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คาํนํา 

ประเทศไทยไดกําหนดแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  (ดานสาธารณสุข) พ.ศ.2560-2579  
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานดานสาธารณสุข  ในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือใหสอดรับกับ
นโยบายในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูประบบสุขภาพไปสูประเทศไทย 4.0 ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุข ไดกําหนดกรอบและทิศทางการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยมีเปาหมาย “ประชาชน
สุขภาพดี  เจาหน าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่ งยืน”อีกทั้ งไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
(ดานสาธารณสุข) ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป(2560-2579)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ประกอบดวย ความเปน
เลิศ 4 ดาน ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, 
Prevention & Protection Excellence) 2) บริการเปนเลิศ (Service Excellence 3) บุคลากรเปนเลิศ(People 
Excellence) และ  4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล Governance Excellence ทั้งนี้ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท โดย นายแพทยพัลลภ ยอดศิรจินดา ไดถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติและนําองคกรสูการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรระดับพื้นที่แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดวยวิสัยทัศนที่วา “เปนองคกรบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ตนแบบ สถานบริการไดคณุภาพมาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข ประชาชนมีสุขภาวะ”  

โรงพยาบาลหนองมะโมง  ไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนโรงพยาบาลที่มีความเปนเลิศ ดานการจัดการ
เครือขาย ภายในป 2567”  โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้ 1. พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคทุกกลุมวัย โดยการมีสวนรวมของประชาชน และภาคีเครือขายสุขภาพทุกภาคสวน 2.พัฒนาระบบบริการ
และเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุก 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพและ 4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรสุขภาพ 4 ดานของกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 3 และนโยบายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และไดมีแผนงานโครงการ จํานวน  33  โครงการ 
เพื ่อขับเคลื ่อนงานใหบรรลุตัวชี ้วัดและประชาชนมีสุขภาวะ ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ 
   ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2566 จะเปนประโยชนกับกลุมงานใน
โรงพยาบาลหนองมะโมง ไดนําแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ฯ ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม ชัดเจน 
ครบถวน เพื่อการบรรลุเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี  เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน” ตอไป 
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-ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ 
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                โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

25.โครงการพัฒนาศักยภาพการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือขายบริการสุขภาพ 
                อําเภอหนองมะโมงปงบประมาณ ๒๕๖6 
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ขอมูลทั่วไป 

1.1 บริบทพื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบ 

1.1.1ประวัติความเปนมาของอําเภอหนองมะโมง   
 ชนเผาที่เปนบรรพบุรุษของชาวหนองมะโมง  โดยสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวลาว ที่เรียกตัวเองวา     
“ ลาวครั่ง ” คือชาวลาวเวียงจันทนที่ถูกกวาดตอนเขามาในหัวเมืองชั้นในของสยาม เมื่อครั้งเกิดสงครามระหวาง
สยามกับเวียงจันทน เมื่อปพุทธศักราช 2321 ชาวลาวกลุมนี้ไดเขามาต้ังถิ่นฐานอยูที่ เมืองนครชัยศรี และเมือง
สุพรรณบุรี และไดอพยพยายถิ่นจากบานเกาเขากระจิว  จังหวัดสุพรรณบุรี เขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูบริเวณ  
บานกุดจอกในราวป พ.ศ. 2427 เมื่อมีประชากรมากขึ้น  จึงไดมีการขยายพ้ืนท่ีทํากินและกระจายตั้งบานเรือนไปยัง
พ้ืนที่ใกลเคียง  ชื่อ  “หนองมะโมง ” เกิดจากการตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศของหมูบานซึ่งไดมาตั้งบานเรือนและ
ทํามาหากินบริเวณรอบ ๆ หนองน้ําที่มีตนมะโมงขึ้นอยู จึงเรยีกชื่อหมูบานวา “บานหนองมะโมง”  
       อําเภอหนองมะโมง แยกออกจากอําเภอวัดสิงห ตั้งเปนก่ิงอําเภอเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ.2539 
และไดรับการยกฐานะเปนอําเภอตามโครงการอําเภอ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เม่ือวันที่ 8 กันยายน  พ.ศ. 2550 

1.1.2 สภาพทางภูมิศาสตร 
      ลักษณะพื้นที่ของอําเภอหนองมะโมงสวนใหญเปนท่ีราบสูงและเปนที่ลุมทางทิศตะวันออกของพ้ืนท่ี สภาพ

ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายคอนขางแหงแลง ไมมีแมนํ้าที่สําคัญไหลผาน มีเพียงลําหวยขุนแกวท่ีรับน้ํามาจากอําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  โดยรวมสภาพยังแหงแลง ไมมีระบบชลประทาน ซึ่งปจจุบันอําเภอหนองมะโมง ไดนํา
แนวคิดของปราชญพระราชา โดยจัดทําธนาคารน้ําใตดิน เพื่อเติมน้ําลงสูชั้นหินอุมน้ําและเก็บไวใชในฤดูแลง  

1.1.3 ที่ต้ังและอาณาเขต 
       อํ าเภอหน องมะโมง ตั้ ง เป น ก่ิ งอํ า เภอ เมื่ อ วัน ที่  15   กรกฎาคม  2 53 9  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง แบงเขตทองที่อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท  ตั้งเปนอําเภอหนองมะโมง ประกาศ ณ วันที่ 
26 มิถุนายน  2539  บนพ้ืนที่สาธารณประโยชน “ดอนเขารัก” หมูที่  1 ตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง  
ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดชัยนาท บนเสนรุงท่ี ๑๕ องศาเหนือและเสนแวงท่ี 99 องศาตะวันออก
ระยะทางหางจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 43 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 236 กิโลเมตร มีพื้นที่
ประมาณ 204,850 ไร หรือประมาณ  323.22 ตารางกิโลเมตร เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2550 ไดยกฐานะเปน
อําเภออําเภอหนองมะโมง มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

  ทิศเหนือ ติดอําเภอหนองฉางและอําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี 

  ทิศใต  ติดอําเภอหันคาและอําเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 

  ทิศตะวันออก ติดอําเภอวัดสิงห     จังหวัดชัยนาท 

  ทิศตะวันตก ติดอําเภอบานไร     จังหวัดอุทัยธานี 
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1.1.4 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

         รูปที่ 1 แผนท่ีอําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            อําเภอหนองมะโมง  เปนหนึ่งใน 8 อําเภอของจังหวัดชัยนาท   แบงเขตการปกครองออกเปน 4 ตําบล  
จํานวน 41  หมูบาน เทศบาล  2 แหง  และองคการบริหารสวนตําบล 2 แหง  

 -ขนาดและพื้นที่   
อําเภอหนองมะโมง พ้ืนที่ประมาณ 204,850 ไร หรือประมาณ 327.76 ตารางกิโลเมตร  

      -ลักษณะภูมิประเทศ 
อําเภอหนองมะโมง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมสลับดอน ตั้งอยูนอกเขตชลประทาน 

      -ลักษณะดิน 
   สภาพดินเปนดินรวนปนทรายและดินดาน มีความเหมาะสมในการปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง  
และพืชไรทั่วไป  
 

         -สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล  
         อําเภอหนองมะโมง อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผานประจําฤดู มี 3 ฤดู   

 1) ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตเดอืนพฤศจิกายน – มกราคม   
 2) ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  - พฤษภาคม อากาศรอนจัด พ้ืนที่แหงแลง     
 3) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน - ตุลาคม มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม 
     อุณหภูมิเฉลี่ย  :  อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส 

-วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ   
  1. งานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในงานออกพรรษา ณ วัดเขาดิน หมูที่ 1 ตําบลหนองมะโมง  
  2. งานลอยกระทง วัดเขาดิน หมูท่ี 1 บานหนองมะโมง  
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3. งาน “ตอนฮับสังขาร บุญสงกรานตปใหมไท” บานกุดจอก หมูที่ 1 ตําบลกุดจอก   
-การคมนาคม 

              อําเภอหนองมะโมง  สามารถติดตอระหวางจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนี้  
     1) ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3213  ถนนสายวัดสิงห–เขาตะพาบ ระยะทาง 43 กิโลเมตร 
    2) ทางหลวงชนบท  สายหนองมะโมง – บานหนองตะขบ ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
    3) ทางหลวงชนบท  สายบานทุงโปง – บานน้ําพุ   ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
    4) ทางหลวงชนบท  สายบานวังตะเคียน –  บานภิรมยสุข ระยะทาง  12  กิโลเมตร   
    5) ทางหลวงชนบท  สายบานหนองชุมสาย – บานภิรมยสุข ระยะทาง 25 กิโลเมตร 

1.1.5 การปกครอง  
แบงการปกครองออกเปน 2 เทศบาล 2 ตําบล รวมทั้งหมด 41 หมูบาน รายละเอียดดังนี้ 

  1. ตําบลหนองมะโมง   จํานวน  12 หมูบาน 
  2. ตําบลกุดจอก    จํานวน   6  หมูบาน 
  3. ตําบลสะพานหิน   จํานวน  10 หมูบาน 
  4. ตําบลวังตะเคียน   จํานวน  13 หมูบาน 
                    รวม  41  หมูบาน 
         1.1.6 การปกครองละการบริหารราชการ 
                   ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่และแบงเขตการปกครองเปน  4 ตําบล  41  หมูบาน  
    

ตําบล เทศบาล อบต. หมูบาน 
พื้นที่ 

(ตร.กม) 

วังตะเคยีน 
หนองมะโมง 
สะพานหิน 
กุดจอก 

1 
1 
- 
- 

- 
- 
1 
1 

13 
12 
10 
6 

107.00 
85.24 
86.89  
44.00  

รวม 2 2 41 323.22 

 
1.1.7 หนวยงานตางๆในพ้ืนท่ี   

       (1) สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
     - ที่ทําการปกครองอําเภอหนองมะโมง   
  - สถานีตํารวจภูธรหนองมะโมง   
  - สถานีตํารวจภูธรวังน้ําขาว   
  - สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองมะโมง  
  - สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมะโมง 
  - สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมะโมง 
  - โรงพยาบาลหนองมะโมง 
  - สํานักงานปศสุัตวอําเภอหนองมะโมง 
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- สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองมะโมง 

  - สํานักงานที่ดินอําเภอหนองมะโมง 
  - สํานักงานสัสดีอําเภอหนองมะโมง 
  - ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยหนองมะโมง (กศน.) 
            - การไฟฟาสาขาหนองมะโมง 
       (2) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน     
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  - สหกรณการเกษตรหนองมะโมง จํากัด 
  - สหกรณเครดิตยูเนียนวังขนาย จํากัด 
  - สหกรณเครดิตยูเนียนกุดจอก 

 

 1.1.8 โครงสรางประชากร 
 ตารางที่ 2 จํานวนประชากรและหลังคาเรือนในพ้ืนที่รบัผิดชอบของ โรงพยาบาลหนองหนองมะโมง  
                จังหวัดชัยนาท ป 2565 

หมูบาน 
ประชากร จํานวน 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

หมูที่ 1 บานหนองมะโมง 322 328 650 323 

หมูที่ 2 บานทุงโปง 106 130 236 100 

หมูที่ 12 บานประชารัฐ 88 95 183 79 

รวม 516 553 1,069 502 

 ที่มา  :  ขอมูลจากการสํารวจ  ( โปรแกรม HOSxP ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2565) 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนรอยละประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2565 

กลุมอายุ 

ประชากร 

รวม รอยละ ชาย หญิง 

รวม รอยละ รวม รอยละ 

< 1 ป 
 

65 0.34 58 0.30 123 0.63 

1-4 ป 366 1.89 338 1.74 704 3.63 

5 – 9 ป 499 2.57 537 2.77 1,036 5.34 

10 – 14 ป 584 3.01 567 2.92 1,151 5.93 

15 – 19 ป 624 3.22 579 2.98 1,203 6.20 

20-24 ป 501 2.58 576 2.97 1,077 5.55 

25-29 ป 754 3.89 649 3.35 1,403 7.23 

30-34 ป 632 3.26 606 3.12 1,238 6.38 

35-39 ป 603 3.11 592 3.05 1,195 6.16 

40-44 ป 719 3.71 703 3.62 1,422 7.33 

45-49 ป 860 4.43 776 4.00 1,636 8.43 

50-54 ป 773 3.99 806 4.16 1,579 8.14 

55-59 ป 718 3.70 800 4.12 1,518 7.83 

60-64 ป 542 2.79 666 3.43 1,208 6.23 

65-69 ป 448 2.31 539 2.78 987 5.09 

70-74 ป 339 1.75 417 2.15 756 3.90 

75-79 ป 228 1.18 291 1.50 519 2.68 

80-84 ป 161 0.83 214 1.10 375 1.93 

85 ป ขึ้นไป 109 0.56 158 0.81 267 1.38 

รวม 9,525 49.11 9,872 50.89 19,397 100.00 

          ท่ีมา  :  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร 1 กรกฎาคม 2565 
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แผนภูมิที่ 1 ปรามิดประชากรจําแนกตามกลุมอายุ อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2565 

 

 พบวา โครงสรางอายุประชากรอําเภอหนองมะโมง ป 2565 มีสัดสวน เพศชาย 49.11 เพศหญิง 

รอยละ 50.89  โดยเพศหญิงมีสัดสวนสูงกวาเพศชาย กลุมเด็กอายุ 0-4 ป คิดเปนรอยละ 4.26 เด็กวัยเรียน 

(อายุ 5-14 ป) รอยละ 11.27 วัยรุน (อายุ 15-19ป) รอยละ 6.20 วัยทํางาน (อายุ 20-59ป) รอยละ 57.06 

วัยผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป)  คิดเปนรอยละ 21.20 ซึ่งอําเภอหนองมะโมงเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

0.34
1.89 

2.57 
3.01 

3.22 
2.58 

3.89 
3.26 

3.11 
3.71 

4.43 
3.99 

3.70 
2.79 

2.31 
1.75 

1.18 
0.83 

0.56 

0.30
1.74

2.77
2.92
2.98
2.97

3.35
3.12
3.05

3.62
4.00

4.16
4.12

3.43
2.78

2.15
1.50

1.10
0.81

6.00 4.00 2.00 0.00 2.00 4.00 6.00

< 1 ป
1 - 4  ป
5 - 9  ป

10 - 14  ป
15 - 19  ป
20 - 24  ป
25 - 29  ป
30 - 34  ป
35 - 39  ป
40 - 44  ป
45 - 49  ป
50 - 54  ป 
55 -59  ป
60 - 64  ป
65 - 69  ป

70 - 74  ป
75 - 79  ป
80 - 84  ป
85  ป ขึ้นไป

ปรามิดประชากรกลางป 2565
 หญิง  ชาย
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงรอยละสิทธิการรักษา จําแนกรายสถานบริการในเครือขายบริการสุขภาพอําเภอหนองมะโมง 
                ป 2565 ขอมูลจากการสํารวจ ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 

 
 

จํานวนประชากรทั้งหมด 19,397 คน ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาในเขต จํานวน 14,544 
คน คิดเปนรอยละ 74.60 ผูมีสิทธิประกันสังคม จํานวน 2,388 คน คิดเปนรอยละ 12.25 ผูมีสิทธิขาราชการ
เบิกได จํานวน  702 คน คิดเปนรอยละ 3.60  ผูมีสิทธิขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 85  คน คิดเปนรอยละ 0.44  
สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่อื่น จํานวน 1,770 คน เปนรอยละ 9.08 และมีผูที่มีสิทธิวาง จํานวน 7 คน   
คิดเปนรอยละ 0.01 ซึ ่งขอมูลดังกลาวนี ้แสดงผลการลงทะเบียนของผู มีสิทธิอําเภอหนองมะโมง ขอมูลนี้เพื ่อ
นําไปใชในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังสถานการณการลงทะเบียนของหนวยบริการอําเภอ 
หนองมะโมง  
 
1.2 โครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรสาธารณสุข 

1.2.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
โรงพยาบาลหนองมะโมง (F3)   ขนาด  10 เตยีง 

  โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล จํานวน  7 แหง 
  -ตําบลหนองมะโมง    จํานวน  2 แหง 
  -ตําบลวังตะเคียน    จํานวน  2 แหง 
  -ตําบลสะพานหิน    จํานวน  2 แหง 
  -ตําบลกุดจอก     จํานวน  1 แหง 
 
 
 
 
 
 

UC
74.32%

ปกส
12.26%

เบกิได
3.97%

อปท
0.40%

UC ที่อ่ืน
9.01%

สิทธิ์วาง
0.04%
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1.2.2 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

ตารางที่ 4 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนจําแนกรายตําบล อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  
ป ๒๕65 

ตําบล 
โรงพยาบาล 

เอกชน 
คลินิก 

เวชกรรม 

คลนิิก 
เฉพาะทาง
เวชกรรม 

คลินิก          
ทันต 
กรรม
ทั่วไป 

คลินิกการ
พยาบาล
และการ
ผดุงครรภ 

สห
คลินิก 

คลินิก 
เทคนิค 

การแพทย 
รานยา รวม 

แหง เตียง 
หนองมะโมง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

วังตะเคยีน 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

สะพานหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

กุดจอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 4 0 0 2 6 

ที่มา :   ขอมูลจากการสํารวจ ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 
สถานบริการสาธารณสุขเอกชน ในอําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีคลินิกการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ จํานวน 4 แหง รานยา จํานวน 2 แหง ไมมีคลินิกแพทย คลินิกทันตกรรม  
 

1.2.3 บุคลากรสาธารณสุขและกรอบอัตรากําลัง 
 ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและสัดสวนบุคลากรโรงพยาบาลตอจํานวนประชากรในพื้นที่  
อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท ป 2565 

ประเภท จํานวน สัดสวน 

1.แพทย 4 1 : 4,849 

2.ทันตแพทย 3 1 : 6,465 

3.เภสัชกร 2 1 : 9,698 

4.พยาบาลวิชาชีพ 26 1 : 746 

5.นักเทคนิคการแพทย 2 1 : 9,698 

6.นักวิชาการสาธารณสุข 4 1 : 4,849 

7.จพ.เภสัชกรรม 2 - 

8.จพ.ทันตาภิบาล 2 - 

9.ขาราชการ สายงานอ่ืนๆ 9 - 

10. ลูกจาง ชั่วคราว/พกส./พนักงานราชการ 29 - 

11.ลูกจางรายวัน 23 - 

รวม 106 - 
 
ที่มา  :  ขอมูลจากงานการเจาหนาที่ วันที่  1 ตุลาคม 2565 
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1.2.4 อาสาสมัครสาธารณสุขและกรอบอัตรากําลัง 

 ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและสัดสวนอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง 
ตอจํานวนหลังคาเรือนในพ้ืนที่รับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท ป 2565 

หมูบาน จํานวนหลังคาเรือน จํานวน อสม.  สัดสวนตอหลังคาเรือน 

หมูที่ 1 บานหนองมะโมง 323 15  21.53 

หมูที่ 2 บานทุงโปง 100 10  10.00 

หมูที่ 12 บานประชารัฐ 79 7  11.29 

รวม 502 32  14.88 

       ที่มา :   ทะเบียน อสม. โรงพยาบาลหนองมะโมง  ขอมลู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 
1.2.5 ภาคีเครือขายดานสุขภาพ  
 ตารางที่ 7 แสดงจํานวนภาคีเครือขายดานสุขภาพโรงพยาบาลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง   
                        จังหวัดชัยนาท ป 2565  

ลําดับ ชื่อเครือขาย 
จํานวน
สมาชิก  

ผูประสานงาน โทรศัพท 

1 ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลหนองมะโมง 190 คน นายประมาณ  เพชรวงษดี 0818869128 

2 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 32 คน นายพิภพ ทองบุญ 0862034683 

3 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 คน นายเกียรติศักดิ์ คําชมพู 0882802027 

4 วัดเขาดิน 1 คน นายสวาส  จันทรศรี 0621797142 

5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองมะโมง 4 คน นายเชิดวุฒิ  แจมรศัมี 056466992 

6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดจอก 5 คน นางอรวรรณ รตพิพงศธร 056466035 

7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังตะเคียน 4 คน นายอนุวัฒ  จุยแกว 056950079 

8 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังตะเคยีน 5 คน นางราตรี  สุพรมมา 056401202 

9 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะพานหิน 6 คน นางมยุรี  สิงหเปย 056413665 

10 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตะขบ 5 คน นายเฉลิม  ทองบุญ 056413667 

11 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําพุ 6 คน นางอารีรตัน  แสงทอง 056010109 

12 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมะโมง 5 คน นายศักรินทร  บุษบงศ 056466991 

13 เทศบาลตําบลหนองมะโมง 1 แหง นายพัฒนา  สิงโต 0910306092 

14 ศูนยการศึกษานอกระบบฯ 1 แหง นางพรทิพย  อินทรงาม 0875259063 

15 ผูใหญบาน ม.1.บานหนองมะโมง 10 คน นายปภณ จบศรี 0821659950 

16 ผูใหญบาน ม.2 บานทุงโปรง 10 คน นายอํานาจ ประดา 0884265746 

17 ผูใหญบาน ม.2 บานประชารัฐ 10 คน นายสุเทพ  นิลฉํ่า 827746334 
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1.3 สถานะสุขภาพ 
     สถิติชีพ (อัตราการเกิด/ตาย) 

ตารางที่ 8 จํานวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตาย และอัตราเพ่ิม ตามธรรมชาติ   

อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท ป 2561- 2565 

ประเภท 
เปาหมาย
แผนฯ 10 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

เกิดมชีีพ ตอพัน 121 5.90 129 6.97 90 5.38   128 6.56 81 4.18 

ตาย ตอพัน 69 3.30 61 3.07 70 4.18 129 6.61 147 7.58 

ทารก
ตาย 

อัตราไม
เกิน  15/
พัน 

- - 2 15.5
0 

- - - - 1 12.35 

มารดา
ตาย 

อัตราไม
เกิน 18/
แสน 

- - - - - - - - - - 

อัตรา
เพ่ิมตาม
ธรรม 
ชาติ 

รอยละ 
1.0 

52 2.60 68 3.67 20 1.20 -1 -0.05 -66 -0.34 

 

ที่มา :  รายงานการตายตามแบบ 1202 รง. 517/2(แจงนับจากมรณะบัตร และรายงานการเกิด) 
 

แผนภูมิที่ 3 อัตราการเกิดมีชีพ การตาย และอัตราเพ่ิม ตามธรรมชาติ  อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  

                ป 2561- 2565 

 

ที่มา   โปรแกรม HOSxP ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
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อัตราเกิดมีชีพอําเภอหนองมะโมง ใน 2561-2565 มีแนวโนมลดลง มีอัตราเกิดมีชีพ 5.90 ,6.97 , 5.38 
,6.56 และ 4.18 ตอประชากรพันคน  

อัตราตาย  ป 2561-2565 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน มีอัตราตายสูงสุดใน ป 2565 เทากับ 7.58 ตอประชากร
พันคน  

อัตราเพ่ิมธรรมชาติ  ป 2561-2565 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เทากับ รอยละ 2.6 , 3.67 , 1.2 ,  
-0.05 และ -0.34 ตามลําดับ 
 
7.ขอมูลการเจ็บปวย 

ตารางที่ 9 แสดงสาเหตุการปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรกของโรงพยาบาลหนองมะโมง  

              จังหวัดชัยนาท ป 2565 

ท่ี โรค 
ป 2565  

จํานวน (คร้ัง) 

1 โรคความดันโลหิตสูง 4,955 

2 โรคเบาหวานชนิดที่ไมตองพึ่งอินสุลิน ไมมีภาวะแทรกซอน 3,187 

3 โรคคออักเสบ 1,946 

4 โรคกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) 1,126 

5 โรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 3 หลัง 707 

6 โรคโควิด-19 621 

7 โรคความผิดปกติของระบบทรงตัว 577 

8 โรคเย่ือจมูกและลําคออักเสบ (Common cold) 576 

9 โรคชองปากและฟน 570 

10 โรคลําคออักเสบเฉียบพลัน 500 

ที่มา  โปรแกรม  HOSxP   ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

        สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรก  ป 2565  พบวา โรคความดันโลหิตสูงมีจํานวนผูปวยสูงสุด 
รองลงมาโรคเบาหวานชนิดท่ีไมตองพึ่งอินสุลินฯ และ โรคคออักเสบ โดยมีจํานวนผูปวย 4,955 , 3,187, 1,946 
คร้ัง ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 จํานวนผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรค  10 อันดับแรก  5 ป ยอนหลัง 
ของโรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  ป 2561-2565 

กลุม
โรค 

สาเหตุการปวย (กลุมโรค) 
ป 

2561 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

1 โรคระบบไหลเวียนเลือด 12,464 12,345 11,795 10,691 12,687 

2 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิสัม 11,644 11,991 11,488 10,905 13,253 

3 โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงรางและเน้ือยึดเสริม 10,711 10,331 7,992 6,223 6,908 

4 โรคระบบยอยอาหาร  รวมโรคในชองปาก 8,079 8,600 6,406 5,317 6,633 

5 โรคระบบหายใจ 7,461 6,696 5,233 3,235 5,502 

6 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ 5,876 4,095 2,929 2,348 2,940 

7 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 4,499 4,777 4,342 3,523 3,988 

8 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต  ผวิหนัง 2,595 2,375 1,698 1,325 1,599 

9 โรคติดเชื้อและปรสติ 1,811 2,179 1,791 1,688 1,901 

10 โรคระบบประสาท 1,752 1,839 1,527 1,182 1,486 

    ที่มา  โปรแกรม  HOSxP  ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 

ตารางที่ 11 จํานวนผูปวยใน  10 อันดับแรก โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2565 
 

กลุมโรค สาเหตุการปวย (กลุมโรค) ป 2565 (คร้ัง) 

1 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 122 

2 Acute pharyngitis 121 

3 Dyspepsia 45 

4 Pneumonia, organism unspecified 44 

5 Intracranial injury 43 

6 Heart failure 39 

7 Acute bronchitis 37 

8 Bacterial intestinal infection, unspecified 36 

9 Acute renal failure, unspecified 29 

10 Bronchopneumonia, unspecified 28 

ที่มา  โปรแกรม  HOSxP  ขอมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2565 
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อัตราและสาเหตุการตายท่ีสําคัญ (10 อันดับ) 

ตารางที่ 12 อัตราและสาเหตุการตายที่สําคัญ (10 อันดับแรก ) อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2561 – 2565 

ที่มา  :  รายงานการตายตามแบบ 1202 รง. 517/2 (แจงนับจากมรณบัตร)  
   ขอมูล ณ วันที่ ขอมูล ณ 1 ตุลาคม 2565 
 
อัตราตายของประชาชน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 10 อันดับแรก ป 2561-2565 พบวา การ

ตายตามธรรมชาติ พบสูงสุด โดยในป 2565 การตายตามธรรมชาติ มีอัตราตายสูงเปนอันดับแรก โดยมีอัตราตาย 
242.31 ตอประชากรแสนคนรองลงมา ไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ไตวาย ปอดอักเสบติดเชื้อ และอุบัติเหตุ มีอัตรา
ตาย เทากับ 72.18, 41.24, 20.62, และ 15.47 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุ 
การตาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

จํานวน อัตรา/แสน จํานวน อัตรา/แสน จํานวน อัตรา/แสน จํานวน อัตรา/แสน จํานวน อัตรา/แสน 

ตายตาม

ธรรมชาติ 
22 107.72 43 228.76 

 

33 71.70 58 297.49 47 242.31 

มะเร็งทุกชนิด 13 63.65 17 90.44 12 70.00 22 112.84 8 41.24 

หัวใจทุก

ประเภท 
3 14.68 8 42.56 5 29.88 11 56.42 14 72.18 

อุบัติเหตุ 2 9.79 1 5.32 2 11.95 7 35.09 1 5.16 

ติดเชื้อใน

กระแสเลือด 
2 9.79 2 10.64 4 41.83 2 10.25 0 0 

จมนํ้า 2 9.79 1 5.32 0 0 1 5.12 0 0 

ปอดอักเสบ   

ติดเชื้อ 
1 4.89 3 15.96 4 23.90 9 46.16 3 15.47 

ไตวาย 1 4.89 0 0 3 17.93 2 10.25 4 20.62 

เบาหวาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ตับแข็ง 0 0 3 15.96 1 5.98 3 15.38 1 51.6 
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9.กลุมโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) 

ตารางที่ 13 กลุมโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ป 2561 – 2565 

 
โรคท่ีเฝาระวังทาง 

ระบาดวิทยา 

ป พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
อัตรา/แสน อัตรา/แสน อัตรา/แสน อัตรา/แสน อัตรา/แสน 

Diarrhea 1,022.97 955.38 807.39 477.02 768.16 

Food Poisoning 199.48 116.88 157.52 25.65 36.09 

Pneumonia 71.61 111.8 66.06 25.65 56.71 

Pulmonary TB. 71.61 86.50 15.24 82.07 67.02 

Influenza 51.15 30.49 137.19 0.00 25.78 
Hand,foot and mouth 40.92 167. 

 
45.73 

3 
102.59 226.84 

H.conjunctivitis 35.80 40.65 5.08 0.00 15.47 

D.H.F,Total 20.46 121.96 45.73 15.36 128.89 

Melioidosis 10.22 0.00 5.08 0.00 0.00 

Chickenpox 5.11 5.08 45.73 41.03 25.78 

Herpes zoster 0.00 0.00 142.28 0.00 0.00 

 

ที่มา   :  รายงานผูปวยโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

อัตราปวย 10 อันดับแรก โรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาของประชาชน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

ในป 2561-2565 พบวา Diarrhea มีอัตราปวยสูงเปนอันดับแรกของโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา โดยมีอัตรา

ปวย 1,022.97, 955.38, 807.39, 477.02 และ 768.16 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ในป 2565 โรคที่

มีอัตราปวยสูงสุดไดแก Diarrhea รองลงมา ไดแก โรค Hand foot and mouth และ D.H.F โดยมีอัตราปวย 768.16, 

226.84, และ 128.89 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ  
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1.4  ทุนศักยภาพท่ีสําคัญขององคกรและพ้ืนที่ 

ในทุนในชุมชนของอําเภอหนองมะโมง ประกอบดวย เงิน คน ภูมิปญญา ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ไดแก  
- ทุนเงิน จากการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในชุมชน ไดนําผลกําไรจาการดําเนินงาน ในการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ โตะ เกาอี่ เตนท ชอน ชาม แกวน้ํา ฯ ใชปรับปรุงซอมแซมศาลากลางหมูบานเพ่ือใชในการประชุมและ
ทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน และอีกสวนมีการนําไปสนับสนุนเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

- ทุนคน/ทุนภูมิปญญา ในชุมชน หมูบาน ในพ้ืนที่อําเภอหนองมะโมง สวนใหญจะมีทุกหมูบาน เชน อสม. 
หมอนอย อปพร. พิธีกร มัคทายก ปราชญตางๆ ในหมูบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ ซึ่งแตละคนจะมีความเชี่ยวชาญใน 
บทบาทหนาที่ของตน และเปนผูท่ีใหความชวยเหลือ ดแูลคน และใหความรูคนในชุมชน  

- ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่อําเภอหนองมะโมง มีปาชุมชน ในทุกตําบล ประชาชนจะอาศัยปา
ชุมชนในการหาของปา เชน เห็ดโคน ผักหวาน บุก ผักซึก ในชวงฤดูฝนชาวบานก็จะออกไปจับ อ่ึง กบ ฯ  

- พื้นท่ีในเขตอําเภอหนองมะโมงเปนพื้นท่ีดินปนทราย ซึ่งเหมาะแกการทําไร ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง  
การมีและใชประโยชนชุดขอมูลชุมชน ซึ่งจะไดนํามาพิจารณาเพื่อใหรูถึงความสามารถและการมีสวนรวมในการ
ใชทุนตางๆ ที่มีในชุมชน เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับ การรูตนทุน ศักยภาพและเปาหมายใน
เชิงหลักคิดของทุนที่มีในชุมชน ในการพิจารณาประเด็นนี้จะไดพิจารณาเก่ียวกับ ทุนคน ทุนเงิน ทุนวัสดุอุปกรณ 
และทุนความรูความสามารถในการจัดการ คละกันไป ในพื้นที่มีทุนคนที่เปนแกนนําอยูหลายทาน ในหลายดาน 
โดยในดานสาธารณสุขแกนนําสวนใหญจะเปน เจาหนาที่  รพ.สต ทั้ งสองแหง อสม. หมอนอย รวมทั้ ง 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวังตะเคียน มีความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของในกิจกรรม
สาธารณสุขในระดับชุมชนหมูบานเปนอยางดี โดยเฉพาะในระดับหมูบานกิจกรรมดานสาธารณสุขสามารถ
ดําเนินการไปไดดวยดี เน่ืองจากแกนนําเปนผูดําเนินการเอง แตในระดับตําบลยังมีปญหาเก่ียวกับแกนนํา
ประสานงาน ท่ียังไมสามารถดึงศักยภาพของบุคคลเหลาน้ีออกมาได อยางไรก็ตาม แกนนําหลายทานมีปญหา
เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสาธารณะ เนื่องจากหลายทานที่รับหนาที่ทางสังคมหลายอยาง จนไมมีเวลา
วางหรือเวลาสวนตัว เปนตน ดานทุนเก่ียวกับเงิน ปจจุบันมีหนวยงานท้ัง รพ.สต. และ เทศบาลใหทุนสนับสนุน
การดําเนินงานในดานสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลวังตะเคียน และยังมี
การขอรับทุนที่มาจากกองทุนเพ่ือการกูยืมตางๆ ในหมูบานอีกดวย แตยังไมไดรับการรวมมือมากนักเนื่องจากบาง
กลุมยังไมเขาใจถึงบทบาทของกองทุนและขอมูลการใชจายเงินของกองทุน ดานทุนสถานที่ วัสดุอุปกรณนับไดวา 
มีพอเพียงสําหรับประกอบกิจกรรม เชน ศาลากลางบาน สํานักงานเทศบาลและวัดสามารถใชเปนที่พบปะและจัด
กิจกรรมเก่ียวกับสาธารณสุขได ขอดอยประการหน่ึง คือ ไมมีผูนําภาคประชาชนระดับตําบลที่สามารถประสาน
ทุกฝายใหทํางานสาธารณะไดอยางสอดคลองกัน ผลักดันกิจกรรมสาธารณะใหคนสวนใหญยอมรับและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงตองมีการพัฒนาตอยอดผูนําดานสุขภาพเพ่ือประโยชนตอสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
ในเทศบาลตําบลวังตะเคียนทุกคน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูพิการ แมและเด็ก กลุมผูปวยโรคเร้ือรัง และผูประกอบ
อาชีพเสี่ยง จะไดมีความรูและดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวได  
1.4.1 ทุนดานสุขภาพ 

 -กลุมผักปลอดสารพิษบานหนองมะโมง บานประชารัฐ 

 -ชมรมออกกําลังกาย อสม.บานหนองมะโมง 

 -สวนสมุนไพรบานประชารัฐ 

 -ชมรมผูสูงอายุแสนสุขบานหนองมะโมง 

 -ชมรมคุมครองผูบริโภค 
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1.4.2 ดานสังคม 

 -เทศบาลตําบลหนองมะโมง 

 -สภาเด็กตาํบลหนองมะโมง 

 -วัดเขาดิน 

 -โรงเรียนเขาดิน (วันครู 2505) 

 -โรงเรียนบานดอนใหญ 

 -ชมรมผูสูงอายุบานหนองมะโมง 

 -ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง 

 -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี 

1.4.3 ดานสิ่งแวดลอม 

 - ศนูยพัฒนาที่ดิน (เกษตรน้ําฝน) 

 - โรงงานผลิตเอธานอล 

 - ธนาคารน้ําใตดินเทศบาลหนองมะโมง 

 - ศนูยศึกษาธรรมชาติ (สระ 400 ไร) 

1.4.4 ดานเศรษฐกิจ 

 -ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองมะโมง 

 -กลุมไมกวาด 

 -กลุมจักสานไม  

 -กลุมปลูกแคนตาลูบ 

 -เจดียวัดเขาดิน 

1.4.5 ดานนโยบายและกฎหมาย  

 -กองทนุหลักประกันสุขภาพแหงชาติระดับพื้นที่ 

 -เทศบาลตําบลหนองมะโมง 

 -คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ/ตําบล 
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แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง 
วิสัยทัศน  

“เปนโรงพยาบาลที่มีความเปนเลิศ ดานการจัดการเครือขาย ภายในป 2567 ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1.การพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  
2.การบริหารทรัพยากรตามหลักธรรมาภิบาล 
3.การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายสุขภาพในการจัดการสุขภาพ 
 

คานิยมรวม  (Core Value)  
มุงเนนมาตรฐาน บริการดวยหัวใจ หวงใยสุขภาพ 
 

อัตลักษณ 
รับผิดชอบ ชื่อสัตย มีวินัย 
 

เปาประสงค (Goal) 
  “ประชาชนมีสุขภาพดี  เจาหนาที่มคีวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  4 ประเด็น 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัยฯ  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุก  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน 
 
แนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติการ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัยฯ  
1.การสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรค 

     1.1 ลดการปวย/ตาย ลดภาวะแทรกซอนจากโรค NCD (Stroke, Sepsis , STEMI) /TB และโรคที่เปน

ปญหาของพื้นที่ 

     1.2 สงเสรมิดานพัฒนาการสมวัย/สูงดสีมสวน 

     1.3 ลดปญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ 

   กลยุทธ (Strategy) 

  1.สงเสริมภาคีเครือขายในการบูรณาการสงเสรมิสุขภาพ และปองกันโรคทุกกลุมวัย 

         -การจัดทําแผนชุมชนโดยชุมชน/หมูบาน 

         -การสรางภาคีเครือขายชุมชนใหเขมแข็งเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมสามารถแกไขปญหาของ 
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ชุมชนได ดวยแนวคิด รวมคิด รวมทํา รวมแกไข รวมรับผลประโยชน 

    -การสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

               2. สถานบริการและภาคีเครือขายดําเนินการดาน อนามัยสิ่งแวดลอม ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

และตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 

-การสรางระบบเตือนภัยสุขภาพ(เพื่อใหชุมชนนําไปใชเตือนภัยสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได) 

-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหสอดคลองกับวิถีชุมชน  

-การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Challenge 

-การสรางพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตั้งแตปฐมวัย โดยการมีสวนรวมของครอบครัว โรงเรยีน 

และชุมชน 

-การสอนเพศศึกษารอบดานในสถานศึกษา 

-การสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตใหวัยรุน โดยใชยุทธศาสตร TO BE No.1  

-การใหยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในกลุมวัยเรยีน และหญิงวัยเจริญพันธุ (ระยะสั้น) 

-การใหยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนในกลุมหญิงต้ังครรภ (ระยะสั้น) 

-การเสริมสรางความรู ความเขาใจ เร่ืองภาวะโลหิตจางและการขาดสารไอโอดีน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุก  
         2. จัดบรกิารสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  

         2.1 พัฒนาระบบบริการกระบวนการดูแลตอเนื่อง เชื่อมโยงการบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิ (Primary 

care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary care) แบบไรรอยตอแตละรายสาขา Service Plan 

          กลยุทธ 

           1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Planใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดครอบคลุม 

ทั่วถึง เปนธรรม และปลอดภัย 

 -การจัดทํา CPG (Clinical Practice Guideline) ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและโรคของผูปวย 

 -พัฒนาระบบสงตอ (Referral System) ที่มีประสิทธิภาพไรรอยตอ 

            2.สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครอืขาย เชน ทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหมีสวนรวม

ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

            3.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง  HA / LA  

            4.พัฒนาคุณภาพระบบขอมูลสุขภาพเพ่ือสนับสนนุการจัดบริการ  

 

 

 

 

 



 

 

-19- 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ 
          3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

          3.1 ดานสิทธิประโยชน 

          3.2 ดานศักยภาพบุคลากร 

         3.3 ดานสวัสดิการท่ัวไป 

         3.4 ดานสมดุลชีวิตกับการทํางาน (Happinometer) 

     กลยุทธ 

1. สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือขาย จตุพลัง ผานเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู 
-สรางระบบใหเกิดการปรับตัว ปรับกระบวนทัศน สูองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
-เสริมสรางคานิยม บรกิารลูกคาภายใน (บุคลากร) 

2. พัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ 
-การเสริมสรางความเขมแข็งของทีมสหวิชาชีพ 

3. พัฒนาระบบการวางแผนกําลังคนเครือขายบริการสุขภาพ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการกําลังคนใหมีประสิทธิภาพ (ความพอเพียง ความกาวหนา คาตอบแทน  

ความสุขในการทํางาน)  
-การเสริมสรางสัมพันธภาพของบุคลากร 
-การพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน สูองคกรแหงความสุข  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและย่ังยืน 
          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพประสิทธิภาพคูคุณธรรม 

          4.1 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          4.2 การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

          4.3 การมุงเนนการนําและการอภิบาลระบบ (องคกรคุณธรรม) 

      กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีคุณภาพและใชประโยชนรวมกัน 
 -การพัฒนาระบบ IT เชื่อมโยงทุกระบบงานเปนฐานขอมูลเดียวกันแบบเบ็ดเสร็จ 
 (ตามแนวคิด Digital Hospital) 

2. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ  
ใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาศกัยภาพบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในดานระเบียบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม การพัฒนาระบบการนําอยางมีวิสัยทัศน และรับผิดชอบตอสังคม 
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4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนางานประจําสูงานวิจัย ดานการบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

5. การบริหารจัดการระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
 -จัดทําแผนทางการเงินที่มปีระสิทธิภาพ (Planfin) 
 -ปรับเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ 
 -พัฒนาระบบงานสู Smart Hospital 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย  

โดยการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขายสุขภาพทุกภาคสวน 

จํานวน  15  โครงการ เปนเงิน 223,271.64 บาท 

 

 

 



สป. กรม/กอง เงินบํารุง กองทุนสุขภาพตําบล งบ PP อื่นๆ จํานวน รอยละ

1 พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุก

กลุมวัย โดยการมีสวนรวมของประชาชนและภาคี

เครือขายสุขภาพทุกภาคสวน 15 0 0 26,680.00    87,609.00         108,982.64  0 223,271.64  56.68

2 พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุก 5 0 0 29,300.00    0 0 -    29,300.00    7.44

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ 5 0 0 69,520.00    0 0 0 69,520.00    17.65

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความ

พอเพียงและยั่งยืน

8 0 0 71,800.00    0 0 0

71,800.00    18.23

รวมทั้งสิ้น 33.00           -   -      197,300.00  87,609.00        108,982.64 -    393,891.64  100.00 

ผูอนุมัติแผน................................................................

              (                                         )

ตําแหนง  ..................................................................

สรุปโครงการและงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร  โรงพยาบาลหนองมะโมง ปงบประมาณ พ.ศ.2566

ลําดับ ประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ
แหลงงบประมาณ/จํานวน(บาท) รวมงบประมาณ (บาท)
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แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกรรมหลัก : เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

1 1.รอยละของเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาการสมวัย 1.เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุ เด็กอายุ 9, 18, 30, ตุลาคม 2565 ถึง - - - - - นางสาววิชุตา 

ไดรบัการตรวจคัดกรอง เด็กหนองมะโมงสุขภาพดี 0-5 ป ใหมีพัฒนาการสมวัยตาม 42, 60 เดือน ในพื้นที่ กันยายน 2566 ทินวงษปาน

พัฒนาการ ชวงอายุ หมู 1 บานหนองมะโมง

เปาหมายรอยละ 90 กิจกรรมหลัก 2.เพ่ือคนหาเด็กอายุ 0-5 ป ทีมี หมู 2 บานทุงโปง

1. การตรวจประเมินคัดกรอง พัฒนาการ พบสงสัยลาชาและ หมู 12 บานประชารัฐ

2.รอยละของเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการกระตุนติดตามทันเวลา

มีพัฒนาการสมวัย  1.1 สํารวจจัดทําทะเบียนเด็ก 3.เพ่ือสงตอเด็กที่มีพัฒนาการลา

เปาหมายรอยละ 85 อายุ 0-5 ป ในพ้ืนที่และทํา ชาไดรับการกระตุนดวย TEDA4I

แบบบันทึกการตรวจพัฒนา หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน

3.รอยละของเด็กปฐมวัยการเด็ก แยกรายเดือน 4.เพ่ือสงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต

ที่ไดรับการตรวจพัฒนา  1.2 สงบัตรนัดใหผูปกครองพาพัฒนาการสมวัย พรอมเรียนรู

การ พบสงสัยลาชา เด็กอายุ 0-5 ป มารับการ ตามชวงวัย

เปาหมายรอยละ 20 ตรวจพัฒนาการตามชวงอายุ

 1.3 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม

4.รอยละของเด็กปฐมวัย ชวงอายุตามคูมือเฝาระวังและ

พัฒนาการสงสัยลาชา สงเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ไดรบัการติดตาม (DSPM) ทั้ง 5 ดาน ไดแก

เปาหมายรอยละ 90 GM/FM/RL/EL/PS

* กรณพีัฒนาการสมวัย 

แนะนําใหผูปกครองฝกทักษะ

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา(ตั้งแต
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

ในชวงอายุตอไป

* กรณพีัฒนาการพบสงสัยลา 

ชาหรือไมผานดานใดดานหนึ่ง

แนะนําใหผูปกครองฝกทักษะ

เรื่องนั้นบอยๆ เปนเวลา 1 

เดือน แลวมาพบเจาหนาที่ 

เพ่ือประเมินซ้ํา

* กรณนีัดกระตุนติดตาม 1 

เดือนแลว ประเมินยังไมผาน

ใหสงตอ จนท.รพช. กระตุน

ของ TEDA4I

* กรณพีัฒนาการลาชา สงตอ

จนท.รพช. กระตุน TEDA4I

ทันที

2.พัฒนาศักยภาพและสราง

ความรวมมือภาคีเครือขาย

บุคลากรสาธารณสุข ศพด.

ผูปกครองและ อสม. ในการ

ตรวจคัดกรองพัฒนการให

สมวัยอยางตอเนื่องในสถาน

บริการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และที่บาน

- - - - - -รวมเงินท้ังสิ้น
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา(ตั้งแต
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

หมายเหตุ : DSPM (คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย)

             TEDA4I (คูมือประเมินเพ่ือชวยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปญหาพัฒนาการ)

พัฒนาการ 5 ดาน 1. ดานการเคลื่อนไหว (GM: Gross Moter)

2.ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา (FM: Fine Moter)

3.ดานความเขาใจภาษา (RL: Receptive Language)

4.ดานการใชภาษา (EL: Expressive Language)

5.ดานการชวยเหลือตัวเองและสังคม (PS: Personal and Social)
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แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกรรมหลัก : เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

2 1.รอยละเด็ก 0-5 ป โครงการเด็กปฐมวัยหนองมะโมง  1.เพ่ือสงเสริมเฝาระวังการเจริญ เด็กอายุ 0-5 ป ในพ้ืนที่ ตุลาคม 2565 ถึง - - - - - นางสาววิชุตา 

สูงดีสมสวนและสวน สูงดีสมสวน ปราศจากโรค เติบโตและภาวะโภชนาการเด็ก หมู 1 บานหนองมะโมง กันยายน 2566 ทินวงษปาน

สูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ปฐมวัย หมู 2 บานทุงโปง

เปาหมายรอยละ 66 กิจกรรมหลัก 2.เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ หมู 12 บานประชารัฐ

1.สํารวจรายชื่อและจัดทําแบบบันทึก และตระหนักเก่ียวกับภาวะทุพ

2.รอยละของเด็ก 6 ขอมูลของเด็กปฐมวัย ให อสม. โภชนาการในเด็กปฐมวัย

เดือน ถึง 5 ป ไดรับ ชวยติดตาม 3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให

ยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก 2.เฝาระวังติดตามการเจริญเติบโต บริการสาธารณสุขและการเฝา

เปาหมายรอยละ 80 ของเด็กปฐมวัย ทุก 3 เดือน ระวังทางโภชนาการในคลินิก

 2.1 ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบ สุขภาพเด็กดี (WCC) และศูนย

อกและวัดรอบศรษีะ พัฒนาเด็ก

 2.2 บันทึกขอมูลและประเมินผลลง

กราฟการเจริญเติบโตของเด็ก

 2.3 สรุปผลใหผูปกครองทราบ

3.ใหคําแนะนําผูปกครอง

 3.1 กรณเีด็กน้ําหนักเกินหรอือวน

 3.2 กรณเีด็กน้ําหนักนอย เตี้ย ผอม

4.เสริมสรางพฤติกรรมกิน กอด

เลน เลา เฝาดูฟน เพ่ือเสริมสราง

ไอคิวและอีคิวของเด็ก

5.ติดตามการทานยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา(ตั้งแต
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

ของเด็ก ตามที่ จนท. แนะนําใหทาน

(สัปดาหละ 1 ครั้ง)

- - - - - -

หมายเหตุ : ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง ภาวะที่เด็กบริโภคอาหารและไดรับสารอาหารไมเหมาะสมทั้งปริมาณและชนิดอาหาร

ซึ่งอาจจะไดรบัมากเกินความตองการจนมีภาวะอวน (อวน) หรือไดรับอาหารนอยเกินไปจยเกิดภาวะขาดสารอาหาร (ผอม)

กิน หมายถึง การดูแลสุขภาพของเด็กใน 4 เรื่อง ไดแก อาหารครบ 5 หมู สุขอนามัย การเจริญเติบโต กิจวัตรประจําวัน

กอด หมายถึง การสรางความผูกพันระหวางลูกกับพอแมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เลน หมายถึง การสงเสริมพัฒนาการ/ไอคอวอีคิว

เลา หมายถึง การสรางนิวัยรักการอาน

รวมเงินท้ังสิ้น
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แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกรรมหลัก : เด็กไทยมีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวัย

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

3 1.เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 โครงการเด็กวัยเรยีน มีพัฒนาการ 1.เพ่ือประเมินเฝาระวังติดตาม นักเรยีนชั้น ตุลาคม 2565 ถึง - - - - - นางสาววิชุตา 

ป สูงดีสมสวน สมวัย สูงดีสมสวน สุขภาพแข็งแรง ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ป.1-ป.6 กันยายน 2566 ทินวงษปาน

เปาหมายรอยละ 67 2.เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการ รร.วัดเขาดิน

กิจกรรมหลัก ที่ถูกวิธี และมีพัฒนาการสมวัย จํานวน  62  คน

2.เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับ1.จัดทําทะเบียนรายชื่อนักเรียน สุขภาพแข็งแรง รร.บานดอนใหญ

ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ชั้น ป.1-ป.6 จํานวน  9  คน

เปาหมายรอยละ 70 2.ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบ

ศรีษะ และวัดรอบเอว

3.ตรวจสุภาพนักเรียนในโรงเรียน

10 ทา ตรวจวัดสายตาดวยแผน

 E-Chart และตรวจภาวะโภหิตจาง

นักเรยีน ป.1

4.บันทึกขอมูลนักเรียนลงในสมุด

ตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน

เทอมละ 1 ครั้ง

5.นําขอมูลมาบันทึกลงโปรมแกรม

HOSxP XE เพ่ือประเมินภาวะ

การเจรญิเติบโตของนักเรียน

6.สรุปผลการเจรญิเติบโตคืนขอ

มูลนักเรียนใหคุณครูและใหคําแนะ

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมา
ณรวม 
(บาท)
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมา
ณรวม 
(บาท)

นํานักเรียน

*กรณีเด็กน้ําหนักเกินหรืออวน

*กรณีเด็กน้ําหนักนอย เตี้ย ผอม

7.จายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กใหคุณ

ครูอนามัยโรงเรยีนแจกใหเด็กทาน

สัปดาหละ 1 ครั้ง

8.สงเสริมใหโรงเรียนเขารวมการ

ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

(โรงเรียนรอบรู)

- - - - - -รวมเงินทั้งสิ้น
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แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกรรมหลัก : ใหความรูดานเพศวิถีศึกษา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

4 อัตราการคลอดมีชีพ โครงการครอบครัวอบอุน วัยรุน 1.เพ่ือใหนักเรียนเยาวชนมีความรู นักเรียน ป.5-6 ตุลาคม 2565 ถึง งบกองทุน - - 9,270 - นางสาววิชุตา 

ในหญิงอายุ 10-14 ป วัยใส เขาใจเร่ืองเพศ ความเขาใจเรื่องเพศศึกษาและ จํานวน 20 คน กันยายน 2566 สุขภาพตําบล ทินวงษปาน

ตอจํานวนประชากร พัฒนาการของตนเองเมื่อเขาสู ผูปกครองและ อสม. 9,270 บาท

หญิงอายุ 10-14 ป กิจกรรมหลัก วัยรุน จํานวน 20 คน

พันคน 1.ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 2.เพ่ือใหนักเรียนเยาวชนมีความรู รวม 40 คน

(คาเปาหมาย ป2565 ประสานงานกับคณะคุณครูและ และทักษะในการจัดการกับสถาน

อัตรา 0.9 ตอพันคน) เจาหนาที่ผูเก่ียวของ การณที่เก่ียวของกับเรื่องเพศ

2.จัดทําหนังสือขออนุญาตจัดทํา 3.เพ่ือใหผูปกครอง แกนนําใน

โครงการภายในโรงเรยีน เพ่ือให หมูบาน ไดเขาใจปญหาการมี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 เพศสัมพันธของวัยรุนและรวมกัน

เขารวมอบรมโครงการดังกลาว หาแนวทางปองกันและแกไข

3.จัดอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ อยางเขาใจ

กับกลุมเปาหมาย

     – ใหความรูเรื่อง ปญหาและ

ผลกระทบของการตั้งครรภกอนวัย

อันควร

     – ใหความรูเรื่องเพศสัมพันธ

อยางปลอดภัย และวิธีการคุมกําเนิด

     – แบงกลุมยอยแลกเปลี่ยน

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา(ตั้งแต
วันที่-ถึงวันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

เรยีนรูภายใตกรอบแนวคิด “วัยรุน”

ครอบครวั ชุมชน ชวยแกไขปญหา

ทองกอนวัยอันควรไดอยางไร

4.สรุปประเมินผลการดําเนินงาน

และรายงานผลการดําเนินโครงการ

- - - - - -รวมเงินท้ังสิ้น
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แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ)  / กิจกรรมหลัก : ตรวจสุขภาพชองปากและทาฟลูออไรดวานิชเพื่อปองกันฟนผุแกเด็กพรอมใหทันตสุขศึกษา

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

5 โครงการ :เด็กหนองมะ

โมงฟนดี

1.เพ่ือแกไขปญหาฟนผุ

ใหกับเด็ก

สถานบริการในอําเภอ

หนองมะโมง

มกราคม 66- - 39,004 - - นางสาวขวัญใจ    

ประจําแถว

กิจกรรม ศพด.9 แหง กันยายน 66

๑.ตรวจฟนเด็กในศพด.

พรอมท้ังทาฟลูออไรดวา

นิชเทอมละ1 ครั้ง

โรงเรียนประถม13แหง นายภาคภูมิ ทองบุญ

๒. ตรวจสุขภาพชองปาก

ทาฟลูออไรดวานิชและให

ทันตสุขศึกษาเพื่อปองกัน

ฟนผุแกเด็ก ที่มีอายุ

6-12ป ในโรงเรียน

ประถมศึกษาในอําเภอ

หนองมะโมงเทอมละ1ครั้ง

39,004 - 39,004 - -

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  ทันตกรรม  โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

เด็ก3ป - 5 ป ไดรับ

การตรวจสุขภาพชอง

ปากและทาฟลูออไรด

วานิชอยางนอยปละ ๒

 ครั้ง                    

เด็ก6ป - 12 ป ไดรับ

การตรวจสุขภาพชอง

ปากและทาฟลูออไรด

วานิชอยางนอยปละ 2

 ครั้ง

รวมเงินทั้งหมด (สามหมื่นเกาพันส่ีบาทถวน)

เงนิ PP 

39003.64

๓๑



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ) / กิจกรรมหลัก : การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66เมย.-มิย.66กค.-กย.66

6 ประชาชนอายุ 35 
ปขึ้นไปไดรบัการ
คัดกรองความเส่ียง
ตอโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงไมนอยกวา
รอยละ 95

คัดกรองความเส่ียงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ประจําป 
2566

1.เพ่ือใหประชาชนอายุ
 35 ปขึ้นไป ไดรบัการ
คัดกรองความเส่ียงตอ
โรคเบาหวาน และ     
โรคความดันโลหิตสูง    
2.เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของ
กลุมเสี่ยงใหเปนกลุม
ปกติ 3.ลดการเกิดโรค 
DM HTรายใหมในกลุม
เสี่ยงสูง

ประชาชน
อาย3ุ5 
ปขึ้นไป
หมูที่ 
1,2,12/
 จํานวน
630 คน

1 
ตุลาคม

2565-  
 30

กันยายน
2566

งบ 
กองทุน
สุขภาพ
ตําบล 

24,814 
บาท

24,814 - - - นางสาว  
รัณญภัช
สิงหสม

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยทุธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย
/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแต

วันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๓๒



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66เมย.-มิย.66กค.-กย.66
ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย
/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแต

วันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก                                
  ขั้นเตรียมการ                         
1.ประชุมชี้แจงการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการใหอสม.ทราบ          
2.เตรียมเอกสารแฟมสุขภาพครอบครัว
แตละละแวก /แบบบันทึกสุขภาพแตละ
ชวงอายุของประชากร                  
3.แบบสํารวจประชากรทุกหลังคาเรือน
4.แบบสํารวจบันทึกขอมูลสาธารณสุข
ครอบครัว                                 
5.แบบคัดกรองประชากรอาย3ุ5ปขึ้นไป

นางสาว  
รัณญภัช
สิงหสม

๓๓



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66เมย.-มิย.66กค.-กย.66
ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

เปาหมาย
/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแต

วันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ขั้นดําเนินการ                            
1.อสม.ลงพ้ืนที่สํารวจพรอมบันทึก
ขอมูลประชากร และสอบถามและ
บันทึกขอมูลคัดกรองความเส่ียงของ
ประชากรอาย3ุ5ปขึ้นไป (สถานะการ
อยูอาศัย ประเภท 1,3) ที่ยังไมปวย  
2.จนท.ตรวจสอบขอมูลประชากรที่
สํารวจพรอมบันทึกขอมูลประชากรใน
HOS XPใหเปนปจจุบัน                 
3.จนท.ทําบัตรนัดเชิญกลุมเปาหมาย
ตรวจคัดกรองระบุตามวัน เวลา ตรวจ
คัดกรอง                                  
4.ทําหนังสือประชาสัมพันธให
ผูใหญบานประกาศแจงวัน/เวลาตรวจ
คัดกรอง
5.อสม.และจนท.ตรวจคัดกรองตามวัน
และเวลาแจงประกาศ
6.อสม.ติดตามตรวจคัดกรองใน
กลุมเปาหมายที่ยงัไมไดรับการตรวจ 
ตามละแวกรับผิดชอบ                
7.จนท.คียขอมูลคัดกรองในระบบHOS 
XP
ขั้นสรุปผล
1.สรุปผลโครงการ
2.รายงานผลดําเนินโครงการ

นางสาว  
รัณญภัช
สิงหสม

24,814 24,814 0 0 0รวมเงินทั้งหมด (สองหมื่นส่ีพันแปดรอยสิบส่ีบาทถวน)

๓๔



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย(ดานสุขภาพ) / กิจกรรมหลัก : การสราง HL  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66เมย.-มิย.66กค.-กย.66

7 กลุมเสี่ยงโรคไม
ติดตอเรื้อรังมีความ
รอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรม
สุขภาพ รอยละ 70

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม
เสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง ประจําป 2566

1.เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของ
กลุมเสี่ยงใหเปนกลุมปกติ
2.เพ่ือลดจํานวนผูปวย
โรคเรื้อรังรายใหม

50 คน 1 
ธันวาคม 
2565 -

 30
กันยายน
 2566

งบ PP 
7,498

7,498 - - - นางสาว  
รัณญภัช
สิงหสม

กิจกรรมหลัก คลินิก Pre-DM HT
ขั้นเตรยีมการ 
1.ประชุมชี้แจงแผนงานกิจกรรม
ทบทวนความรูใหอสม.กอนปฏบิัติงาน   
        2.จัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงจาก
การคัดกรองสุขภาพ
3.จัดทําบัตรนัดกลุมเสี่ยง/แบบประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ เพ่ือนัดหมายกลุมเสี่ยงอบรมให
ความรูโรคไมติดตอเรื้อรัง และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยทุธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงาน  บริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย
/จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแต
วันที-่ถึง
วันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

๓๖



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66เมย.-มิย.66กค.-กย.66

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย
/จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแต
วันที-่ถึง
วันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท) ผูรับผิดชอบ

ขั้นดําเนินการ
 1.อบรมกลุมเส่ียงสูงเรื่องโรคไมติดตอ
เร้ือรัง/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพดวยหลัก 3อ.2ส.จํานวน 50 คน
         2.นัดติดตามกลุมเสี่ยงสูง
ประเมินภาวะสุขภาพหลังเขารับการ
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทุก
 3 เดือน          3.นัดติดตามกลุมเสี่ยง
ประเมินภาวะสุข ภาพหลังใหคําแนะนํา
 ทุก 6 เดือน           

 

ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
-สรุปและประเมินผลโครงการ

7,498 7,498 - - -รวมเงินทั้งหมด (เจ็ดพันส่ีรอยเกาสิบแปดบาทถวน)

๓๗



แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกรรมหลัก : การเอกซเรยเตานมเคลื่อนที่ (Mammogram)  ในสตรีกลุมเสี่ยงและดอยโอกาส

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

8 รอยละสตรีกลุมเสี่ยง 

และดอยโอกาส 

ไดรับการคัดกรองปจจัย

เสี่ยงโรคมะเร็งเตานม

รอยละ 80 ขึ้นไป

โครงการคัดกรองมะเร็งเตา

นมโดยเครื่องเอกซเรยเตานม

เคลื่อนที่ (Mammogram)  

ในสตรีกลุมเสี่ยงและดอย

โอกาสเฉลิมพระเกียรติและ

ถวายเปนพระราชกุศลแด  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัวในโอกาสเจริญพระ

ชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

 28 กรกฎาคม 2566

2.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระวชิร

เกลาเจาอยูหัวในโอกาส

เจริญพระชนมพรรษาครบ

 71 พรรษา 28 

กรกฎาคม 2566

1. สตรีกลุมเสี่ยง

และสงสัยจะเปน

โรคมะเร็งเตานม

 จํานวน 3๐๐ 

ราย

1 ตุลาคม

2565-   30

กันยายน2566

งบ PP

คาอาหาร

วางและ

อาหาร

กลางวัน

วันละ 

100บาท/

คน เปนเงิน

 30,000

 บาท

- - - 46,600 นางขนิษฐา

 แจมรัศมี

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

รอยละสตรีกลุมเสี่ยง 

ที่พบเสี่ยง ไดรับการ

ตรวจคลํา     เตานม  

รอยละ100

1. ประชุมเตรยีมการจัด

กิจกรรม

๒.2 เพื่อรณรงคใหสุข

ศึกษา ประชาสัมพันธ ให

ประชาชนทั่วไป และสตรี  

เขาใจเรื่องมะเร็งเตานม

2. เจาหนาที่

สาธารณสุข และ

บุคลากรที่

เก่ียวของ (มูลนิธิ

กาญจนบารม/ี 

อสม.) จํานวน  

60 คน

คาอาหาร

วางและ

อาหาร

กลางวัน

วันละ 

100บาท/

คน เปนเงิน

 6,000 

บาท

รอยละสตรีกลุมเสี่ยง 

และสงสัยวาจะเปน

มะเร็งเตานมไดรับการ

เอกซเรยเตานม รอยละ

 80

2.ประชาสัมพันธกิจกรรม

โครงการฯ ประสานงานขอ

ความรวมมือสวนราชการที่

เก่ียวของ  ดังนี้

2.๓ เพ่ือตรวจคัดกรอง 

และเอกซเรยเตานมโดย

เครื่องแมมโมแกรม 

(Mammogram) ในสตรี

ที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด

มะเร็งเตานมที่ดอยโอกาส

คาถาย

เอกสาร

แบบฟอรม

บันทึกการ

ตรวจเตา

นมชุดละ2

 บาท 

จํานวน

300ชุด 

เปนเงิน 

600 บาท
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

2.1 รณรงคประชาสัมพันธให

 อสม.คนหา คัดกรองให

ความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งเตา

นม สอนการตรวจเตานม

ดวยตนเองแกสตรีอายุ 25 ป

ขึ้นไป อําเภอละ ๓๐๐ คน 

และสงตอสตรีที่มีความเสี่ยง

ใหบุคลากรสาธารณสุขตรวจ

คลํา เตานม เพ่ือมารวมงาน

ในวันจัดกิจกรรมฯ

คาจาง

เหมาจัด

ตกแตง

สถานที่พิธี

เปดเปนเงนิ

 10,000

บาท

2.2สงบุคลากรที่เกี่ยวของ 

เชน แพทย  พยาบาล  

เจาหนาที่สาธารณสุข  

มารวมใหบริการในวันจัด

กิจกรรม

2.3 จัดเตรียมสถานที่

สําหรับมหกรรมฯ

   -เวทีกลาง  พรอมอุปกรณ

เครื่องเสียง

  - สถานที่สําหรับผูรวมพิธี

เปด/ผูรวมงานฯและ

ผูเขารวมกิจกรรมฯ
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

 - สถานที่สําหรับ รถ

ประชาสัมพันธ, รถ

นิทรรศการ ,รถตรวจเตานม

และรถตรวจเอ็กซเรยเตานม

เคลื่อนที่ (Mammogram) 

จํานวน 4 คัน

3.จัดกิจกรรมโครงการคัด

กรองมะเรง็เตานมโดย

เครื่องเอกซเรยเตานม

เคลื่อนที่ฯ รวมกับมูลนิธิกาญ

จนบารมี

3.1 ประชุมวิชาการให

ความรูโรคมะเร็งเตานม การ

ตรวจเตานมโดยบุคลากร

สาธารณสุข และการตรวจ

เตานมดวยตนเอง

 3.2 คัดกรอง คนหาผูมี

ความเสี่ยงตอการเกิด

โรคมะเร็งเตานม จากแบบ

คัดกรองปจจัยเสี่ยงฯ

3.3 ใหความรูเก่ียวกับ

โรคมะเร็งเตานม  ณ  รถ

นิทรรศการเคลื่อนที่
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

3.4  สอนการตรวจเตานม

ดวยตนเองจากหุนจําลองเตา

นม

3.5  ตรวจเตานมโดย

พยาบาล และเจาหนาที่

สาธารณสุข ตามแบบบันทึก

การตรวจฯ

3.6 ตรวจเตานมโดยแพทย 

 ณ  รถตรวจเตานม

3.7 เอกซเรยเตานมโดย

เครื่องแมมโมแกรม 

(Mammogram) ในสตรีกลุม

เสี่ยงที่สงสัยวาจะเปนมะเร็ง

เตานม  ณ  รถเอกซเรย

เคลื่อนที่

3.8 สงตอผูที่สงสัยจะเปน

มะเร็งเตานมไปยัง

โรงพยาบาล หรือศูนยรักษา

โรคมะเร็ง เพ่ือรักษาตอ

3.9 สรุปผลการจัดกิจกรรม

46,600 - - - 46,600รวมเปนเงิน (ส่ีหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน)
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แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)/กิจกรรมหลัก : ผูสูงอายุกลุมภาวะพ่ึงพิงเขาถึงระบบบริการที่มีคุณภาพตามชุดสิทธิประโยชน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

9 1.รอยละของตําบลที่มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care ) ใน
ชุมชนผานเกณฑ รอยละ 
100

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุขเพ่ือ
รองรับการดูแลระยะ
ยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง
กิจกรรมหลัก  
Conference cases 
ในพ้ืนที่อําเภอหนอง
มะโมง ทั้ง 4 ตําบล

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการดูแลระยะยาวในพ้ืนที่
ใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง     2. เพ่ือให
ผูสูงอายุกลุมภาวะพ่ึงพิงไดเขาถึงระบบ
บริการที่มีคุณภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชนโดยการมีสวนรวมของ
ครอบครวั ชุมชน และทองถ่ิน

ตําบลดูแล
ผูสูงอายุระยาว
ทั้ง 4 ตําบล

เมษายน - 
กันยายน 
2566

เงินบํารุง
26,680 บาท

0 0 17,680 9,000 นางสาวรินทณทัภัส  
  ธันยธาดาสุขขจร

10 2.ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ไดรบัการดูแลตาม Care 
Plan รอยละ 95

โครงการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง

1.เพ่ือใหผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได
เขาถึงระบบบริการที่มีคุณภาพตามชุด
สิทธิประโยชน

ผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงทุก
คนทุกสิทธิการ

รักษา

มกราคม - 
ธันวาคม 
2566

งบ อปท.
LTC จาก
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ
ทองถ่ิน

43,825 บาท

625 10,800 10,800 21,600 นางสาว รินทณทัภัส 
  ธันยธาดาสุขขจร

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏบิติัการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

วตัถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก

๔๓



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

9 1.รอยละของตําบลที่มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care ) ใน
ชุมชนผานเกณฑ รอยละ 
100

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุขเพ่ือ
รองรับการดูแลระยะ
ยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง
กิจกรรมหลัก  
Conference cases 
ในพ้ืนที่อําเภอหนอง
มะโมง ทั้ง 4 ตําบล

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการดูแลระยะยาวในพ้ืนที่
ใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง     2. เพ่ือให
ผูสูงอายุกลุมภาวะพ่ึงพิงไดเขาถึงระบบ
บริการที่มีคุณภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชนโดยการมีสวนรวมของ
ครอบครวั ชุมชน และทองถ่ิน

ตําบลดูแล
ผูสูงอายุระยาว
ทั้ง 4 ตําบล

เมษายน - 
กันยายน 
2566

เงินบํารุง
26,680 บาท

0 0 17,680 9,000 นางสาวรินทณทัภัส  
  ธันยธาดาสุขขจร

ผูรับผิดชอบวตัถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วนัที-่ถึงวนัที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)
ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก

3.ประชากรสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประ
สงค รอยละ 52

4.ผูสูงอายุมีแผนสงเสริม
สุขภาพดี (Wellness Plan)
 รอยละ 50

70,505 625 10,800 28,480 30,600

นางสาว รินทณทัภัส 
  ธันยธาดาสุขขจร

ไมใช
งบประมาณ

0 0 011 สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมการ
เสริมสรางสุขภาพใน
ชมรมผูสูงอายุคุณภาพ

1.เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรอบรู
ดานสุขภาพ มีสุขภาพดี ลดภาวะพึ่งพิง
ในสังคม

ผูสูงอายุกลุม
ติดสังคม (ADL
 12 คะแนนข้ึน

ไป)

มีนาคม - 
กันยายน 
2566

รวมเงินท้ังหมด

0

๔๔



แผนงาน : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม / กิจกรรมหลัก :  พัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน GREEN & CLEAN  HOSPITAL 

ตัวชี้วัดโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

12 โรงพยาบาล

พัฒนาอนามัย

สิ่งแวดลอมไดตาม

เกณฑ GREEN &

 CLEAN 

Hospital 

Challenge 

(ระดับมาตรฐาน

ขึ้นไป)

โครงการ พัฒนางาน

GREEN & CLEAN

 Hospital 

Challenge 

กิจกรรมหลัก

1.ทบทวนการ

ดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรคในปที่ผาน

มา

Challenge

1.เพื่อใหเกิดการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการสรางเสริมสุขภาพ

2.เพื่อใหบุคลากรมีความ

ตระหนักและมีสวนรวมใน

กิจกรรมการจัดการ

สิ่งแวดลอม

เพื่อสรางเสริมสุขภาพ

1 แหง ตค.65-ก.ย.66 - - - - - นายสมเกียรติ 

อุทัยวงษ

เปาหมาย/

จํานวน

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

หนวยงาน กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม 

(บาท)
ระยะเวลาลําดับ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ

๔๕



ตัวชี้วัดโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

เปาหมาย/

จํานวน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม 

(บาท)
ระยะเวลาลําดับ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ

2.จัดทําแผนพัฒนา

โรงพยาบาล ดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม

ตามเกณฑ GREEN

 & CLEAN 

Hospital 

Challenge 

3.ประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน 

GREEN & CLEAN 

Hospital

4.ดําเนินกิจกรรม 

 Green care        

G : Garbage

 R : Restroom  

 E : Energy    

 E : Environment 

 N : Nutrition

5.ประเมินรับรอง

คุณภาพ

ก.ย.-66

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๔๖



แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ กิจกรรมหลัก : จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูสัมผัสอาหารและประเมินคุณภาพรานอาหารแผงลอยจําหนายอาหาร

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

13 เมย.-มิย.66 งบ PP 

15,881 

บาท

- 15,881 - - น.ส.รัณญภัช

 สิงหสม

15,881 - 15,881 - -

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

รวมเงินทั้งหมด (หนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน)

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)
ผูรับผิดชอบ

1.เพื่อใหประชาชน

ไดรับอาหารที่มีความ

ปลอดภยั

2.เพื่อใหผูรบัการ

อบรมมีความรูพื้นฐาน

 ดานสุขาภิบาลอาหาร

และปฏิบัติไดตาม

ขอกําหนด/มาตรฐาน

ดานสุขาภิบาลอาหาร

และน้ํา

โครงการเฝาระวังความ

ปลอดภยัดานสุขาภิบาล

อาหารและน้ํา ประจําป 

2566

กิจกรรมหลัก   

1. จัดอบรมหลักสูตร

สุขาภิบาลอาหารสําหรับผู

สัมผัสอาหาร

2. ตรวจประเมินคุณภาพ

รานอาหาร/แผงลอย

จําหนายอาหาร ตามเกณฑ

ขอกําหนดดานสุขาภิบาล

3.สรุปและประเมินผล

1.ผูสัมผัสอาหารใน

รานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหาร ใน

เขตพื้นที่อําเภอหนอง

มะโมง จํานวน 40 คน

2.รานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหาร ใน

เขตพื้นที่อําเภอหนอง

มะโมง

1.รอยละ 80 ของผู

เขารับการอบรม

ผานหลักสูตร

สุขาภิบาลอาหาร

สําหรับผูสัมผัส

อาหาร

2.รอยละ 80 ของ

แผงลอยจําหนาย

อาหารผานตาม

เกณฑขอกําหนด

ดานสุขาภิบาล

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

๔๗



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

14 1. กลุมเสี่ยง
ไดรับการตรวจ
คัดกรองรอยละ 
80             2.
 กลุมเสี่ยงท่ี
ตรวจพบเชื้อเขา
สูระบบการ
รักษาทุกคน

โครงการคัดกรองและ
กําจัดโรคไวรสัตับ
อักเสบบีและซี ป 2566

1. เพ่ือตรวจคัดกรองการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
และซี กลุมประชาชนที่มี
ความเสี่ยง                2.
 เพ่ือใหความรูการ
ปองกันการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีและซี        
3. เพ่ือสงตอผูติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีและซี 
เขาสูบริการดูแลรักษาได
อยางเหมาะสม

ผูที่มีอายุ 30 ป ขึ้นไปที่
มีความเสี่ยง จํานวน 
100 คน  ในเขตตําบล
หนองมะโมง

  เมษายน   
ถึง กันยายน
2566

กองทุน
ประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
ตําบล
หนองมะ
โมง เปน
เงิน9,700
 บาท

- - 5,200 4,500 นายธาตรี
 นอยอ่ํา

9,700 - - 5,200 4,500

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งหมด (เกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยทุธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี กลุมประชาชนที่มีความเสี่ยง

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

48



แผนงาน : การเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของประชากร กิจกรรมหลัก : การเพิ่มคุณภาพการปองกัน รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

15 ลดอัตราตายจากโรค โครงการ เพิ่มอายุ 1.เพื่อลดอัตราตายโรคและ ลดจํานวนตายจากโรค ตค.65-ก.ย.66 - - - - - นายสมเกียรติ

และภัยสุขภาพ 5 คาดเฉลี่ยของประชากร ภยัสุขภาพ 5 อันดับแรก ที่เปนปญหา 5 อันดับ อุทัยวงษ

อันดับแรกของ กิจกรรมหลัก ลดลงรอยละ 5 จากป 2565 แรก

อําเภอหนองมะโมง 1.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 2.เพื่อเพิ่มอายุคาดเฉลี่ย 1.อุบัติเหตุและขนสง  

กําหนดเปนประเด็นปญหา 0.5 ป ตายไมเกิน 1 คน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.โรคของตับ

ระดับอําเภอ (พชค.) ตายไมเกิน 1 คน

เพื่อใหทุกภาคสวนรวมกัน 3.โรคหลอดเลือด

วางแผนในการดําเนินงาน ในสมอง ตายไมเกิน 

2.กําหนดการเพิ่มอายุ 1 คน

คาดเฉลี่ยเปนเปาหมาย 4.โรคปอดบวม

ในการทํางานและเปนตัวเชื่อม ตายไมเกิน 1 คน

ระบบงาน PP&P, service 5.โรคหัวใจขาดเลือด

Plan ,บุคลากร , การบริหาร ตายไมเกิน 1 คน

จัดการ 

3.ขับเคลื่อนงานหลักใหมี

คุณภาพ ดังนี้

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่  1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

๔๙



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

งบประมาณ

รวม (บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค

1.งาน NCD, Stroke,STEMI

LTC,PC,HCC,EMS

4.การควบคุม กํากับ 

และประเมินผล ดวยกลไก

ของจังหวัด และพื้นที่

อยางตอเนื่อง

- - - - -

    ..........................................................................................ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ

        (........................................................................)

                           (นายมนตรี  หนองคาย)

                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง

                  วันที่ 29 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565

.........................................................................................ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

รวมเงินทั้งหมด 

๕๐



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพงานบริการเชิงรุก

จํานวน  5 โครงการ เปนเงิน 29,300 บาท 

 

 

 

 

 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

16 1) รอยละของคลินิก

หมอครอบครัวที่เปด

บริการในพื้นที่

จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว

คุณภาพ ป 2566

1.เพื่อพัฒนาคลินิก

หมอครอบครัวใหผาน

เกณฑ 3 S

ทีมหมอครอบครัว 

จํานวน  1 แหง

ต.ค.65-ก.ย.66 - - - - - นายสมเกียรติ

 อุทัยวงษ

กิจกรรมหลัก

1.คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายคลินิกหมอ

ครอบครวัระดับอําเภอ

2.จัดประชุมทีมหรือประชุม

รวมกับเครือขายตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสมอยาง

ตอเนื่อง

3.จัดทีมหมอครอบครัว

(FCT) ตามเกณฑการพัฒนา

ระบบการแพทยปฐมภูมิ

4.จัดโครงสรางการกํากับ

งาน PCC ที่ชัดเจน 1 ทีม

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ / กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภมูิ ป 2566

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม

(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

๕๑



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม

(บาท)
ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

5.การวางแผนการ

จัดบริการตามหลักเวช

ศาสตรครอบครวัของทีมสห

วิชาชีพ

6.จัดระบบสนับสนุน

ทรัพยากรในการดําเนินงาน

 NPCU

7.จัดระบบรายงานผลการ

ดําเนินงาน NPCU

8.สรุปและประเมินผล

- - - - -รวมเงินทั้งหมด

๕๒



ตัวช้ีวัดโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย-มิ.ย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

17 1.อัตราความสําเร็จของการ เรงรัดการคนหาผูปวยวัณโรค 1.เพื่อคนหาผูปวยรายใหม คนหาผูปวย ต.ค.65-ก.ย.66 - - - - - นายสมเกียรติ

รักษาผูปวยวัณโรครายใหม รายใหมและพัฒนาคุณภาพ ในประชากรกลุมเสี่ยง วัณโรคปอดเขาสู อุทัยวงษ

≥รอยละ 88 ตดิตามรักษาผูปวยในชุมชน 2.เพื่อพัฒนาระบบ ระบบการรักษา

2.รอยละความครอบคลุม กิจกรรมหลัก ในชุมชน การดูแลผูปวยวัณโรค จํานวน 26ราย/ป

การรกัษาผูปวยวัณโรค 1.การคัดกรองกลุมเสี่ยง

รายใหมและกลับเปนซ้ํา วัณโรคโดยการ

มากกวารอยละ 88 ถายภาพรังสีทรวงอก

2.เก็บเสมหะสงตรวจทางหอง

ปฏิบัติการในผูมีอาการสงสัย

วัณโรคปอด

3.ผูปวยวัณโรคทุกรายไดรับ

การรกัษาตามมาตรฐาน

การดําเนินงานวัณโรคแหงชาติ

ในสถานบริการ

1.ทบทวนแนวทางการดําเนิน

งานคลินิกวัณโรค

2.พัฒนามาตรฐาน โรงพยาบาล

คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค

(QTB) จํานวน 10 มาตรฐาน

- - - - - -

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งหมด 

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่ือมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : การคนหา คัดกรองผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยงสูง

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ
รวม

(บาท)

53



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66
18 ผูปวยโรคเบาหวาน

ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี
 อยูในเกณฑ≥40%

การพัฒนาระบบงาน
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ป 2566

พัฒนาระบบงาน
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

DM  299   คน 
HT  1,981 คนDM 
HT 902 คน

1 ต.ค.65-
ก.ย.66

เงินบํารุง 
6,000 บาท

นางบุณฑริกา
วรรณกลึง
นางภัทรากรณ
ปติตานัง

โรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับBPไดดี
อยูในเกณฑ≥60%

กิจกรรมหลัก           
1.การตรวจyearly 
labsประจําป 2566   
 2.การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอน
ประจําป 2566

ลดโอกาสการ
เสียชีวิต ลด
คาใชจายในการ
นอนโรงพยาบาล

เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานโรคไม
ติดตอเรื้อรังของรพ.
สตและทีม
โรงพยาบาล 15 คน

1 ต.ค.65-
ก.ย.66

รอยละของผูปวย
เบาหวานที่ไดรับการ
ตรวจภาวะแทรก
ซอนทางตา รอยละ60

3.จัดประชุมชี้แจงและ
การทบทวนความรูใน
การดูแลผูปวยในกลุม
ปวยปกติและ
ภาวะแทรกซอน

พ.ย.65-ก.ย.
66

1,500 1,500 1,500 1,500

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเชื่อมโยงทุกระดับ

แผนงาน :การพัฒนาระบบงานโรคไมติดตอเรื้อรังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง / กิจกรรมหลัก : ประชุมช้ีแจงและการทบทวนความรูในการดูแลผูปวยในกลุมปวยปกติและภาวะแทรกซอน คัดกรอง
ภาวะแทรกซอนประจําป

กลุมงาน  การพยาบาล แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

๕๔



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

รอยละของผูปวย
เบาหวานที่ไดรับการ
ตรวจภาวะแทรกซอน
ทางเทา รอยละ60

4.จัดกิจกรรมชะลอไต
เส่ือมในระดับ CKD 
stage 3b ขั้นไป

พ.ย.2565-
ก.ย.2566

รอยละของผูปวย DM 
และ/หรือ HT 
ที่ไดรับการคนหาและคัด
กรองโรคไตเรื้อรังรอย
ละ80

พ.ย.2565-
ต.ค.2566

รอยละของผูปวย CKD 
ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr

พ.ย.2565-
ต.ค.2566

6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500รวมเงินทั้งหมด (หกพันบาทถวน)

๕๕



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.64-ธค.65 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

19 1.อัตราการเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลดวย STEMI <
 รอยละ8

การจัดบริการการดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
 หลอดเลือดสมองและ
ผูปวย

 -ตัวแทน อสม.
ในเขตหนองมะ
โมง  7 แหง

ม.ค.-มี.ค.66 เงินบํารุง - 6,000 - - 1.นางสาว
ดวงใจ กรุดเงิน

2.อัตราตายผูปวยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด 
community-acquired <
 รอยละ 22

ติดเชื้อในกระแสเลือด      
   ป 2566

1.คาอาหาร 
21 คน × 
100 บาท× 1
วัน เปนเงิน 
2,100บาท

2.นางสาว
วนิดา ภูปา

3.อัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง นอยกวา
รอยละ 7

กิจกรรม                      
    1.การอบรมใหความรู 
อสม.ทั้ง 7 รพสต.เรื่อง
สาเหตุ

แบบรุนแรงชนิด 
community-
acquired

2.คาโปสเตอร
ความรูเร่ือง
ผูปวยโรค
หลอดเลือด
หัวใจ

3.นางสาวสุข
ฤทัย เที่ยงจิตร

4.รักษาผูปวย STEMI ได
ตามมาตฐาน เวลาที่
กําหนด ≥ รอยละ 60

อาการ early warning    
     2.การปองกันโรค
หลอดเลือดหัวใจ หลอด
เลือดสมองและอาการติด
เชื้อในกระแสเลือด

3.อัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง

หลอดเลือด
สมองและ
ผูปวยติดเชื้อ
ในกระแส
เลือดบริการ 
1669

     แผนปฏบิติัการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

1.ลดอัตราการ
ตายของผูปวยโรค
กลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด 
STEMI          2.
ลดอัตราตาย
ผูปวยติดเชื้อใน
กระแสเลือด

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อมโยงทุกระดับ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) / กิจกรรมหลัก : ใหการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ตามแนวทางการรักษา

กลุมงานการพยาบาล แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

๕๖



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.64-ธค.65 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

และวิธีเขาถึงบริการ EMS
 1669

แผนละ 195
 ×20 แผน 
เปนเงิน 
3,900 บาท

3.การปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
อาการและการเขาถึง EMS
 1669

6,000 - 6,000 - -รวมเงินท้ังหมด (หกพันบาทถวน)

๕๗



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.64-ธค.65 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที่)

งบประมาณ
รวม (บาท)

๕๘



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

65
ม.ค.-ม.ีค.66 เม.ย-ม.ิย.66 ก.ค.-ก.ย. 66

20 1.บุคลากรในเครือขาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ -จนท.รพ. จํานวน ต.ค.65- ก.ย.66 เงินบํารุง - 17,300 - - นางบุณฑริกา

 บริการสุขภาพฯ เขารับ การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน  บุคลากรทางการแพทย 105 คน วรรณกลึง

 การอบรมฯ ไมนอยกวา 1. อบรมฟนฟูความรูในการให  ในการใหบริการการ - จนท.สสอ.และ - คาอาหาร 113 คน นางมัชฌิมา

 รอยละ 90   บริการการแพทยฉุกเฉิน ไดแก แพทยฉุกเฉิน   รพ.สต ที่เก่ียวของ   x 100 บาท x 1วัน หงษเวียงจันทร

     แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุมงาน การพยาบาล  โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ  / กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเช่ือมโยงทุกระดับ

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

 รอยละ 90   บริการการแพทยฉุกเฉิน ไดแก แพทยฉุกเฉิน   รพ.สต ที่เก่ียวของ   x 100 บาท x 1วัน หงษเวียงจันทร

 - ชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน   จํานวน 8 คน   เปนเงิน 11,300 

 - ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง รวม 113 คน

 - การปฐมพยาบาล

 - การเคลื่อนยายผูปวย

2. มีการซอมแผนอุบัติเหตุ2. ซอมแผนอุบัติเหตุ - จนท.รพ. จํานวน - คาอาหาร 40 คน

  ปละ 1 ครั้ง   30 คน   x 100 บาท x 1วัน

- จนท.ตํารวจ จํานวน   เปนเงิน 4,000 

  5 นาย

  - จนท.กูชีพเบ้ืองตน - คาวัสดุอุกรณ

๕๘



ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

65
ม.ค.-ม.ีค.66 เม.ย-ม.ิย.66 ก.ค.-ก.ย. 66

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที่-ถึงวันที)่

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

   จํานวน 5 คน   เปนเงิน 2,000 

รวม 40 คน   บาท

  จํานวน 5 นาย

  - จนท.กูชีพ - คาวัสดุอุกรณ

เบื้องตน   เปนเงิน 2,000 

   จํานวน 5 คน   บาท

รวม 40 คน

17,300 - 17,300   - -รวม (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) 17,300 - 17,300   - -

    .......................................................................................... ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ

        (........................................................................)

รวม (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)

.........................................................................................ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

                           (นายมนตรี  หนองคาย)

                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง

                  วันที่ 29 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565

๕๙



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

จํานวน  5 โครงการ เปนเงิน 69,520 บาท 

 

 

 

 



  กิจกรรมหลัก :  การใหความรูและซอมแผนอัคคีภัย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-ม.ีค.66 เม.ย-ม.ิย.66 ก.ค.-ก.ย.66

21 1.รอยละของบุคลากร โครงการปองกันและระงับอัคคีภัย 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู  - เจาหนาที่ เม.ย.-ส.ค. เงินบํารุง - - 11,300.00 - นางบุณฑริกา

มีความรู ความเขาใจ โรงพยาบาลหนองมะโมง ความเขาใจในการปองกัน รพ.หนองมะโมง 2566 - คาอาหารกลางวัน วรรณกลึง

ในการปองกันและ ปงบประมาณ 2566 และระงับอัคคีภัย จํานวน 50 คน  คนละ100 บาท x 

ระงับอัคคภียั 1.กําหนดนโยบาย และแผน 2.เพ่ือเตรียมความพรอม  50 คน  เปนเงิน 

2.ทุกหนวยงานใน  ปองกันระงับอัคคีภยัในโรงพยาบาล ของอุปกรณและบุคลากรใน  5,000  บาท

โรงพยาบาลมีแนวทาง  หนองมะโมง พรอมทั้งประกาศ การปองกันและแกไขกรณี -  คาอาหารวางพรอม

ในการปองกันและ  เผยแพรประชาสัมพันธใหทราบ เกิดอัคคีภัย  เครื่องดื่ม คนละ25

แกไขกรณีเกิดอัคคีภัย  โดยทั่วกัน 3.เพ่ือใหบุคลากรเกิดทักษะ  บาท x 50คน x 2มื้อ

3.รอยละของบุคลากร 2. ติดตอ ประสานงานกับ และสามารถปฏิบัติการตาม  เปนเงิน 2,500 บาท

มีทักษะและสามารถ  หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ แผนไดทันทีในกรณีที่เกิด - คาตอบแทนวิทยากร 

ปฏิบัติการตามแผน 3. จัดการอบรมฟนฟูความรู อัคคภียั  จํานวน 3 ชั่วโมงๆละ

ทันทีท่ีเกิดอัคคีภัย  เก่ียวกับการปองกันและระงับ  601 บาท 

 อัคคีภัย  เปนเงิน 1,800 บาท

4. ดําเนินการซอมแผนฯ - คาวัสดอุุปกรณ

5.สรุปและประเมินผลโครงการ   2,000 บาท

11,300.00 - -        11,300.00 - -

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวมเปนเงิน (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน)

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

     แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค

เปาหมาย/

จํานวน
ระยะเวลา

งบประมาณ

(บาท)
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  กิจกรรมหลัก :  อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-ม.ีค.66 เม.ย-ม.ิย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

22 1.คาเฉลี่ยสุขภาพกายดี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรโรงพยาบาล ต.ค.65 - เงินบํารุง - - - -

  ไมนอยกวารอยละ 66.92 โรงพยาบาลหนองมะโมง โรงพยาบาลหนองมะโมง หนองมะโมง ก.ย.66

2.บุคลากรมีความรู ความ กิจกรรมหลัก 2. เพ่ือใหบุคลากรมี จํานวน 110 คน

  เขาใจ ทักษะ แนวคิด และ 1.จัดการแขงขันกีฬาสรางเสริม ความสุขในการทํางาน -คาอุปกรณกีฬา 8,020

 ทัศนคตใินการปฏิบัติงาน    สุขภาพ  เปนเงิน 8,020

3.บุคลากรไดรับการอบรม 2. ตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร  บาท

  ท่ีเกี่ยวของกับงานอยาง 3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร - คาอาหารกลางวัน 16,500

  นอย2ครั้ง/คน/ป 4. คัดเลือกบุคลากรดีเดนปละ 2 ครั้ง  คนละ100 บาท x 

4.คาเฉลี่ยความสุขภาพรวม 5. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมที่  110 คน  เปนเงิน 

ไมนอยกวา รอยละ 63.07    เก่ียวของกับงาน  11,000  บาท

6 เบิกจายคาตอบแทนครบถวน -  คาอาหารวางพรอม

   ถูกตองและรวดเร็ว  เครื่องด่ืม คนละ25

7. การสรางเสริมองคกรแหง  บาท x 110คน x 2มื้อ

   ความสุข  เปนเงิน 5,500 บาท

รวม 16,500 บาท

รวมทั้งสิ้น 24,520 บาท

24,520 24,520 - - -รวมเงินทั้งหมด

     แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที)่

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

งบประมาณรวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

61



Mindset เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน

การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แนวคิดความสุขของคนทํางาน

สรางทัศนคติเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน

ลูกเปตอง ชุด 4 300 1200

ลูกวอลเลยบอล ลูก 2 900 1800

ตาขายวอลเลยบอล อัน 1 500 500

ไมแบตมินตัน คู 2 500 1000

ลูกขนไก โหล 3 220 660

ตะกราแชรบอล ใบ 2 280 560

เชือกมนิลา 20 เมตร เสน 1 2300 2300

8020

อบรม อาหารกลางวัน 100 1 110 11000
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อาหารวาง 25 2 110 5500

16500

24520



นางบุณฑริกา

วรรณกลึง

-

ผูรับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-ม.ีค.64 เม.ย-ม.ิย. 64 ก.ค.-ก.ย. 64

23 1.บุคลากรในเครือขาย - จนท.รพ. ต.ค.65- - - - 6,300

 บริการสุขภาพฯ เขารับ จํานวน 34 คน ก.ย.-66

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ - จนท.สสอ.และ 

 ไมนอยกวารอยละ 80 รพ.สต ที่เก่ียวของ

2. บุคลากรในเครือขาย จํานวน 8 คน

 บริการสุขภาพฯ รวม 42 คน

 มีความรูและทักษะ

ในการเก็บสิ่งสงตรวจ

การนําสง และตรวจ

วิเคราะหไดอยางถูกตอง

6,300 - - - 6,300รวม (หกพันสามรอยบาทถวน)

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการฟนฟูความรู
และทักษะบุคลากรใน
การเก็บสิ่งสงตรวจการ
นําสงและตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการใน
เครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอหนองมะโมง
ปงบประมาณ2566
1 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการให
ความรูทางวิชาการ
และพัฒนาทักษะในการ
เก็บสิ่งสงตรวจ
และตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการไดอยาง
ถูกตอง

เพื่อฟนฟูความรู
และพัฒนาทักษะ
บุคลากร ในการ
เก็บสิ่งสงตรวจและ
ตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ 
ในเครือขาย
บริการสุขภาพ
อําเภอหนองมะโมง

เงินบํารุง
- คาอาหาร 42
 คน x 100 
บาท x 1วัน
เปนเงนิ 4,200
 บาท
-คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 
42คน x 25 x
 2 มื้อ x 1วัน
เปนเงนิ 2,100
 บาท

     แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : ฟนฟูความรูและทักษะบุคลากรในการเก็บสิ่งสงตรวจและการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการไดอยางถูกตอง
กลุมงานเทคนิคการแพทยโรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง
วันที)่
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นางสุพัตรา

สุวรรณศิริ

นางสาวสวรรยา

อํานาจ

ผูรับผิดชอบ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-ม.ีค.66 เม.ย-ม.ิย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

24 - 3,000 - -

2. รพ.สต. ทุกแหงผาน

เกณฑ RDU  ใน 2 กลุม

โรค (AD, URI)  100%

3,000 - 3,000 - -รวมเงินทั้งหมด (สามพันบาทถวน)

เงินบํารุง

 - คาอาหาร 30

 คน x 100 บาท

 x 1วัน

เปนเงิน 3,000

 บาท

2. โรงพยาบาลหนองมะ

โมงและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ มีการใชยา

อยางสมเหตุผล ผานเกณฑ

ตัวชี้วดั RDU ขั้นท่ี 3

1. โรงพยาบาลหนองมะ

โมงผานเกณฑ RDU ขั้น

ที่ 3

โครงการอบรม

บุคลากร เกี่ยวกับ

ตัวชี้วดัการใชยาอยาง

สมเหตุผลใน

โรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล

1. เพ่ือให แพทย พยาบาล 

เภสัชกร นักวิชาการ

สาธารณสุขใน รพ.หนองมะ

โมงและรพ.สต.ในเขตฯ 

สามารถดําเนินงานสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผลให

เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ี

เจาหนาที่ใน รพ.

ไดแก แพทย 

พยาบาลวิชาชีพ 

เภสัชกร และ

เจาหนาที่ใน รพ.

สต. ไดแก  

พยาบาลวิชาชีพ 

และนักวิชาการ

สาธารณสุข จํานวน

 30 คน

ม.ค.-ม.ีค.66

     แผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมหลัก : ฟนฟูความรูและทักษะบุคลากรในการใชยาอยางสมเหตุผล
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/กิจรรม

หลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณ
รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

63



64



น.ส.สิรินทร    

   นาถอนันต

ผูรับผิดชอบ
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  กิจกรรมหลัก : ฟนฟูความรูและทักษะในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-ม.ีค.66 เม.ย-ม.ิย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

25 1.บุคลากรในเครือขาย ต.ค.65- เงินบํารุง - - - 17,400 นางบุณฑรกิา

 บริการสุขภาพฯ เขารับ ก.ย.-66 วรรณกลึง

 การอบรมฯ ไมนอยกวา นางรัตนาภรณ 

 รอยละ 80 ดีประสิทธิ์

2. บุคลากรในเครือขาย

 บริการสุขภาพฯ มี

 ความรูในการปองกัน - คาอาหาร 116 คน

 และควบคุมโรคติดเช้ือฯ   x 100 บาท x 1วัน

 ไมนอยกวารอยละ 80 - จนท.รพ. จํานวน เปนเงิน 11,600 บาท

3. มีผาปูเตียงปองกันการ   108 คน -คาอาหารวางและ

แพรกระจายของเช้ือดื้อยา - จนท.สสอ.และ เครื่องดื่ม 116 คน

  รพ.สต ที่เกี่ยวของ  x 25 x 2 มื้อ x 1วัน

  จํานวน 8 คน เปนเงิน 5,800 บาท

2. จัดทําผาปูเตียง

ปองกันการ

แพรกระจายเช้ือดื้อยา

รวม 116 คน - คาวัสดุอุปกรณ เปน

เงิน 7,000 บาท

7,000.00

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการปองกัน

และควบคุมการ

ติดเช้ือในเครือขาย

บริการสุขภาพ

อําเภอหนองมะโมง

ปงบประมาณ

๒๕๖6

1 จัดอบรมความรู

ทางวิชาการและ

ทักษะในการปองกัน

และควบคุมการติด

เช้ือ

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานสุขภาพ

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

กลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการ

ปองกันและ

ควบคุมการ

ติดเช้ือใน

เครือขาย

บริการสุขภาพ

อําเภอหนอง

มะโมง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-ม.ีค.66 เม.ย-ม.ิย. 66 ก.ค.-ก.ย. 66

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที่)

2 การรณรงคการลาง - จนท.รพ. จํานวน

มือ   108 คน

24,400.00 7,000.00 0.00 0.00 17,400.00

.......................................................................................... ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ

       (.................................................................)

                  วันที่ 29 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565

............................................................ผูเสนอแผนปฏิบัติการ

                           (นายมนตรี  หนองคาย)

                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง

รวม (สองหมื่นส่ีพันส่ีรอยบาทถวน)
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียง 

                     และยั่งยืน 

จํานวน  8 โครงการ เปนเงิน 71,800 บาท 

 

 

 



แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ    กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรม 5 ส. การบริหารความเสี่ยงและจัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพแกบุคลากร

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

26 โรงพยาบาลหนอง- การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือใหโรงพยาบาลหนอง จนท.ทุกระดับ เมย.-มิย.65 เงินบาํรุง นางบุณฑริกา

มะโมงมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA มะโมงมีการดําเนินงาน จํานวน 110 คน วรรณกลึง

มาตรฐานผานการ 1. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ ตามมาตรฐานHA /

รับรอง HA ขั้น 1     พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

2. สงเจาหนาที่เขารับการอบรม / / / /

   พัฒนาในหลักสูตรตางๆของ สรพ.

3. จัดกิจกรรมหัวหนาพาทบทวน /

    คุณภาพ 12 กิจกรรม

4. จัดกิจกรรม 5 ส.ในหนวยงาน .- คาวัสดุอุปกรณ 20,000.00

  เปนเงิน 20,000

  บาท

- จางเหมาทําปาย 10,000.00

  5 ส.ของแตละ

  หนวยงาน

  เปนเงิน 10,000

  บาท

5. จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพ - คาอาหาร 35 คน 9,850.00

   บริการแกบุคลากรในโรงพยาบาล  x100 บาทx1วัน

 เปนเงิน 3,500บาท

โรงพยาบาลหนอง- 5. จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพ - คาอาหารวาง 35 

คนมะโมงมีคุณภาพ    บริการแกบุคลากรในโรงพยาบาล   คน x 25 บาท x

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยทุธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยนื

กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมง

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

ลําดับ ตัวช้ีวัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน
ระยะเวลา(ตั้งแต

วันที-่ถึงวันที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

มาตรฐานผานการ   x 2มื้อ  เปนเงิน

รับรอง HA ขั้น 1   1,750 บาท

- คาวิทยากร 6 ชม.

  x 600 บาท

 เปนเงิน 3,600

 บาท

- คาวัสดุอุปกรณ

อบรม  เปนเงิน 1,000

6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

7. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

   ในหนวยงาน

39,850.00 - - 39,850.00 -รวมเงินทั้งหมด (สามหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน)
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แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ    กิจกรรมหลัก : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนแกบุคลากรที่เก่ียวของ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65

27 ความสมบูรณของ การพัฒนาความสมบูรณของเวช- เพ่ือพัฒนาความสมบูรณ - พยาบาลวิชาชีพ เมย.-มิย.66 เงินบํารุง 5,750.00 น.ส.นิรชา

เวชระเบียน ไมนอยกวา ระเบียนโรงพยาบาลหนองมะโมง ของเวชระเบียน   29 คน 1.คาอาหารกลางวัน มะลิทอง

รอยละ 90 1. ปรับปรุงคาํสั่งคณะกรรมการ - สหวิชาชีพ   จํานวน 46 คนๆ

  เวชระเบียน   17 คน   ละ 100 บาท x

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 46 คน   1 มื้อ เปนเงิน

  การบันทึกเวชระเบียนแกผูที่   4,600.-บาท

  เกี่ยวของ 2.คาอาหารวาง

3. ตรวจสอบเวชระเบียนของ รพ.   จํานวน 46 คนๆ

  โดยคณะกรรมการเวชระเบียน  ละ 25 1 มื้อ

4. ดําเนินการปรับปรุงแกไขใน เงินเปน 1,150.-บาท

  กรณีท่ีการบันทึกเวชระเบียน

  ไมครบถวน

5. ประเมินผลคณุภาพของการ

   บันทึกเวชระเบียน

5,750.00 - - 5,750.00 -

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยนื

กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมง

ลําดับ ตัวชี้วดัโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่ถึง

วันที)่

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินท้ังหมด (หาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
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ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยนื

กิจกรรมหลัก : จัดการอบรมการเสริมสรางจริยธรรม ปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชนทับซอน

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

28 ๑. โรงพยาบาลหนอง- การเสริมสรางจริยธรรม ปองกัน เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและ บุคลากร  ม.ค.-ม.ีค.66 เงินบํารุง - 8,050.00 - - นางบุณฑริกา

มะโมง มีแผนการปองกัน และตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ คานิยมสุจริตใหบุคลากร จํานวน 50 คน 1.คาอาหารกลางวัน วรรณกลึง

และปราบปรามการทุจริต และผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาล โรงพยาบาลหนองมะโมงให   จํานวน 50 คนๆละ

๒. ไมมีอุบัติการณ การ หนองมะโมง ป 2566 ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต   100 บาท x 1 มื้อ

รองเรยีนการทุจริต จน กิจกรรมหลัก ปองกันพฤติกรรมการกระทําผิด    เปนเงิน 5,000บาท

ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 1.ทบทวน/แตงตั้งคณะกรรมการ และเอื้อตอการมีผลประโยชน 2.คาอาหารวาง

ทางวินัย  ควบคุมภายในและคณะกรรมการ ทับซอน   จํานวน 50 คนๆละ

 ตรวจสอบภายใน รพ.หนองมะโมง   25 บาท x 1 มื้อ

2.จัดทําแผนการปองกันและ    เปนเงิน 1,250บาท

 ปราบปรามการทุจริต 3.คาตอบแทนวิทยากร

3.จัดการอบรมการเสริมสราง  แบบบรรยาย จํานวน

 จริยธรรม ปองกันและตอตาน  1 คน x ๖๐๐ บาท

 การทุจริต ประพฤติมิชอบ และ   x 3 ชั่วโมง 

 ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร เปนเงิน1,800บาท

4.สรุปผลการดําเนินงาน รวมเงิน 8,050บาท

8,050.00 - 8,050.00 - -รวมเงินทั้งหมด (แปดพันหาสิบบาท)

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค
เปาหมาย/

จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที-่

ถึงวันที่)

กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

แผนงาน : การพัฒนาระบบ  ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ    

งบประมาณรวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

29 โรงพยาบาลหนองมะโมง โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน เพ่ือพัฒนาระบบ กลุมงานท่ีเก่ียวของ ต.ค.65-ก.ย.66 - - - - - นางบุณฑริกา

ผานเกณฑการประเมิน โรงพยาบาลหนองมะโมงป 2566 การควบคุมภายใน กับระบบควบคุม วรรณกลึง

 EIA ≥  รอยละ 80 กิจกรรมหลัก ใหมีประสิทธิภาพ ภายใน

1.จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบควบคุม

ภายในเพ่ือทําความเขาใจและกําหนดทิศทาง

รูปแบบใหเปนแนวทางเดียวกันกับจังหวัด 

และมีระบบติดตามทางระบบ IT

2.กําหนดใหมีผูสอบทานและวิธีการสอบทาน

ที่ชัดเจน เปนระยะๆ และตอเนื่องใหเปน

เหมือนงานประจํา

3.ทบทวนกฎระเบียบที่เก่ียวของ เพ่ือปองกัน

ความผิดพลาดและเกิดการทุจริต

4.นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชเพ่ือ

บันทึกความเสี่ยงและวางระบบปองกันความ

เส่ียง

4.นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชเพ่ือ

บันทึกความเสี่ยงและวางระบบปองกันความ

เส่ียง

- - - - -

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

ผูรับผิดชอบ

รวมเงินทั้งหมด

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน

ระยะเวลา

(ตั้งแตวันที่-ถึง

วันที)่

ประเด็นยทุธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยนื

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

แผนงาน : การพัฒนาระบบ  ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ    กิจกรรมหลัก : การทบทวนระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ

งบประมาณ

รวม (บาท)
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แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

30 รพ.มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ 1.เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 1.รพ.มีรายรบัจาก ต.ค.65-ก.ย.66 - - - - - นายสมเกียรติ

การใหบริการผูปวยนอก รายได ป 2566 การจัดเก็บรายได การใหบริการผูปวย อุทัยวงษ

/ผูปวยใน รอยละ 10 กิจกรรมหลัก ของโรงพยาบาล เพ่ิมขึ้น
1.ทบทวนคําสั่งแตงต้ังศูนย
จัดเก็บรายได

2.เพ่ือควบคุมรายจาย
ของโรงพยาบาล

และผูรับผิดชอบประจําศูนย 3.เพ่ือพัฒนาระบบงาน
ตามเกณฑคุณภาพ 4S4C

2.วิเคราะหสถานการณ
องคกร

เพ่ือใชประกอบการจัดทํา

แผนงานธุรกิจ

3.ประชุมคณะกรรมการ 
CFO

กําหนดแผนธุรกิจของ รพ.

4.ประชาสัมพันธ/จัด
กิจกรรม

สงเสริมการขาย

5.ประสานการดําเนินงานกับ

รพ.สต. รวมดําเนินงาน

6.สรุปผลการดําเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ
รวม

(บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ
รวม

(บาท)

- - - - -รวมเงินทั้งหมด
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แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก :  การพัฒนาคุณภาพระบบควบคุมภายใน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

31 รพ.ไมประสบปญหา ปรับเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร 1.เพื่อพัฒนาระบบงานการเงนิ 1.งานการเงิน ต.ค.65-ก.ย.66 - - - - - นายสมเกียรติ

วิกฤติการเงนิระดับ 7 การเงนิการคลัง ป 2566 บัญชี พัสดุ และหนวยจัดเก็บ 2.งานระบบบัญชี อุทัยวงษ

รายได 3.งานพัสดุ

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อใหการบริหารจัดการ 4.หนวยจัดเก็บรายได

1.ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงาน ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

งานการเงิน บัญชี พัสดุ เพิ่มขึ้น

หนวยจัดเก็บรายได  และ
ผูเกี่ยวของ

3.ประสิทธิภาพการบริหาร
การเงนิการคลัง

2.จัดทําขั้นตอนปฏิบัติงาน ผานระดับ B ทุกไตรมาส

(Flow chart)แตละระบบงาน

โดยละเอียด

3.ประชุมคณะกรรมการ CFO 
และผูรับผิดชอบงานรวมกําหนด
กระบวนงาน

เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงข้ันตอน
การปฎิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.ผูรับผิดชอบงาน การเงนิ บัญชี 

พัสดุ และหนวยจัดเก็บรายได

จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบงาน

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ
รวม

(บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณ
รวม

(บาท)

5.ประชุมคณะกรรมการสรุปผล
การดําเนินงานทุก 3 เดือน เพื่อ
ทบทวน และแกไขปรับปรุง
ขั้นตอน และระยะเวลาใหเกิด
ความเหมาะสม

6.สรุปรายงานผลทุกเดือน

- - - - -รวมเงินทั้งหมด
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แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก : การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66
32 1.คปสอ.มีการ

ประชุมและ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานและ
ตัวชี้วัดดาน
สุขภาพทุก 3 
เดือน

โครงการการประชุมคปสอ.
หนองมะโมง ป 2566
กิจกรรมหลัก          
1.ชี้แจงแนวทางการควบคุม
กํากับและติดตามการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สาธารณสุขทุกระดับ

1. เพ่ือควบคุมกํากับ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ดานสุขภาพตามแผน
ยุทธศาสตรสาธารณสุข

คณะกรรมการ 
คปสอ. ป 66
จํานวน 21 คน

ธ.ค65-ก.ย.66 เงินบํารุง           
 1.คาอาหารวาง 
การประชุม จํานวน
 21 คน คนๆละ 
25 บาท X 6 ครั้ง 
เปนเงิน 3,150 
บาท

 525  1050  1050  525 นายสมเกียรติ
 อุทัยวงษ

2.ทบทวน/ปรับปรุงรายชื่อ
คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ (คป
สอ.) เสนอ สสจ.แตงตั้ง

2.เพ่ือรับทราบปญหา
และอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของหนวย
บริการสาธารณสุขใน
เครือขาย

นายศักรินทร
 บุษบงค

3.จัดการประชุม คปสอ. ฯ 
ทุก 3 เดือน

3.เพ่ือรวมกําหนด
นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติงานดาน
สุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนท่ี

4.สรุปและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปน
รายไตรมาส นําเสนอขอมูล
ในท่ีประชุม คปสอ.
เพ่ือกําหนดแนวทางและ
สนับสนุนทรัพยากร

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรท่ี  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
งบประมาณรวม

(บาท)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
งบประมาณรวม

(บาท)

5.สรุปและประเมินผลโครงการ

3,150 525        1,050   1,050      525        -รวมเงินท้ังหมด (สามพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)
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แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  กิจกรรมหลัก : การรับการนิเทศงานและการตรวจราชการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

33 คปสอ.รับการนิเทศ รับการนิเทศงานและตรวจราชการ 1.เพื่อนําเสนอผลงานของ 1.คณะกรรมการ ก.พ. ,ม.ิย. 66 เงินบํารุง - 7,500 7,500 - นายสมเกียรติ

ติดตามงานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข คปสอ.หนองมะโมง หนวยบรกิารในเครือขาย คปสอ. จํานวน 1.คาอาหารกลางวัน อุทัยวงษ

ในพื้นที่ จํานวน ป 2566 2.เพื่อประชาสัมพันธผล 21 คน จํานวน 50 คนๆละ

1 คร้ัง/ป กิจกรรมหลัก การดําเนินงานของหนวย 2.จนท.สธ.อื่น ๆ 100 บาท จํานวน

1.ประชุมชี้แจง คณะทํางาน งาน คปสอ.หนองมะโมง ที่เกี่ยวของ 2 วัน เปนเงนิ

ในการรวบรวมและนําเสนอผล จํานวน 9 คน 10,000 บาท

งานของหนวยบริการและเครือขาย 3.ทีมนิเทศงานจาก 2.คาอาหารวาง 

2.ประสานงานกับหนวยบริการ สสจ./เขต/อื่นๆ จํานวน 50 คนๆละ 

ทุกแหงเพื่อจัดเก็บและรวบรวม จํานวน 20 คน 2 มื้อๆละ 25 บาท2วัน

ขอมูลเพื่อใชในการนําเสนอผล เปนเงนิ 5,000 บาท

งาน ตามตัวชี้วัดที่กําหนด รวมทั้งสิ้น 50 คน

3. ประชุมคณะทํางานจัดเตรียม

ขอมูลเพื่อรับการนิเทศและนําเสนอ

เสนอผลงานจากหนวยงาน

นิเทศงานตามรูปแบบที่กําหนด

5.จัดทําเอกสารเพื่อรับการ

นิเทศงาน

6. จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงาน

เพื่อรับการนิเทศงานจากหนวย

งานนิเทศงาน ปละ 2 คร้ัง

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบ

     แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองมะโมง  ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

กลุมงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณรวม
(บาท)

77



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค.-ธค.65 มค.-มีค.66 เมย.-มิย.66 กค.-กย.66

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผูรับผิดชอบลําดับ ตัวชี้วัดโครงการ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา

งบประมาณรวม
(บาท)

7.ประเมินผลโครงการ

                15,000 - 7,500 7,500 - -รวมเงินท้ังหมด (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)

...............................................................ผูเสนอแผนปฏบิัติการ            
            (นายมนตรี  หนองคาย)         
   ผูอาํนวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง
  วันที่  29 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565

...............................................................ผูอนุมติัแผนปฏิบัติการ            
  (...........................................................)         
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