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อนุมัติแผนยุทธศาสตรด์้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานีได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2560 – 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ต่อเนื่องในลักษณะของ Rolling Plan พ.ศ.2563 – 2564 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการบริหารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการ ของหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี ให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า สมประโยชน์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“เครือข่ายบริการอ าเภอเมืองมีศักยภาพสูง บุคลากร ประชาชน สุขภาพดี และมีความสุข” โดยเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ
ที่ 8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี 
พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission) 

1) พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

2) พัฒนาศักยภาพด้านรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่าง
ปลอดภัย ไร้รอยต่อ 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง อย่างมีธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ มีความสุข และสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ (Intention) 
1) ประชาชนในพื้นท่ีบริการและผู้รับบริการทั่วไปได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย  
2) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมือง เป็นสถานบริการสุขภาพที่ประชาชนชาวอุดรธานีเชื่อมั่น วางใจ    

ในการเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนได้ 
3) บุคลากรสุขภาพดี และมีความสุข 

ภายใต้กลยุทธ์ 15 แผนงาน แผนปฏิบัติการ 44 โครงการ และตัวชี้วัดหลัก 66 ตัวชี้วัด เพื่อก ากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
 
ผู้เสนอแผน 
 
              ( นายสังวรณ์   เสนวรค าศรี )       ( นายณรงค์   ธาดาเดช ) 

     สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุดรธานี 
          ประธาน คปสอ.เมืองอุดรธานี 
 
ผู้อนุมัติแผน 
 

             ( นายปรเมษฐ์   กิ่งโก ้) 
        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



 

ค าน า 

 
เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ในฐานะหน่วยบริการสุขภาพในระดับพ้ืนที่ของ

จังหวัดอุดรธานี มีอ านาจหน้าที่ส าคัญด้านงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่จัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนา เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาระบบสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี 
นอกจากนี้ในการด าเนินงานมีภารกิจในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงยังมีการ
ปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให้การขับเคลื่อนบริหารงานระบบ
สุขภาพของจังหวัดอุดรธานี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับ
พ้ืนที่ในลักษณะบูรณาการ โดยมีคณะท างานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมพิจารณาด าเนินการ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน  ทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนแม่บทของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 และแผนพัฒนาระบบสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ศักยภาพขององค์กรรวมถึงสภาพการณ์ด้าน
สุขภาพของอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานีได้มีการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้มี
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ต่อเนื่องในลักษณะของ Rolling Plan 
พ.ศ.2563 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล
อุดรธานี ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและบริหารงาน
ด้านสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ของกระทรวงสาธรณสุข เขตบริการ
สุขภาพที่ 8 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ขอขอบคุณคณะท างานจัดท าแผนและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ประจ าปี 2562 ฉบับนี้  มา ณ 
โอกาสนี้ด้วย 
 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี 
ตุลาคม 2562 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ฉบับนี้ได้ด าเนินการจัดท าโดย

มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี รวมทั้งได้ให้
ความส าคัญกับการน าเทคนิคและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้โดยด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่จัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงานภายใต้บริบทด้านสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการกระทบจากแนวโน้มของโลก การ
เตรียมความพร้อมรับโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า การจัดบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ การเปิดประชาคมอาเซียน การจัดบริการสุขภาพที่รับผิดชอบต่อสังคม การมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯด้วยจากนั้นได้น ามาก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์เปูาประสงค์ กล
ยุทธ์ ผลผลิต ตัวช้ีวัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีได้ก าหนดไว้น ามาพิจารณากลั่นกรองโดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน และเสนอต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี พ.ศ. 2560 – 2564 มีดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เครือข่ายบริการอ าเภอเมืองมีศักยภาพสูง บุคลากร ประชาชน สุขภาพดี และมคีวามสุข 

 

นิยาม 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองมีศักยภาพสูง หมายถึง เครือข่ายมุ่งมั่น พัฒนาไปสู่ภาพอนาคต ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ศักยภาพในการจัดการความท้าทายในกลุ่มโรคส าคัญของเครือข่ายบริการสุขภาพ (Clinical agenda 6 Fast Track; 
STEMI, Stroke, Sepsis, Trauma, High risk in Maternal & Child) และการพัฒนาศักยภาพประชาชนอ าเภอเมืองอุดรธานี
ทุกกลุ่มวัย (แม่และเด็ก, กลุ่มปฐมวัย, กลุ่มวัยเรียน, กลุ่มวัยท างาน, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มดูแลต่อเนื่อง, การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก, การฟื้นฟูสมรรถภาพ) ท่ีสามารถสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปูองกัน
ในพื้นที่ ที่น าไปสู่การลดการตายก่อนวัยอันควร  
2) ความมีศักยภาพในการบริหารจัดการการผ่านการรับรองมาตรฐาน ที่มีการรักษามาตรฐานและมีการคิดค้นนวัตกรรม จาก
การการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานบริการ ท่ีมีความเป็นเลิศ มีแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการกระบวนการคุณภาพ 
(SRRT, ส่งเสริมสุขภาพและข้อมูลสุขภาพประชาชน, การส่งเสริมสุขภาพทางกาย, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) สามารถสร้าง
คุณค่าต่อภารกิจ และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
3) ศักยภาพในการจัดการความท้าทายในความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เสริมสร้าง
จิตส านึกแก่บุคลากรในเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของการดูแลผู้รับบริการให้มีสุขภาวะที่เหมาะสม เป็น
แบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว ที่น าไปสู่การลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของพื้นที่ (DM, HT, CKD, STEMI, 
Stroke, Cancer) 
4) ความสามารถของเครือข่ายบริการสุขภาพ ในการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (ขยะ, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข, มลพิษสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ที่น าไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชน
อ าเภอเมือง และการลดโรคติดต่อของพื้นที่ (อุบัติเหตุทางถนน, อัลกอฮอล์, บุหรี่, สุขภาพจิตและยาเสพติด, Food Safety,  
Food poisoning, Diarrhea, TB, DHF) 
5) ภาคีเครือข่ายบริการสขุภาพเทศบาลนครอุดรธานีมศีักยภาพในการจัดบรกิารทางด้านการสง่เสรมิ ควบคุมปูองกัน (Service 
Plan, ระบบส่งต่อ, ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน) ที่สามารถเชื่อมโยงภารกิจจากระดับปฐมภมูิแบบบูรณาการเป็นสหสาขาวิชาชีพ สู่
ระดับจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้มีศักยภาพในการดูแลส่งเสริม ควบคุมปูองกัน จนสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ 
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6) เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความโดดเด่นในการน าองค์กรการจัดการสารสนเทศทาง
สุขภาพ ความเข้มแข็งทางการเงินการคลังที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 
บุคลากร ประชาชน สุขภาพดี และมีความสุข หมายถึง การมีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งทางด้านการสร้างสรรค์พฤติกรรมการ
บริการของ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเมืองอุดรธานี ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการเชื่อมั่นวางใจในคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กระบวนการรักษาพยาบาลว่ามีมาตรฐาน (พชอ., DHS, Primary Care Cluster, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) มีศักยภาพใน
การดูแลประชาชนแบบบูรณาการภาคีเครือข่าย อย่างทั่วถึง เข้าใจ และเข้าถึงซึ่งความต้องการและปัญหาทางสุขภาพของ
ประชาชนชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
2) ความเข้มแข็งทางด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ความ เช่ียวชาญ คุณภาพและประสิทธิภาพของก าลังคน ธ ารง ความเคารพ
ตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความสุข ที่จะท าให้เครือข่ายบริการสุขภาพเป็นท่ีพึ่งทางสุขภาพ ประชาชนในเครือข่ายบริการ
สุขภาพมีความสุข ประทับใจ ความภาคภูมิใจเมื่อเข้ามาใช้บริการ 
 
พันธกิจ (Mission) 

กรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเมืองอุดรธานี และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ 
เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้ก าหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2) พัฒนาศักยภาพด้านรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่างปลอดภัย    
ไร้รอยต่อ 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ มีความสุข และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง อย่างมีธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยม (Core Value)   

C Competency   ความมีศักยภาพสูง 
M Mastery     เป็นนายตัวเอง  
O Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P People centered   ใส่ใจประชาชน  
H Humility    ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 

เป้าหมาย (Intention) 
1) ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการและผู้รับบริการทั่วไปได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย  
2) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมือง เป็นสถานบริการสุขภาพท่ีประชาชนชาวอุดรธานีเช่ือมั่น วางใจในการเป็นที่พึ่ง

ทางสุขภาพของประชาชนได้ 
3) บุคลากรสุขภาพดี และมีความสุข 

 
ยุทธศาสตร์หลัก (Strategic Issues) 

1) พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสรมิสขุภาพ การควบคุมปูองกันโรค การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านสุขภาพ โดยการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (Promotion Prevention & Protection Excellence) 

2) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  เชื่อมโยงระบบทุติยภมูิ และตติยภูมิ อย่างปลอดภัย ไรร้อยต่อ (Service Excellence) 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ มีความสุข และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน            

(People Excellence) 
4) พัฒนาระบบบริหารจดัการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง อย่างมีธรรมาภิบาล     

(Governance Excellence) 
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เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Outcome Goal) 
1) ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการเข้าถึง อย่างท่ัวถึง ทันท่วงที และเป็นธรรมด้านบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปูองกันโรค 

รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกลุ่มวัย 
2) ประชาชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ ดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน โรคที่เป็นปัญหาของชุมชน

ในพื้นที่บริการลดลง  
3) ความส าเร็จจากการผ่านการรับรองคุณภาพสร้างคุณค่าเพิ่มต่อประชาชนของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
4) ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุดรธานี ให้สามารถรักษาโรคทุกสาขา

ตามความจ าเป็นของพื้นที่ได้อย่างมีมาตรฐาน 
5) บุคลากรมีสมรรถนะ มีความสขุในการปฏบิัติราชการ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง และการเป็นสมาชิกของ

องค์กร วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กรเข้มแข็ง 
6) เครือข่ายบริการสุขภาพ มีความเข้มแข็งทางการบริหารบนฐานธรรมาภิบาล และการเงินการคลัง 

 

กลยุทธ ์
โดยแต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค  
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

1.1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
1.2 การพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
1.3 การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
1.4 การบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลศิ 

2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ(Primary Care Cluster) 
2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
2.3 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
2.4 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โคงการเฉลิมพระเกยีรติและพื้นท่ีเฉพาะ 
2.5 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ  

3.1 การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมภิบาล 
 

4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคณุภาพ 
4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
4.3 การบรหิารจดัการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
4.4 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
4.5 การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

 

แนวทางการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ
 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และปูาหมาย จึงได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล ดังนี ้
 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ที่บูรณาการ
มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  พัฒนากระบวนการจัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ พร้อมกับมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 3  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 4. เสริมสร้างแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาน าสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในโครงการที่
เร่งด่วน   ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิจะยึดการมุ่งที่ผลสมัฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ และเช่ือมโยง
โครงการกับแผนสุขภาพจังหวัด เขต  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
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แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ปี 2560 – 2564 
 
 
 
 
 
 

KPI07: ดัชนีสุขภาวะองค์กร 
(Happy Work place Index)  
(> 57%) 

เป้าประสงค์ 1)  
ประชาชนในพื้นที่บริการเข้าถึง 

อย่างทั่วถึง ทันท่วงทีและเป็นธรรมดา้นบริการ 
ส่งเสริมสขุภาพ ควบคุมป้องกันโรค รกัษาพยาบาล 

ฟื้นฟูสมรรถภาพตามกลุ่มวัย 

เป้าประสงค์ 2)  
ประชาชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ 

ดูแลสขุภาพของครอบครัวและชุมชน 
โรคที่เป็นปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่ลดลง  

เป้าประสงค์ 3)  
ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมือง

อุดรธานี ให้สามารถรักษาโรคทุกสาขา
ตามความจ าเป็นของพื้นที่ ได้อยา่งมี

มาตรฐาน 

เป้าประสงค ์5)  
เครอืข่ายบริการสุขภาพ มคีวาม
เข้มแข็งทางการบริหารบนฐาน 

ธรรมาภิบาลและการเงินการคลัง 

KPI01: การลดลงของการเสยีชีวติใน
โรงพยาบาล (70%) 

KPI04: การเขา้ถึงบริการคุณภาพ มี
ความปลอดภัย ไร้รอยต่อ (70%) 

KPI08: ความมั่นคงทางการเงนิการคลัง 
(70%) (FAI 0-1, I/E 0.95-1.05, 
Cash 0.9-1)  

เข็มมุ่ง:  DHF  
          RTI 
          Food Safety/ ขยะ 

เข็มมุ่ง : ผู้สูงอายุ / แพทย์แผนไทย 
           DM/HT 

เป้าประสงค ์4)  
บุคลากรมีสมรรถนะ มคีวามสขุ 
ในการปฏิบัติราชการ มคีวาม

ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 
และการเป็นสมาชิกขององค์กร 
วัฒนธรรมและค่านยิมร่วมของ

องค์กรเขม้แขง็ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1)  
พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

การควบคุมป้องกันโรค การปรับพฤติกรรม
สุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2)  
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเชื่อมโยง

ระบบทุติยภูมิและ 
ตติยภูมิอย่างปลอดภัยไร้รอยต่อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4)  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงนิ 
การคลัง อย่างมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3)  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นต้น 
แบบด้านสุขภาพ มีความสุข และ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 

KPI02: ประชากรตามกลุ่มวยัที่เข้าถึงและได้รับบริการ
ตามเกณฑ์ (70%) 

KPI03: การจัดการปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยในโรค
ส าคัญที่เป็นปัญหาของประชาชน (70%) 

KPI06: ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเอง
ของคนในองค์กร (Happy Work 
Life Index) (> 50%) 

KPI05: ร้อยละของ รพสต.ติดดาว ระดับ 
5 ดาว (70%) 

พันธกิจ :  1) พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสขุภาพ การควบคุมป้องกันโรค การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที ่
2) พัฒนาศักยภาพด้านรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่างปลอดภัย ไร้รอยต่อ 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ มีความสุข และสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง อย่างมีธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ :  เครือข่ายบริการอ าเภอเมืองมีศักยภาพสูง บุคลากร ประชาชน สุขภาพดี และมีความสุข 

ค่านิยม : Competency       ความมีศักยภาพสูง 
            Mastery              เป็นนายตัวเอง  
            Originality           เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
            People centered  ใส่ใจประชาชน  
            Humility              ถ่อมตนอ่อนน้อม 

เข็มมุ่ง:  ITA 
Digital Transformation 
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บทท่ี 1 บทน า 
 
เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผน 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองและเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานของภาครัฐ 
ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ การน าองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดกระบวนการ และผลลัพธ์การด าเนินการ 

 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอ ต่อเนื่องในลักษณะของ Rolling Plan เครือข่ายบริการสขุภาพโรงพยาบาลอุดรธานใีนฐานะที่มีบทบาทเป็นหน่วย
บริการสุขภาพในระดับพื้นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน จึงต้องมีการด าเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ให้มีความสอดรับกับบริบทด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของจังหวัด ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการท างานของ
องค์กรในระยะยาว เพื่อน าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 – 2564  และแผนยุทธศาสตร์ของกรมใน
สังกัดทุกกรม รวมถึงปัญหาสุขภาพระดับพ้ืนท่ี อ าเภอเมืองอุดรธานี เป็นกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับ
จังหวัด และระดับอ าเภอในเชิงบูรณาการ 

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี จึงปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การบูรณาการการปฏิบัติ
ราชการ และผลักดันการด าเนินการในภารกิจด้านสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และบรรลุเปูาหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อใหเ้ครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานีมีแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด 

2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการขอกระจายงบประมาณและทรัพยากร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อเป็นการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพของอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   

 
ระยะเวลาของแผน 

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี มีกรอบระยะเวลาของแผน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 – 2564 

 
กรอบแนวทางการด าเนินการ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อ
น าไปสู่เปูาหมายที่องค์กรก าหนดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต     
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กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 
แผนภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิครบวงจรตามหลัก Balanced Scorecard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน 1การศึกษาความจ าเป็นทางยทุธศาสตร์ 
             (Strategic Need Analysis) 
นโยบาย (P)       ศึกษาให้เข้าใจ           ความจ าเปน็ 
ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (S)  วิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง  ทางยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและสภาพการณ์ (B) วินิจฉยัสิ่งที่ต้องท า 

ขั้นตอน 3การประเมินศักยภาพขององค์กร 
-จุดแข็งภายในที่ท าใหจุ้ดยืนบรรลุผล(Strength: S) 

- จุดอ่อนที่ท าใหจุ้ดยืนไม่บรรลุผล (Weakness: w) 
- โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมในการสนองตอบต่อ

จุดยืนการพัฒนา (Opportunity: O) 
- อุปสรรคภายนอกที่คุกคามท าให้ไม่สามารถ

สนองตอบจุดยืนการพัฒนา (Threat: T) 
   (น าศักยภาพไปใช้ในการก าหนดกลยทุธ์) 

 

ขั้นตอน 2ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์  
              (Strategic Positioning) 
ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์   วิเคราะห ์       จุดยืนการพัฒนา 
ความส าคัญต่อภารกิจ  ผลกระทบต่อลกูค้าหลัก  ของยุทธศาสตร์ 
สภาพปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏบิัติ  
ความเชื่อมโยงกบันโยบายและการพัฒนาประเทศ 

ขั้นตอน 4การก าหนดทิศทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์ : เส้นทางสู่ภาพฝันในอนาคต (Vision) 
พันธกิจ : ภารกิจเพือ่การพัฒนาสู่วิสยัทศัน์ และภารกิจหลกั
ขององค์กร (Mission) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : วาระหลกัของการพัฒนาในช่วงเวลา
ของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
เปูาประสงค์ : ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวที่เป็นผลลัพธ์ 
(Outcome)ของการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ (Goal)  
ผลผลิต : ผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น รอบปีงบประมาณ   
   

ขั้นตอน 5การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ 
-ก าหนดกลยุทธ์ : มาตรการทางการปฏบิัติที่เน้นการใช้
ศักยภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Strategy) 
-ก าหนดแผนงาน :  แผนงานหลัก (Master Plan) 
-ก าหนดโครงการ : กิจกรรมหลัก ผลผลิตการด าเนินงาน 
ระยะเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบ (Action Plan) 
-การจัดท าโครงการเชิงกลยุทธ์พรอ้มรายละเอียด 
   

สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์ เช่ือมโยงการด าเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้ส่วนเสีย  สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ จัดการความรู้เพือ่การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

เชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ 
- ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์
ที่เน้นยุทธศาสตร์ 

-  การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพือ่
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

-  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ 

-  การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ 

-  การยกระดับภาวะผู้น าแก่ทีมบริหาร 

ขั้นตอน 8การสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การสรุปผลการด าเนินงานของโครงการในรอบปีงบประมาณ 

- การสรุปผลตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 
- การวิเคราะห์ผลเพื่อการพัฒนาในรอบปงีบประมาณ

ต่อไป 
- การเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 
- การปรับแผนยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอน 6การก าหนดระบบวัดผล 
-ตัวชี้วัด : การบ่งชี้ที่ส าคัญที่สะท้อนการบรรลุผลการด าเนินงาน 
ตามผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ (Key Performance Indicator: KPI) 
-ค่าเปูาหมาย : ค่าเปูาหมายที่ต้องการให้บรรลุตัวชี้วัด (Target) 
   

ขั้นตอน 7การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
-การแปลงแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัต(ิDO) 
-การติดตามความก้าวหนา้และประเมินผลการด าเนินงานของ
โครงการ(CHECK) 
- การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา (ACTION) 
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ปฏิทินการจัดท าแผน 
 

ล าดับ กิจกรรม ก าหนด
ด าเนินการ 

1 ทบทวนคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี กั น ย า ย น 
2562  

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยนอกและปัจจัยภายในของเครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลอุดรธานี (SWOT Analysis) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ แผนการเงิน แผนจัดหาพัสดุ แผนงบลงทุน แผนทรัพยากรบุคคล แบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพอ าเภอเมืองอุดรธานี 

กั น ย า ย น 
2562 

3 จัดประชุมเพือ่รับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี พ.ศ.2563 – 
2564 จากหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงให้เป็นแผนฉบับสมบูรณ์ 

กั น ย า ย น 
2562 

4 พิจารณาน าแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (PP) จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 

พฤศจิกายน 
2562 

5 น าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี พ.ศ.2563 – 2564 เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลอุดรธานใีห้เขตสุขภาพท่ี 8 

ธั น ว า ค ม 
2562 

 
ภาพรวมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี 
 ภายหลังจากที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานีได้มีการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ต่อเนื่องในลักษณะของ Rolling Plan พ.ศ.2563 – 2564 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พ.ศ.2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งในภาพรวม มีการด าเนินการ ดังน้ี 

1)  คณะท างานเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บุคคล หน่วยงานกระทรวงอื่นๆ และ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์แผนฉบับปัจจุบัน ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิเพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์รวบรวมศึกษา
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสภาพการณ์ด้านสุขภาพจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

2) คณะท างานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยนอกและปัจจัยภายในของ
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี (SWOT Analysis) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ แผนการเงิน แผนจัดหาพัสดุ แผนงบลงทุน และแผนทรัพยากรบุคคล แบบบูรณาการ 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพอ าเภอเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่  16 – 25 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม โรงแรมประจักษ์
ตราดีไซน์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

3) ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ ได้ถูกน ามาประกอบการก าหนดร่างแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี และเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานในสังกัดและจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลกองบิน23 
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์สุชภาพชุมชนเรือนจ า รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพิจารณาน า
แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(PP) จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมจิตตะยโศธร โรงพยาบาลอุดรธานี อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ีและน าเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อขอความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และน าส่งเขตสุขภาพที่ 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 
2564 ต่อไป 
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บทท่ี 2 ทิศทางนโยบายและสภาพการณด์้านสุขภาพ 
 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับจังหวัด ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือใน
การประเมินสถานการณช่์วยให้ผู้บรหิารสามารถก าหนดจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร นอกจากน้ียังต้องวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ 
ในเชิงกว้าง (Scenario Analysis) เพื่อตรวจสอบดูว่าสถานการณใ์ดบ้างที่เป็นโอกาส (Opportunities) และสถานการณ์ใดบ้าง
ที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) ที่มีอิทธิพลกับการด าเนินงานด้านสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี 
 
3.1 การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ  
1) ทิศทางนโยบายท่ีส าคัญ (Policy) 

ทิศทางและกรอบนโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาด้านสุขภาพที่ส าคัญ จะต้องสอดรับกับสภาพการณ์ด้าน
สุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564)  นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของจังหวัดซึ่งจะเป็นการก าหนด
ทิศทางการท างานขององค์กรในระยะยาว และแผนยุทธศาสตร์ของกรมในสังกัดทุกกรม  เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานีในเชิงบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข มีแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ก้าวสู่ประเทศรายได้สูง 
2) พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3) ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4) เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

2) นโยบายรัฐบาลที่ส าคัญ 
 นโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
2) ลงทุนด้านสุขภาพ ระบบสารสนเทศ ศูนย์ความเป็นเลิศ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ บริการปฐมภูมิ  
3) ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ กระจายสู่ชนบท สร้างขวัญก าลังใจ ความก้าวหน้า  ค่าตอบแทน 
4) จัดให้มีมาตรการสรา้งสุขภาพโดยมเีปูาหมาลดอัตราปุวย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 
5) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 
6) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตั้งแต่ตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา คนพิการ 
7) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
8) ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเลิศในผลิตภณัฑ์ บริการสุขภาพ และการรักษาพยาบาลในภูมภิาคอาเซียน 

3) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ส าคัญ 
1) HIA การประเมินและตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
2) NCDs ยาสูบ แอลกอฮอล์ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3) ระบบสุขภาวะชุมชน HIAP สุขภาพหนึ่งเดียว ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก 
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4) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้ก าหนดนโยบาย

การบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 11 ข้อ ดังนี ้
1) โครงการพระราชด าริ 
2) สุขภาพทุกกลุ่มวัย 
3) การควบคุมปูองกันวัณโรค 
4) การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ 
5) พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
6) ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล 
7) Fast Track; Stroke, STEMI 
8) การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ 
9) นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ 
10) องค์กรคุณภาพ 
11) นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ 

 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  
 

6) ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563  
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรด้านสุขภาพท่ีรวมพลังสังคม เพื่อประชาชนอุดรธานีสุขภาพดี 
พันธกิจ : 1. จัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการสุขภาพ มีคุณภาพ และครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ 

2. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
ค่านิยม UDMOPH : Unity/ Diversity/ Mastery/ Originality/ People centered/ Humility  
3 เข็มมุ่ง : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
นโยบาย : ลดคนปุวย/ตาย เพิ่มคนสุขภาพดี ขยายการมีส่วนร่วม 
Performance Agreement :  

1) บริหารทุกระดับ แบบธรรมาภิบาล 
2) พัฒนา IT; IT ส าหรับประชาชน, QOF, โปรแกรมลดความรุนแรงในเด็ก, Queuing, Dashboard, E-Family Folder 
3) ภาคีเข้มแข็ง; One Province One Hospital, พชอ.เข้มแข็ง ผ่านการประเมิน DHSA, มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง,ขยาย GREEN & CLEAN Hospital จนถึงระดับชุมชน, การควบคุมโรค
เข้มแข็ง, ไข้เลือดออก, ซิการ์ (ต าบลปลอดลูกน้ ายุงลาย), วัคซีนในเด็ก 

4) พัฒนาระบบปฐมภูมิ; PCC, รพ.สต.ติดดาว 
5) ความส าเร็จการพัฒนาเมืองสมุนไพร; กัญชาทางการแพทย์ 
6) ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ; ออกก าลังกาย (ว่ิงทดสอบสมรรถภาพ), ลดอ้วนด้วยคีโตจีนิก 

Excellence : STEMI, Stroke, Mother & Child, พัฒนาการเด็กปฐมวัย, DHF, RTI 
Strength : Sepsis, TB, To Be Number One/ยาเสพติด, DM/HT, LTC, แพทย์แผนไทย, RDU 
Support : HRH Transformation, Digital Transformation, Financial Management, HA/PMQA/รพ.สต.ติดดาว 

 

2) ข้อมูลประชากร (Demography) 
ประชากรกลางปี 2559 (ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2559, ที่ท าการปกครองจังหวัดอุดรธานี) จังหวัดอุดรธานี 

1,575,311 คน แยกเป็นเพศชาย 784,954 คน เพศหญิง 790,357 คน อ าเภอเมืองอุดรธานี 408,395 คน แยกเป็น
เพศชาย 199,863 คน เพศหญิง 208,532 คน  

ปิรามิดประชากรของจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะแบบหดตัว (Constrictive Pyramid) มีลักษณะเป็นฐานแคบ 
ตรงกลางพองออก และยอดค่อย ๆ แคบเข้า แสดงว่าจ านวนคนเกิดและจ านวนคนตายลดลง มีสัดส่วนเพศชาย : เพศหญิง  
0.49 : 0.51 แยกเป็นกลุ่มเด็ก 0 – 14 ปี ร้อยละ 18.04 วัยท างาน 15 – 59 ปี ร้อยละ 69.73 อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 
13.21 อัตราส่วนการเป็นภาระ ร้อยละ 31.25 จากประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง จังหวัดอุดรธานีจึงก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
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ปิรามิดประชากร ตามช่วงอายุ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2549, 2559 

ความท้าทายในการจัดการประชากรเพื่อการพัฒนาบริการในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า คือ  
1) ความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 
2) ความท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปูองกันโรค ที่สามารถ

ดูแลในระดับครอบครัว บุคคล กลุ่มเสี่ยง ภายใต้ภารกิจโรงพยาบาล 
3) ความท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ในระดับชุมชน ครอบครัว ท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพื้นที ่
4) ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาพท่ีดี  

3) ปัจจัยทางสังคม (Social determinant) 
ลักษณะส าคัญทางภูมิศาสตร์: โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ห่างจากศาลากลาง

จังหวัดประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้ งหมด 45 ไร่ 90.01 ตารางวา   
  อาณาเขต: (1) ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน (2) ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน (3) ทิศตะวันออก จดถนนเพาะนิยมและหนอง
ประจักษ์ (4) ทิศตะวันตก จดวัดโพธิสมภรณ์ และคลองชลประทาน 

ลักษณะส าคัญสังคม: การปกครองส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีแบ่งเป็น 20 อ าเภอ 156 ต าบล 1,880 หมู่บ้าน 
404 ชุมชน มี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 46 เทศบาลต าบล 133 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอเมืองอุดรธานี แบ่งเป็น 20 ต าบล 249 หมู่บ้าน 86 ชุมชน มี 1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 7 
เทศบาลต าบล 17 องค์การบริหารส่วนต าบล 155,742 หลังคาเรือน 
4) ปัจจัยทางเศรษฐกจิ (Economy determinant) 

ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจ: ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ปี 2556 มีรายได้ต่อหัวทั้งปี (GPP) 81,419 บาท/คน เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัด 6.1 

ความท้าทายในการจดับริการเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นเชิงพื้นที่ในอนาคต คือ  
1) ความท้าทายในการพัฒนาโรงพยาบาลสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.2 การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในที่ส าคัญ  
1) โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Structure/Organization) 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 มาตรา 8 ฉ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 4) หน่วยงานในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน  ดังนี ้

1) โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน ี
2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธาน ี
โรงพยาบาลอุดรธานี มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
2. ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานี มีหน้าท่ี 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นท่ีอ าเภอ 
2. ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอ าเภอ 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีอ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นท่ีอ าเภอ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ความท้าทายในการจดับริการเพื่อรองรับกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในปัจจุบันและในอนาคต คือ  
1) การพัฒนา รักษามาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน HA และการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
2) การสร้างนวัตกรรมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร  
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการน าองค์กรด้วยทีมน าและการใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร 

2) ข้อมูลบริการสขุภาพ (System/Health Service) 
เป็นโรงพยาบาล ระดับ A เป็น Excellence Center ด้าน Trauma, Cancer, Cardiac, Newborn และการปลูก

ถ่ายอวัยวะ แม่ข่ายการส่งต่อของเขตบริการสุขภาพที่ 8 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกว่า 45 สาขา  
ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพบริการในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า คือ  

1) ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลความปลอดภัยผู้ปุวย สู่ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
ระดับ 1 ด้านโรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด Day Surgery โรคจอประสาทตา การบ าบัด
ทดแทนไตครบวงจร การผ่าตัดข้อเทียม การรักษาด้วยกล้อง การปลูกถ่ายอวัยวะ 

2) ความท้าทายในการต่อยอดความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ในโรคหลอดเลือดสมอง 
โรคจักษุ ทันตกรรม 5 สาขาหลัก สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยกรรมกระดูก ภาวะติด
เชื้อ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไต จิตเวช และบริการปฐมภูมิ 

3) ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ (Staff/Health Resources) 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิอ าเภอเมืองมี 3 ศูนย์แพทย์ชุมชน 29 รพสต. มีประชากรกลางปี 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบ 

408,395 คน สัดส่วน รพสต.ต่อประชากร  1 : 14,082 (1:10,000) บุคลากรใน รพ.สต. 491 คน อัตราก าลังต่อประชากร 1 : 
832 (1:1,250) มีบุคลากรปฏิบัติงานใน สสอ. 15 คน รพสต. 352 คน มีบุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอุดรธานี 3,033 คน 
แยกเป็นแพทย์ 181 คน (5.97%) เป็นแพทย์เฉพาะทาง 150 คน พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค 788 คน (25.98%) ทันตแพทย์ 19 
คน (0.62%) เภสัชกร 50 คน (1.65%) บุคลากรอื่น ๆ 1,995 คน (65.78%)  

ความทา้ทายในการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาบริการในปัจจุบันและในอนาคต คือ  
1) ความท้าทายในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
2) ความท้าทายในการเสริมสร้างความผาสุกในโรงพยาบาล  
3) ความท้าทายในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการมุ่งสู่โรงพยาบาลศูนย์ศักยภาพสูง 

4) สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ (Facilities) 
โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ A ดูแลประชากร 408,395 คน มีเตียงจริง 1,022 เตียง อัตรา

ครองเตียงร้อยละ 112.78 ดัชนี CMI 2.01 Total Adjust RW 162,810.35 OP visit 315,722 ครั้ง IP admit 81,168 ราย  
จ านวนวันนอน 416,793 วัน จ านวนเตียง ICU 87 เตียง ห้องผ่าตัด 18 ห้อง (ที่มา: กลุ่มงานยุทธศาสตร์, กันยายน 2560) 

อาคารสถานท่ีส าคัญ ได้แก่ อาคาร Excellent อาคารผู้ปุวยนอก อาคารผู้ปุวยใน  
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าคญั ได้แก่ เครื่องมือช่วยชีวิตฉุกเฉิน เครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษา 
ความท้าทายในการจัดการอาคารสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการพัฒนาบริการ คือ  

1) การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ในการจัดบริการเฉพาะทาง การสร้าง
บริการทางสุขภาพเพื่อรองรับความจ าเป็นในการบริการในอนาคต เช่น จัดบริการดูแลผู้ปุวยหนัก ผู้ปุวยทารกแรก
เกิดวิกฤติ การผ่าตัดแผลเล็กด้วยกล้อง การผ่าตัดหลอดเลือด การรักษาการมีบุตรยาก การเปลี่ยนกระจกตาช้ันใน 
การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ ศัลยปริทันต์ Sport Injury Reconstructive spine บริการจิตเวช ศูนย์ผู้สูงอายุ 
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บทท่ี 3 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ประจ าป ี2563 
 

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ประจ าปี 2563 ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ระยะต่อเนื่อง (พ.ศ. 2562 – 2564)  
ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาล
อุดรธานี เพ่ือการบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของที่ว่า
“เครือข่ายบริการอ าเภอเมืองมีศักยภาพสูง บุคลากร ประชาชน สุขภาพดี และมีความสุข” โดยเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ปี 2563 
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มุ่งเน้น ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติโดย

แผนงาน/โครงการของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ดังนี้ 
ประเด็น ยุทธศาสตร์ กสธ. ยุทธศาสตร์เขต 8 ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดร ยุทธศาสตร์เครือข่ายริกาสุขภาพ รพ.อุดร 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้าน
สุขภาพ  
ที่รวมพลังสังคม  
เพื่อประชาชนสุขภาพด ี

รวมพลังภาคี  
เพื่อประชาชนสุขภาพดี 
และยั่งยืน 

เป็นองค์กรด้านสุขภาพ  
ที่รวมพลังสังคม  
เพื่อประชาชนอุดรธานี
สุขภาพด ี

เครือข่ายบริการอ าเภอเมืองมีศักยภาพสูง 
บุคลากร ประชาชน สุขภาพดี และมีความสุข 

พันธกิจ พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพ อย่าง  
มีส่วนร่วม และยั่งยืน 

 1. จัดบริการสุขภาพ 
เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงบริการ 
     สุขภาพ มีคุณภาพ 
และครอบคลุมแบบไร้
รอยต่อ 
2. บริหารจัดการ
ระบบสุขภาพอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

1) พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสรมิสุขภาพ 
การควบคุมปูองกันโรค การปรบัพฤติกรรม
สุขภาพ การจดัการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) พัฒนาศักยภาพด้านรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก อย่างปลอดภยั ไรร้อยตอ่ 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโน 
โลยสีารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง อย่าง 
มีธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นตน้แบบด้าน
สุขภาพ มีความสุข และสภาพแวดล้อมท่ีดีใน
การท างาน 

ค่านิยม Mastery  
Originality 
People centered 
Humility 
 

R8 
Mastery  
Originality 
People centered 
Humility  

Unity Diversity 
Mastery Originality 
People centered 
Humility  
 

Competency       มีศักยภาพสงู 
Mastery              เป็นนายตัวเอง  
Originality           เร่งสร้างสิ่งสิง่ใหม่ 
People centered  ใส่ใจประชาชน  
Humility              ถ่อมตนอ่อนน้อม 

เปูาหมาย ประชาชนสุขภาพด ี
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ประชาชนสุขภาพด ี
เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ประชาชนสุขภาพด ี
เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน 

1)ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการและผู้รบับริการ
ทั่วไปไดร้ับบริการสุขภาพที่มีคณุภาพ มีความ
ปลอดภัย  
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ประเด็น ยุทธศาสตร์ กสธ. ยุทธศาสตร์เขต 8 ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดร ยุทธศาสตร์เครือข่ายริกาสุขภาพ รพ.อุดร 
2) โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นสถานบริการ
สุขภาพท่ีประชาชนชาวอุดรธานีเช่ือมั่น วางใจ 
ในการเป็นท่ีพึ่งทางสุขภาพของประชาชนได ้
3) บุคลากรสุขภาพดี และมีความสุข 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

4E: 
-P&P Excellence 
-Service Excellence 
-Governance 
Excellence 
-People Excellence 

5E: 
-P&P Excellence 
-Service Excellence 
-Governance 
Excellence 
-People Excellence 
-R8 Excellence 

3 ธงน า: 
- ลดคนปุวย/ตาย 
- เพิ่มคนสุขภาพด ี
- ขยายการมสี่วนร่วม 

1) พัฒนาศักยภาพดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ 
การควบคุมปูองกันโรค การปรบัพฤติกรรม
สุขภาพ การจดัการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย 
2) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เชือ่มโยงระบบ
ทุติยภูมิ และตติยภมูิอย่างปลอดภยั ไร้รอยต่อ 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นตน้แบบด้าน
สุขภาพ มีความสุข และสภาพแวดล้อมท่ีดีใน
การท างาน 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

เข็มมุ่ง HRH 
Transformation 
Digital 
Transformation 
Primary Care        
[พชอ. PCC  
รพ.สต.ติดดาว] 
RDU 
TB 
Mother & Child 
Health 
Green & Clean H. 
ยาเสพตดิ 
Fast Track          
[Stroke Sepsis 
Trauma] 
Quality 
Organization  
[HA, PMQA] 

Excellence 
STEMI 
DHF 
Strength 
NCD & DM 
Mother & Child 
Health 
RTI 
Sepsis 
ยาเสพตดิ 
Support 
Digital 
Transformation 
Financial 
Management 

Excellence 
STEMI 
Stroke 
Mother & Child 
DHF 
Strength 
RTI 
Sepsis 
TB 
To be No.1/ยาเสพตดิ 
DM/HT 
LTC 
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
Support 
Digital 
Transformation 
Financial 
Management 
HA / PMQA 

Excellence 
RTI 
DHF 
Strength 
ผู้สูงอาย ุ
Green & Clean Hospital [Food Safety] 
Green & Clean Hospital [ขยะ] 
Weakness 
DM/HT 
แพทย์แผนไทย 
Support 
ITA 
Digital Transformation 
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บทท่ี 4 แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2563 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานีประกอบด้วย เปูาหมาย เปูาประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมายตามระยะเวลา กลยุทธ/มาตรการ 

และแนวทางการพัฒนา ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

(Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 
เป้าหมาย (Intention) 

1) ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการและผูร้ับบริการทั่วไปไดร้ับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีความปลอดภยั 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1) ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการเข้าถึง อย่างท่ัวถึง ทันท่วงที และเป็นธรรมด้านบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมปูองกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกลุม่วัย 
2) ประชาชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ ดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน โรคที่เป็นปญัหาของชุมชนในพื้นที่บริการลดลง  

 
แผนงาน 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ) 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 
แผนงานท่ี 3 การปูองกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
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โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์เครือข่ายฯ 
 

รายละเอียดแผนงาน มาตรการ โครงการ และตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 4 แผนงาน 19 โครงการ 19 ตัวช้ีวัด ต่อไปนี ้
 

มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสขุภาพ) (7 โครงการ 10 ตัวชี้วัด)  
1 บูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
(Partnership) 
2 ปฏิรูปการคุม้ครองแม่และเด็กและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครดั 
3 เสริมสร้างความรู้ สื่อสารสุขภาพสู่แม่และครอบครัว 
เพื่อการพึ่งตนเองทาสุขภาพอย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานฝากครรภ์ใน รพ.สต./ศสม.   
ปี 2563 
โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาการขาดสารไอโอดีน 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมีชีพแสนคน 

4 จัดบริการสุขภาพแก่แม่และเด็กที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
5 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพแก่
แม่และเด็ก 

โครงการพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ CUP รพ. อุดรธาน ี
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย Maung smart kid CUP โรงพยาบาล
อุดรธาน ีปี 2563 
แผนงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมปูองกันโรคทางทันตสาธารณสขุ 
32 รพ.สต. 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย  
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  
4. เด็กไทยมรีะดับสติปญัญาเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 100 
   4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการคดักรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
5. ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการงานวัยเรียนวัยรุ่น ปี 2563 6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 
1 ส่งเสริมให้ประชาชนกลุม่ pre-aging มีความพร้อม
เข้าสู่วัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ และส่งเสรมิให้กลุ่ม pre-
aging และ aging ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
2 พัฒนาระบบดูและผูสู้งอายุเพื่อให้สามารถเข้าถึง
ระบบหลักประกันสุขภาพและการรักษาท่ีไดม้าตรฐาน 
ครอบคลมุ 
3 ยกระดับการดูแลผูสู้งอายุให้มีคณุภาพภายใต้ความ
ร่วมมือภาคีเครือข่าย ชุมชน และครอบครัว 
4 คงคุณภาพชิวิตจากโรคที่คุกคาม ปูองกัน บรรเทา
ความทรมาน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงโดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ (Care giver) ในงาน ผู้สูงอายุงาน LTC  งานคนพิการ 

7. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 
8. ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมพีฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์
9. ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (LTC)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ ์
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มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1 การสร้างคลังความรูเ้พื่อเพ่ิมความรอบรูด้้านสุขภาพ 
2 การขับเคลื่อนชุมชนรักการออกก าลังกาย 
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และ
ประชาชนเพื่อส้างทักษะ HL ดา้นกิจกรรมทางกาย 

งานประจ า 10. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย 

แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)  
1 สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชน และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
2 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภออย่างมีส่วนร่วม 
3 เสริมสร้างศักยภาพ พชอ.อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

โครงการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)  
อ าเภอเมืองอุดรธาน ี
 

11. ร้อยละของอ าเภอผา่นเกณฑก์ารประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่มีคุณภาพ 

แผนงานที่ 1.3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสขุภาพ (9 โครงการ 6 ตัวชี้วัด)  
 โครงการบรูณาการปูองกันอุบัติเหตุจากการจราจรเครือข่าย CUP 

รพ.อุดรธานี ปี 2563 
โครงการผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ปูองกันเด็กจมน้ า อ าเภอเมือง
อุดรธาน ี
โครงการพัฒนาทักษะและเพิม่ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปุวย
อุบัติเหต-ุฉุกเฉินและการช่วยฟ้ืนคนืชีพข้ันพ้ืนฐาน บุคลากรในหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย อาสาสมัครฉุกเฉินในชุมชน 
โครงการต าบลปลอดลูกน้ ายุงลาย ปี 2563 
โครงการควบคมุการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2563 
โครงการประชุมวิชาการด้านระบาดวิทยา ปี 2563 
โครงการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแขง็ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ าเภอ 

12. ระดับความส าเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด  

 โครงการตรวจคดักรอง เฝูาระวัง ปูองกันและชะลอภาวะแทรกซ้อน
ผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยความดนัโลหิตสูงCUPโรงพยาบาลอดุรธานี 

13. ร้อยละการตรวจติดตามกลุม่สงสัยปุวยโรคเบาหวานและ/หรือ 
ความดันโลหิตสูง 

1 พัฒนาเครือข่าย การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 
 

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยดา้นอาหารโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 

14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยตุิการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง
และภมูิภาคอยา่งน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
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มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
2 ขับเคลื่อนนโยบายยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
ที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด 

15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ปุวยจากการสัมผสัสารเคมี
ทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอรไ์พริฟอส ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชน/อสม.ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมี
เกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน) 
16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้าน
เกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บปุวยหรือเสียชีวิต จากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 
17. ร้อยละของผลติภณัฑส์ุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

แผนงานที่ 1.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)  
 โครงการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital 
โครงการประกวด รพ.สต. สะอาด สถานบริการสาธารณสุขสเีขียว 

18. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
19. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจดัการปัจจยัเสีย่งด้านสิ่งแวดล้อมทีส่่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเชื่อมโยงระบบทุติยภูมิและตติยภูมิอย่างปลอดภัย ไร้รอยต่อ 

(Service Excellence) 
 
เป้าหมาย (Intention) 

2) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมอืง เป็นสถานบริการสุขภาพท่ีประชาชนชาวอุดรธานีเช่ือมั่น วางใจในการเป็นที่พ่ึงทางสุขภาพของประชาชนได ้
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

3) ความส าเร็จจากการผา่นการรับรองคุณภาพสร้างคุณค่าเพิ่มต่อประชาชนของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
4) ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองอุดรธานี ให้สามารถรักษาโรคทุกสาขาตามความจ าเป็นของพื้นที่ได้อย่างมีมาตรฐาน 

 
แผนงาน 

แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) 
แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
แผนงานท่ี 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรตแิละพื้นท่ีเฉพาะ 
แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

 
โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์เครือข่ายฯ 

รายละเอียดแผนงาน โครงการ มาตรการ และตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 5 แผนงาน 17 โครงการ 32 ตัวช้ีวัด ดังต่อไปนี ้
มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (4 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)  
1 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภมู ิ
2 พัฒนาก าลังคนในระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
3 พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
4 ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการอภิบาลระบบ 
5 จัดระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างทัว่ถึง 

โครงการต าบลจดัการสุขภาพบรูณาการติดดาว 
โครงการสอบเทียบเครื่องมือทางหอ้งปฏิบัติการสัญจร  
คปสอ.เมือง อุดรธานี ปี 2563 
โครงการปฏิบัติการ IQC EQAรายการทดสอบใน รพ.สต./ศสม. 
คปสอ.เมือง อุดรธานี ปี 2563 

20 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิที่เปดิด าเนินการในพ้ืนท่ี 
21 ร้อยละของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ รพศ./รพท.  
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ท่ีผ่านการอบรมและคณะ 
ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมดิูแลด้วยหลักเวชศาสตรค์รอบครัว 
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มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1 พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
2 ส่งเสริม สนับสนุน อสม.หมอประจ าบ้านในการดูแลผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมาย 
3 ส่งเสริม สนับสนุน อสม.หมอประจ าบ้านในการจดับริการ
สุขภาพในชุมชน 

โครงการโรงเรยีนบริบาล อสม.สู่หมอประจ าบา้น 22 ร้อยละของผู้ปุวยกลุม่เปูาหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.  
หมอประจ าบ้านมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
23 จ านวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (13 โครงการ 22 ตัวชี้วัด)  
1 บริการสุขภาพ 
2 พัฒนามาตรฐาน 
3 รับรองมาตรฐาน 
4 เครือข่าย 
5 พัฒนาบุคลากร 
6 ระบบข้อมูล 

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟสูมรรถภาพและการดูแล
ต่อเนื่องในผู้ปุวย Stroke ,Traumatic brain injury และ 
Spinal cord injuryปีงบประมาณ 2563 
 

24 ร้อยละอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลา
ที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 

1 ลดการเสียชีวิต 
2 ลดการขาดยา 
3 พัฒนาคุณภาพและระบบการก ากับติดตามดูแลรักษา 

โครงการพัฒนาคณุภาพการดูแลผูปุ้วยวัณโรคและโรคเอดส์ใน
โรงพยาบาลอดุรธาน ี

25 อัตราความส าเร็จการรักษาวณัโรคปอดรายใหม ่

1 การส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU) 
2 การจัดการการดื้อยาต้านจลุชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ 

โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อ าเภอเมือง  
จ.อุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 
โครงการเภสัชกรสัญจร คปสอ.เมอืง จ.อุดรธานี ปี 2563 

26 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)  
27 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจลุชีพ
อย่างบูรณาการ (AMR) 

 งานประจ า 28 ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง 
 งานประจ า 29 อัตราตายทารกแรกเกิด 
 งานประจ า 30 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย 

Opioid ในผู้ปุวยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคณุภาพ 
 โครงการแพทย์แผนไทยสัญจร  ป ี2563 31 ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา

โรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

 โครงการดูแลผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังทีเ่สี่ยงต่อการก่อความรุนแรง 
(SMI-V) ในชุมชน ปี 2563 

32 ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
33 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
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มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
      - ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า 
ในระยะเวลา 1 ปี 

 โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวังและปูองกันการติดเชื้อในกระแส
โลหิตแบบรุนแรงชนิด Community – acquire sepsis 
ปีงบประมาณ 2563 

34 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
Community acquired 
 

 งานประจ า 35 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refractor Prevention   
ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึน้ 
ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสขุภาพ 

1 พัฒนาบุคลากร 
2 พัฒนามาตรฐานการรักษา 
3 พัฒนาระบบเครือข่ายบริการ 
4 ระบบข้อมูลาสารสนเทศ 
5 นโยบาย/กลยุทธ์ 

โครงการประชุมชี้แจงผูร้ับผดิชอบงาน Stroke /STEMI 
ปีงบประมาณ 2563 
โครงการสร้าง/ขยายบุคคล/เครือข่ายต้นแบบ การปูองกันปัญหาโรค
หลอดเลือดสมอง/โรคหัวใจ/โรคไตเรื้อรัง 

36 ร้อยละของการให้การรักษาผูปุ้วย STEMI ไดต้ามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด 

 โครงการคดักรองโรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยการตรวจอัลตราซาวด์ 
ปีงบประมาณ 2563 

37 ร้อยละผู้ปุวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดร้ับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 งานประจ า 38 ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR  
< 5 ml/min/1.73m2/yr 

 งานประจ า 39 ร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน 

 งานประจ า 40 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมอง
ตายต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายการการบ าบัดฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติดและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอเมืองอุดรธานี ปี 2563 

41 ร้อยละผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ตดิตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
42 ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพตดิกลุม่เสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการ
ประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดแูลช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

 งานประจ า 43 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาล
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มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ปุวยใน (Intermediate bed/ward) 

 งานประจ า 44 ร้อยละของผู้ปุวยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
1 สื่อสารความรู้เรื่องการมารับบรกิารกัญชาทางการแพทย ์
2 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาหน่วยบริการ 
3 การพัฒนาระบบข้อมลู 
4 การพัฒนาระบบตดิตาม ก ากับ เพ่ือประเมินรูปแบบท่ีเหมาะสม 

โครงการกญัชาทางการแพทย์ อ าเภอเมือง จ.อุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2563 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผูดู้แลผู้ปุวย
ติดเตยีงและผู้ปุวยระยะท้ายและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
กัญชาทางการแพทย์ 

45 จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ (4 ตัวชี้วัด)  
1 จัดบริการที่มมีาตรฐาน 
2 จัดระบบสนับสนุน 
3 การพัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคน 

งานประจ า 46 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ
Admit) ไม่เกินร้อยละ 12 (Trauma <12%, Non-trauma <2%) 
47 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 
48 ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ ์ER คุณภาพ ร้อยละ 80 
49 จ านวนผู้ปุวยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5  
(Non-trauma) ลดลง ร้อยละ 10 

แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ (1 ตัวชี้วัด) 50 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีเกาะส าหรบั
การท่องเที่ยวทางทะเล มีระบบบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (1 ตัวชี้วัด)  
1 ขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกจิ 
2 ขับเคลื่อนการนวดไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ 
3 ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง สร้างเสริมสุขภาพและการรักษาโรค 
4 ขับเคลื่อนการเป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical 
Hub) 
5 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness 
Tourism) 

งานประจ า 51 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ความงาม และแพทย์แผนไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ มีความสุขและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
(People Excellence) 

 
เป้าหมาย (Intention) 

3) บุคลากรสุขภาพดี และมีความสุข 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
5) บุคลากรมีสมรรถนะ มีความสุขในการปฏิบัตริาชการ มีความภาคภูมใิจในวิชาชีพของตนเอง และการเป็นสมาชิกขององค์กร วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กรเขม้แข็ง 

 

แผนงาน 
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 
โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์เครือข่ายฯ 

รายละเอียดแผนงาน ตัวช้ีวัด มาตรการ และโครงการ ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 โครงการ 2 ตัวช้ีวัด ต่อไปนี ้
มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)  
 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

"ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพลดอ้วนด้วยคีโตเจนิก"  
CUP รพ.อุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 

52 ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ ์
53 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 



   แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพประจ าปี 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธาน ี

 

23 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลังอย่างมีธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) 

 

เป้าหมาย (Intention) 
2) เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมอืง เป็นสถานบริการสุขภาพท่ีประชาชนชาวอุดรธานีเช่ือมั่น วางใจในการเป็นที่พ่ึงทางสุขภาพของประชาชนได้ 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
3) เครือข่ายบริกาสุขภาพ มีความเขม้แข็งทางการบริหารบนฐานธรรมาภิบาล และการเงินการคลัง 

 

แผนงาน 
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคณุภาพ 
แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
แผนงานท่ี 13 การบริหารจดัการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
แผนงานท่ี 15 การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ 

 

โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์เครือข่ายฯ 
รายละเอียดแผนงาน โครงการ มาตรการ และตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 5 แผนงาน 7 โครงการ 13 ตัวช้ีวัด ต่อไปนี ้

มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (5 โครงการ 5 ตัวชี้วัด)  
 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงาน

สาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ด้านสขุภาพ CUP โรงพยาบาล
อุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 

54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์
การประเมิน ITA 

1 สนบัสนุนการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการองค์การ 
2 ผลิตและพัฒนาทีมตรวจประเมนิ PMQA อย่างมีคุณภาพ 
3 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนุคณภาพการบริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หน่วยบริหาร คปสอ.เมืองอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 

55 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการใน สป.ที่ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

1 มีกลไกการสนับสนุนคุณภาพโรงพยาบาล 
2 มีแผนด้านคณุภาพโรงพยาบาลและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 

งานประจ า 56 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
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มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1 พัฒนาเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ติดดาว 
2 พัฒนาคณะท างานทุกระดับใหม้มีาตรฐาน 
3 สื่อสาร ช้ีแจง ประชาสมัพันธ์นโยบาย แนวทางและ
แผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
4 พัฒนาระบบฐานข้อูลหน่วยบริการปฐมภมู ิ

บูรณาการโครงการต าบลจดัการสขุภาพบูรณาการตดิดาว 57 ร้อยละของ รพสต.ทีผ่่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

1 พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการสรา้งสุขภาพสู่ความยั่งยืน 
2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้
3 ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขผสมผสาน คป
สอ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ีปีงบประมาณ 2563 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2564 
โครงการประชุมตดิตามงานนโยบายสาธารณสุขของผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน
เมือง CUP โรงพยาบาลอดุรธานี ปีงบประมาณ 2563 

58 จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมคีุณภาพมาตรฐาน (รพศ./รพท./
สสจ.อยา่งน้อยเขตละ 1 แห่ง, รพช.,สสอ. > ร้อยละ 100) 

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสขุภาพ (1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)  
1 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการระบบบริการ 
2 จัดระบบบริการรบัยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) 

โครงการพัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารเทคโนโลยสีุขภาพ CUP 
รพ.อุดรธานี ปี 2563 

59 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
60 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็นSmart Hospital 
61 จ านวนโรงพยาบาลมรีะบบรับยาที่ร้านยา 

แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)  
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ

บุคลากรด้านการเงินการคลัง 
62 ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้
บริการผู้ปุวยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ 
63 ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลางผู้ปุวยใน 
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 
64 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสขุภาพ (1 ตัวชี้วัด) 66 จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่
พัฒนาต่อยอด 

แผนงานที่ 15 การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 ตัวชี้วัด) 67 ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรบัปรุงไดร้ับการแกไ้ข และมีการ
บังคับใช้ 

 
 



   แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพประจ าปี 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธาน ี

 

25 

บทท่ี 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
 

 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
ซึ่งแผนปฏิบัติการประกอบด้วย แผนงาน 12 แผนงาน โครงการ 44 โครงการ การจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาบริการปฐมภูมิจากทุกแหล่งงบประมาณทั้งสิ้น 5,259,430 บาท เครือข่าย
บริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี มีประชากร 257,362 คน ได้จัดสรรงบ PP CUP 20 บาท/บัตร งบประมาณ  5,147,240 บาท โดยปี 2563 ได้จัดสรรงบ PP กลาง จ านวน 3,860,430 บาท 
และงบ PP ทันตกรรมส าหรับ 32 รพ.สต. จ านวน 1,286,810 บาท  

  จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณแผนงาน/โครงการ จ าแนกแหล่งงบประมาณ มีรายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ ร้อยละ งบเงินบ ารุง รพ. งบ PP CUP งบ PP ทันตกรรม เงินบ ารุง รพ.สต. งบ สปสช. งบ สสจ.อุดรธาน ี รวมงบประมาณ ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 19 43.18 1,600 957,420 1,286,810 - 380,500 - 2,626,330    49.94  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 17 38.63 1,600 1,466,050 - - 323,840 - 1,791,490 34.06  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 1 2.27 - 124,950 - - - - 124,950      2.38  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 7 15.92 - 716,660 - - - - 716,660    13.62  
รวมงบประมาณ (บาท) 44 100.00 3,200 3,265,080 1,286,810 0 704,340 0 5,259,430  100.00  

ร้อยละ   0.06       61.57  24.80  -         13.57  -             100.00    
 

   
ร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์ ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

 
 
  

43.18% 

38.63% 

2.27% 

15.92% 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

49.94% 

34.06% 

2.38% 

13.62% 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

62.08% 24.47% 

13.39% 

0.06% 

งบ PP CUP 

งบ PP ทันตกรรม 

งบ สปสช. 

งบ งบร.รพ. 
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สรุปแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ประจ าปี 2563 
 

ล า  
ดับ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนงาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ PP CUP งบประมาณ 
ทันตกรรม 

(บาท) 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิ(บาท) 

งบประมาณ 
จาก สสจ. 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 
เงินบ ารุง 
(บาท)   (บาท) (บาท) 

  งบประมาณรวมรายหมวด (บาท) 3,200 3,265,080 1,286,810 704,340 0 5,259,430   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  1,600 957,420 1,286,810 380,500 0 2,626,330   
     1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 0 143,555 1,286,810 165,000 0 1,595,365   
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานฝากครรภ์ใน รพ.สต./ศสม. ปี 2563   22,000       22,000 เพ็ญจันทร์/นิศากร 
2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน   3,000       3,000 อมรพรรณ์/นิศากร 
3 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ CUP รพ. อุดรธาน ี   64,520       64,520 ชญานิษฐ์/นิศากร 
4 พัฒนาเด็กปฐมวัย Maung smart kid CUP โรงพยาบาลอุดรธานี ป ี2563   50,000       50,000 ชญานิษฐ์/สุดารัตน์ 
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวยัเรียนวัยรุ่น ปี 2563   4,035       4,035 อมรพรรณ์/สุดารัตน์ 
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผู้ชว่ยเหลือดแูลผู้สูงอายุ (Care giver) ในงานผู้สูงอายุ งาน LTC  

งานคนพิการ 
      165,000   165,000 นางอุไรลักษณ์ 

7 แผนงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมปูองกันโรคทางทันตสาธารณสุข 32 รพ.สต.     1,286,810     1,286,810 กลุ่มงานทันตกรรม 
     1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 0 30,000 0 0 0 30,000   
8 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ าเภอเมืองอุดรธานี   30,000       30,000 ฐนกร/จันทร์สว่าง 
     1.3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ 1,600 740,875 0 215,500 0 957,975   
9 โครงการบูรณาการปูองกันอบุัติเหตุจากการจราจรเครือข่าย CUP รพ.อุดรธานี ปี 2563   315,000       315,000 สุเทพ/จิตนา 
10 โครงการผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ปอูงกันเด็กจมน้ า อ าเภอเมืองอุดรธาน ี   9,800       9,800 สุเทพ/เอกสิทธิ ์
11 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธภิาพในการดูแลผู้ปุวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมแิละเครือข่าย อาสาสมัครฉุกเฉินในชุมชน 
800         800 พรทิวา  

12 โครงการต าบลปลอดลูกน้ ายุงลาย ปี 2563   53,000       53,000 สุเทพ/เอกสิทธิ ์
13 โครงการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2563   245,150       245,150 สุเทพ/เอกสิทธิ ์
14 โครงการประชุมวิชาการด้านระบาดวิทยา ป ี2563   61,500       61,500 ฐิติรัตน์/สุเทพ/เอกสิทธิ์ 
15 โครงการอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ   70,200        70,200  ฐิติรัตน์/สุเทพ/เอกสิทธิ์ 
16 โครงการตรวจคัดกรอง เฝูาระวัง ปูองกนัและชะลอภาวะแทรกซ้อนผู้ปวุยเบาหวานและผู้ปวุยความดันโลหิตสูง  

CUP โรงพยาบาลอุดรธาน ี
800     215,500   216,300 ขวัญใจ/นิศากร  

17 ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย    56,425       56,425 โสภาพร/วรดร 
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ล า  
ดับ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนงาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ PP CUP งบประมาณ 
ทันตกรรม 

(บาท) 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิ(บาท) 

งบประมาณ 
จาก สสจ. 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 
เงินบ ารุง 
(บาท)   (บาท) (บาท) 

     1.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 0 89,360 0 0 0 89,360   
18 โครงการการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital   79,000       79,000 โสภาพร/วรดร 
19 โครงการประกวด รพ.สต. สะอาด สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว   10,360       10,360 โสภาพร/วรดร 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence) 1,600 1,349,480 0 323,840 0 1,674,920   
      2.1 การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิ 0 845,580 0 0 0 845,580   

20 โครงการต าบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว   271,900       271,900 อมราภรณ์/จันทร์สว่าง 
21 โครงการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการสัญจร คปสอ.เมือง อุดรธานี ป ี2563   200,000       200,000 ณัฐณิชาต์ 
22 โครงการปฏิบัติการ IQC EQAรายการทดสอบใน รพ.สต./ศสม. คปสอ.เมือง อุดรธานี ป ี2563   60,400       60,400 ณัฐณิชาต์ 
23 โครงการโรงเรียนบริบาล อสม.สู่หมอประจ าบา้น  313,280       313,280 อมราภรณ์/จันทร์สว่าง 
     2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1,600 1,194,150 0 323,840 0 1,519,590   

24 โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวย Stroke ,Traumatic brain injury และ
Spinal cord injuryปีงบประมาณ 2563 

800         800 พรทิวา   

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยวณัโรคและโรคเอดส์ในโรงพยาบาลอุดรธานี   9,180   144,000   153,180 รจนา/เอกสิทธิ ์
26 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อ าเภอเมือง จ.อุดรธาน ีปีงบประมาณ 2563   75,600       75,600 ภญ.วราภรณ์ 
27 โครงการเภสัชกรสัญจร คปสอ.เมือง จ.อุดรธานี ป ี2563   25,200       25,200 ภญ.วราภรณ์ 
28 โครงการกัญชาทางการแพทย์ อ าเภอเมอืง จ.อุดรธาน ีปีงบประมาณ 2563   34,400       34,400 ภญ.มลฤดี 
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้ปวุยติดเตียงและผู้ปุวยระยะท้ายและการสร้างความรู้

ความเข้าใจเร่ืองกัญชาทางการแพทย์ 
  71,800       71,800 มณีรัตน์/นภาลัย/ 

กนกอร  
30 โครงการแพทย์แผนไทยสัญจร  ปี 2563   69,720       69,720 พท.ป.สุทธาพร 
31 โครงการดูแลผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังที่เสี่ยงต่อการกอ่ความรุนแรง(SMI-V)ในชุมชน ปี 2563       179,840   179,840 ภัสสร/เอกสิทธิ ์
32 โครงการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน Stroke /STEMI ปีงบประมาณ 2563 800         800 จันทร์สว่าง/รัตนา 
33 โครงการสร้าง/ขยายบุคคล/เครือข่ายตน้แบบ การปูองกันปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง/โรคหัวใจ/โรคไตเรื้อรัง   29,750       29,750 จันทร์สว่าง/รัตนา/รัตนา 
34 โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวังและปูองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงชนิด Community acquire sepsis 

ปีงบประมาณ 2563 
  37,600       37,600 สุภาภรณ์ 

35 โครงการคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยการตรวจอัลตราซาวด์ ปีงบประมาณ 2563   99,000       99,000 ปาริฉัตร/ปณิภาณ ์
36 โครงการพัฒนาเครือข่ายการการบ าบัดฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติดและแก้ไขปญัหายาเสพติดอ าเภอเมืองอุดรธานี ปี 2563   51,650       51,650 ภัสสร/สมเกียรติ 
         



   แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพประจ าปี 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธาน ี

 

28 

ล า  
ดับ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนงาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ PP CUP งบประมาณ 
ทันตกรรม 

(บาท) 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิ(บาท) 

งบประมาณ 
จาก สสจ. 

รวม
งบประมาณ

(บาท) 
เงินบ ารุง 
(บาท)   (บาท) (บาท) 

     2.3 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 1,600 1,194,150 0 323,840 0 1,519,590   
     2.4 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ 1,600 1,194,150 0 323,840 0 1,519,590   
     2.5 อุตสาหกรรมทางการแพทย ์ 1,600 1,194,150 0 323,840 0 1,519,590   
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้นแบบด้านสขุภาพ มีความสุขและสภาพแวด ล้อมที่ดี

ในการท างาน (People Excellence)  
0 124,950 0 0 0 124,950   

     3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน 0 124,950 0 0 0 124,950   
37 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข "ต้นแบบพฤตกิรรมสุขภาพลดอ้วนด้วยคีโตเจนกิ" CUP รพ.

อุดรธาน ีปีงบประมาณ 2563 
  124,950       124,950 เฉลิมพล/         

จันทร์สว่าง 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 0 716,660 0 0 0 716,660   
     4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 0 606,740 0 0 0 606,740   

38 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขผสมผสาน คปสอ.เมืองอุดรธาน ีจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563   196,200       196,200 ฐนกร/อรสา/วรัชฎา 
39 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หน่วยบริหาร คปสอ.เมืองอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563   12,480       12,480 ฐนกร/อรสา/วรัชฎา 
40 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2564   212,800       212,800 ฐนกร/อรสา/วรัชฎา 
41 โครงการประชุมติดตามงานนโยบายสาธารณสุขของผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 

และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง CUP โรงพยาบาลอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 
  39,060       39,060 จันทร์สว่าง/อมราภรณ์ 

42 โครงการประชุมวิชาการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การด าเนินงานสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  
CUP โรงพยาบาลอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 

  146,200       146,200 ฐนกร/อรสา/วรัชฎา 

     4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 0 70,860 0 0 0 70,860   
43 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ CUP รพ.อุดรธานี ป ี2563   70,860       70,860 เอกสิทธิ์/วรัชฎา 
     4.3 การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ 0 39,060 0 0 0 39,060   

44 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง   39,060       39,060 สัมพันธ์/ศรีวรรณ 
     4.4 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสขุภาพ 0 0 0 0 0 0   
              
     4.5 การปรบัโครงสร้างและพัฒนากฎหมายดา้นสุขภาพ 0 0 0 0 0 0   
                          -      

         หมายเหตุ :- งบโครงการทันตสาธารณสุข 5 บาท/บตัร (หักไว้ที่ CUP ยอดเงิน  บาท ให้เสนอโครงการในการประชมุ คปสอ. เพื่อขออนุมัติโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
(Action Plan) 

เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

        1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวัย 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานฝากครรภ์ใน 
รพ.สต./ศสม. ปี 2563 
 

1.บุคลากรงานฝากครรภ์
ใน รพ.สต.มีความรู้และมี
ทักษะในการตรวจคัด
กรองหญิงตั้งครรภ์ 
2.บุคลากรงานฝากครรภ์
ใน รพ.สต.สามารถดูแล
และส่งต่อหญิงต้ังครรภ์ได้
ทันเวลาตามอายุครรภ์
และความเร่งด่วนด้าน 
สูติกรรม 

1.ประเมินคลินิกฝากครรภ์ 
คุณภาพ รพ.สต.บ้านขาว 
2.Confernce case 
HR/VHR โซนละ 1 เร่ือง 
รวม 7 เร่ือง  
3.ซ้อมแผนฉุกเฉิน ใน  
รพ.สต. 1 สถานการณ์  
(ภาวะ Eclampsia)  
4.Coaching งานฝากครรภ์
ใน รพ.สต./ศสม. 

1. อัตราส่วนการตาย
มารดาไทยเท่ากับ 0  
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน   
2.ร้อยละทารกตายปริ
ก าเนิดลดลง ร้อยละ 20  
3. อัตราทารกตายปริ
ก าเนิดจากสาเหตุ DFIU 
ลดลงร้อยละ 20  
4. ร้อยละทารกตายปริ
ก าเนิดจากสาเหตุ BA ที่ 
นน. >2000 กรัม = 0  
 5. อัตราการเกิด SBA 
ลดลง ร้อยละ 50   
6. ร้อยละการคลอด 
ก่อนก าหนด ลดจากเดิม 
ร้อยละ  20 

1.พยาบาลวิชาชีพ
งานฝากครรภ์ 
ใน รพ.สต./ศสม.
32 คน 
2.ผู้ประสานงาน 
และวิทยากร 8คน  
รวม 40 คน 

คน  / / /     1.อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
conferenceและซ้อมแผนฉกุเฉิน 
40 คน x 25 บาท x 5 ครั้ง 
 = 5,000 บาท 
2.ค่าวัสดใุนการจัดอบรม= 5,000 บาท 
3.ค่าวิทยากร 1 คน x 2 ชม. x  
600 บาท x 5 วัน = 6,000 บาท 
4.ค่าวิทยากรประจ าฐาน 
(พยาบาลงานสูติกรรม) 4 คน x 5 วัน  
x 300 บาท = 6,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท 

1.นางเพ็ญจันทร ์
ชัยชมภ ู
2.นางนิศากร 
บุตรโพธิ ์

2. โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สารไอโอดีนเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.ครัวเรือนได้บริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 

1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ
บริโภคเกลือไอโอดีนและ
ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
2.จัดซื้อชุดทดสอบเกลือ
ไอโอดีน(I-KIT) 
3.ตรวจติดตามไอโอดีนด้วย
น้ ายา I-KIT  
4.ติดตามการตรวจUrine 
iodine ในหญิงต้ังครรภ์ 
5.ติดตามผลการตรวจTSH 

1.เด็กแรกเกิดอาย ุ2 วัน 
ขึ้นไปมีปริมาณTSH ใน
เลือดมากกวา่ 11.25มล. 
ยูนิต/ลิตรไม่เกิน 
ร้อยละ 3  
2.ปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์ 
น้อยกว่า 150ไมโครกรัม 
ต่อลิตร≤ร้อยละ50  
3.ครัวเรือนได้บริโภค 
เกลือเสริมไอโอดีนที่มี

ครัวเรือน รพ.สต 
/ศสม. 
32 แห่ง 

 / /      1.ค่าชุดทดสอบเกลือไอโอดีน(I-KIT) 
จ านวน 40 ชุด x 75 บาท = 3,000 
บาท 
   รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 3,000 บาท 

1.นางอมรพรรณ์ 
2.นางนิศากร  
บุตรโพธิ ์
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

ในทารกแรกเกิดอายุ 2 วัน
ขึ้นไป 

คุณภาพอยา่งน้อย 
ร้อยละ 95 

3. โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั
แห่งชาติและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กคุณภาพ CUP รพ.
อุดรธาน ี

 เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ศพด.ให้ผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐาน 

1. ประชุมชี้แจงการประเมิน
ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ
 
2.ประเมินรับรอง ศพด.
คุณภาพ จ านวน 12 แห่ง 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านการรับรองตาม 
มาตรฐานศูนย์เด็ก
คุณภาพอยา่งน้อย 
ร้อยละ70 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เข้าร่วมกระบวนการ
มาตรฐานและประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยแห่งชาต ิ
อย่างน้อยร้อยละ 50 

 ครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 78 
แห่ง 

 
ศพด.ที่ยังไม่ผ่าน
การรับรอง
คุณภาพ 
จ านวน 14 แห่ง 

60 คน  /  
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  53,900  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10,620 

1.จัดอบรมครู ศพด.ชี้แจงมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ
ค่าอาหารว่าง 110  คน x 50 บาท x  
2 มื้อ = 11,000 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท x 110 คน  
รวม 27,500 บาท 
ค่าเอกสารการอบรม เล่มละ 50 บาท  
x 110 เล่ม = 5,500 บาท  
ค่าถ่ายเอกสารชุดประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ เล่มๆละ 30 บาท x 110 เล่ม  
= 3,300 บาท 
ค่าวัสดุส านักงานในการจัดอบรม  = 
3,000 บาท 
ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน x 
6 ชั่วโมง x 600 บาท = 3,600 บาท 
2.ค่าถ่ายเอกสารชุดประเมินศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กคุณภาพจ านวน 56 ชุด x 20
บาท = 1,120 บาท 
-ค่าจ้างเหมาท าใบประกาศนียบัตร
พร้อมกรอบ 2,000 บาท 
-ค่าตอบแทนทีมประเมิน 4 คน x  
5 ชั่วโมง x 75 บาท x 5 วัน  
= 7,500 บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 64,520 บาท 

1.น.ส.ชญาณิษฐ์ 
ปัญญาทอง 
2.นางนิศากร บุตร
โพธิ ์
 
 
 
 
 

 

4.พัฒนาเด็กปฐมวัย Maung 
smart kid CUP รพ.
อุดรธานี ป ี2563 
 

1.เพื่อเกิดระบบการเฝูา
ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี
แบบบูรณาการอยา่งมี

1.คัดเลือก ต. USK 
1.1.สนับสนุนเงินลง  
พื้นที่ ต.USK 
1.2 ต.USK ท า SRM เด็ก

1).เด็ก0-5ปี พัฒนาการ
สมวัยร้อยละ85    
2).อัตราการค้นพบเด็ก
สงสัยพัฒนาการล่าชา้ 

1.หนองบัว  
2.เชียงยืน 
3.หนองขอนกวา้ง 
4.นาดี 

5ต. 
 
 
 

      50,000 
 
 
 

 1.สนับสนุน ต.USK รพ.สต.ละ  
10,000 บาท x 5 รพ.สต. = 50,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท   

1. น.ส.ชญาณิษฐ ์
ปัญญาทอง 
2. น.ส.สุดารัตน์  
ค าวิชา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
จนท.ในการดูแลสุขภาพ
เด็ก0-5ปี 

ปฐมวัย 
 

ครั้งแรก ร้อยละ 25   
3).ร้อยละ 54 ของ เด็ก
แรกเกิดถึง5 ปี มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่าง 
สมส่วน   

5.หนองนาค า 
จนท.ที่รับผิดชอบ
งาน 

 
 
 

 
 
 

 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนางานวัยเรียนวัยรุ่น 
ปี 2563 
 
 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนางานวัยเรียนวัยรุ่น 

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหางานวัยเรียน
วัยรุ่น 
2.ประชุมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการปฏิบัติงาน 
วัยเรียนวยัรุ่น 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
วัยเรียนวยัรุ่น เข้า 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

จนท.รพ.สต/ 
ศสม.จ านวน 
32 คน 
จนท. สสอ.เมือง 
1 คน 
จนท.เวชกรรม 
สังคม  1 คน 
รวม 34 คน 

  / /      1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
35 คน x 25 บาท x 1 มื้อ  
= 875 บาท 
2. ค่าวิทยากร 600 บาท x 3 ชม. x  
1 คน = 1,800 บาท 
3. ค่าเอกสารจัดท าคู่มืออบรม 34 ชุด  
x 40 บาท = 1,360 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,035 บาท 

อมรพรรณ ์
สุดารัตน ์

 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
โดยผู้ช่วยเหลือดูแล 
ผู้สูงอายุ (Care giver)  
ในงาน ผู้สูงอาย ุ
งาน LTC  งานคนพิการ 

1.เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
กลุม่พึ่งพิง กลุ่ม 2 และ 
กลุ่ม 3 ได้เข้าถึงบริการ 
การดูแลสุขภาพอย่างม ี
ประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
อายุตามชุดสิทธิประโยชน ์

1.ด าเนินการคัดกรองผู้สูง 
อายุตามแบบประเมิน ADL 
2.น ากลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ 
คะแนน ADLน้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 11 คะแนนมาประ 
เมินต่อด้วยเครื่องมือ TAI 
จ าแนกสูงอายุเป็น 4 กลุ่ม 
3. CM  จัดท า Care plan
จ าแนกตามกลุ่มผู้สูงอายุ
พึ่งพิง 
4.CM และ CG จัดบริการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพึ่งพิง 

1.ร้อยละของผู้สูงอาย ุ
กลุ่ม2 ไม่เกินร้อยละ 10 
2.ร้อยละของผู้สูงอาย ุ
กลุ่ม3 ไม่เกินร้อยละ 1 
3.ผุ้สูงอายุกลุ่ม2 เปลี่ยน 
ไปเป็นผุ้สงูอายุกลุ่ม 1 
ร้อยละ 20 
4.ผุ้สูงอายุกลุ่ม3 เปลี่ยน 
ไปเป็นผุ้สูงอายุกลุ่ม 2 
ร้อยละ 20 

ผู้สูงอายุที่มี
คะแนน 
ประเมิน ADL 
ได้มากกวา่หรือ 
เท่ากับ 11 
จ านวน 32 แห่ง 

         นอกพื้นที่ในเวลาราชการออกคัดกรอง
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
เป็นเงินทั้งสิ้น 165,000 บาท  
 

นางอุไรลักษณ์ 
หมัดคง 
 
 
 
 
 
 

7.แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมปูองกันโรคทาง
ทันตสาธารณสุข 32 รพ.สต. 
/ศสม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุม ปูองกันโรคทาง
ทันตสาธารณสุข  

. จัดบริการทันตสาธารณสุข
ในรูปแบบโซน 
2. ทันตกรรมเคลื่อนที่ 
ปูองกัน รักษาทันตกรรม 

           จัดสรร งบ PP ทันตกรรมตามหัว
ประชากร  
เป็นเงิน 1,286,810 บาท  
หมายเหตุ จัดโอนให ้รพ.สต./ศสม. 

กลุ่มงานทันตกรรม 

         หมายเหตุ :- งบโครงการทันตสาธารณสุข 5 บาท/บตัร (หักไว้ที่ CUP ยอดเงิน  บาท ให้เสนอโครงการในการประชมุ คปสอ. เพื่อขออนุมัติโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

       1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 
8. โครงการประชุม
คณะกรรมการ พัฒนา
คุณภาพชีวิต (พชอ.) 
 อ าเภอเมืองอุดรธาน ี

1. เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
(พชอ.) มีการประชุม 
ปรึกษาหารือ วางแผน
และขับเคลื่อนก าหนด
เปูาหมายและแนว
ทางการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที ่
2. เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
(พชอ.) และคณะ ท างาน 
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บูรณาการร่วมกันทกุภาค
ส่วนในการก าหนด
ประเด็นปญัหาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอ าเภอเมือง
อุดรธาน ี

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของการพึ่งและดูแลตนเอง
ประชาชนสามารถเขา้ถึง
บริการผ่านการมี
วัฒนธรรมและการบริหาร
จัดการตามคุณลักษณะ
“คนอ าเภอเมืองอุดรไม่
ทอดทิ้งกัน ใส่ใจดูแลกัน” 

1. จัดประชุมณะอนุกรรมการ
เพื่อจัดท าข้อมูลและเตรียม
จัดประชุม พชอ. จ านวน 15 
คน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จ านวน 50 คน 
ประชุม 4 ครั้ง ทุกไตรมาส 

 1. คณะท างานฯ                                    
15 คน 
2. คณะกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ดังนี้   
2.1 คณะกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 21 คน 
2.2 อนุกรรมการ 
และคณะท างาน 
พชอ.29 คน 

 / / / /     งบ PP CUP โรงพยาบาลอุดรธานี   
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พชอ. 
2 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1         
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน 
x 25 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน  
= 2,250 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 50 
บาท x 1 มื้อ x 3 วัน = 2,250 บาท 
3) ค่าจัดท าเอกสาร 500 บาท x 3 คร้ัง 
= 1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 6,000  บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 
x 25 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน  
= 7,500 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 70 
บาท x 1 มื้อ x 3 วัน = 10,500 บาท 
3) ค่าจัดท าเอกสารการประชุม 2,000 
บาท x 3 คร้ัง = 6,000 บาท                                     
รวมเป็นเงิน 24,000  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
 

ฐนกร/ 
จันทร์สว่าง 

       1.3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสขุภาพ 
9. โครงการบูรณาการ
ปูองกันอุบัติเหตุจาก

1.เพื่อลดปัจจัยเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุจราจร   

1.วิเคราะห์ความเส่ียงและ
อุบัติการณ์เกิดอุบันติเหตุทาง

1.อัตราตายด้วยอุบัติเหตุ
จราจร ไม่เกิน 20  

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

หมู่ 
บ้าน/

/ 
 

 
 

 
 

 
 

    จัดสรรเงินให้กับเครือข่ายในการ
ด าเนินงานกิจกรรมปูองกันอบุัติเหตุ

1.นายสุเทพ ทีป
สว่าง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

การจราจรเครือข่าย CUP 
รพ.อุดรธานี ป ี2563  

ถนน 
2.เฝูาระวังและสอบสวนเชิง
ลึกผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
จราจร  
3. สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหตุ ชว่งเทศกาล
ส าคัญและพัฒนาการ
ด าเนินงานจิตอาสาปอูงกัน
อุบัติเหตุ ให้เครือข่ายบริการ  
4.ติดตามผลการด าเนินงาน
ผ่านคณะกรรมการ พชอ. 
และ ศปถ.อ าเภอ 

ต่อแสนประชากร 
2. อัตราการบาดเจ็บ 
จากการจราจรในชว่ง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ลดลงจาก 
ค่ามัยธฐาน 3 ป ี
3.จ านวนผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2562 

ชุมชน  
 
 
 
/ 
 
 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
/ 
 

จราจร 21 ต าบล ต าบลละ 15,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315,000 บาท 

2.นางจิตนา  
สารีบุตร 

10.โครงการผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER) ปูองกัน
เด็กจมน้ า อ าเภอเมือง
อุดรธาน ี

1.เพื่อการด าเนินงาน
ปูองกันการจมน้ า  ตาม
แนวทางการประเมิน
ผู้ก่อการดี 
2.เพื่อแต่งต้ัง
คณะกรรมการและ
เครือข่ายผู้ก่อการดีระดับ
ต าบล 
3.เพื่อให้เครือข่ายและ
ประชาชนมีความรู้ในการ
เฝูาระวังปูองกันเด็กจมน้ า 

1.รวมรวมข้อมูลจากฐาน 
ข้อมูลการเฝูาระวังเด็กจมน้ า 
(ทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต) 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ผ่าน  พชอ. 
3.สร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT 
MAKER) โดยร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
เพื่อให้เกิดทีมผู้ก่อการดี 
(MERIT MAKER)  ในระดับ
อ าเภอ ครู ก. 
4.ขยายการด าเนินงาน ผ่าน  
ครู ก ผลักดันให้พื้นที่จัดท า
แผนงาน/โครงการปูองกันเด็ก
จมน้ า เฝูาระวังและสอบสวน
เชิงลึกผู้เสียชีวิตเด็กจมน้ า 
5.ติดตามผลการด าเนินงาน
ผ่านคณะกรรมการ พชอ. 

อัตราการเสียชวีิตจาก 
การจมน้ าของเด็กอาย ุ
น้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน  
3.5 ต่อแสน ปชก. 

ครูพี่เล้ียงศูนย์เด็ก
เล็ก และผู้รับผิด 
ชอบงานปูองกัน
เด็กจมน้ าระดั้บ
อ าเภอและต าบล
เปูาหมาย จ านวน 
40 คน 

         -  ค่าจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
ปูองกันเด็กจมน้ าแก่ครูพี่เล้ียงและ
ผู้รับผิดชอบงานปูองกันเด็กจมน้ า 
จ านวน 35 คน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนx 
50 บาท x 2 มื้อ = 4,000 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 70 บาท
x 1 มื้อ = 2800 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 5 ซม.x  
600บาท = 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,800 บาท 

สุเทพ/เอกสิทธิ ์
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

11. โครงการพัฒนาทักษะ
และเพิ่มประสิทธภิาพใน
การดูแลผู้ปุวยอุบัติเหต-ุ
ฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน บุคลากรใน
หน่วยบรกิารปฐมภูมแิละ
เครือข่าย อาสาสมัคร
ฉุกเฉินในชุมชน 

1.เพื่อวางระบบการ
จัดการดูแลกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มผู้ปุวยอุบัติเหตุ และ
ผู้ปุวยฉกุเฉินในชุมชน                            
2.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของเครือข่าย อาสาสมัคร
ฉุกเฉินชุมชนในการดูแล
ผู้ปุวยอบุัติเหตุ-ฉุกเฉินใน
ชุมชน      
3.เพื่อเช่ือมระบบการดูแล
แบบไร้รอยต่อ 
(Seamless) โดยการ
เช่ือมโยงชุมชน,หน่วย
บริการปฐมภูมิและตตยิ
ภูมิ    

1.จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ER คุณภาพปี2563                                         
2.สนับสนุนให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิทุกแห่ง จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทกัษะ
ในการดูแลผู้ปุวยอุบัติเหต-ุ
ฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานให้กับ บุคลากรใน
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิและ
เครือข่าย อาสาสมัครฉุกเฉิน 
3. จัด KM,MM  
conference ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบงานทุก 3 เดือน 

1.มีอาสาสมัครฉุกเฉิน 
ในชุมชน ร้อยละ100 
ของชุมชน 
2.กลุ่มผู้ปุวยวกิฤติและ
ฉุกเฉิน เข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินและ
ระบบ Fast track 
เพิ่มขึ้น       
3.อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ปุวยบาดเจ็บหลาย 
ระบบ ลดลงร้อยละ 5  
จากปีที่ผา่นมา                               
4.อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ปุวยTBI < ร้อยละ 20 
5.กลุ่มผู้ปุวยอุบัติเหต ุ
และผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับ 
การติดตามเยี่ยมบ้าน 
และ ดูแลต่อเนื่องหลัง
จ าหน่ายกลับบ้าน  
ร้อยละ100    

1.บุคลากรใน
หน่วยบรกิารปฐม
ภูมิ ทุกคน                    
2.เครือข่าย 
อาสาสมัครฉุกเฉิน
ในพื้นที่ทุก
หมู่บ้าน 

 / 
 

/ 
 

      งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลอุดรธาน ี
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ผู้เข้า
ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน IMC  
25 บาท x 1 มื้อ x 32 คน = 800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800 บาท 
 

พรทิวา โสภารัตน ์

12. โครงการต าบลปลอด
ลูกน้ ายุงลาย ป ี2563 

เพื่อควบคุมดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1 .แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และทีมประเมิน
ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ระดับ
อ าเภอ/ต าบล 
2. ประสานเครือข่ายในการ
ด าเนินงานควบคุมลูกน้ า
ยุงลายด้วยวธีีผสมผสาน 
3. ท าแผนและออกประเมิน
ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายระดับ
ต าบลแบบ 

  ต าบลมีผลส าเร็จหมูบ่้าน
ปลอดลูกน้ ายุงลาย  
ระหว่างเดือนเม.ย.-ส.ค.63  
มากกว่าร้อยละ 50 

 หมู่บ้าน 
/ชุมชน 

/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 

     - ค่าเบี้ยเล้ียงทีมสุ่มประเมิน 5 คน x  
6 ทีม x 2 วัน x 120 บาท x 5 เดือน 
= 36,000 บาท 
- ค่าโล่รางวัล 5,000 บาท 
- ค่าเงินรางวัล 12,000 บาท 
 รวมเป็นเงิน 53,000  บาท 

สุเทพ/เอกสิทธิ์  
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

ไขว้ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ส.ค.
2563 
4. มอบใบประกาศให้กับ
หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ประ เมิน
รับรองเป็นรายเดือน 
5. มอบโล่และเงินรางวัล
ให้กับหน่วยบริการเครือข่าย
ที่มีผลงานรวมสะสมหมู่บ้าน
ปลอดลูกน้ า และมีอัตราปวุย
ด้วยโรคไข้เลือดออกต่ า 
ตามล าดับ 

 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

13. โครงการควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
ปี 2563 

1.เพื่อลดอัตราปุวยดว้ย
โรคไข้เลือดออก ให้ต่ ากว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปี  
ร้อยละ 20  
 

1.วิเคราะห์ความเส่ียงและ
ค่าพยากรณ์ 
2.เฝูาระวัง/รายงานผู้ปุวย  
3. ส ารวจ จัดหาวัสดุ 
เคมีภัณฑ์ สนับสนุนในการ
ควบคุมโรค  
4.ควบคุมโรคตามมาตรการ 
5.เปิด EOC ควบคุมการ
ระบาด 
6. ทีม SRRT อ าเภอ
สนับสนุนการควบคุมโรค
หมู่บ้านระบาด 

1.อัตราปุวยดว้ยโรค
ไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธย
ฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

        - ค่าวัสด ุเคมีภัณฑ์ ในการควบคุมโรค 
= 182,400 บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องพ่นเคมี  
= 7,500 บาท 
- ค่าตอบแทน จนท.ออกปฎิบัติงาน  
8 คน x 25 วัน x 120 บาท  
= 24,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มในการจัด
รณรงค์ 50 คน X 25 บาท X 25 วัน  
= 31,250 บาท  
รวมเป็นเงิน 245,150 บาท 

สุเทพ/เอกสิทธิ ์
 

14. โครงการประชุมวิชาการ
ด้านระบาดวิทยา ปี 2563 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะของ
บุคลากรด้านวิชาการ 

1.จัดประชุมวิชาการและ
ประกวดผลงานวิชาการด้าน
ระบาดวิทยา การสอบสวน
โรคและภัยสุขภาพ 

 เครือข่าย SRRT 
CUP เมือง
อุดรธานี จ านวน 
50 คน 

         1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
50 บาท X 50 คน X 2 มื้อ x 2 วัน  
เป็นเงิน 10,000 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท X 2 
มื้อ X 50 คน เป็นเงิน 25,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 600 บาท X  
3 ชั่วโมง X 2 คน เป็นเงิน 3,600 บาท 
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 

ฐิติรัตน/์สุเทพ/  
เอกสิทธิ ์
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

600 บาท X 6 ชั่วโมง X 3 คน  
เป็นเงิน 10,800 บาท 
5. ค่าเงินรางวัล รางวัลที่ 1 2,000 บาท 
รางวัลที่ 2 1,500 บาท รางวัลที ่3 
1,000 บาท รางวัลชมเชย 800 บาท 
เป็นเงิน 5,300 บาท 
6. ค่าโล่รางวัลและใบประกาศ 1,200 
บาท X 4 ใบ เป็นเงิน 4,800 บาท 
7. ค่าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน 200 
บาท X 10 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,500 บาท 

15.โครงการอ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็ง สู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

1.เพื่อการด าเนินงาน
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
น าสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
2.เพื่อแต่งต้ัง
คณะกรรมการและ
เครือข่ายควบคุมโรค
เข้มแข็งระดับต าบล 
3.เพื่อให้เครือข่ายและ
ประชาชนมีความรู้ในการ
เฝูาระวังปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ 
4.เพื่อผลส าเร็จในการ
ควบคุมโรคและการ
ระบาดของโรคติดต่อและ
ภัยสุขภาพในพื้นที ่

1.จัดประชุมทีม CDCU เพื่อ
สร้างเครือข่ายครู ก. (ประชุม
ชี้แจง, จัดตั้งคณะกรรมการ, 
ด าเนินงาน, ประเมินผล) 
2.จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนแกนน าระดับต าบล
ทุกหมู่บ้าน 
3.แต่งต้ังคณะกรรมการ
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
โดยการมีส่วนร่วมในภาคี
เครือข่าย(หน่วยงาน
สาธารณสุข,อปท,และภาค
ประชาชน) 
4. ผลักดันให้เกิดการ
ด าเนินงานต าบลควบคุมโรค
เข้มแข็ง โดยการขับเคลื่อน
ผ่าน พชต.ขึ้น ในระดับต าบล 
5.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานผ่านทีม ครู ก. 
 

มีการด าเนินงานอ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งและมี
คณะกรรมการด าเนินงาน 
100 % 

1.ประชาชนแกน
น าระดับต าบล 
จ านวน 350 คน 
2.ทีม CDCU 
อ าเภอเมือง 
จ านวน 40 คน 

         1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ทีม CDCU 40 คน x 25 บาท x 8 มื้อ  
= 8,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวันทีม CDCU 40 คน 
x 70 บาท x 4 มื้อ = 11,200 บาท 
3.ค่าเอกสารคู่มือการด าเนินงาน 40 
เล่ม x 200 บาท = 8,000 บาท 
4.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มประชาชน
แกนน า 350 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  
= 17,500 บาท 
5.ค่าอาหารกลางวันประชาชนแกนน า 
350 คน x 70 บาท x 1 มื้อ  
= 24,500 บาท 
6.ค่าปูายไวนิลโครงการ 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,200 บาท 

ฐิติรัตน/์สุเทพ/  
เอกสิทธิ ์



   แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพประจ าปี 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธาน ี

 

38 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

16. โครงการตรวจคัดกรอง  
เฝูาระวัง ปูองกันและ 
ชะลอภาวะแทรกซ้อน 
ผู้ปุวยเบาหวานและ 
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
CUP โรงพยาบาลอุดรธาน ี

1.เพื่อให้ผู้ปุวย DMHT 
 ได้รับบริการ secondary 
 Prevention ตาม
มาตรฐาน 
2.เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน 
3.เพื่อลดความแออัด 

1.ประชุม รพ.สต./ศสม.
แนวทางการตรวจตาเท้า,ฟัน 
2.ก าหนดตารางวันเวลา และ
สถานที่ออกตรวจคัดกรอง 
3.รพ.สต./ศสม. เตรียม
สถานที่ บุคลากรผู้ปวุย 
4.รพ.สต./ศสม.บันทึกข้อมูล
ประมวลผล 
5.คืนข้อมูลให้ผู้ปุวย 
6.แยกกลุ่มผู้ปวุยตามระดับ
ความเส่ียงความเส่ียง 
 
 

 กลุ่มผู้ปุวย  
DM=2,429 คน 
DM&HT= 
3,817 คน 
HT=6,336 คน 
รวม 12,582คน 
ที่ดูแลในความ
รับผิดชอบของ 
รพ.สต. 

         เงินงบกองทุน จ าแนกตามหน่วยบริการ
เขตพื้นที่ 8 อุดรธานี  
จ านวน 215,500 บาท 

1.นางขวัญใจ 
 สร้างแก้ว 
2.นางนิศากร  
บุตรโพธิ ์

 

กิจกรรมนิเทศ/ติดตาม 
-ประชุม/นิเทศ/KM/ 
ติดตามงานทุกเดือน เพื่อ  
-พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในรพ.สต 
และอสม.ในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
ใช้คีโตจีนิก 
กิจกรรมถอดบทเรียน 
-การถอดบทเรียนในรพ.
สต.ที่มีกระบวนการท าให้
DMสามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี/การประชุม
ชี้แจงนโยบาย/กลวิธกีาร
ด าเนินงานในปี 2563 

เพื่อต้องการให้บุคลากร
ผูร้ับผิดชอบงานได้เกิด
เรียนรู้ร่วมกันและน ามา
ปรับแก้วธิีคิดและ
เปลี่ยนแปลงการท างสนที่
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 
เพื่อลดจ านวนกลุ่มเสี่ยงที่
เป็นเบาหวาน 
เพื่อลดความเส่ียงรอบเอว
และ BMI เกิน 

1.นัดประชุมถอดบทเรียน 
และแจ้งประเด็นการถอด
บทเรียน 
2.ให้ตัวแทน รพ.สต.น าเสนอ
แนวทางการดูแลผู้ปุวย DM 
,HT ปัญหาที่พบ 
3.ร่วมหาแนวทางแก้ไข 
4.สรุปผลการถอดบทเรียน 
 
1.ให้ความรู้ /สรางแรง
บันดาลใจ 
2.ติดตามสาธิตอาหารที่
หลากหลายคีโตจีนิค 1 วัน 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มอาย ุ30-60 
ปีจ านวน  90 คน
กลุ่มเสี่ยง รพสต.
น าร่อง 3 แห่ง 
บ้านตาด บา้นจั่น
และกลิ้งค า 

         งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลอุดรธาน ี
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ผู้เข้า
ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน  
25 บาท x 1 มื้อ x 32 คน = 800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800 บาท 

1.นางขวัญใจ 
 สร้างแก้ว 
2.นางนิศากร  
บุตรโพธิ ์
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

        1.4 การบริหารจดัการสิง่แวดล้อม 
17. โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยดา้นอาหารโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 
 

1. เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการอาหารและน้ าใน
โรงเรียนต้นแบบและศูนย์
เด็กเล็ก                     
2.ลดการเกิดเหตุการณ์ 
และการระบาดของโรค
อาหารเป็นพษิในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็ก              
3.เพื่อให้ผู้ประกอบการ
อาหาร มีความรู้ ทกัษะ 
และจัดบริการอาหารที่
สะอาด 

1.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเครือข่าย
บริการปฐมภูมิโรงพยาบาล
อุดรธานีมีตรวจติดตาม  ให้
ค าแนะโรงเรียน/ศพด.ทุก
เดือน/พร้อมรายงานผลการ
ตรวจติดตาม 
2.สุ่ม ตรวจเฝูาระวัง ประเมิน
มาตรฐานตามตลาดสด/นัด/
ร้านอาหาร 
3.สนับสนุนชุดน้ ายาตรวจ
สารปนเปื้อนในอาหาร 
4.สนับสนุนมอบปูายCFGT 
ร้านค้า แผงลอยที่ตรวจผ่าน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

1.ผลิตภัณฑ์อาหารสดมี
ความปลอดภยัร้อยละ80 
2.โรงเรียนและศูนย์เด็ก
ผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย 
ร้อยละ 100 
3.ร้านอาหาร ผา่นเกณฑ์ 
CFGT ร้อยละ 80 
 

-รพ.สต. 28 แห่ง 
-ศสม. 3 แห่ง 

 / / /      1.สนับสนุนชุดทดสารปนเปื้อนใน
อาหารส าหรับตรวจร้านอาหารและ 
แผงลอย                                                                                 
- ค่าชุดตรวจแบคทีเรียในอาหาร (SI-2) 
50 ตัวอยา่ง กล่องละ 900 บาท x  
50 กล่อง = 45,000 บาท 
- ไม้พันส าลีกา้นเดียวชนิดปลอดเชื้อ 
ราคาชุดละ 1 บาท x 3,500 ชุด  
= 3,500 บาท 
2.ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
4 ชนิด (Food Safety)                                                                                                                  
- ชุดทดสอบฟอร์มาลีน(สารกันบูด)  
1 ตัวอยา่ง/ชุด ราคาชุดละ 18 บาท x 
100 ชุด = 1,800 บาท 
- ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(สาร
ฟอกขาว) 100 ตวัอยา่ง/ชุด 85 บาท x 
35 ชุด = 2,975 บาท 
- ชุดทดสอบบอแรกซ์ 50 ตัวอยา่ง/ชุด 
ราคาชุดละ 90 บาท x 35 ชุด  
= 3,150 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,425 บาท 

1.นางโสภาพร  
รุ่งเรือง 
2.นายวรดร 
 

 

18. โครงการการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

1เพื่อสร้างกระบวนการ
GREEN ในเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลอุดร                    
2. เพื่อสร้างรายให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่      
3. เพื่อรณรงค์การลดการ
ใช้สารเคมีในเกษตรกร 

1.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
การลดการใช้สารเคมีใน
เกษตรกร เครือข่ายบรกิาร
โรงพยาบาลอุดรธาน ี                               
2.ติดต่อวิทยากร ทีม 
(Mobile Unit for Food 
Safety ) 3.สุ่มตรวจผักและ
ผลไม้เพื่อตรวจวิเคราะห์
สารเคมีปูองกันศัตรูพืชในผัก

1.เครือข่ายบริการ 
ปฐมภูมิมีการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ 
ตามเกณฑ์ GREEN   
ร้อยละ 100 
2.ร้อยละ95 ของผักและ
ผลไม้สดมีความปลอดภัย
จากสารเคมีจ ากัดศัตรูพืช 

1.กลุ่มเกษตรกร 
ต.หนองไฮ  
ต.โสกน้ าขาว 
ต.นาดี  
จ านวน 50 คน                 

         1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
25 บาท X 2 มื้อ X 50 คน  
= 2,500 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท  
X 50 คน x 1 มื้อ = 3,500 บาท  
3.ค่าวิทยากร 600 บาท X 3 ชั่วโมง x 
2 คน = 3,600 บาท 
4.ชุดน้ ายาทดสอบ GT TEST ชุดละ 
1,000 บาท X 64 ชุด = 64,000 บาท 

1.นางโสภาพร  
รุ่งเรือง 
2.นายวรดร 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

และผลไม้ แบ่งการตรวจทกุ  
6 เดือน 
 3.สนับสนุนชุดน้ ายาทดสอบ 
GT TEST 

5.กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส  
100 ตัวอย่าง/ชุด 800 บาท x 
10 ชุด = 8000 บาท 
6.ค่าปูายโครงการ 2.5 x 3 เมตร  
= 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,000  บาท 

19. โครงการประกวด  
รพ.สต. สะอาด สถาน
บริการสาธารณสุขสีเขียว 

1.เพื่อสร้างกระบวนการ
GREEN ในเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลอุดร    
2.เพื่อประเมินผล  
การด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพ GREEN ใน
เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

1.ชี้แจงการด าเนินงานตาม
กระบวนการ GREEN 
คัดเลือกโดยให้โซนประเมิน
ตัวเองก่อนส่งเข้าประกวด 
โซนละ 1 รพ.สต. 
2. ประสานเจ้าหนา้ที่ระดับ
จังหวัดร่วมเป็นกรรมประเมิน 
3. ก าหนดวันประเมินแจ้ง
เครือข่าย 
4. ออกประเมินตามตวัชี้วัด  
5. มอบใบประกาศรับรองผล 

1.เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ
มีการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN  ร้อยละ 100 
2.มีต้นแบบ รพ.สต. 
สะอาด สถานบริการสี
เขียว 1 แห่ง 

1.รพ.สต.32แห่ง
ในเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ 
คัดเลือกตาม 7 
โซน 

         1. ค่าเบี้ยเล้ียง จนท.ในการออก
ประเมิน 120 บาท x 7 วัน x 4 คน  
= 3,360 บาท                                
2. ค่าโล่ห์รางวัล 7 อัน x 1,000 บาท   
= 7,000 บาท                           
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,360 บาท 

1.นางโสภาพร  
รุ่งเรือง 
2.นายวรดร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

        2.1 การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 
20. โครงการต าบลจัดการ
สุขภาพบูรณาการติดดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาและขึ้นทะเบยีน
คลินิกหมอครอบครัว 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายระดับ
ต าบล 
2.เพื่อสร้างนวัตกรรม
การดูแลสุขภาพ 
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านการดูแล
สุขภาพ  
(สุขภาพด ีมีรายได)้ 

 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการใกล้บ้าน 
-เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเข้า รพ. 
 

1.จัดอบรมทีมพี่เล้ียงระดับ
อ าเภอ 
2. พัฒนาทีมปฏิบัตกิาร 
รพ.สตเปูาหมาย รพ.สต.
ละ 3 คน 
2. ประชุม พชอ. 
3.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
4.ประกวดนวัตกรรม
สุขภาพ 
 
 

เตรียมข้อมูล 
-จัดตั้งทีมแพทย์/บุคลากร
อื่น 
- พัฒนาศักยภาพทีมฯ / 
KM 
-เตรียมสถานที่ เครื่องมือ 
ยา 
- พัฒนาระบบส่งต่อและ 
ให้ค าปรึกษาตามมาตรฐาน 
- รายงานผล 
- ประเมินผล 

ผ่านการประเมิน  
รพ.สต.ติดดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี PCC 2 ทีม 
(สามพร้าว โนนสูง 

1.ทีมพี่เลี้ยง 35 
2.รพ.สต 23 
แห่ง 
จ านวน 69 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รพ.สต.ในเขต
อ าเภอเมือง
อุดรธาน ี
 

พี่เล้ียง 
1 ครั้ง 
ทีม

ปฏิบัติ  
2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
2 ทีม 

/ / /      จัดประชุมทีมพี่เลีย้ง 1 ครั้ง 
สถานที่เอกชน 
1.ค่าอาหารวา่ง/เครือ่งดื่มผู้เข้าอบรมรวมผู้
จัด 40 คนX50X2 มื้อ= 4,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 40 คนX250 บาท 
= 10,000 บาท 
3.ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คนX3 ชม.
x600 บาท = 3,600 บาท 
4.เอกสารแนวทางประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว 40 เล่มX 100 บาท = 4,000บาท 
รวม 21,600 บาท 
2.กิจกรรมปฏบิัติในพ้ืนที่ คัดเลือก
ตัวแทน 1  แห่ง 
(ทีมประเมิน ภาคีเครือข่ายและจนท. 
กลุ่มเป้าหมาย 23 แห่ง รวม 150 คน) 
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มผู้เข้า
อบรมรวมผู้จัด 150 คนX25X2 มื้อx1 
วัน= 7500 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 75 คนX70 บาท
x1 วัน =10500 บาท 
3 เอกสารแนวทางประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว 23 เล่มX 100 บาท = 2300บาท 
รวม 20,300 บาท 
3.สนับสนุนให้รพ.สต. กลุ่มเป้าหลาย 
-จัดอบรมภาคีเครือข่าย เตรียมรับการ
ประเมิน  รพ.สต.ติดดาว 23 แห่ง
X10,000 บาท = 230,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น271,900 บาท 

1.นางอมราภรณ์ 
พุทโธ 
2.นางจันทร์สว่าง 
มาเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.นางอมราภรณ์ 
พุทโธ 
2.นางจันทร์สว่าง 
มาเนียม 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

21. โครงการสอบเทียบ
เครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการสัญจร  
คปสอ.เมือง อุดรธานี      
ปี 2563 

เพื่อให้เครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการและเครื่อง
ที่ต้องสอบเทียบใน รพสต
พร้อมใช้และมีความ
เท่ียงตรง 

เพื่อให้เครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการและเครื่องที่
ต้องสอบเทียบใน รพสต
พร้อมใช้และมีความ
เท่ียงตรง 

รพ.สต./ศสม.  
จ านวน 32 แห่ง 9 รายการ
จ านวน 288 เครื่อง 

เครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการ
ในรพ.สต./
ศสม. 32 แห่ง
ผ่านมาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

 /        -ค่าบริการการสอบเทียบ และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย ์9 รายการ
จ านวน 288 เครื่อง = 200,000บาท 
รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และ
ส านักงานสารณสุข
อ าเภอเมือง 

22. โครงการปฏบิัติการ 
IQC EQA รายการทดสอบ
ใน รพ.สต./ศสม. คปสอ.
เมือง อุดรธานี ป ี2563 

เพื่อเป็นการทดสอบแถบ
ตรวจยังมีคุณภาพพรอ้ม
ใช้งาน 

จัดหาสารควบคุม IQC 
-ทดสอบปฏบิัติการ 
IQCEQA รายการทดสอบ
ใน รพ.สต./ศสม. 

ห้องปฏิบัติการในรพ.สต./
ศสม. 32 แห่งผ่าน
มาตรฐาน IQC  EQAร้อย
ละ 100 

รพ.สต./ศสม.  
จ านวน 32 
แห่ง 

 / / / / 8,275 8,275 8,275 8,275 1.ค่าสารควบคุม IQC 10,000 บาท 
2.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 12 วัน x 
2 มื้อx25 บาทx35 คน = 21,000บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 12 วัน x 70 บาท 
x 35 คน = 29,400 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,400 บาท 

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์และ
ส านักงานสารณสุข
อ าเภอเมือง 

23.โครงการโรงเรียนบริบาล 
อสม.สู่หมอประจ าบ้าน 

 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน 
-เพื่อให้ อสม.หมอประจ า
บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อน
งานตามบทบาทใหม่ที่เพิ่ม
ขี้นเพื่อลดโรคและปัญหา
สุขภาพ 
- เพื่อให้เกิดบุคคลต้นแบบ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ 

--จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการดูแลผู้ปุวย
กลุ่มเปูาหมาย 18 ชม. 
- ฝึกปฏิบัติ เพิ่มพูนทักษะ   
1 วัน 
- ฝึกอบรมฟี้นฟูความรู้ทุก
เดือน ที่ รพ.สต. 

- ร้อยละของ อสม.ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็นหมอ
ประจ าบา้น 
- ร้อยละการเกิดนวัต 
กรรมการดูแลสุขภาพ 

-คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
35 คน 
-อสม.หมู่บ้าน.
ละ=1 คนและผู้
จัดรวม 360 
คน (251มบ./
104 ชุมชน) 
รวมผู้จัด 2 คน 
= 360 คน) 
3 รุ่น 
รุ่นละ 120 คน 

-35คน  
-อบรม3
รุ่นละ 

120 คน
X3 วัน
ต่อรุ่น 

 /    /   1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการ 30 คน 
วิทยากร/ผู้จดั = 35 คน  
จัดอบรมสถานที่เอกชน 
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 35 คน
X50 บาท X 2 มื้อ x2 วัน= 7,000บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 35คนX250 บาท
x2 วัน = 17,500 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3คนx6 ชม
X600 บาท = 7,200 บาท 
4. วัสดุประกอบการอบรม 30 คน
X100 บาท = 3,000 บาท 
รวม 34,700 บาท 
2.จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
 อสม.หมู่บา้น/ชุมชนละ 1 คน 
และผู้จัด รวม 360 คน 
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 360 คน
X25 บาท X2 มื้อ x 3วัน= 54,000บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 360 คนX70 บาท

อมราภรณ์/ 
จันทร์สว่าง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

x3 วัน = 75,600 บาท 
3.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 6 คน
X3 ชม.x3วันx600บาท = 32,400 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 15คนx3 
ชม.x3 รุ่นx 300 บาท =40,500 บาท 
4.เอกสารประกอบการอบรม 358 เล่ม
X 30 บาท = 10,740บาท 
5.วัสดุประกอบการอบรม 358 คน x 
80 บาท = 28,640 บาท 
6. ปูายไวนิลโครงการขนาด1.5 x 4 ม 
ๆละ150 บาท= 900 บาท 
7. ค่าพาหนะเหมาจ่าย/วัน(วันแรกและ
วันสุดท้าย) 358  คน x2วัน  x50บาท 
=35,800 บาท  รวม 278,580 บาท 
     รวมทั้งสิ้น  313,280  บาท 

   2.2 การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ 
24. โครงการพัฒนาระบบ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
การดูแลต่อเนื่องในผู้ปุวย 
Stroke ,Traumatic brain 
injury และSpinal cord 
injuryปีงบประมาณ 2563 

1.เพื่อประชุมชี้แจง
ผู้รับผิดชอบงาน IMC 
และวางระบบการจัดการ
ดูแล ผู้ปุวย Stroke 
,Traumatic brain injury 
และSpinal cord injury
ในชุมชน ในระยะIMC                     
2.เพื่อเช่ือมระบบการดูแล
ต่อเนื่องในกลุ่มผู้ปุวย 
Stroke ,Traumatic 
brain injury และSpinal 
cord injuryสู่ที่บ้านและ
ชุมชน 

1.ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานIMC การ
ติดตามเยี่ยม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและส่ง
รายงานงวด  
2 ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน  
3.สรุปและเสนอแนะ
ปัญหาที่ที่พบในการ
ด าเนินงานใน 
ปีงบประมาณ 62 
 

1.ผู้รับผิดชอบงาน มี
ความเข้าใจในแนว
ทางการด าเนินงานIMC    

2. มีฐานการจัดเก็บขอ้มูล
และมีการเชื่อมโยงข้อมูล 
การดูแลระยะกลาง ผู้ปุวย 
Stroke,Traumatic brain 
injurySpinal cord injury                            
3.ผู้ปุวย Stroke,Traumatic 
brain injury และSpinal 
cord injuryที่รอดชีวิตได้รับ
การประเมินและวางแผน 
การบริบาลฟื้นสภาพในระยะ
กลางร้อยละ70       
4.ผู้ปุวย Stroke ,Traumatic 

ผู้รับผิดชอบ
งาน IMC ใน
หน่วยบรกิาร
ปฐมภูมิ 
เครือข่าย
บริการสุขภาพ 
โรงพยาบาล
อุดรธานีแห่งละ 
1คน รวม 32 
คน 

         งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลอุดรธาน ี
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ผู้เข้า
ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน 25 บาท 
x 1 มื้อ x 32 คน = 800บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800 บาท 
 

นางพรทิวา  โสภา
รัตน์ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

brain injury และSpinal 
cord injury ในชุมชน ได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพและ
ติดตามดูแลต่อเนื่องในระยะ 
IMC หลังจ าหน่ายมากกว่า
ร้อยละ 90 

25. โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ปวุยวัณ
โรคและโรคเอดส์ใน
โรงพยาบาลอุดรธาน ี

- ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ปุวยวัณโรคและโรคเอดส์
ในโรงพยาบาลอุดรธาน ี

1.เพื่อจัดท าแผนปฏบิัติ
งานTB ของ รพ.ให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ควบคุมวัณโรคแห่งชาต ิ
2.เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ปุวยระบบสารสนเทศให้
สามารถตอบสนองต่อ
เปูาหมายของการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพและตาม
นโยบายตรวจราชการ 
3. สรุปผลการด าเนินงาน
ทุก 3 เดือนพร้อมรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1.จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานวัณโรค
แห่งชาติ 
2.รายงานผลการ
ด าเนินงาน ทุก 3 เดือน  
3.ปรึกษาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา พัฒนางานวัณโรค 
4.พัฒนาระบบปูองกันการ
แพร่กระจายเช้ือใน
โรงพยาบาล 

จัดประชุมติดตาม
ความก้าวหนา้อยา่งน้อย 
2 คร้ัง/ ปี 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
วัณโรค/เอดส์ 
ในโรงพยาบาล
อุดรธานี 
จ านวน 40 คน 

 / / / /     1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
40 คน x 25 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน  
= 2,000 บาท 
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร  
250 บาท X 2 ครั้ง = 500 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท 

1.นางรจนา  
เคหาไสย 
2.นายเอกสิทธ ์
โสดาดี 

 - จัดประชุมติดตาม
ความก้าวหนา้ในการ
ด าเนินงานวัณโรคเครือข่าย 
รพ.สต./ศสม. 

1.เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานวัณโรคปี 62  
2.ประสานงานผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัการค้นหาการ
เยี่ยม DOT และการบันทกึ
ข้อมูลใน TBCM 
3.Update CPG TB 
4.สรุปผลการด าเนินงาน
ทุก 3 เดือนพร้อมรายงาน
ผลการด าเนินงาน ติดตาม
ผู้ปุวยขาดยา  
4.เสนอปัญหา/แนวทางแก้ไข 

1.จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานวัณโรค
แห่งชาติ 
2.รายงานผลการ
ด าเนินงานทุก 3 เดือน  
3.ปรึกษาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนางานวัณ
โรค 
3. Update CPG TB 
4.Update NTIP 

จัดประชุมติดตาม
ความก้าวหนา้ 2 คร้ัง/ ป ี

ผู้รับผิดชอบ
งานวัณโรค 
ระดับ รพ.สต.  
/ศสม. 

  / / /     พิจารณาไม่จัดกิจกรรมประชุมติดตาม
ความก้าวหนา้และการนิเทศงาน 
น าเสนอในการประชุม คปสอ.เมือง
แทน 

1.นางรจนา  
เคหาไสย 
2.นายเอกสิทธ ์
โสดาดี 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

- จัดนิทรรศการเนื่องใน 
สัปดาห์รณรงค์วัณโรคโลก 

1.จัดกิจกรรม รณรงค์เพื่อ
สร้างกระแสเชิญชวนบุคล
ทั่วไปและภาคส่วนต่างๆ
ร่วมมือกันหยุดยั้งวัณโรค 
2.ให้ทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง
เร่งรัดการค้นหาวัณโรคใน
กลุ่มเสี่ยงจัดนิทรรศการให้
ความรู้เรื่องวัณโรค 

.จัดนิทรรศการให้ความรู้ 
คัดกรองและค้นหาผู้ปุวย
วัณโรคใน-โรงพยาบาล
ศูนย์อุดร-28 รพ.สต. 
-4 ศสม. 

1. โรงพยาบาลศูนย์อุดร 
  28 รพ.สต.4 ศสม. จัด 
2.ประชาชนทั่วไป/ญาติ
ผู้ปุวย/เจ้าหน้าท ี
3.กลุ่มเสี่ยง 

โรงพยาบาล
ศูนย์อุดร 
-28 รพ.สต. 
-4 ศสม. จัด
รณรงค์สัปดาห์
วัณโรคโลกทุก
แห่ง 100 % 

  / /      1.ชุดสื่อนิทรรศการ ชุดละ 2,000 บาท 
x 1 ชุด = 2,000 บาท  
2.ปูายรณรงค์ รพ.อุดรธานี  
จ านวน 1 ปูาย x 1,000 บาท  
= 1,000 บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดบูธการรณรงค์ 
2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 

1.นางรจนา  
เคหาไสย 
2.นายเอกสิทธิ ์
โสดาดี 

- นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานวัณโรคใน 
รพ.สต. ศสม./ ศสช. 

 1.ออกนิเทศติดตามความ 
ก้าวหน้าการด าเนินงานTB  
การคัดกรอง การท า DOT 
การเยี่ยมบา้น 
2.การลงบันทึกโปรแกรม 
TBCM 
3.เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

รพ.สต./ศสม. ใน CUP  
เมือง ได้รับการออกนิเทศ 
100% 

รพ.สต./ศสม. 
ใน cup เมือง 

         1.ค่าเบี้ยเล้ียง จนท.ออกนิเทศงานวัณ
โรคเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ2 คน x 
120 บาท x 7 ครั้ง = 1,680 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,680 บาท 

1.นางรจนา  
เคหาไสย 
2.นายเอกสิทธิ ์
โสดาดี 

- ติดตามเยีย่มก ากับการ 
กินยา ผู้ปุวยวัณโรค CUP 
รพ.อุดรธาน ี

1.เพื่อให้มีผลส าเร็จของ
การรักษาเพิ่มขึ้นในผู้ปุวย
วัณโรคทุกประเภทที่ขึ้น
ทะเบียนทั้งหมด 
2.เพื่อให้การคัดกรอง และ
ดูแลติดตามปูอนยา เยีย่ม
ผู้ปุวยวัณโรค  ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
2.เยี่ยมบ้านท า DOT  
ตามเกณฑ์ 
3.บันทึก NTIP 

1.อัตราความส าเร็จในการ
รักษา ≥ ๘๕ % 
2.อัตราการค้นพบผู้ปุวย 
ใหม่เพิ่มขึ้น ≥ ๕๐ % 

เจ้าหน้าที่และ/
หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขใน 
cup เมือง /รพ.
อุดรธานี ที่ไป
คัดกรองและ
ติดตามปูอนยา/
เยี่ยมผู้ปุวยวัณ
โรค 

         เงินสนับสนุนจาก สปสช. 
1.ค่าเดินทางในการคัดกรอง/ติดตาม
เยี่ยม Case ระยะทาง 4 บาท/กม.  
อสม./จนท. รพ.สต. 32 แห่ง x  
1,500 บาท = 48,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนส าหรับ จนท.รพ.สต.ใน
การติดตามเยี่ยม ก ากับการกินยาคนไข้ 
พยาบาล/นวก.ชม.ละ 75 บาทx8 ชม. 
x 5 ราย x 32 แห่ง = 96,000บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,000 บาท 

1.นางรจนา  
เคหาไสย 
2.นายเอกสิทธิ ์
โสดาดี 

26.โครงการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
อ าเภอเมือง จ.อุดรธาน ี
ปีงบประมาณ 2563 

             งบประมาณ PP CUP รพ.อุดรธานี 
2 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 75,600 บาท 

ภญ.วราภรณ์ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

การควบคุมการกระจายยา
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน 
รพ.สต. 

1.เพื่อให้ ศสม/รพสต.มี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในโรค URI และ AD 

1. ส่งเสริมกิจกรรมการใช้
ยาต้านจุลชพีอยา่ง
เหมาะสมใน รพ.สต. 
2.ติดตามมูลค่าการใช้ยา 
ATB ใน รพสต.ต่อเนื่อง 

1.ค่า DDD (Defined 
 Daily Dose)ของ ATB  
ที่ใช้ใน ศสม/รพสต 

ศสม 3 แห่ง 
รพสต.29 แห่ง 

 / / / /     - 
 

ภญ.วราภรณ์ 

ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยา
ต้านจุลชีพ อย่างเหมาะสม 
ใน ศสม/รพ.สต. 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน 
ศสม/รพสต.มีพฤติกรรม
การใช้ยาตา้นจุลชีพอย่าง
สมเหตุผล 

1. ส่งเสริมความรอบรู้
เร่ืองเชื้อดื้อยาและการใช้
ยาต้านจุลชพี Steroid 
NSAIDs แก่ จนท.ศสม/
รพ.สต. 

1.ร้อยละของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมีการ 
ใช้ยาปฏิชวีนะอย่างสม
เหตุผลในโรค URIและAD 

ศสม 3 แห่ง 
รพสต.29 แห่ง 
 

         1.จัดอบรม RDU แก่ จนทใน  
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 70 บาท 
= 2,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 40 คน x 25 บาท  
x 2 มื้อ = 2,000 บาท 
- ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. 
=3,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท 

ภญ.วราภรณ์ 

ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยา
ต้านจุลชีพ อย่างเหมาะสม
แก่ประชาชน 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการใช้ยาต้าน
จุลชีพอยา่งสมเหตุผล 
2.เพื่อให้มีหมู่บ้านส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU Community) 
 
 

ส่งเสริมความรอบรู้เรื่อง
เช้ือดื้อยาและการใช้ยา
ต้านจุลชีพ Steroid 
NSAIDs แก่ ประชาชน 
 
 

1.ร้อยละของประชาชนใน
หมู่บ้าน RDU ที่มีความรู้ 
เร่ืองเชื้อดื้อยาและการใช้ 
ยาต้านจุลชพี Steroid 
NSAIDs เพิ่มขึ้น 
2.จ านวนหมู่บา้นส่งเสริม 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 
 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน RDU 
จ านวน 1 
หมู่บ้าน/ โซน  
จ านวน 7 โซน 
 
 

 / / / /     1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติบัติการ RDU 
Community แก่ประชาชน 7 
หมู่บ้านๆละ 50 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 70 บาท 
x 7 หมู่บา้น = 24,500 บาท 
-ค่าอาหารวา่ง 50 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ x 7 หมู่บ้าน =17,500 บาท 
-ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. x  
7 หมู่บ้าน = 25,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,200 บาท 

ภญ.วราภรณ์ 

27. โครงการเภสัชกรสัญจร  
 คปสอ.เมือง จ.อุดรธาน ี 
ปี 2563 

1.เพื่อให้ผู้ปุวย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงสามารถใช้ยาได้
อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 
2.เพื่อให้ รพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระบบยา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
รพ.สต. ติดดาว 

1. ค้นหาปัญหาดา้นยาในผู้ 
ปุวยโรคเบาหวานและความ 
ดันโลหิตสูงที่รพสต./ที่บ้าน 
2. ให้ค าปรึกษาด้านยาแก่
ผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านยาที ่
รพ.สต.และที่บ้าน 
3. ให้ความรู้นิเทศระบบยา
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 

1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับ
การจัดการปัญหาดา้นยาที่ 
รพ.สต. และที่บ้าน 
2.ร้อยละของ รพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 
ระบบยา ตามเกณฑ์  
รพ.สต. ติดดาว 

รพ.สต.29 แห่ง 
 

 / / / /     1.ค่าเบี้ยเล้ียง 
- เภสัชกร 2 คน x 120 บาท x 42 วัน 
= 10,080 บาท 
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 คน x  
120 บาท x 42 วัน = 10,080 บาท 
- พนักงานขับรถ 1 คน x 120 บาท  
x 42 วัน = 5,040 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท 

ภญ.วราภรณ์ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

28. โครงการกัญชาทางการ 
แพทย์อ าเภอเมือง จ.อุดรธาน ี
ปีงบประมาณ 2563 
ประกอบดว้ยกจิกรรมดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลการ
ให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย ์

 
 
 
1.ประชาชนได้รับทราบ
การให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลอุดรธาน ี

 
 
 
ประชาสัมพันธข์้อมูลการ
ให้บริการคลินิกัญชาทาง
การแพทย ์

 
 
 
1.ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับทราบ
ข้อมูลการให้บริการของ
คลินิกกัญชาทางการแพทย ์

 
 
 
ประชาชน
ในเขต
อ าเภอเมือง
อุดรธานี  

  
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
ภญ.มลฤดี 

 - จัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาล
อุดรธาน ี

1.เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ได้ง่าย 
2.เพื่อให้ผู้ปุวยที่มารับ
บริการในคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ได้รับการรักษา 
ควบคุมอาการของโรค ได้
อย่างเหมาะสม 
3.เพื่อให้ผู้ปุวยที่มารับ
บริการในคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ที่ได้รับการ
รักษาด้วยน้ ามันกญัชามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1. จัดตั้งคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ให้บริการ
ในวันทุกพฤหัสบดี ที่ 2 
และ 4 ของเดือน 

 

1.ร้อยละของผู้ปุวยที่มารับ
บริการในคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์
น้ ามันกัญชา มีคุณภาพชวีิตที่
ดีขึ้น 
2.ร้อยละของผู้ปุวยที่มารับ
บริการในคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์
น้ ามันกัญชา ไม่พบข้อห้าม 
ใช้ผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชา 

ประชาชนใน
เขตสุขภาพที่ 8 

 /         
 

ภญ.มลฤดี 

 - ให้ความรู้กัญชาทาง
การแพทย์แก ่เจ้าหนา้ที่ 
ศสม./รพสต.ในเขตอ าเภอ
เมือง 
 
 

1.เพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุขได้รับความรู้
และตระหนักถึงประโยชน์
และโทษของกญัชาทาง
การแพทย ์

1.เพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุขได้รับความรู้
และตระหนักถึงประโยชน์
และโทษของกญัชาทาง
การแพทย ์

1.ร้อยละของเจ้าหนา้ที่ 
ศสม./รพสต.
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ความรู้และตระหนกัถึง
ประโยชน์และโทษของ
กัญชาทางการแพทย์
เพิ่มขึ้น 
 

เจ้าหน้าที่ ศสม 
3 แห่ง 
รพสต.29 แห่ง 
รวม 160 คน 
 
 

  /       1.จัดอบรม กัญชาทางการแพทย์ แก ่
จนท.ใน รพ.สต. 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 70 บาท 
x 2 รุ่น = 11,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน x 
25 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น = 8,000 บาท 
- ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. x  
2 รุ่น = 7,200 บาท 
- ค่าเอกสาร 50 บาท x 160 ชุด  
= 8,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 34,400 บาท 

ภญ.มลฤดี 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

29. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ดูแลผู้ปุวยติด
เตียงและผู้ปุวยระยะทา้ย
และการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองกัญชาทาง
การแพทย ์
 
 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วย
บริการปฐมภูมิและภาคี
เครือข่ายให้มีความรู้และ
ทักษะการดูแลผู้ปุวยติด
เตียงและผู้ปุวยระยะทา้ย 
2.เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องแกบุ่คลากร
และเครือข่ายผู้ดูแล เร่ือง
การใช้กัญชาทาง
การแพทย์ในกลุ่มผู้ปุวย
เร้ืองรัง ผู้ปุวยติดเตียงและ
ผู้ปุวยระยะท้าย 
 
 
 
 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร 2 วัน โดยจัด
วิชาการในภาคเช้า และฝึก
ปฏิบัติโดยเขา้ฐานในภาค
บ่ายทุกวัน 
2.จัดระบบการจัดการการ
เยี่ยมบ้านและดูแลต่อเนื่อง
ระดับต าบลและอ าเภอ  
โดยผ่านพยาบาลผู้จัดการ 
(CM coc & PC) ระดับ
ต าบล และอ าเภอ 
3.พัฒนาโปรแกรมการเยี่ยม
บ้าน โดยใช้ google form 
4. ชี้แจงแนวทางการดูแล
ต่อเนื่องใน 8กลุ่มโรคที่
มุ่งเน้นตาม SP จ.อุดรธาน ี
ได้แก่ Stroke, STEMI, 
TBI, SCI, CAPD, MCH, 
Sepsis, Palliative care 
5. CUP ร่วมออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ปุวยเตียง 3,4 และ
ประเมินผลการจัดบริการ
เยี่ยมบ้าน โดยทีมสหสาขา 
6. นิเทศติดตามและ
ประเมินการเยี่ยมบา้นของ 
รพ.สต./ศสม.และคืนข้อมูล
ผลการประเมินแก่พื้นที ่

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่านการทดสอบ
หลังการอบรม 
2. ร้อยละ 80 หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการดูแล
แบบประคับประคอง และ
เกณฑ์การจัดบริการพยาบาล
การดูแลต่อเนื่อง ระดับ 4  
ขึ้นไป 
 

1.จนท.รพ.สต./
ศสม. CUP
อุดรธาน ี
  1.1 พยาบาล
ผู้รับผิดชอบ
งาน COC และ 
PC แห่งละ 1-2 
คน รวม 40 คน 
1.2 นวก.สธ. /
นักการแพทย์
แผนไทย/ผู้รับ 
ผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทย 
แห่งละ 1-2 คน
รวม 40  คน 
2.เครือข่าย
ผู้ดูแลในเขต อ.
เมืองอุดรธานี 
2.1 จนท.
เทศบาล/อบต. 
32คน 
2.2 แกนน าจิต
อาสาและผู้ดแูล 
32 คน 
3.คณะท างาน 
6 คน 
รวม 150 คน 

คน / / 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 71,800   จากงบ PP CUP รพ.อุดรธานี 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้า
อบรม วิทยากร และผู้จัด (สถานที่
เอกชน) 150 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 
2 วัน = 15,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน (แบบปฟุเฟต์) 
150 คน x 100 บาท x 2 วัน  
= 30,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 6 คน   
x 1 ชม. x 600 บาท = 3,600 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม กลุ่มละ 2 
คน x 5 กลุ่ม x 600 บาท = 6,000 
บาท 
5. ค่าเอกสารการประชุม 144 ชุด x  
50 บาท = 7,200 บาท 
6. ค่าวัสดุในการท าฐานฝกึอบรม 
2,000 บาท x 5 ฐาน =10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น = 71,800 บาท 
 

1.มณีรัตน์  
ปัจจะวงษ์ 

2.นางนภาลัย 
ศรียางนอก 
3.นางกนกอร 
จันทร์ศร ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

30. แพทย์แผนไทยสัญจร 
ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 

1. เพื่อสร้างระบบแนว
ทางการด าเนินการด้าน
การแพทย์แผนไทยที่ด ี
2. เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานและร่วม
แก้ปัญหาในแต่ละหนว่ย
บริการ  

1. ส ารวจปัญหาการ
ให้บริการด้านการแพทย์
แผนไทยในแต่ละพื้นที ่
2. วางระบบแนวทางการ
ให้บริการด้านการแพทย์
แผนไทยในแต่ละโซน 
3. ผู้รับผิดชอบงานแพทย์
แผนไทยโรงพยาบาลแม่ขา่ย
ให้ความรู้ด้านตรวจรักษา 
และการใช้ยาสมุนไพรแก่
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิ

1.หน่วยบริการปฐมภูมิ มี
ร้อยละผู้ปุวยนอกที่ได้รับ
บริการแพทย์แผนไทย
มากกว่าร้อยละ 28 
2.หน่วยบริการปฐมภูมิ มีร้อย
ละการใช้ยาสมุนไพร เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2562 

หัวหน้าและ
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน
แพแผนไทย
หน่วยบรกิาร
ปฐมภูมิ 

33 คน         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท 
x 2 มื้อ x 33 คน x 28 ครั้ง = 46,200 
บาท 
- ค่าเบี้ยเล้ียง 120 บาท x 28 ครั้ง x 7 
คน = 23,520 บาท 
รวมเป็นเงิน 69,720 บาท 

พท.ป.สุทธาพร  
วงศ์กาฬสินธุ ์

31. โครงการดูแลผู้ปุวยจิต
เวชเรื้อรังที่เสี่ยงต่อการก่อ
ความรุนแรง(SMI-V)ใน
ชุมชน ป2ี563 

1.เพื่อฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะการดูแลผู้ปุวยจิต
เวชในชุมชนแก่แกนน า
และเครือข่ายโรงพยาบาล
อุดรธาน ี
2.เพื่อให้ผู้ปุวยจิตเวช
ได้รับการบริการต่อเนื่อง
ในชุมชนลดอาการก าเริบ
หรือการกลับเป็นซ้ า 
3.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปุวยและลดภาระการดูแล
และความวิตกกังวลของญาต ิ

1.ประชุมฟื้นฟูความรู้
และทักษะ การดูแลผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิตและ
ผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังใน
พื้นที่รพ.สต./ศสม. 32 
แห่งๆ ละ 1วัน 
2.ร่วมกันวางแผนการ
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปวุย
จิตเวชเรื้อรังในชุมชน
โดยเยี่ยมทกุ 1 เดือน x 
6 ครั้ง และเยี่ยมทุก๓
เดือนนาน 1-2 ปี 

3.สรุปผลการด าเนินโครง 
การจัดท ารูปเล่มส่งหน่วย 
งาน.จังหวัดและสปสช. 

1.อัตราการเข้าถึงบริการจิต
เวชเรื้อรังที่เสี่ยงต่อการก่อ
ความรุนแรง(SMI-V)ใน
ชุมชน   
> ร้อยละ 100  
2.อัตราการก าเริบซ้ าของ
ผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังลดลง > 
50 

1.แกนน า/
เครือข่าย ดูแล
ผู้ปุวยจิตเวช
(อสม./อปท./
ผู้น าชุมชนใน
พื้นที่ ) และ.
ญาติ/ผู้ดูแล
ผู้ปุวยจิตเวช ใน
พื้นที่รพสต./
ศสม.32 แห่งๆ 
ละ 26 คนรวม
เป็น 832 คน 

         จาก สปสช.หมวดบริการจิตเวชเรื้อรัง  
180,000 บาท 
1.ค่าอาหารวา่ง/เครื่องดื่ม 25 บาท x  
2 มื้อ x 832 คน = 41,600 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 1 มื้อ x 
832 คน = 58,240 บาท 
4.ค่าจัดท าภาพพลิกแนวทางการดูแล
ผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนส าหรับรพ
สต./ศสม. เล่มละ 100 บาท x 32 เล่ม 
= 3,200 บาท 
5.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  
600บาท x 4 ชม. x 32 ครั้ง  
=76,800 บาท 
รวมขอใช้เพยีง  179,840 บาท 

1.นางภัสสร 
2.นายเอกสิทธิ ์
 
 
 

32.โครงการประชุมชี้แจง
ผูร้ับผิดชอบงาน Stroke 
/STEMI ปีงบประมาณ 
2563 

1.เพื่อประชุมชื้แจง
ผู้รับผิดชอบงาน Stroke 
/STEMIใน การปฏิบัติงาน
และเกณฑ์การประเมิณ
ผลงาน 

1.ชี้แจงการการปฏิบัติงาน 
การส่งรายงานงวด  
2 ช้แจงเกณฑ์การประเมิน 
ผลงาน  
3.สรุปและเสนอแนะปัญหาที่

ผู้รับผิดชอบงาน Stroke 
/STEMI มีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานและเกณพ์
การประเมิณผลงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน 
Stroke /STEMI
ในศสม./รพ.สต 
จ านวน 32 แห่ง 
(แห่งละ1 คน)  

 / /       งบเงินบ ารุงโรงพยาบาลอุดรธาน ี
1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
 ผู้เข้าประชุมมื้อละ 25 บาท x 1 มื้อx 
32 คน = 800 บาท (งบ รพ.) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800 บาท 

นางจันทรร์สว่าง 
มาเนียม 
นางรัตนา  
ภูจอมจิต 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

ที่พบในการด าเนินงานใน 
ปีงบประมาณ 62 

ในเครือข่ายโรง 
พยาบาลอุดรธาน ี

  

33. โครงการสร้าง/ขยาย
บุคคล/เครือข่ายต้นแบบ 
การปูองกันปัญหาโรคหลอด
เลือดสมอง/โรคหัวใจ/โรคไต
เร้ือรัง 

1.เพื่อสร้างบุคคล/เครือข่าย
ต้นแบบการปอูงกันปัญหา
โรคหลอดเลือดสมอง/
โรคหัวใจ/โรคไตเรื้อรัง 
2. จัดท า Program ใน 
google Form เพื่อบันทึก 
Personal Heaith 
Record (PHR) 

1. Half Day Clamp 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
2. จัดเวที KM ความรอบรู้
ด้านสุขภาพของบุคคล/
เครือข่ายต้นแบบ 

1. บุคคล/เครือข่ายต้นแบบ
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ร้อยละ 80  
2.Stroke รายใหม ่ 
STEMI รายใหม่  
CKD Stage 4,5 
รายใหม่ ลดลงร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

กลุ่มเสี่ยง 
Metabolic 
Syndrome  
กลุ่มเสี่ยง CKD 
Stage 3 
รวม 1,050 คน 

 / /       1. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 25 บาท × 
1,050 คน = 26,250 บาท 
2. ค่าจัดท า Care Program ผ่าน Web 
3,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,750 บาท 

นางจันทรร์สว่าง 
มาเนียม 
นางรัตนา  
ภูจอมจิต 
นางรัตนา  
แก้วคูณเมือง 

34. โครงการพัฒนาระบบ
เฝูาระวังและปูองกันการติด
เช้ือในกระแสโลหิตแบบ
รุนแรงชนิด Community  
– acquire sepsis 
ปีงบประมาณ 2563 

1.เพื่อพัฒนาระบบเฝูา
ระวังและปูองกันการติด
เช้ือในกระแสโลหิตแบบ
รุนแรงชนิดCommunity-
acquired  sepsis .ใน
ระดับหมู่บ้าบ/ชุมชน 
 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายท างานเฝูาระวัง
และปูองกันภาวะติดเชื้อ
ในกระแสโลหิตแบบ
รุนแรงในชุมชน 

1.กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/พัฒนาระบบเฝูา
ระวังและปูองกันการติด
เช้ือในกระแสโลหิตแบบ
รุนแรงชนิดCommunity-
acquired  sepsis .ใน
ระดับหมู่บ้าบ/ชุมชนภาค 
เครือข่ายภาคประชาชน 
2.ประชาสัมพันธ ์
ความรู้ภาวะติดเชื้อ 
ในกระแสโลหิตในชุมชน32 
แห่งๆละ/ 2 แผ่น 

1.อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community – 
acquire  sepsis < ร้อยละ 
30 (KPI กระทรวง) 
2.อัตราการเกิดแ
community – acquire  
sepsis ลดลง ≥ ร้อยละ10 
เมื่อเทียบกับป ี2562  
 3. อัตราการเกิด Sepsis 
ของ รพ.สต ลดลง≥ร้อยละ 
10 เมื่อเทียบกับป ี2562   

1.ตัวแทนภาค
ประชาชนจาก
21 ต าบลๆละ 
5 คน 

คน         1.MM Conference 
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 70 บาท 
x 105 คน = 7,350 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท 
x 2 มื้อ x 105 คน = 5,250 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,600 บาท 
 
2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Clip Video 
รวมเป็นเงิน 25,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,600 บาท 

สุภาภรณ์ 
บุญยานาม 

35. โครงการคัดกรอง
โรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยการ
ตรวจอัลตราซาวด์
ปีงบประมาณ 2563 

 
 

1.เพื่อค้นหาผู้ปุวย
โรคมะเร็งท่อน้ าดีในระยะ
เร่ิมแรก และน าเขา้สู่
กระบวนการรักษาโดยเร็ว 
2.เพื่อเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง
สูงโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

1.ประชุมชี้แจงแผน/โครง 
การแก ่จนท.รพ.สต./ศสม.  
2.ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการท าU/S 
เพื่อวางแผนการตรวจ  
U/S ในรพ. 
3.ให้บริการตรวจ U/S แก่ 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง  
4.แจ้งผลการตรวจให้ค า 

1.กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีได้รับการตรวจ 
อัลตราซาวด์ ร้อยละ 100 

ประชาชน 
อาย ุ40 ป ี
ที่มีความ 
เส่ียงสูง 

1,000 
ราย 

        1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มผู้เข้า
ประชุม 40 คน x 25 บาท x 1 มื้อ 
= 1,000 บาท 
2.ค่าเอกสาร แบบฟอร์มการ 
ตรวจ u/s แผ่นพับ 1,000 ชุด x  
5 บาท = 5,000 บาท 
3.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
 กลุ่มเสี่ยงและทีมผู้จัด  
 1,180 คน x 25 บาท  = 29,500 บาท 

นางปาริฉัตร / 
นางปณิภาณ์ 



   แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพประจ าปี 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธาน ี

 

51 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

แนะน านัดติดตาม และส่ง
พบแพทย์ในรายที่ผิดปกต ิ 
5.ให้ความรู้แลปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียงสูงและ
ผู้ติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 

4.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก 
เวลาแพทย์และจนท. 25 วัน 
เป็นเงิน 63,500  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,000  บาท 
 

36. โครงการพัฒนา
เครือข่ายการการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติดและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอเมืองอุดรธานี  
ปี 2563 

1.เพื่อฟื้นฟูความรู้และ
ทักษะการดูแลผู้ปุวยยา
เสพติด/ แกนน าผู้น า
ชุมชน และ.ญาต ิ
2.เพื่อให้เกิดการดูแลแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาการ
ก าเริบหรือการกลับเป็นซ้ า
ร่วมกับเครือข่ายCBTxใน
ชุมชน 
3.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยและครอบครัว 

1.ฟื้นฟูความรู้และทักษะ 
การดูแลตนเองและคนใน
ครอบครัวให้ปลอดภัยจาก
สารเสพติด 
2.ร่วมกับเครือข่ายCBTx
วางระบบ ประเมินกลุ่ม
เส่ียงก่อความรุนแรงให้
ได้รับการบ าบัดรักษา
ทันเวลาและติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง  
3.สรุปผลการด าเนิน
โครงการคืนข้อมูลกับ 
ศป.ปส.อ.อ าเภอเมือง
อุดรธานี หน่วยงาน.ที่
เกี่ยวขอ้ง 

1.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้/ผู้
เสพ ยาเสพติดคงอยู่ใน
ระบบบ าบัดรักษาครบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละ
ระบบและได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1ปี
(Retention Rate) 
2.ร้อยละ 20 ของผู้ปุวยยา
เสพติกลุ่มเสี่ยงก่อความ
รุนแรงได้รับการประเมิน
บ าบัดรักษาและติดตาม
ดูแลช่วยเหลือตามระดับ
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  
3.ร้อยละ100สถานบ าบัด
ได้รับการพัฒนาระบบยา
เสพติดตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(HA/ข้อมูล/ผลงานบ าบัด
ตามเปูาหมาย/รพ.สต.
บ าบัดอยา่งน้อย 5 ราย)   
4.มีศูนย์บ าบัดฟื้นฟูแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม(CBTx ) 
ต้นแบบ    

1.แกนน า/
เครือข่ายผู้ 
ดูแลผู้ปุวยยา
เสพติด/ อสม./
อปท./ผู้น า
ชุมชน และ.
ญาติจ านวน 
969 คน 

 / / / /     1.ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 25 บาท  
x 969 คน x 2 ครั้ง = 48,450บาท 
2.ค่าจัดท าภาพพลิกแนวทางปฏิบัติ
(Work IN) การดูแลผู้ปุวยยาเสพติดใน
ชุมชนส าหรับ รพ.สต./ศสม. เล่มละ 
100 บาท x 32 เล่ม = 3,200 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,650 บาท 

ภัสสร/สมเกียรติ 

    2.3 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 
    2.4 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ 
    2.5 อุตสาหกรรมทางการแพทย ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ มีความสุขและสภาพแวด ล้อมที่ดีในการท างาน (People Excellence) 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

    3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน 
37. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข "ต้นแบบ
พฤติกรรมสุขภาพลดอ้วน
ด้วยคีโตเจนิก" CUP 
โรงพยาบาลอุดรธาน ี
ปีงบประมาณ 2563 

1. เพื่อให้ความรู้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามแนวคิด 
คีโตเจนิก ไดเอต 
2.เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบ
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดี 
3. เพื่อสร้างแกนน าและ
เครือข่ายการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมและสามารถ
ขยายการด าเนินงาน
ให้กับผู้สมัครใจเพิ่มขึ้น 

1. การเตรียมการ 
1.1 เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 
1.2 ประชุมการจัดเตรียม
วางแผนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
1.3 ประสานวิทยากร, 
ผู้เข้าร่วมประชุมและ
สถานที่ 
 2. การด าเนินการ 
2.1 ประเมินภาวะสขุภาพ
ของผู้เข้ารับการอบรม 
ก่อนการอบรม ได้แก ่ชั่ง
น้ าหนัก, วัดรอบเอว, วัด
รอบต้นแขน, วัดรอบต้นขา
, ค านวณค่าดัชนีมวลกาย
และ ความดันโลหิต 
2.2 บรรยายและการฝึก
ปฏิบัต ิ
 3. การติดตามประเมินผล 
รายงานค่ามวลกายรอบ ๓ 
เดือน 
 4. สรุปผลโครงการ 
รายงานผลการด าเนินงาน
ในที่ประชุม คปสอ.เมือง
อุดรธาน ี

1.ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรมได้น ากลวิธีลดอ้วน         
ด้วยคีโตเจนิกไปปฏิบัติ 
เป็น 100% 
2.ร้อยละค่าดัชนีมวล
กายลดลง  เป็น 80%   

1. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่มี
ภาวะน้ าหนกั
เกินและอ้วน 
(BMI ≥ 25 
กิโลกรัม/เมตร) 
และสมัครใจเข้า
ร่วมประชุม 80 
คน 
2. ผู้รับผิดชอบ
งานโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังจาก รพ.
สต./ศสม. 32 
แห่งๆละ 1 คน 
รวม 32 คน 
3. บุคลากร
สาธารณสุขจาก
กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม รพ.
อุดรธานี, สสอ.
เมืองอุดรธานี, 
คณะท างานและ
วิทยากร จ านวน 
18 คน 

         1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมอบรม/วิทยากร/
คณะท างาน 140 คน x 50 บาท x 2 
มื้อ x 2 วัน = 28,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารว่ม
อบรม/วิทยากร/คณะท างาน         
   140 คน x 250 บาท x 1 มื้อ x 2 
วัน = 70,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร   
    -วิทยากรบรรยาย  1 คน x  600 
บาท x 10 ชั่วโมง = 6,000 บาท 
    -วิทยากรกลุ่ม  
         -กลุ่มที่ 1     2 คน x 300 
บาท x 2 ชั่วโมง  = 1,200 บาท 
         -กลุ่มที่ 2     2 คน x 300 
บาท x 2 ชั่วโมง = 1,200 บาท 
         -กลุ่มที่ 3     2 คน x 300 
บาท x 2 ชั่วโมง = 1,200 บาท 
4. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 1 คน 
= 9,000 บาท 
5. ค่าที่พักวิทยากร 1 คน x 1,450 
บาท x 3 คืน = 4,350 บาท 
6. ค่าวัสดใุนการอบรม = 4,000 บาท 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,950 บาท 

เฉลิมพล/       
จันทร์สว่าง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

           4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
38. โครงการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขผสมผสาน  
คปสอ.เมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธาน ี
ปีงบประมาณ 2563 

1.เป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขทุก
ระดับในการรับการตรวจ
ประเมินผลแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้อง
กับนโยบายสสจ.อุดรธาน ี
2.ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานตามนโยบายส าคัญที่
เร่งรัดในปี 2562 ให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามที่ก าหนด 

1.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จ านวน 2 ครั้ง 
1.1  1ต.ค.62 – 30 เม.ย. 63 
1.2  1 พ.ค.63 – 30 ก.ย. 63 
2.รับการตรวจนิเทศจาก สสจ. 2 
ครั้ง 

 
 
 
 
 

1.คปสอ.เมือง จ านวน
1 แห่ง 
2.รพ.สต./ศสม./ 
จ านวน 32 แห่ง 
 
 

  /  /     1.ค่าตอบแทนออกปฏบิัติงานเชิง
รุก  จ านวน  26 คน (2ทีม) 
(26 คน X75 บาท X 6 ชม. X 8 
วัน X 2 คร้ัง) = 187,200 บาท         
2. ค่าจัดท าเอกสารรับการ
ประเมินจาก สสจ.อุดรธาน ี 
2 คร้ัง X 45  เล่ม X 100 บาท 
เป็นเงิน 9,000 บาท          
รวมเป็นเงิน 196,200 บาท 
 

ฐนกร/อรสา/
วรัชฎา 

39. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
หน่วยบรหิาร คปสอ.
เมืองอุดรธานี 
ปีงบประมาณ 2563 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองอุดรธานี 
และหน่วยบริการ
สาธารณสุขในเขต
อ าเภอเมืองอุดรธานี 
โดยใช้กรอบแนว
ทางการพัฒนาตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA) เป็น
เครื่องมือในการ
ยกระดับสมรรถนะ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการและ
คณะท างานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ระดับอ าเภอและต าบล 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างานและบุคลากร 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผอ.รพ.
สต.หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร
ทีเ่กี่ยวขอ้งทุกคน ในสสอ.เมือง
อุดรธานี เพือ่ทบทวน ชี้แจง
แนวทางวางแผนงานด าเนินการ
ตามภารกจิที่รับผิดชอบรายหมวด 
ตามเกณฑ์ PMQA ตลอดจน
ด าเนินการพัฒนาองค์กรปี 2563 
3.ชี้แจงแนวทางด าเนินงานตาม
เกณฑ์ PMQA ระดับอ าเภอ/

สสอ.เมืองผ่านการประเมิน
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA) 

- พื้นที่ 
1.ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 1 
แห่ง 
2. รพ.สต./ศสม.
จ านวน 32 แห่ง 
รวม 33 แห่ง 
-เปูาหมายผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

1.ผู้บริหารและ
บุคลากรของสสอ. /
รพ.สต./ศสม. 74 คน 

   /      1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนและเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
25 บาท x 2 มื้อ x 74 คน x  
1 วัน = 3,700บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท
x1 มื้อx74 คนx1 วัน = 5,180 
บาท 
1.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน 
x 3 ชม. X 600 บาท= 3,600 
บาท 
รวมเป็นเงิน 12,480 บาท 

 ฐนกร/อรสา/
วรัชฎา 
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

และคุณภาพการ
ท างานของหน่วยงาน 
2. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการ/
ปฏิบัติงาน 

ต าบล หมวด 3 และหมวด 6
รักษาสภาพ หมวด 1 ,2,4 5 
4. สสอ.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
PMQA หมวด 3 หมวด 5 และ
หมวด 6 
5. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและ จัดท าแผนพัฒนา
องค์กร ปี 2563 

40. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และ
จัดท าแผนปฏบิัติการ 
ปี 2564 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทบทวน 
และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์  
ประจ าป ี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์จัดท าแผนปฏบิัติ
การของหน่วยบริการ/แผนการ
เงินการคลัง/แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนการบริหารเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา     

 จนท.CUP 
โรงพยาบาลอุดรธาน ี 
100 คน 

    /     1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
50 บาทX2มื้อX5วันX 100คน  
= 50,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท
X5วันX100คน= 125,000 บาท 
3. ค่าจัดท าเอกสารประชุม 45 
บาท X 100 ชุด = 4,500 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 1คน
X600 บาทX6 ชั่วโมงX5 วัน  = 
18,000 บาท  
5. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 
คน X 600 บาท X 2 ชั่วโมง  
X 3 วัน = 10,800 บาท 
6. ค่าจัดท าเล่มแผน 45 เล่ม x 
100 บาท = 4,500 บ.    
รวมทั้งสิ้น  212,800 บาท 

ฐนกร/อรสา/
วรัชฎา 

41. โครงการประชุม
ติดตามงานนโยบาย
สาธารณสุขของ
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
และหัวหน้าศูนย์

1. เพื่อติดตามงาน
นโยบายสาธารณสุข 
ของ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานีและ CUP 
โรงพยาบาลอุดรธาน ี
2. เพื่อให้ผู้อ านวยการ

1. จัดท าวาระประชุม ติดตาม 
ก ากับ งานนโยบาย 
2. จัดประชุม 9 คร้ัง (มกราคม – 
กันยายน 2563) 
3. สรุปประเมินผลโครงการและ
จัดท ารายงานน าเสนอต่อผู้บริหาร 

1. ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองเข้าร่วม
ประชุม  ร้อยละ 90 
2. ผู้อ านวยการ

เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.
จ านวน 28 แห่ง
  จ านวน 28 คน 
2  หัวหน้าศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง
 จ านวน   4 คน 

คน  / / /     1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
32 คน x 25 บาท x 2 มื้อx 9 
ครั้ง เป็นเงิน 14,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 32 คน x 
70 บาท x 9 คร้ัง เป็นเงิน 
20,160 บาท 
3. ค่าวัสดุเป็นเงิน 4,500 บาท 

 ฐนกร/อรสา/
วรัชฎา 
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

สุขภาพชุมชนเมือง 
CUP โรงพยาบาล
อุดรธานี ปีงบประมาณ 
2563 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง สามารถ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล งาน
นโยบายให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและ
หัวหน้าศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง สามารถ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล งาน
นโยบายให้ประสบ
ผลส าเร็จ ร้อยละ 90 

รวมทั้งสิน 39,060 บาท 

42. โครงการประชุม
วิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การด าเนินงาน
สาธารณสุขตาม
ยุทธศาสตร์ด้าน 
สุขภาพ CUP 
โรงพยาบาลอุดรธาน ี
ปีงบประมาณ 2563 

1. เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ จังหวัด
อุดรธานี
ปีงบประมาณ 2563 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร
และบุคลากรของ
CUP โรงพยาบาล
อุดรธานี ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงาน
สาธารณสุข น ามา
พัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564 
3. เพื่อเสริมสร้างแรง 
จูงใจและเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานที่มีผลงาน
เด่นด้านสาธารณสุข 

1. จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การด าเนินงานสาธารณสุข
ตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และ
ชี้แจงนโยบายการด าเนินงาน
สาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ  
2. มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ
บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงาน
เด่นด้านสาธารณสุข 
3. สรุปผลการประชุมและ
ประเมินผลการจัดประชุมเสนอ
ผู้บริหาร 

ร้อยละของผู้บริหารและ
บุคลากรสาธารณสุขของ
หน่วยงานในสังกัดCUP 
โรงพยาบาลอุดรธาน ีได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานตาม 
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
จังหวัดอุดรธาน ี          
(ร้อยละ 80) 

บุคลากรเจ้าหน้าที ่
CUP โรงพยาบาล
อุดรธานี จ านวน 300 
คน 

         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
300 คน x 1 วัน x 50 บาท x  
2 มื้อ = 30,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 300 คน x  
1 วัน x 1 มื้อ x 300 บาท  
= 90,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย  
1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท 
= 1,200 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 คน x 2 
ชั่วโมง x 600 บาท= 6,000 
บาท   
 - ค่าจ้างเหมาจัดท าใบ
ประกาศนียบัตรพรอ้มกรอบ 40 
อัน x 325 บาท = 13,000 บาท 
 - ค่าจ้างเหมาถา่ยเอกสาร
ประกอบการประชุม 300 คน x 
20 บาท = 6,000บาท    
 
รวมทั้งสิ้น 146,200 บาท   
 

ฐนกร/ 
อรสา/วรัชฎา 

     4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
หน่วย 
นับ 

ระยะเวลา งบประมาณ/แหล่งงปม. (บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

43. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพ CUP 
รพ.อุดรธาน ีปี 2563 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
และดูแลระบบใน
หน่วยงาน 
พัฒนาความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาระบบ
สารสนเทศและ
บันทึกข้อมูลให้มี
คุณภาพความถกูต้อง 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
CUP โรงพยาบาลอุดรธานี 
จ านวน 2 วัน 

กิจกรรมที่ 2 ติดตามนิเทศงาน
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิCUP 
โรงพยาบาลอุดรธาน ีจ านวน 33 
แห่ง ( 2 แห่ง/วัน)  

1. ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิมีคุณภาพร้อยละ 
95 

2.  หน่วยบริการปฐมภูมิ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ QOF  
ร้อยละ 100 

รพ.สต./ศสม.  
33 แห่ง  

 

แห่ง   /      กิจกรรมที่1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
การเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ CUP 
โรงพยาบาลอุดรธาน ี2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
74 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x  
2 วัน = 14,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 74 คน x 
250 บาทx2มื้อ=37,000บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คนx 
6 ชม.x600 บาท= 7,200 บาท 
- ค่าเอกสารการประชุม 50 
บาทx 74 เล่ม = 3,700 บาท 
 รวมเป็นเงิน  62,700 บาท  
กิจกรรมที่ 2 ติดตามนิเทศงาน
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิCUP 
จ านวน 33 แห่ง (2 แห่ง/วัน)  
- ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ออก
นิเทศงาน 4 คน x 120 บาท 
x 17 วัน = 8,160 บาท 
รวมทั้งสิ้น 70,860 บาท 

เอกสิทธิ์/วรชัฎา 

   4.3 การบริหารจดัการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
44. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเครือข่ายและ
ศักยภาพบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง 

1.เพื่อพัฒนาเครือข่าย
และศักยภาพบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง 

.จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย
และศักยภาพด้านการเงินการ
คลัง จ านวน 3 ครั้ง 

 บุคลากรด้านการเงิน
การคลัง จ านวน 32 
คน 

   /      1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
32 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  
x 9 คร้ัง เป็นเงิน 14,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 32 คน x 
70 บาท x9 คร้ัง =20,160 บาท 
3 ค่าวัสด ุเป็นเงิน 4,500 บาท
รวมเป็นเงิน 39,060 บาท  

สัมพันธ์/ศรีวรรณ 
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บทท่ี 6 แผนการเงิน ประจ าปี 2563 
 

ล าดับ รพ.สต. รหัส 
ประชากร
Point  1 
เม.ย. 62 

ค่าจ้างนร.ทุน./ 
นสค./แพทย์แผน
ไทยFTE1:1250 

Fix Cost       
12  เดือน 

จัดสรร PP  
24.73 

บาท/บัตร 

โครงการPP 
ทันตกรรม 

5 บาท/บัตร 

รวมเงินโอน 
ปี 2563 

1 รพสต.นิคมสงเคราะห ์ 04481 7,039 - 297,480 174,086 35,195 506,761 
2 รพสต.บา้นขาว 04482 7,771 646,680 297,480 192,190 38,855 1,175,205 
3 รพ.สต.หนองบัว 04483 11,021 582,840 263,040 272,568 55,105 1,173,553 
4 รพสต.บา้นตาด 04484 5,342 217,080 331,920 132,117 26,710 707,827 
5 รพสต.นิคมทหารผ่านศึก 04485 4,624 214,440 331,920 114,359 23,120 683,839 
6 รพสต.โนนสูง 04486 8,157 581,280 297,480 201,736 40,785 1,121,281 
7 รพสต.หมูม่น 04487 8,943 621,240 297,480 221,176 44,715 1,184,611 
8 รพสต.จ าปา 04488 4,780 215,640 331,920 118,218 23,900 689,678 
9 รพสต.เชียงยืน 04489 8,312 431,280 297,480 205,570 41,560 975,890 
10 รพ.สต.หนองนาค า 04490 8,981 629,400 297,480 222,115 44,905 1,193,900 
11 รพสต.กดุสระ 04491 6,225 180,000 297,480 153,955 31,125 662,560 
12 รพสต.นาด ี 04492 5,144 401,760 331,920 127,220 25,720 886,620 
13 รพ.สต.บา้นเลื่อม 04493 10,521 532,080 263,040 260,202 52,605 1,107,927 
14 รพสต.เชียงพิณ 04494 9,084 158,760 263,040 224,663 45,420 691,883 
15 รพ.สต.สามพร้าว 04495 13,935 605,400 263,040 344,636 69,675 1,282,751 
16 รพสต.หนองไฮ 04496 6,409 214,680 297,480 158,505 32,045 702,710 
17 รพสต.โสกน้ าขาว 04497 4,896 - 331,920 121,086 24,480 477,486 
18 รพสต.นาข่า 04498 5,107 375,720 331,920 126,305 25,535 859,480 
19 รพสต.โนนตูม 04499 5,093 214,740 331,920 125,956 25,465 698,081 
20 รพสต.บา้นจั่น 04500 4,558 158,520 331,920 112,727 22,790 625,957 
21 รพสต.หนองขอนกว้าง 04501 7,699 216,720 297,480 190,409 38,495 743,104 
22 รพสต.โคกสะอาด 04502 5,637 158,760 331,920 139,413 28,185 658,278 
23 รพสต.นากว้าง 04503 5,751 214,800 331,920 142,232 28,755 717,707 
24 รพสต.แม่นนท์ 04504 3,740 215,040 331,920 92,497 18,700 658,157 
25 รพสต.หนองหมื่นท้าว 13904 6,350 199,200 297,480 157,046 31,750 685,476 
26 รพสต.หนองใส 13905 8,366 549,240 297,480 206,905 41,830 1,095,455 
27 รพสต.หนองตะไก ้ 13906 2,675 - 388,800 66,157 13,375 468,332 
28 รพสต.กลิ้งค า 23745 5,448 215,160 331,920 134,738 27,240 709,058 
29 สสอ. เมือง       200,000 
 รวมหน่วยสสอ.เมือง   8,750,460 8,696,280 4,738,787 958,040 23,343,567 

30 ท. หนองบัว 24661 5,859 - - 144,903 29,295 174,198 
31 เรือนจ ากลางอุดรธาน ี  5,155   127,492 25,775 153,267 
32 ศสช. รพ.อุดรธานี 1 77745 31,409 410,040 263,040 776,805 157,045 1,606,930 
33 ศสช. รพ.อุดรธานี 2(จุฬาฯ) 77764 11,414 234,000 263,040 282,288 57,070 836,398 
34 ศสช. รพ.อุดรธานี 3(วัดปุา) 77690 11,917 397,560 263,040 294,728 59,585 1,014,913 

รวม 257,362 9,792,060 9,485,400 6,365,003 1,286,810 27,129,273 
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 ผังการจัดสรรเงินUC ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดอุดรธานี 

UC สปสช. 

OP+PP (OP หลังหักตามจา่ยแล้ว)  
120,555,105.88 +22,461,592.68 

=143,016,698.56 

1. ค่า fix cost รพ.สต.      9,485,400 
2. ค่าจ้าง นร.ทุน             9,792,060 
    นสค./แพทย์แผนไทย ตาม FTE 

            รวม          19,277,460          

ที่เหลือ จัดสรร OP+PP ตามสัดสว่นวงเงินท่ีมาจาก สปสช. 

OP 
104,306,134.85 

PP 
19,433,103.71 

รพ. 

IP 

จัดสรร  60 
บาท/บัตร/ป ี

15,441,720.00 
 

รพ. 
OP  รพ. 

88,864,414.85 
 

1. PP ทันตกรรม 
รพ. สต.     
 5  บาท/บัตร 

1,286,810.00 
2. จัดสรร PP ให้
รพ.สต. (24.7317) 

6,365,003.71 
 

1.หมวดค่าบริหาร
กลาง (5 บาท/
บัตร) 
- CFรพ.สต. 
- โครงการพิเศษ 
- งานเร่งด่วน 

1,286,810.00 

5.งบพัฒนา 
สสอ. 

200,000.00 
 

4.กันตามจ่าย
ค่าบริการ PP  5  
บาท/บัตร 

1,286,810.00 
  

2.หมวดโครงการ  PP 
ระดับ CUP(15 บาท/
บัตร) 
2.1 โครงการ PP นตฯ 
CUP  5 บาท/บัตร) 
2.2 โครงการพัฒนางาน 
PP กลาง 10 บาท/บัตร  

3,860,430.00 
 

จัดสรรรายหัว ทั้งปี (2 งวด)  OP 121,586,722.88 บาท 
หัก ตามจ่ายในจังหวัด  1,031,617.00 บาท 
เหลือ OP 120,555,105.88 บาท 
PP ทั้งปี(2 งวด)  22,461,592.68 บาท 

หักไว้จ่าย 

3.หมวดค่าบริหารวชย. 
PP (20 บาท/บัตร) 
1. กันค่าสนับสนุนวชย. 
/ยา PP ให้รพ.สต. เบิก 
2. เหลือจัดสรรคืน  
รพ.สต. ตามผลงาน 

5,147,240.00 

5,147,240.00 
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บทท่ี 7 การติดตามประเมินผล ประจ าปี 2563 
 
 เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และปูาหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง การแปลงแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี ้
 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ที่บูรณาการ
มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  พัฒนากระบวนการจัดท าแผน/โครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ พร้อมกับมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 3  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 4. เสริมสร้างแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาน าสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในโครงการที่
เร่งด่วน   ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ และเช่ือมโยง
โครงการกับแผนสุขภาพจังหวัด เขต  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การก าหนดแนวทางติดตามและประเมินผลที่ส าคัญของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ก าหนดให้มี
การติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัด ทุกไตรมาส (Small Success) ซึ่งปรากฏ
รายละเอียดในแผนกลยุทธ์แล้วนั้น  
 

 
แผนภาพ กระบวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธาน ี
 
1) นายณรงค์  ธาดาเดช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุดรธานี         ประธานกรรมการ 
2) นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์ คนที่ 1 โรงพยาบาลอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
3) นายวิเชียร  รุ่งธิติธรรม          รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์ คนที่ 2 โรงพยาบาลอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
4) นางอาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ   รองประธานกรรมการ 

     โรงพยาบาลอุดรธานี 
5) นายสังวรณ์  เสนวรค าศรี สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานี         รองประธานกรรมการ 
6) พันเอกชิตพงศ์  ขวัญประชา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม  กรรมการ 
7) นาวาอากาศตรีเพ่ิมพูน วรรณกิตติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกองบิน 23 อุดรธานี  กรรมการ 
8) นางจุราภัส  รูปดี  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุข  กรรมการ 

    และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี 
9) นางรสริน  สมประสงค์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการแพทย์  กรรมการ 

    เทศบาลนครอุดรธานี 
10) นายภัทรพงศ์  หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางอุดรธานี    กรรมการ 

    เรือนจ ากลางเมืองอุดรธานี 
11) นายด ารงเกียรติ  ตั้งเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ       กรรมการ 

    รักษาการแทนในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝุายบริหาร 
    และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี   

12) นางสาวกิตติยา  เตชะไพโรจน์ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
13) นางปิยะฉัตร วรรณาสุนทรไชย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
14) นางศศินี  อภิชนกิจ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
15) นางสิริรัตน์  วีระเศรษฐกุล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
16) นางจรัญญา  ลีละสุวัฒนากุล ทันตแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
17) นางสาวธนีกา  พรหมประกาย ทันตแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
18) นายปิยะพงษ์  ค าบูชา         นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี        กรรมการ 
19) นายธีรพล  มโนศักดิ์เสรี นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี   กรรมการ 
20) นายสุเทพ  ทีปสว่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
21) นางสาวเยาวลักษณ์ จูตระกูล นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
22) นางสาวปัญญารักษ์ แสงเจริญ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
23) นางสาวจันทิวา  ค าจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
24) นางอุไรวรรณ  พุทธรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
25) นางบุญฑริกา  ครุฑใจกล้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
26) นางณัฐกฤตา  ชาวดอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
27) นางพิมพ์ร าไพ  บุญย์ศุภา      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
28) นางจุฬารัศมี  เวทย์จรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
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29) นายชูรัก  เหล่าอรรคะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
30) นายภัททดิศ  วะลาพุทธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
31) นายอนุชิต  พิทักษ์ทิม เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี   กรรมการ 
32) นางวราภรณ์  ริมชัยสิทธิ ์ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี   กรรมการ 
33) นางฌานิกา  อึงสะกาว   เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี   กรรมการ 
34) นางสาวสุทธาพร วงศ์กาฬสินธุ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
35) นางเพ็ญจันทร์  ชัยชมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการโรงพยาบาลอุดรธานี   กรรมการ 
36) นางจันทร์สว่าง  มาเนียม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
37) นางเมตตา  ทองเฟ้ือง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
38) นางอุไรลักษณ์  หมัดคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
39) นางพรทิวา  โสภารัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
40) นางสาวมณีรัตน์  ปัจจะวงษ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี  กรรมการ 
41) นางณัฐณิชาต์  คมข า  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการโรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
42) นายวรเชษฐ  ปะนัดเต นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
43) นายวรพงษ์ บวรโกวิทสกุล เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน โรงพยาบาลอุดรธานี กรรมการ 
44) นายธนกร  จินวงษ ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 

    ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ๑ 
45) นางสังวาลย์  พิพิธพร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           กรรมการ 

    ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ๒    
46) นายศรชัย  ใยสิงสอน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 

    ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดปุาโนนนิเวศน์ 
47) นางสาวพรทิพย์  โพธิจักร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เรือนจ ากลางเมืองอุดรธานี กรรมการ 
48) นายฐนกร  ค าหารพล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 

    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานี 
49) นางอมราภรณ์  พุทโธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสูง 
50) นางอมร  ค าทะริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงพิณ 
51) นายณัฐดนัย  หาญกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองใส 
52) นายเฉลิมพล  ฉิมพา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนิคมสงเคราะห์ 
53) นายสิรภพ  ปัญญาใส  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลื่อม  
54) นายสมชาย  รัตนวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านจั่น 
55) นายสมชาย  โคตรติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองนาค า                                                                                                                                                                                                        
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56) นายพิพัฒน์  สนธิมูล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนิคมทหารผ่านศึก 

57) นายสมคิด  สองจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโสกน้ าขาว 

58) นายวีระพงษ์  ชัยประสงค์สุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดสระ 

59) นางจิตนา  สารีบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    กรรมการ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาข่า 

60) นายสมเกียรติ  สมศรีมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่นนท์ 

61) นางสาวสุดารัตน์  ค าวิชา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน   กรรมการ 
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานี 

62) นางอรสา คติพจน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ                                              
    โรงพยาบาลอุดรธานี 

63) นางวรัชฎา ชมภูวัฒนา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    โรงพยาบาลอุดรธานี 

64) นางสาวศรีวรรณ มโนสัมฤทธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    โรงพยาบาลอุดรธานี 
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คณะที่ปรึกษา 

1) นายแพทย์ณรงค์   ธาดาเดช   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  

2) นายสังวรณ์   เสนวรค าศรี   สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานี 
3) นายเกรียงศักดิ ์ พิมพ์ดา   รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์คนที่ 1 

4) นายวิเชียร  รุ่งนิติธรรม   รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์คนที่ 2 

5) นายด ารงเกียรติ  ตั้งเจริญ   รักษาการรองผู้อ านวยการฝุายบริหาร  
6) ดร.กฤติยา   เตชะไพโรจน์   รองผู้อ านวยการฝุายการพยาบาล   

7) แพทย์หญิงอาภาพรรณ   นเรนทร์พิทักษ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
8) แพทย์หญิงปิยะฉัตร   วรรณาสุนทรไชย              ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

 
 

กองบรรณาธิการ 

1) นางณัฐกฤตา   ชาวดอน   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
2) นายฐนกร   ค าหารพล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) นางอรสา   คติพจน์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4) นางวรัชฎา  ชมภวูัฒนา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5) นายจักรกฤษณ์   อาสาสะนา   นักวิชาการสาธารณสุข  
6) นางสาวระพีพร   เมืองนาง   นักวิชาการการเงินและบัญชี  
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