดตามประเมินบณัฑิตแพทย์
ผู้ส าเร็จการศึกษาปทีี่ผ่านมา

ติดตามประเมินบณัฑิต
แพทย์

โรงพยาบาล
ที่บณัฑิต
แพทย์
ปฏบิติังาน

อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
 =20 คน

   138,860.00 ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บณัฑิตแพทย ์   
           -อตัราคง
อยูใ่นระบบ

ผลความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑิต

3. แผนงานส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา เพือ่ส่งเสริมงานกจิการ
นักศึกษาและการให้
ค าปรึกษา



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการ แพทย ์7 ดาว (งานประจ า)

เปา้ประสงค์  บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิาร ศุนยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

อบรมศาสตร์นพลักษณ์อาจารยแ์พทย์ /
บคุลากรสายสนับสนุนและนิสิตแพทย์

รู้จกัตนเองและเขา้ใจผู้อืน่ อาจารย์
แพทย์/
บคุลากรสาย
สนับสนุนและ
นิสิตแพทยช์ั้น
ปทีี่4/5=55 
คน

     99,780.00

กจิกรรม : งานอาจารยท์ี่ปรึกษา เพือ่ส่งเสริมงานงาน
อาจารยท์ี่ปรึกษา

ศูนย์
แพทยศาส
ตรศึกษา
ชั้นคลินิก

อาจารยท์ี่
ปรึกษา/นิสิต
แพทยช์ั้น
คลินิกและ
ผู้เกีย่วขอ้ง =
100 คน

     34,000.00 นิสิตแพทยไ์ด้รับ
ค าปรึกษา

การสอบถาม

กจิกรรม : แลก เปล่ียนเรียนรู้“พีส่อน
น้อง” (คืนสู่เหยา้)

เพือ่ใหม้ีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหวา่ง
นิสิตแพทยช์ั้นคลินิกกบั
บณัฑิตแพทย์

ศูนย์
แพทยศาส
ตรศึกษา
ชั้นคลินิก

นิสิตแพทย ์
อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
 =100 คน

95,000.00     ประสบการณ์ที่มี
การแลก เปล่ียน

การสอบถาม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการ แพทย ์7 ดาว (งานประจ า)

เปา้ประสงค์  บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิาร ศุนยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

กจิกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอตัลักษณ์

เพือ่ใหน้ิสิตแพทยช์ั้น
คลินิกได้รับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และอตัลักษณ์

ศูนย์
แพทยศาส
ตรศึกษา
ชั้นคลินิก

-ไหวค้รู

นิสิตแพทย ์
อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
    =80 คน

     21,000.00 กจิกรรมไหวค้รู การร่วมกจิกรรม

-วนัมหดิล นิสิตแพทย ์
อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
 =300 คน

     96,000.00 กจิกรรมวนัมหดิล การร่วมกจิกรรม

-ส่งเสริมสุขภาพพฒันาส่ิงแวดล้อมและ
ส่งเสริมความสามัคคี

นิสิตแพทย ์
อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
 =85 คน

   107,650.00 กจิกรรมพฒันา
ส่ิงแวดล้อมและ
ส่งเสริมความสามัคคี

การร่วมกจิกรรม
-ผลประกวด
หอ้งพกัของนิสิต
แพทย์



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มยิ กค สค กย ตค พย ธค

ยทุธศาสตร์  พฒันาคุณภาพบริการทางการแพทยร่์วมกบัภาคีเครือขา่ย

แผนงาน พฒันาคุณภาพบริการทุกระดับใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน  มุ่งสู่ความเปน็เลิศในสาขาที่ก าหนด และสร้างความไวว้างใจจากประชาชนผู้มารับบริการ
โครงการ แพทย ์7 ดาว (งานประจ า)

เปา้ประสงค์  บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุติยภมูิระดับสูงได้มาตรฐาน

แผนปฏบิัตกิาร ศุนยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2567 (15 เดอืน)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
กลุ่ม

เปา้หมาย

ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค.64 -ก.ย.65) ปงีบฯ 2566
งบประมาณ 
(บาท)/ แหล่ง
งบประมาณ

ผลลัพธ์
/ผลผลิต

การประเมนิผล ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

4. แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และสร้างเสริมอัตลักษณบ์ณัฑิตแพทย์

เพือ่ใหน้ิสิตแพทยไ์ด้รับ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
และสร้างเสริมอตัลักษณ์
บณัฑิตแพทย์

ศูนย์
แพทยศาส
ตรศึกษา
ชั้นคลินิก

นิสิตแพทย ์
อาจารยแ์พทย์
และผู้เกีย่วขอ้ง
       =85 คน

634,910.00   กจิกรรมส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม

การสอบถาม

5พัฒนาศักยภาพของแพทยเ์พ่ิมพูน
ทกัษะและแพทยห์ลังปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ประกาศนียบตัรใน
วชิาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดคลอดใน
รพช.

เพือ่เพิม่ศักยภาพแพทย์
หลัง
รับปริญญา

ศูนย์
แพทยศาส
ตร
ศึกษาชั้น
คลินิก

แพทยจ์าก
รพชหลัง
รับปริญญารุ่น
ละ3-4
คน

98,500.00 กจิกรรมการเรียน
การสอน
และการฝึกปฏบิติั

การตรวจประเมิน

รวมเปน็เงนิทัง้สิ้น 2,368,760 บาท


