
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance excellence) แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบบริการ (กลยุทธ์:พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

บริหารท่ัวไป วัชรี 

เกตุนาค

90 โครงการจิตอาสา

เราท าความดีด้วย

หัวใจ 

รพ.นาด้วง

บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม

ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ 

พอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา กตัญญู

กิจกรรม

จิตอาสา

พัฒนาส่ิงแวดล้อมหน่วยงาน 120 คน รพ.นาด้วง  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 120 คน * 170 บาท

20,400 เงินบ ารุง

รวมงบประมาณ 20,400       

บริหารท่ัวไป วัชรี 

เกตุนาค

91 กิจกรรมยกย่อง

และเชิดชูเกียรติ

บุคลากรต้นแบบ

ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม

บุคลากรท่ีเป็นต้นแบบด้าน

คุณธรรมได้รับการยกย่องและ

เชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

คัดสรร

บุคลากร

ต้นแบบ

มอบรางวัลให้กับบุคลากรต้นแบบ 3 คน รพ.นาด้วง  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 1.เงินรางวัล จ านวน 3 รางวัล ดังน้ี

  1.1 รางวัลท่ี 1 

  1.2 รางวัลท่ี 2

  1.3 รางวัลท่ี 3

 

3,000 

2,000 

1,000

เงินบ ารุง

รวมงบประมาณ 6,000         

1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 2 วัน*73*35 บาท

5,110

2.ค่าวิทยากร 1คน*4 ชม.*300 

บาท*2 วัน
2,400

3.ค่าวัสดุในการจัดอบรม 3,000

4.ค่าป้ายโครงการ 1,500

5.ค่าพาหนะวิทยากร 1,000

รวมงบประมาณ 13,010       

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

   ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน
กลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม

อบรมให้

ความรู้

แหล่งงบ

ประมาณ
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

อบรม 146 คน รพ.นาด้วง  /  /  /  /  /  /  / /  /  /  /  /บริหารท่ัวไป วัชรี 

เกตุนาค

92 โครงการอบรม

เสริมสร้างวินัย

และป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิ

ชอบ คปสอ.

นาด้วง 

ปีงบประมาณ 2566

ร้อยละของหน่วยงานผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ITA (ผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 92)

เงินบ ารุง



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service) แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบบริการ (กลยุทธ์:พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน *170 บ.

8,500

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

จ านวน 50 คน *35 บาท * 2 วัน

3,500

3.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมจ านวน 40 คน*170*

4 คร้ัง

27,200

4.ค่าวัสดุ 5,000

5.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม 70 คน *170* 2 วัน

23,800

6.ค่าอาหารเย็น 30 คน*100 บาท 3,000

7.ค่าเย่ียมส ารวจจาก สรพ.จ านวน 

3*18,000 บาท*2วัน

108,000

รวมงบประมาณ 179,000     

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

 /  /  /  /  /  /  /  /  /

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

   ระยะเวลาด าเนินการ
กลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

 /  /  / เงินบ ารุง 

รพ.

คุณภาพ นส.แก้ว

กัลยา

ทองรักษ์

93 โครงการพัฒนา

คุณภาพ

โรงพยาบาลเพ่ือ

รับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน

สถานพยาบาล 

(HA) ปีงบประมาณ

 2566

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

รพ.นาด้วง ได้รับการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานสถาน

บริการ (HA) ข้ัน 3 ในปี 2566

1.

ประชุม

2.

กิจกรรม

 walk 

rally

3.รับ

การ

ประเมิน

จาก สรพ.

รับการประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน รพ.

บุคลากร 160 คน รพ.นาด้วง

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance excellence) แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (กลยุทธ์: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอ าเภอ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คน *170 บ.

              

6,800

2.ค่าวิทยากร 1,200 บาท*8ชม. * 

2 วัน

19,200

3.ค่าพาหนะวิทยากร จากสุรินทร์ 

มารพ.นาด้วง ไป-กลับ 433 กม.*4

บาท*2

3,464         

  4.โปรแกรมส าเร็จรูปHOSOffice 

ระบบบริหารงานโรงพยาบาล 

SmartHospital

170,000     

5.ค่าท่ีพักวิทยากร  1,000 *3 คืน 3,000         

รวมงบประมาณ 202,464     

1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คน *170 

บาท 

             

6,800

2.ค่าวิทยากร 300บาท*8ชม.          2,400

รวมงบประมาณ 9,200         

   ระยะเวลาด าเนินการ ผลงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ* กิจกรรมหลัก
กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ
ประเภท /

กิจกรรม

กลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ

รพ.นาด้วงงานประกัน

สุขภาพ

น.ส.ชญา

นันทน์ 

ต่างใจ

94 โครงการพัฒนา 

Digital 

Transformation 

เพ่ือก้าวสู่การเป็น 

Smart Hospital

โรงพยาบาล

นาด้วงปี 2566

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

/ เงินบ ารุง 

รพ.

งานประกัน

สุขภาพ

น.ส.ชญา

นันทน์ 

ต่างใจ

95 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การบันทึก

ข้อมูลตาม

โครงสร้าง 

มาตราฐานด้าน

การแพทย์และ

สุขภาพ 43 แฟ้ม

ส าหรับ คปสอ.นา

ด้วง  จังหวัดเลย  

 ประจ าปี

งบประมาณ 2566

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความเข้าใจการ

บันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง 

มาตราฐานด้านการแพทย์

และสุขภาพ 43 แฟ้ม

1.โรงพยาบาล มีการ

ด าเนินงาน Digital 

Transformation (อย่างน้อย

 2 ระดับ) เพ่ือ

ก้าวสู่การเป็น Smart 

Hospital  

 1.อบรม

เชิง

ปฏิบัติการ

1อบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลนาด้วง  

จ านวน  40 คน

/ - 1.

อบรม

เชิงปฏิบัติ

การ

1อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากร คปสอ.

นาด้วง 40 คน

รพ.นาด้วง เงินบ ารุง 

รพ.



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance excellence) แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (กลยุทธ์: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอ าเภอ)

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

งานประกัน

สุขภาพ

น.ส.ชญา

นันทน์ 

ต่างใจ

96 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การบันทึก

ข้อมูลตาม

โครงสร้าง 

มาตราฐานด้าน

การแพทย์และ

สุขภาพและระบบ

ระเบียนสุขภาพ

ส่วนบุคคล

อิเล็กทรอนิก PHR 

(Personal Health

 Record) 

ส าหรับ คปสอ.

นาด้วง  จังหวัดเลย

   ประจ าปี

งบประมาณ 2566

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรู้ความเข้าใจ

ในตรวจสอบข้อมูล และการ

บันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง 

มาตราฐานด้านการแพทย์

และสุขภาพและระบบ

ระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล

อิเล็กทรอนิก

1.อบรม

เชิงปฏิบัติ

การ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากร 40 คน รพ.นาด้วง / 1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คน *130 

บาท 

5,200 เงินบ ารุง 

รพ.

รวมงบประมาณ 5,200         

งานประกัน

สุขภาพ

น.ส.ชญา

นันทน์ 

ต่างใจ

97 โครงการพัฒนา

ศักยภาพการ

ให้บริการ

ด าเนินการบันทึก

ข้อมูล HOSxP  

ตามตัวช้ีวัด  

คปสอ.นาด้วง 

ปีงบ 2566

ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าท่ี

สามาถ บันทึกข้อมูล HOSxP 

ตามตัวช้ีวัด ได้อย่างถูกต้อง

1.

ประชุม

ช้ีแจง

1.ประชุมช้ีแจง  

2.ประเมินความรู้

บุคลากรรพ.10 คน

รพสต. 12 คน 

วิทยากร  4 คน รวม 

26 คน

รพ.นาด้วง / 1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน 26คน *170 บาท

4,420 เงินบ ารุง 

รพ.

รวมงบประมาณ 4,420         

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

ผลงาน   ระยะเวลาด าเนินการ
กลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ
รายละเอียดงบประมาณ*

 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แหล่งงบ

ประมาณ



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง

1.ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง(4E) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance excellence) แผนงานท่ี 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์สสจ: ……………………………………………………..

3.ผลผลิต: มีระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. 66 67

การอบรมคร้ังท่ี 1     

1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน20 คน *170 บาท

                   

             

3,400

 ค่าวิทยากร จ านวน 8 ชม.  X2วันx

 3 คน x 600 บาท

28,800       

 การอบรมคร้ังท่ี 2     

1.ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน40 คน *170 บาท

6,800         

 ค่าวิทยากร จ านวน 8 ชม.  X2วันx

 3 คน x 600 บาท

28,800       

รวมงบประมาณ 67,800       

1.ค่าของสมมนาคุณวิทยากร   รพ.

ละ 1,500บาท *2 รพ.

3,000

 2.ค่าเช่ารถตู้วันละ 4,000 บาท  *

2วัน

8,000

รวมงบประมาณ 11,000       

พ้ืนท่ีด าเนิน

การ

   ระยะเวลาด าเนินการ

รายละเอียดงบประมาณ*
 จ านวนเงินท่ี

ขอรับจัดสรร

แบบแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2566

แหล่งงบ

ประมาณ

ผลงาน

งานประกัน

สุขภาพ

น.ส.ชญา

นันทน์ 

ต่างใจ

98 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร

จัดการข้อมูล      

การเบิกชดเชย

ค่าบริการทาง

การแพทย์ส าหรับ

หน่วยบริการ 

โรงพยาบาล

นาด้วง ประจ าปี 

2566 

โปรแกรม RCM

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับบริหารจัดการ

ข้อมูล การเบิกชดเชย

ค่าบริการทางการแพทย์

ส าหรับหน่วยบริการ และ

สามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนา

และปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.อบรม

เชิงปฏิบัติ

การ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1 บุคลากรรพ.

นาด้วง 20 คน คร้ังท่ี

 2 บุคลากรรพ.นา

ด้วง 20 คน

รพ.นาด้วง /

กลุ่มงาน/

งาน

ผู้รับ

ผิดชอบ

ล าดับ

โครง

การ

ช่ือแผนงาน/

โครงการ
ตัวช้ีวัดโครงการ*

ประเภท /

กิจกรรม
กิจกรรมหลัก

กลุ่ม

เป้าหมาย*

/

/

โครงการพัฒนา

ศักยภาพศูนย์

จัดเก็บรายได้ 

งานประกัน

สุขภาพ

น.ส.ชญา

นันทน์ 

ต่างใจ

99 1.รพ.นาด้วง ผ่าน

ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ 

ร้อยละ 95

1.ศึกษา

ดูงาน

1.ศึกษาดูงาน บุคลากร 7 คน

งานประกัน  3 คน

งานเวชระเบียน 

1คน 

งานคอมพิวเตอร์ 

1 คน 

งานบัญชี 2 คน

รพ.ด่านซ้าย /

รพ.ปากชม

เงินบ ารุง รพ.

เงินบ ารุง รพ./




