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ค ำน ำ 
การบูรณาการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งแต่ระดับชาติ/กระทรวง /ระดับภาค/ระดับจังหวัดและระดับพ้ืนที่  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม

อย่างมีทิศทางและเป้าหมายหลักร่วมกันคือ มุ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและก าหนดนโยบายให้ สสอ.ทุกแห่งจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระดับอ าเภอ  
รองรับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพโดยมุ่งให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและ เป็นธรรม  โดยใช้แผน
ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของอ าเภอนั้น 
 ในการนี้  สสอ.เมืองอ านาจเจริญ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ  สสอ.เมืองอ านาจเจริญ  อ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ      จงัหวัดอ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 2566 ขึ้น  มีการก าหนดวัตถุประสงค์แบบ Committed OKRs ขึ้น  เพ่ือให้ได้ทั้งผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ตามกรอบ
เวลาและค่าเป้าหมายที่ก าหนด  รองรับแนวทางและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลและกระทรวงก าหนด  โดยปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/รั ฐบาล/กระทรวงและ
จังหวัด  ตลอดจนปัญหาสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนอ าเภอเมือง
อ านาจเจริญต่อไป 

 
                       สสอ.เมืองอ านาจเจริญ  
                                                                                                                           2566 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

ควำมเชื่อมโยงตัวชี้วัดและโครงกำร (แผนปฏิบัติกำร) 
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ 
Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 

งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 
ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 

1. บูรณาการ
งานส่งเสรมิ
สุขภาพ เฝา้
ระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. เพื่อสร้าง
ระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุม่วัย 
2. เพื่อ
สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้
ชุมชนสามารถ
ดูแลสุขภาพ
ตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
3. เพื่อพัฒนา
ระบบการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน
การควบคุมโรค
และเฝ้าระวังภัย
สุขภาพ 
 

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
(ไม่เกิน 17 ต่อการเกดิมีชีพ
แสนคน) 

โครงการรับประเมินงาน
อนามัยแม่และเด็ก (MCH) 

 2,500   ฝ่ายส่งเสรมิ
สุขภาพ สสอ. 

2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการสมวัย 

โครงการประเมินศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ อ าเภอเมือง
อ านาจเจรญิ 

 4,000   ฝ่ายส่งเสรมิ
สุขภาพ สสอ. 

3. เด็กไทยมรีะดับสติปญัญา
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 

โครงการประเมินมาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ีเป็นมติร
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชนและ
การประเมินอ าเภออนามัย
การเจรญิพันธ์ุ 

 2,900   ฝ่าย คร. สสอ. 

4. จ านวนการคลอดบตุรมีชีวิต
ของผู้หญิงอายุ  15-19 ปี 

โครงการประกวดอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ดีเด่น ระดับเขต/
ระดับภาค 

 15,800   ฝ่าย สสม. 
สสอ. 

5. ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care 
Plan เป้าหมายร้อยละ 85 

พัฒนาระบบการโครงการ
ขับเคลื่อนดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุกลุ่มพึงพิง 
 

   100,000 ฝ่ายส่งเสรมิ
สุขภาพ สสอ. 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
 

 4. เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 
5. เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการดูแล
สุขภาพ 

6. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ ไดร้ับการดูแลทั้ง
ในสถานบริการและในชุมชน 
เป้าหมายร้อยละ 50 

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุและการพัฒนา
ชมรมผูสู้งอายุด้านการดูแล
ทันตสุขภาพ  อ าเภอเมือง
อ านาจเจรญิ จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

 36,080   ฝ่ายทันตฯ 

 7. ร้อยละผู้สูงอายุท่ีผา่นการคดั
กรองและพบว่าเป็น Geriatric  
Syndromes  ไดร้ับการดูแล
รักษาในคลินิกผูสู้งอาย ุ

ประเมินความเสี่ยงในการ
ท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลเมืองอ านาจเจริญ 

12,000    ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

 8. จ านวนครอบครัวมีความ
รอบรู้สุขภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

 21,500   ฝ่าย คร. สสอ. 

 9. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์
การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ  เป้าหมายร้อย
ละ 75 

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว .ให้บริการประชาชน
พื้นที่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
2566 

 20,000   งานส่งเสรมิ
สุขภาพ 

 10. ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
และ/หรือความดันโลหิตสูง 
 
 

โครงการป้องกันอัคคีภยัใน
โรงพยาบาล 

 8,710   ฝ่ายบรหิารฯ 
รพ. 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
  11. ทุกจังหวัดสามารถควบคมุ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) ให้
สงบไดภ้ายใน 21-28 วัน 
เป้าหมายร้อยละ 100 

โครงการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมในการท างาน
แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล 

35,200    ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

  12. ระดับความส าเร็จในการ
เตรียมพร้อมและตอบโต้การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

      

  13. จ านวนผลิตภัณฑส์ุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่เกดิจากการ
ส่งเสริมผู้ประ กอบการให้
สามารถไดร้ับการอนุญาต 

โครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) และพัฒนา
ศักยภาพภาคเีครือข่าย
ผู้ประกอบการ อ าเภอเมือง
อ านาจเจรญิ 

 10,000   ฝ่ายเภสัชฯ 

  14. ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 
 
 
 
 

ตรวจประเมินตามมาตรฐาน 
GREEN & CLAEN Hospital 
ระดับดีมาก plus 

4,950    ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

2. พัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ

1.เพื่อให้ผู้ป่วย 
ผู้รับบริการ 
ประชาชนกลุ่ม

15. จ านวนการจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูม ิ

โครงการรับประเมินเพื่อ
พัฒนาระบบงาน Service 
plan 

8,800    กลุ่มการฯ 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
เครือข่ายให้
ได้มาตรฐาน  
มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 
 
 

เสี่ยงได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และมสีุขภาวะที่
ด ี

16. จ านวนประชาชนท่ีมีรายชื่อ
อยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ 
ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและ
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภมู ิ

โครงการรับประเมินเพื่อ
พัฒนาเครือข่ายการพยาบาล 

5,000    กลุ่มการฯ 

17. ร้อยละของผู้ป่วย 
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี   

โครงการประเมินมาตรฐาน
คลินิกโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเมือง
อ านาจเจรญิ   

1,400    ฝ่ายเวชปฏิบตั ิ

18. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง และ
ระยะเวลาทีไ่ด้รบัการรักษาที่
เหมาะสม 

โครงการขอการรับรองระบบ
คุณภาพงานเทคนิคการแพทย์  
โรงพยาบาลเมืองอ านาจเจริญ 
(LA) 

14,500    งานเทคนิกการ
แพทย ์

19. อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่

โครงการรับการเยี่ยมเสริม
พลังสนับสนุนการท างานโรค
เอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
 

4,000    ฝ่ายเวชปฏิบตั ิ

  20. อัตราป่วยตายของผู้ป่วย
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของทั้งประเทศ  
เป้าหมาย< ร้อยละ 1.60 

โครงการประเมินมาตรฐาน
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

13,880    งานเทคนิกการ
แพทย ์
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
  21.ร้อยละความครอบคลุมการ

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

โครงการรณรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 

160,000    ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

  22. ร้อยละจังหวัดที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยา
สมเหตุสมผล (RDU province) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

โครงการเยี่ยมส ารวจ
โรงพยาบาลเพื่อเตรียม
ประเมินรับรองคณุภาพ
โรงพยาบาลซ้ า โดยการ
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
ด้วยระบบพีเ่ลี้ยง (Quality 
Learning Network) 

7,000    กลุ่มการฯ 

  23. อัตราการตดิเช้ือดื้อยาใน
กระแสเลือด 

โครงการประเมินการใช้ยา
ปฏิชีวนะชนิดฉีดในผู้ป่วยใน 

2,000    ฝ่ายเภสัชฯ 

  24. อัตราตายทารกแรกเกิด
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 
< 3.6 ต่อ 1,000  ทารกแรก
เกิดมีชีพ 
 
 

โครงการรับประเมินการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA 

86,600    กลุ่มการฯ 

  25. ร้อยละการให้การดูแลตาม
แผนการดูแลล่วงหน้า 
(Advance  Care  Planning)  
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ 

โครงการรับประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

5,450    งานเทคนิกการ
แพทย ์
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แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองอ านาจเจรญิ  ปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
  26. ร้อยละของผู้ป่วยนอก

ทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

โครงการบริการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มประชากร
หลัก  

   15,600 ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

  27. รอยละของผปูวยโรคซมึเศร
าเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥รอย
ละ  71 

โครงการจดับริการคัดกรอง
และดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิต
ในเด็ก 6-15 ปี อ.เมือง
อ านาจเจรญิ   
จ.อ านาจเจรญิ   

  21,750  ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

  28. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ คก. ค้นหาวัณโรคและดูแล
ผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบ DOT 

  25,000  ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

  29. อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired   < 
ร้อยละ 26 
 
 

โครงการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) อ าเภอเมือง
อ านาจเจรญิ 

 13,000   งาน คร. สสอ. 

  30. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่
ก าหนด 

โครงการสนับสนุนการบรหิาร
จัดการข้อมลูโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

   200,000 กลุ่มการฯ 
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสุขภาพ คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
  31. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี

อัตราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr  ≥ 66% 

โครงการอิ่มอร่อยตอนเช้ากับ
อาหารผู้ป่วยเบาหวาน 

46,350    งานโภชาการ 

  32. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 
(Retention Rate)  55 
(Retention Rate ระบบสมัคร
ใจ) 

โครงการรับประเมินคณุภาพ
สถานพยาบาลบ าบัดรักษา
ผู้ใช้สารเสพตดิ 

2,000    ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

  33. ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, 
Traumatic Brain Injury และ 
Spinal Cord   Injury ที่รอด
ชีวิตและมีคะแนน Barthel 
index <15 รวมทั้งคะแนน 
Barthel  index >15 with 
multiple impairment ได้รับ
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง   
≥ ร้อยละ 65 

โครงการรับนิเทศงานคลินิก
อดบุหรี่และคลินิกอดสรุา 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

2,000    ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

  34. ร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่มีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ
บูรณาการ  ร้อยละ 50 

โครงการรับนิเทศงาน
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 
2566 

 2,000   ฝ่ายเวชปฏิบตัิ
ฯ 

  โครงการ  อบรมฟื้นฟู IC  3,250   กลุ่มการฯ 

  โครงการ อบรมฟื้นฟู CPR  3,250   กลุ่มการฯ 
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แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองอ านาจเจรญิ  ปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
  35. ร้อยละของประชากรเข้าถึง

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 26 

โครงการซ้อมแผนรับ
สถานการณ์อุบัติเหตุหมู ่

 7,875   กลุ่มการฯ 

   โครงการพัฒนาการทดสอบ
ความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการ 

 10,000   ฝ่ายแผน สสอ. 

   โครงการรักษามาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพ Re-
accreditation รพ.สต. ตดิ
ดาว 

 2,800   ฝ่ายบรหิาร 
สสอ. 

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซ้อมแผนผา่นสถานการณ์
จ าลอง(scenario) ของ
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 3,000   ฝ่ายแผน สสอ. 

   โครงการส่งเสริมการใช้ยาที่
ถูกต้อง 

 9,000   ฝ่ายเภสัชฯ 

3. ปฏิรูปการ
จัดการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคลากรใน
การสร้าง

1. เพื่อให้
บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม

36. ร้อยละของบคุลากรที่มคีวาม
พร้อมรองรับการเข้าสูต่ าแหน่งที่
สูงขึ้นได้รับการพัฒนา  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่เพื่อ
เฝ้าระวังการเหตุการณไ์ม่พีง
ประสงค์จากการใช้ยา 
(Adverse Drug Reaction, 
ADR) ในผู้ป่วย 

 5,000   ฝ่ายเภสัชฯ 
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสุขภาพ คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
สุขภาพ
อ าเภอ 
 

ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2. เพื่อให้
บุคลากรมี
ความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการ
งาน 
3. เพื่อให้
บุคลากรมีความ
เพียงพอและมี
ความสุข 

37. องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาพฤติกรรม
บริการ การสร้างเสรมิ
บุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร
และการท างานเป็นทีม 

15,800    กลุ่มการฯ 

38. ร้อยละความพึ่งพอใจของผู้
ให้บริการ  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน 
การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,600    กลุ่มการฯ 

4. ส่งเสรมิ
การบริหาร
จัดการ
เครือข่าย
บริการ
สุขภาพตาม
หลักธรรมาภิ
บาล  
 

1. เพื่อพัฒนา
ระบบธรรมาภิ
บาลและองค์กร
คุณภาพ 
2. เพื่อพัฒนา
ระบบข้อมลู
สารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนา
ระบบงาน 

39. ร้อยละของส่วนราชการ
และหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง   ร้อยละ 75 

โครงการรับนิเทศงานการ
ตรวจสอบภายใน  รพ.เมือง
อ านาจเจรญิ 

5,000    ฝ่ายบรหิาร 
รพ. 

40. ร้อยละความส าเร็จของ
ส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ด าเนินการ (PMQA) 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การโรงพยาบาล 

2,100    ฝ่ายแผน รพ. 
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แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองอ านาจเจรญิ  ปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การเงินการคลัง 
4. เพื่อน า
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมาใช้
ในการพัฒนา 

41. ร้อยละของโรงพยาบาลมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  ร้อยละ 80 

โครงการปลูกจิตส านึกรัก
องค์กร 

17,000    ฝ่ายบรหิาร 
รพ. 

42. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ตดิดาว ร้อยละ 75 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

6,000    ฝ่ายแผน รพ. 

43. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่าน
เกณฑ์คณุภาพข้อมลู ร้อยละ 
80 
 

โครงการรับตรวจราชการและ
นิเทศงานปีงบประมาณ 2566 
สสอ.เมืองอ านาจเจรญิ (เขต 
10) 
 
 

 17,090   ฝ่ายแผน รพ. 

  44. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
ระบบบริการรับยาที่ร้านยา มี
การด าเนินการตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  (ร้อยละของ รพ. ที่
ด าเนินการรับยาที่รา้นยาผ่าน
ระดับ 3 ≥ ร้อยละ 60) 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนเงินบ ารุง
และ Plan fin โรงพยาบาล
เมืองอ านาจเจรญิ 

1,500    ฝ่ายยริหาร 
รพ. +งาน
ประกันฯ 

  45. ความแตกต่างอัตราการใช้
สิทธิ(compliance rate) เมื่อ
ไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้
มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

การพัฒนาระบบจัดเก็บ
รายได้โดยการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการเบิก
ชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์โรงพยาบาลเมือง
อ านาจเจรญิ” และให้

49,184    งานประกันฯ 
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสุขภาพ คปสอ.เมืองอ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
ด าเนินการด้วยโปรแกรม 
DATA AUDIT งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจาก
เงินบ ารุงโรงพยาบาลเมือง
อ านาจเจรญิ 

  46. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าสิทธิประโยชน์กลางการ
ดูแลปฐมภูมิ ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 
(เป้าหมายมีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นสิทธิประโยชน์
กลางการดูแลปฐมภูมิ ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ) 

โครงการสร้างจติส านึกเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
วินัย และธรรมมาภิบาล 

 37,690   ฝ่ายบรหิาร 
รพ. 

  47. ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

โครงการรับนิเทศงาน
สาธารณสุขผสมผสานกรณี
ปกติปีงบประมาณ 2566 
สสอ.เมืองอ านาจเจรญิ 
(จังหวัด) 

 14,000   ฝ่ายแผน รพ. 

  48. จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 

โครงการเตรยีมความพร้อมใน
การจัดบูท/นิทรรศการและ
น าเสนอผลงานเด่น/ผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการ
สาธารณสุขทุกระดับ 

 39,900   คกก.วิชาการ 

  49. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

โครงการรวมพลังสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรเพื่อพัฒนา

499,000    ฝ่ายแผน รพ. 
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แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองอ านาจเจรญิ  ปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

Key result ตัวชี้วัด โครงกำร 
งบประมำณ ฝ่ำย/งำน 

ที่รับผิดชอบ งบร. CUP สสจ. สปสช. 
คุณภาพบริการสู่ความเป็น
เลิศ 

   โครงการรับนิเทศตดิตามผล
การปฏิบัติงานตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ  

 10,500   ฝ่ายแผน รพ. 

   โครงการนิเทศงาน รพ.สต. 
ภายในเขต  สสอ.เมือง
อ านาจเจรญิ  

 15,000   ฝ่ายแผน รพ. 

   โครงการสรุปผลงานประจ าปี  
สสอ.เมืองอ านาจเจรญิ   
 
 

 15,000   ฝ่ายแผน รพ. 

   โครงการพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อ
การก ากับติดตาม ประเมินผล
การพัฒนางานสาธารณสุข
ตามตัวช้ีวัดส าคัญ 

 6,000   ฝ่ายแผน สสอ. 
+ ICT 

   โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเช่ือมโยง
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
เครือข่ายเมืองอ านาจเจรญิ 

 6,000   ICT 

รวม 1,119,714 351,845 46,750 315,600  

รวมทั้งสิ้น 58 โครงกำร 1,833,109  

 


