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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ SAP โครงการ RAP รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสุขภาพและสุขภาวะเพ่ือความม่ันคงทางการเงิน 

(Smart Health and Smart Money)

17 4 21

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด 

(Smart Hospitality and Collaboration)

17 1 18

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  เพ่ิมขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา 

(Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

32 41 73

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร้างเสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง 

(Smart Heart and Smart Virtue)

19 25 44

รวม 85 71 156

แผนปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2



ค่าเป้าหมาย
2562

1. ความสามารถในการหา

รายได้สําหรับการพ่ึงพา

ตัวเองได้

1.1 ร้อยละของอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน (SROI: Social Return On 

Investment) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

ร้อยละ 

10

1.1.1  มุ่งเน้นความคุ้มค่า (Value for

 Money) ในการดําเนินการ การ

จัดการ/บริหารทรัพย์สิน

SAP1 โครงการคํานวณจุดคุ้มทุนเคร่ืองมือ

แพทย์ใหม่

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

1.2 ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึน (จาก

ฐานเงินรายได้ที่ผ่านมา)

ร้อยละ 

10

1.2.1 เพ่ิมกลุ่มประชากรเป้าหมายที่

มีศักยภาพในการจ่ายค่ารักษา (ชําระ

เงินเอง Faxclaim รัฐวิสาหกิจ 

ข้าราชการ ผู้สูงอายุที่มีกําลังจ่าย)

SAP2 โครงการเชิงรุกด้านการตลาดในการ

หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ต.ค.61-ก.ย.62 36,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

RAP1  โครงการผ่าตัดต้อกระจก “Short 

stay cataract surgery”

ตลอด

ปีงบประมาณ

0 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาจักษุวิทยา

0.05 2.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(สร้าง Digital Employee)

SAP3 โครงการดูแลสุขภาพ ประชากรทุก

ช่วงวัย โดยใช้ Application

ฝ่ายการแพทย์/

งานสื่อและสารสนเทศ

SAP3.1 โครงการพัฒนาฉลากยาโดย 

Application "RDU รู้เร่ืองยา"

5,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานเภสัชกรรม

SAP4 โครงการนําร่องการลงทะเบียนผู้ป่วย

เพ่ือการดูแลสุขภาพ

รองผู้อํานวยการฝ่าย

การแพทย์

3. การลดรายจ่าย 3.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มี Unit 

cost ลดลงต่อปี

ร้อยละ 

60

3.1.1  ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้

ของสิ้นเปลือง

SAP5 โครงการปรับราคาวัสดุและครุภัณฑ์

ลดลง (ร้อยละ 20/รายการ)

คณะกรรมการวัสดุ

เวชภัณฑ์

RAP2 โครงการ การออกบัตรนัดโดยใช้

กระดาษ reuse

3,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาอายุรกรรม

SAP6 โครงการลดการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายกายภาพ

สิ่งแวดล้อมฯ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

ตา
มพั

นธ
กิจ

2. ประชากรมีส่วนร่วมกับ 

ศปช เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้มีสุข

ภาวะที่ดี

2.1 จํานวนประชากรท่ีสามารถดูแล

สุขภาพตัวเองร่วมกับ ศปช ได้อย่าง

ชาญฉลาด (ผ่านการใช้  Digital 

technology) (แสนคน)

แหล่งงบประมาณระยะเวลา
ดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสุขภาพและสุขภาวะเพ่ือความมั่นคงทางการเงิน (Smart Health and Smart Money) 
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ค่าเป้าหมาย
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งบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณระยะเวลา
ดําเนินการ

SAP7 โครงการลดการใช้ผลิตภัณฑ์จาก

ถุงพลาสติก

ฝ่ายกายภาพ

สิ่งแวดล้อมฯ

SAP7.1 โครงการพกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน 2,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานเภสัชกรรม

SAP8 โครงการคัดแยกขยะ ฝ่ายกายภาพ

สิ่งแวดล้อมฯ

SAP9 โครงการควบคุมวัสดุคงคลัง 

(กิจกรรมการใช้บาร์โค้ด)

คณะกรรมการวัสดุ

เวชภัณฑ์

4. ผู้รับบริการพึงพอใจ 4.1 ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 

85

4.1.1  สร้างบริการเชิงรุกตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ

SAP10 โครงการคัดกรองสุขภาพตามกลุ่ม

อาชีพ และกลุ่มวัย

สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว

SAP10.1 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคความดันโลหิตสูง

,โรคเบาหวาน

ต.ค.61– ก.ย.62 500,000 งบ PPA สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว

SAP10.2 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อ

 มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ต.ค.61– ก.ย.62 300,000 งบ PPA สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว

RAP3 โครงการ การตรวจภาวะโลหิตจาง

ในบุคลากรของโรงพยาบาลจากผล

ตรวจสุขภาพประจําปีเชิงรุก

10,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาอายุรกรรม

5. ผู้รับบริการมีความผูกพัน

 ศปช

5.1 อัตราคงอยู่ของผู้ป่วยรายเก่า 

(ตามกลุ่มเป้าหมาย)

ร้อยละ 

85

5.1.1  สร้างคลินิก Premium SAP11 โครงการผ่าตัด case elective นอก

เวลาราชการ

คณะกรรมการคลินิก

นอกเวลา

SAP12 โครงการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา

ครบทุกสาขา

รองผู้อํานวยการฝ่าย

การแพทย์

5.2 จํานวนเงินบริจาค 50 

ล้านบาท

5.2.1 สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่เป็น

เลิศด้านบริการแบบองค์รวม

SAP13 โครงการดูแลผู้มีอุปการะคุณ ต.ค.61-ก.ย.62          24,000 กองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

ตา
มพั

นธ
กิจ

คุณ
ภา
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กา

ร
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งบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณระยะเวลา
ดําเนินการ

6. การเรียกเก็บได้ครบถ้วน 

ทันเวลา

6.1 อัตราของการ reimbursement 

(3 กองทุน)

ร้อยละ 

10

6.1.1  พัฒนาระบบการเรียกเก็บที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

SAP14 โครงการพัฒนาระบบการติดตามเวช

ระเบียนผู้ป่วยใน

คณะกรรมการทบทวน

การใช้ทรัพยากรสุขภาพ

RAP4 โครงการอบรมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับระบบการเรียกเก็บให้

สอดคล้องกับสิทธิการรักษา 

ปีงบประมาณ 2562

พ.ย.-ธ.ค.61 37,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานสิทธิประโยชน์

7. คุณภาพการบริการที่ดีมี

มาตรฐาน

7.1 ร้อยละคะแนน TQA หมวด 3 

และ 6 ที่เพ่ิมข้ึนจากฐานคะแนนปี

ก่อนหน้า

ร้อยละ 

10

7.1.1  การพัฒนาคุณภาพโดยการใช้

มาตรฐาน TQA

SAP15 โครงการนํามาตรฐาน TQA สู่การ

ปฏิบัติ

ทีมบริหาร ศปช

SAP15.1 โครงการแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร 

(OFI Roadmap)

1 ต.ค. 61 -

31 ก.ย.62

         20,000 งบพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการพัฒนา

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

8. บุคลากรตระหนักถึง

ความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร

8.1 ร้อยละของบุคคลที่มี Unit cost 

ลดลง

ร้อยละ 

60

8.1.1  พัฒนาบุคลากรด้าน

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข/Unit cost

SAP16  โครงการให้ความรู้แก่บคุลากรด้าน

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข/Unit cost

 (เน้นรายบุคคล)

ต.ค.61-ก.ย.62 92,000 งบประมาณเงิน

รายได้

คณะกรรมการ Unit 

cost

9. Digital technology 9.1 ร้อยละความพร้อมใช้งานของ

ข้อมูลสารสนเทศที่พึงมีทุกระบบ

ร้อยละ 

80

9.1.1  พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ 

Digital technology / Digital 

Employee

SAP17 โครงการ บันทึกข้อมูล Electronic 

Medical Record (EMR)

ประธานองค์กรแพทย์

กา
รพั

ฒ
นา

อง
ค์ก

าร
ปร

ะส
ิทธิ

ภา
พใ

นก
าร

ปฏิ
บัติ

งา
น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration) 

ค่าเป้าหมาย
2562

10. สังคมของเครือข่ายมี

ความสุข

10.1 ร้อยละของดรรชนีช้ีวัดความสุข 15 

ข้อ ในระดับมากถึงมากที่สุด

10.1.1 สร้างสํานึกรับผิดชอบต่อ

สังคม หรือ CSR (Corporate Social

 Responsibility)

SAP18 โครงการติดตามประเมิน

ระดับความสุขในสังคม 

 - กิจกรรมประเมินตัวช้ีวัด

ความสุขตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุข

คณะทํางานสํารวจ

และประเมินความ

พึงพอใจของ

ผู้รับบริการแต่ละ

กลุ่มวิชาชีพ

SAP19 โครงการ CSR  ตรวจ

สุขภาพนอกสถานที่

 - โครงการ CSR

 - กิจกรรมตรวจสุขภาพ

นอกสถานที่

งานบริหาร

ทรัพย์สิน/ศูนย์

ปัญญารักษ์สุขภาพ

SAP19.1 โครงการ CSR 50,000            งบประมาณเงิน

รายได้

งานบริหารทรัพย์สิน

SAP20 โครงการสร้างสุขภาวะแก่

สังคม (กิจกรรม CPR จิต

อาสา กิจกรรมธนาคาร

เคร่ืองมือแพทย์เพ่ือสังคม 

กิจกรรมสุขภาพดีสัญจร)

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP20.1 โครงการยุวชนจิตอาสาดูแล

สุขภาพในชุมชน

ต.ค.61– ก.ย.62  400,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP20.2 โครงการส่งเสริมการออก

กําลังกายในชุมชน

ต.ค.61– ก.ย.62             60,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

11. มีผู้ร่วมลงทุนจาก

เครือข่าย

11.1 ร้อยละของมูลค่าโครงการท่ีมี

เครือข่ายร่วมสมทบ

ร้อยละ 

20

11.1.1 ส่งเสริมการเข้าร่วมระดมทุน

จากเครือข่าย

SAP21 โครงการระดมทุนจาก

เครือข่าย 

 - กิจกรรม road show 

เพ่ือนําเสนอโครงการแก่

เครือข่ายที่สนใจเข้าร่วม

ระดมทุน

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562

มิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

อยู่ระหว่าง

การสํารวจการ

จัดเก็บข้อมูล

ผู้ประสานงาน

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

ตา
มพั

นธ
กิจ
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ค่าเป้าหมาย
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มิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

ตา
มพั

นธ
กิจ

SAP22 โครงการบริจาคได้บุญกับ

โรงพยาบาล 

 - กิจกรรม walk rally การ

กุศลเพ่ืออุปกรณ์การแพทย์ 

ศปช. 

 - กิจกรรมออกสลากการ

กุศลเพ่ือ ศปช. 

 - ทอดผ้าป่าเพ่ือ ศปช. 

 - ยิ่งให้ยิ่งได้

ต.ค.61-ก.ย.62             30,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

12. เครือข่ายมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

12.1 คะแนนตัวช้ีวัดด้านคุณภาพชีวิตตาม

 WHO 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ สัมพันธ์ทาง

สังคม สิ่งแวดล้อม)

60

คะแนน

12.1.1 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใน

กลุ่มเครือข่าย

SAP23 โครงการดูแลคุณภาพชีวิต

แบบองค์รวม 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทางกาย 

 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทางใจ

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว/

สาขาวิชาจิตเวช

SAP23.1 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

โดยจิตอาสาหมอจ๋ิว

พ.ย. 61– มิ.ย.62  700,000 งบบริการวิชาการ สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP23.2 โครงการวัยรุ่น วัยใส รัก

ปลอดภัย ไม่ท้อง

ต.ค.61– ก.ย.62           150,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP23.3 โครงการให้ความรู้ทางจิตเวช

 ประจําปี 2562

ก.พ.-พ.ค.62             15,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาจิตเวช

SAP23.4 โครงการสมาธิสั้น เป็นได้ 

รักษาได้

มี.ค.-เม.ย.62             10,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาจิตเวช

คุณ
ภา

พก
าร

บริ
กา

ร
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มิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน

SAP24 โครงการ freshy day care 

 - กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

ตรวจตา ทันตกรรม 

 - กิจกรรมนันทนาการ 

 - กิจกรรม healthy food 

for freshy 

 - กิจกรรม healthy foot 

 - กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ

คณะกรรมการการ

ดูแลผู้สูงอายุ

SAP24.1 โครงการนวดผ่อนคลาย

ผู้สูงอายุ

ต.ค.61– มี.ค.62 5,000             งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาจิตเวช

SAP24.2 โครงการหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่บริการตรวจ

สุขภาพตาแก่เจ้าหน้าที่กอง

สลากกินแบ่งรัฐบาล

เม.ย.-62 3,600             งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาจักษุวิทยา

SAP25 โครงการ freshy on tour 

 - กิจกรรมพาทัวร์วัด ทําบุญ

 จิตภาวณา 

 - กิจกรรมท่องเที่ยวเข่ือน

คณะกรรมการการ

ดูแลผู้สูงอายุ

SAP26 โครงการติดตามประเมิน

ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตตาม

มาตรฐาน WHO  

- กิจกรรมประเมินตัวช้ีวัด

คุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 

WHO

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP26.1 โครงการ Long Term Care ต.ค.61– ก.ย.62           400,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP26.2 โครงการคลินิกผู้สูงอายุ

ต้นแบบในชุมชน

ต.ค.61– ก.ย.62           400,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

คุณ
ภา

พก
าร

บริ
กา

ร
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มิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน

13. ระบบการดูแลผู้สูงอายุ

ใน กลุ่มเครือข่ายของ ศปช 

ให้ได้มาตรฐาน

13.1 ร้อยละของการผ่านมาตรฐานการ

ดูแลผู้สูงอายุ ตามที่กําหนด

ร้อยละ 80 13.1.1 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุ

แบบองค์รวม (วางระบบการบริหาร

จัดการอาคารและอุปกรณ์ให้ได้

มาตรฐาน universal design)

SAP27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

อาคาร 80 ปี สําหรับ 

hospice care 

 - กิจกรรมชลประทาน to 

green hospital 

 - กิจกรรม healing 

environmental design

ทีมบริหาร ศปช/

งานนโยบายและ

แผน

14. การจัดการเครือข่าย

ครบวงจร

14.1 ร้อยละของความคงอยู่ของการเป็น

เครือข่าย

ร้อยละ 

100

14.1.1 แผนการสร้างความเช่ือม่ัน

และการมีส่วนร่วมในเครือข่าย

SAP28 โครงการดูแลสมาชิก

เครือข่าย 

 - กิจกรรม year meeting

 / thank you party

คณะกรรมการจัด

กิจกรรมขอบคุณผู้

มีอุปการะคุณ

SAP28.1 โครงการขอบคุณผู้มี

อุปการะคุณ ยิ่งให้ยิ่งได้

ต.ค.61-ก.ย.62             80,000 กองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

15.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม 

ตามแผน

ร้อยละ 80 15.1.1 พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

การดูแลผู้สูงอายุ

SAP29 โครงการส่งบุคลากร

ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SAP30 โครงการสง่บุคลากรอบรม

โภชนากรด้านการดูแล

อาหารผู้สูงอายุ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SAP31 โครงการส่งบุคลากรอบรม

ด้านกิจกรรมนันทนาการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SAP32 โครงการส่งบุคลากรอบรม

ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SAP33 โครงการส่งแพทย์และ

พยาบาลอบรมเฉพาะทาง 

geriatric medicine

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

RAP5 โครงการการเรียนการสอน

ร่วมกับต่างสถาบันเพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถด้าน

การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

ประคับประคอง

ต.ค.61– ก.ย.62             35,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP34 โครงการส่งแพทย์และ

พยาบาลอบรมเฉพาะทาง 

alternative medicine

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

15. มีบุคลากรหรือทีมสห

วิชาชีพที่ผ่านการอบรม

กา
รพั

ฒ
นา

อง
ค์ก

าร
ปร

ะส
ิทธิ

ภา
พใ

นก
าร

ปฏิ
บัติ

งา
น
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16. ชุมชนและสังคมมีความ

เช่ือมั่นและศรัทธาใน ศปช

16.1  คะแนนการประเมินเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ

200 คะแนน 16.1.1 สร้าง Excellent Center ให้

โดดเด่นในระดับตติยภูมิ (อย่างน้อย 1

 สาขา)

SAP35 โครงการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์องค์กรในทุก

ช่องทาง

ตลอดทั้งปี 200,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานเวชนิทัศน์/งาน

บริหารทรัพย์สิน

16.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และคุณภาพการบริการที่ดีมีมาตรฐาน

SAP36 แผนงานการเยี่ยมสํารวจ

ภายใน/ภายนอก เพื่อ

ติดตามกระบวนการ PDCA 

และประเมินหน่วยงานตาม

มาตรฐานคุณภาพ (HA and

 TQA)

งานพัฒนาคุณภาพ

SAP36.1  - โครงการ Hospital 

Surveillance Survey

ม.ค-ก.พ.62

(หรือ ก.ค.-ส.ค.62)

100,000 งบพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ

SAP36.2  - โครงการพัฒนา

คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ

ภายใน

20,000 งบพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ

SAP36.3  - โครงการเยี่ยมสํารวจ

ภายใน

0 งบพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ

SAP36.4  - โครงการทบทวน Risk & 

Service Profile

10,000 งบพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ

SAP36.5   - โครงการทบทวนเวช

ระเบียน โดยใช้  Trigger 

Tools

10,000 งบพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ

SAP37 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ตามกระบวนการ ADLI

1 ต.ค. 61- 31 

ก.ย.62

160,000 งบพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการ

พัฒนาเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 

(TQA)

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562
ปร

ะสิ
ทธิ

ผล
ตา

มพ
ันธ

กิจ
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ดําเนินการ
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งบประมาณ แหล่งงบประมาณมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุผู้ประสานงานระยะเวลา
ดําเนินการ

SAP38 โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับส่วน

งานสนับสนุนวิชาการ 

ประจําปี 2561

พ.ค.62             16,000 งบพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการ

พัฒนาเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 

(TQA)

RAP6 โครงการมหกรรมคุณภาพ มิ.ย.-62 51,950 งบพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ

RAP7 โครงการทบทวน Clinical 

Tracer

0 งบพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ

16.1.3 สร้างความร่วมมือด้าน CSR 

และบูรณาการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของพันธมิตร

SAP39 โครงการสร้างเครือข่าย

พันธมิตรบุญ

0 งานบริหารทรัพย์สิน

17. งานวิจัยมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงชุมชน

17.1 ผลงานวิจัยที่แก้ปัญหาของชุมชน 1 เร่ือง 17.1.1 สร้างงานวิจัยที่ตอบสนอง

ชุมชน

SAP40 โครงการทุนอุดหนุนการทํา

วิจัย โรงพยาบาลชลประทาน 

 - โครงการวิจัยที่สร้างองค์

ความรู้ใหม่/การประยุกต์ใช้

 - โครงการวิจัยจากงาน

ประจําสู่งานวิจัย (Routine 

to Research : R2RX

9,000,000 งบวิจัย งานวิจัย

SAP41 โครงการหนึ่งงานวิจัยหนึ่ง

ชุมชน

งานวิจัย

RAP8 โครงการบูรณาการทําการ

วิจัยเพื่องานประจําและสังคม

ก.พ.-62 180,000 งบวิจัย งานวิจัย

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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งบประมาณ แหล่งงบประมาณมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุผู้ประสานงานระยะเวลา
ดําเนินการ

RAP9 โครงการประชุมวิชาการ 
ศปช

RAP9.1  - โครงการประชุมวิชาการ

สาขาวิชาการอายุรกรรม

ม.ค.62 70,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP9.2  - โครงการประชุมวิชาการ

สาขาวิชากุมารเวชกรรม

มี.ค.-62 70,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP10 โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย

RAP10.1  - กิจกรรมการสืบค้น

สารสนเทศเพ่ือการวิจัย

เมย.62 30,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP11 โครงการการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการวิจัย

พ.ค.-62 20,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP12 โครงการการเขียนบทความ

วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ

เม.ย.-62 60,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP13 โครงการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรม

60,000 งบวิจัย งานวิจัย

17.1.2 งานวิจัยถูกต้องตามหลัก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

SAP42 โครงการวิจัยในมนุษย์ สํานักงานจริยธรรม

การวิจัยในคน

RAP14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 เร่ือง การวิจัยทางคลินิกที่ดี

ตามมาตรฐาน (GCP) 

ร่วมกับคณะกรรมการ EC 

มหาวิทยาลัย

ก.ค.-62 100,000 งบวิจัย สํานักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์

RAP15 โครงการอบรมความรู้

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ (Basic 

Ethics Research Training)

มิ.ย.-62 30,000 งบวิจัย สํานักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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งบประมาณ แหล่งงบประมาณมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุผู้ประสานงานระยะเวลา
ดําเนินการ

RAP16 โครงการอบรม Advance 

EC Refreshing Course

ก.ค.-62 80,000 งบวิจัย สํานักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์

RAP17 โครงการอบรมวิธีดําเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์

ส.ค.-62 18,000 งบวิจัย สํานักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์

RAP18 โครงการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์สัญจร

มิ.ย.-62 5,000 งบวิจัย สํานักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์

RAP19 โครงการประชุมวิชาการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระดับนานาชาติ (FERCAP 

ANNUAL CONFERENCE )

พ.ย.-62 250,000 งบวิจัย สํานักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์

18. วัฒนธรรมองค์กรที่ตอบ

รับต่อเทคโนโลยี

18.1 ผลงานด้านเทคโนโลยีที่นํามาใช้

ประโยชน์

1 ช้ิน 18.1.1 สร้างเสริมแรงบันดาลใจใน

การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

SAP43 โครงการสร้างสรรค์ผลงานที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่

นํามาใช้ประโยชน์ในงาน

ทีมบริหาร ศปช

19.1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ร้อยละ 40 19.1.1 พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน

การสอน เน้นการใช้ส่ือและนวัตกรรม

SAP44 โครงอบรมให้ความรู้และ

พัฒนาการใช้ส่ือและ

นวัตกรรมการเรียนการสอน

ต.ค.61-ส.ค.62             10,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

RAP20 โครงการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศให้สอดคล้องกับ

การเรียนการสอน (การ

จัดหาฐานข้อมูล, จัดหา

หนังสือ วารสาร

ต.ค.-มีค. 62 1,000,000 โครงการผลิต

แพทย์เพิ่ม

งานห้องสมุด

RAP21 โครงการฝึกอบรมการสืบค้น

สารสนเทศ   

- SWU Discovery 

- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4 คร้ัง/ปี 2,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานห้องสมุด

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ

19. การเรียนการสอน 

Active Learning ที่ได้

บัณฑิตที่พึงประสงค์และ

ตอบสนองสังคม
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งบประมาณ แหล่งงบประมาณมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุผู้ประสานงานระยะเวลา
ดําเนินการ

20.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานความเส่ียงตาม SIMPLE 

(patient  safety goal)

ร้อยละ 80 20.1.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงาน

SAP45 โครงการพัฒนารายงานความ

เส่ียงออนไลน์

ต.ค. - พ.ย. 61 10,000 งบพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

SAP46 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านการระบุตัวผู้ป่วย

ม.ค.-มี.ค. 62 50,000 งบพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

20.2 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม ร้อยละ 5 20.2.1 สร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ SAP47 โครงการบริหารพื้นที่เพื่อ

สร้างรายได้

ตลอดทั้งปี 0 บริหารทรัพย์สิน

20.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80 20.3.1 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้

บัณฑิต

SAP48 โครงการตรวจเยี่ยมและ

ประเมินบัณฑิต

ต.ค.61– ส.ค.62 20,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

ร้อยละ 80 SAP49 โครงการ One Stop Service พ.ย.61-ก.ย.62 0 คณะทํางานพัฒนา

ระบบปฏิบัติการ

ด่านหน้า

RAP22 โครงการส่งเสริมบรรยากาศ

การเรียนรู้ กิจกรรมบุ๊คแฟร์

ส.ค.-62 2,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานห้องสมุด

SAP50 โครงการพัฒนาหน่วยลูกค้า

สัมพันธ์

ทีมบริหาร ศปช

SAP51 โครงการคัดสรรเทคโนโลยี 

digital employee ที่

เหมาะสม

ทีมบริหาร ศปช

SAP52 โครงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้

 digital อย่างเหมาะสม

ทีมบริหาร ศปช

RAP23 โครงการรู้ทันทุกปัญหาการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์และภัย

คุกคามจากอินเตอร์เน็ต

พ.ย.-61 10,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานส่ือและ

สารสนเทศ

คุณ
ภา

พก
าร

บริ
กา

ร

20. ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานความเส่ียง

20.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20.4.1 สร้างและพัฒนากระบวนการ

เพื่อตอบสนองต่อ voice of 

customer

20.4.2 digital employee
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งบประมาณ แหล่งงบประมาณมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุผู้ประสานงานระยะเวลา
ดําเนินการ

21.1 ร้อยละของระบบงานที่บรรลุ

เป้าหมายประสิทธิภาพ

ร้อยละ 50 SAP53 โครงการทบทวนตัวช้ีวัด

สําคัญขององค์กร

ทีมบริหาร ศปช

RAP24 โครงการ Clean Hands 

Save

ม.ค. - มี.ค. 62 50,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานควบคุมและ

ป้องกันการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล

RAP25 โครงการ CABSI Prevention ม.ค. - ต.ค. 62 30,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานควบคุมและ

ป้องกันการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล

RAP26 โครงการ VAP Zero พ.ย.61 4,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

SAP54 โครงการพัฒนาระบบงาน

สําคัญ

25,000 งบพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการ

พัฒนาเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 

(TQA)

RAP27 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์

50,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานนโยบายและ

แผน

RAP28 แผนงานการจัดทํา

แผนปฏิบัติการฝ่ายการ

พยาบาล ปี 2562

มิ.ย.-ก.ค. 62 35,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายการพยาบาล

RAP29 โครงการ NSO วิชาการ ก.ค.-62 30,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายการพยาบาล

21.2 ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี

มา lean ในการปรับปรุงกระบวนงาน

ร้อยละ 30 21.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ

แก้ไขปัญหาในทุกหน่วยงานอย่าง

เหมาะสม

SAP55 โครงการ Lean ที่นํา

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

1 ต.ค. 61- 31 

ก.ย.62

            30,000 งบประมาณเงิน

รายได้

คณะกรรมการ

พัฒนาการจัดการ

ความรู้และการ

บริหารจัดการแบบ

ลีน

SAP56 โครงการการบริหารจัดการ

แบบลีน   (Lean 

Management) บุคลากรใหม่

ธ.ค.-62 22,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล & 

คณะกรรมการKM

และLean

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พใ
นก

าร
ปฏ

ิบัติ
งา

น

21. กระบวนการทํางาน

อย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

21.1.1 พัฒนาระบบงานและกําหนด

ตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
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22.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การพัฒนาบุคลากร

SAP57 โครงการพัฒนาบุคลากรผ่าน

 e - learning

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SAP58 โครงการ talent person 

management

            60,000 งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

RAP30 โครงการการคัดกรองผู้ป่วย ก.พ.-62 20,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP31 โครงการ “ บริการด้วยใจ 

สร้างสายใย  สู่ความสําเร็จ ”

 บุคลากรใหม่

ม.ค.-62 40,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

RAP32 โครงการการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม่

3วัน 

(1-2,3  มิ.ย.62)

69,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

RAP33 โครงการระบบยาที่ปลอดภัย

จากบุคลากรทางการแพทย์

สู่ผู้รับบริการ

12,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานเภสัชกรรม

RAP34 โครงการสหวิชาชีพ

แลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนา

ระบบยา

10,000            งบประมาณเงิน

รายได้

งานเภสัชกรรม

SAP59 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์และ

บุคลากรด้านการเรียนการ

สอน

มี.ค. - พ.ค.62           180,000 โครงการผลิต

แพทย์เพิ่ม

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

SAP60 โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ด้าน

แพทยศาสตรศึกษาเข้าสู่

ระดับสากล (AMEE 2019)

ต.ค.61-ส.ค.62           200,000 โครงการผลิต

แพทย์เพิ่ม

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

SAP61 โครงการสัมมนาร่วม

ปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์ มศว

ต.ค.61-ส.ค.62           120,000 โครงการผลิต

แพทย์เพิ่ม

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

22.1.2 พัฒนาบุคลากรตามแผน 

excellent center , expert center

 และมาตรฐานวิชาชีพ

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

าร

22. บุคลากรมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

22.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาตาม

 Individual development plan เพิ่มข้ึน

>ร้อยละ 5
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ดําเนินการ

SAP62 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการแพทยศาสตร

ศึกษาข้ันพื้นฐาน

ต.ค.-61           130,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

RAP35 โครงการรับการประเมิน

พิจารณาศักยภาพสูงสุดใน

การรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ต.ค.61-มี.ค.62 5,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

RAP36 โครงการปฐมนิเทศแพทย์

เพิ่มพูนทักษะ

 - กิจกรรมวิชาการเพื่อ

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

พ.ค.-62 50,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

RAP37 โครงการสัมมนาประสาน

ความร่วมมือด้านการเรียน

การสอนร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์ มศว

 - กิจกรรมเยี่ยมประเมิน

นิสิตแพทย์ โรงพยาบาล

สมทบร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์ มศว

ต.ค.61-ส.ค.62 5,000 งบประมาณเงิน

รายได้

งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน

SAP63 โครงการมะเร็งเม็ดเลือดขาว

กับงานทันตกรรม

ต.ค.61- ม.ค.62 4,250 งบประมาณเงิน

รายได้

งานทันตกรรม

SAP64 โครงการจัดการผู้ป่วย TMD

 ที่มีปัญหาเฉียบพลัน

ก.พ.- ก.ค.62 4,250 งบประมาณเงิน

รายได้

งานทันตกรรม

RAP38 โครงการ Update 

infection control in 

dental practice

ก.ย.-62 5,500 งบประมาณเงิน

รายได้

งานทันตกรรม

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

าร
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งบประมาณ แหล่งงบประมาณมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุผู้ประสานงานระยะเวลา
ดําเนินการ

RAP39 โครงการให้บริการด้าน

ความรู้วิชาการ ด้านโสต ศอ

 นาสิกแก่บุคลากร ศูนย์

การแพทย์ปัญญานันทภิขุ 

ชลประทาน

ต.ค.-ธ.ค.62 4,050 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาโสต ศอ 

นาสิกวิทยา

RAP40 โครงการพัฒนาข้อสอบนิสิต

แพทย์

ทั้งปี 4,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

RAP41 โครงการให้ความรู้การดูแล

ผู้ป่วยภาวะวิกฤตและระบบ

ทางเดินหายใจ

พ.ค.62 10,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

RAP42 โครงการประชุมวิชาการโรค

ติดเช้ือทางเดินอาหาร

ธ.ค.61 10,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

RAP43 โครงการพัฒนาพยาบาลราย

โรค

เม.ย-ก.ค.62 40,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายการพยาบาล

RAP44 โครงการสร้างเสริม

ประสบการณ์บุคลากรใหม่

ฝ่ายการพยาบาล

มิ.ย.-62 45,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายการพยาบาล

SAP65 โครงการ excellent 

project ที่ตอบสนอง 

excellent center

คณะกรรมการศูนย์

ความเป็นเลิศ

SAP65.1 โครงการ CANCER : ดูแลใส่

ใจ ไม่ส้ินสุด

35,000 งบประมาณเงิน

รายได้

คณะกรรมการดูแล

ผู้ป่วยมะเร็งและ

เคมีบําบัด

SAP65.2 โครงการอบรมการดูแล

ทารกแรกเกิด

ก.ค.62 70,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

SAP65.3 โครงการอบรมนมแม่ในเด็ก

เด็กดีและเด็กป่วย

มิ.ย.62 27,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

SAP65.4 โครงการ Towards Better 

Care For Newborn

พ.ค.62 12,500 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

าร
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งบประมาณ แหล่งงบประมาณมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุผู้ประสานงานระยะเวลา
ดําเนินการ

23.  มีวัฒนธรรมองค์กรแบบ

 Learning Organization

23.1 ร้อยละนวัตกรรม, CQI และ KM ที่

ผ่านกระบวนการ PDCA

ร้อยละ 70 23.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ

การสร้าง จัดเก็บคลังความรู้ และการ

ประชาสัมพันธ์ให้นําไปใช้ประโยชน์

SAP66 โครงการสร้างคลังความรู้

ขององค์กร

1 ต.ค. 61 -

31 ก.ย.62

            40,000 งบประมาณเงิน

รายได้

คณะกรรมการ

พัฒนาการจัดการ

ความรู้และการ

บริหารจัดการแบบ

ลีน

RAP45 โครงการการจัดการความรู้  

บุคลากรใหม่

ธ.ค.-62 20,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล/

คณะกรรมการ

พัฒนาการจัดการ

ความรู้และการ

บริหารจัดการแบบ

ลีน

RAP46 โครงการเผยแพร่คลังความรู้

สู่เวปไซต์

ธ.ค.61-ม.ค.62 10,000            งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายการพยาบาล

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

าร
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24. สังคมเกิดความเช่ือม่ัน

และศรัทธาต่อ ศปช

ร้อยละ 80 24.1.1 การมีส่วนร่วมของสังคมใน

การสร้างศรัทธาต่อ ศปช

SAP67 โครงการจิตอาสาสอน CPR 

ในชุมชน/วัด/โรงเรียน และ

สถานท่ีอ่ืนๆ นอก ศปช

คณะกรรมการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ

SAP67.1 โครงการจิตอาสาเพ่ือ

ประชาชน

ต.ค.61-ก.ค.62 0 สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

SAP67.2 โครงการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ก.ค.-ส.ค.62 67,000         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP47 โครงการอบรมเตรียมความ

พร้อมเผชิญภัยพิบัติ

พ.ค.-62 20,000         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP48 โครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ มี.ค.-ก.ย.62 48,500         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP49 โครงการปฐมพยาบาลและ

การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น

ก.ย.-62 10,000         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP50 โครงการซ้อมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย สําหรับ

บุคลากรใหม่และบุคลากรที่

ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม

ก.ค.-62 20,000         งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายกายภาพ

สิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย

RAP51 โครงการซ้อมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัยร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก

ก.ค.-62 18,700         งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายกายภาพ

สิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย

RAP52 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืน

ชีพทารกแรกเกิดและเด็ก 

(NCPR & PCPR)

ก.ค.62 22,000         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562

24.1 VOS (Voice of Society) ระดับ

ความเช่ือถือ เช่ือม่ัน และศรัทธาต่อ ศปช

(ใช้เคร่ืองมือการวัดระดับศรัทธาและเช่ือถือ

ของสังคม)

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

ตา
มพั

นธ
กิจ
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ระยะเวลา
ดําเนินการมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน

SAP68 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

สุขภาพ ผ่าน Social Media

ต.ค.61 –ก.ย.62 งานเวชนิทัศน์/

องค์กรแพทย์

SAP69 โครงการให้ความรู้ป้องกัน

โรคในชุมชน

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว/

คณะกรรมการศูนย์

ความเป็นเลิศ

SAP69.1 โครงการป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออกและโรค

ซิกา

ต.ค.61– ก.ย.62        400,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP69.2 โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งการป้องกันควบคุม

โรคในสถานสงเคราะห์

ต.ค.61– ก.ย.62        300,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP53 โครงการส่งเสริมป้องกัน

ทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยของ

เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ

 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท

ภิกขุ ชลประทาน

ต.ค.61- ก.ย.62          92,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

งานทันตกรรม

RAP54 โครงการส่งเสริมป้องกัน

ทันตสุขภาพนักเรียน

ประถมศึกษาของเครือข่าย

หลักประกันสุขภาพ ศูนย์

การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

ต.ค.61- ก.ย.62        247,500 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

งานทันตกรรม

RAP55 โครงการตรวจคัดกรอง

สุขภาพเด็กในสถาน

สงเคราะห์เด็กอ่อน

ต.ค.61- ก.ย.62        111,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

ปร
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ิทธิ
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ระยะเวลา
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RAP56 โครงการวิชาการความรู้ทาง

จักษุแก่บุคลากร

โรงพยาบาลและประชาชน

ทั่วไป

มิ.ย.-ส.ค.62 5,000           งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาจักษุวิทยา

RAP57 โครงการวันต้อหินโลก มี.ค.-มิ.ย.62 8,750           งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาจักษุวิทยา

RAP58 โครงการ กิน อยู่ คือป้องกัน

ชะลอไตเร้ือรัง

         20,000 งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาอายุรกรรม

RAP59 โครงการบริการวิชาการ

ภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องใน

วันมหิดล24 กันยายน 2561

20,000         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาอายุรกรรม

RAP60 โครงการอบรมการดูแล

ผู้ป่วยเด็กที่สถานสงเคราะห์

ธ.ค.61 งบศูนย์ สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

RAP61 โครงการประชุมวิชาการ 

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค 4.0

เม.ย.62 30,000         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

SAP70 โครงการหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ในชุมชน

ประธานหน่วยแพทย์

SAP70.1 โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะ

กิจเพ่ือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ในเขตจังหวัดนนทบุรี และ

จังหวัดใกล้เคียง

ต.ค.61-ก.ย.62

5คร้ัง/ปี

(คร้ังละ 35,000 

บาท)

       175,000 งบประมาณเงิน

รายได้

SAP70.2 โครงการหน่วยแพทย์

พระราชทานในโครงการ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี

พ.ย.61-ก.ค.62

4 คร้ัง/ปี 

(คร้ังละ 220,000 

บาท)

       880,000 งบประมาณ

แผ่นดิน
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ระยะเวลา
ดําเนินการมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน

SAP70.3 โครงการหน่วยแพทย์

พระราชทานในโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ย.61-ก.ค.62

1 คร้ัง/ปี

       300,000 งบบริการวิชาการ

25.1 จํานวนคร้ังที่หน่วยงานภายนอกขอ

มาศึกษาดูงาน

1 คร้ัง 25.1.1 บูรณาการกิจกรรม 3 ศาสนา 

ให้เป็นทิศทางเดียวกัน

SAP71 โครงการสร้างหลักสูตรการ

ดูแลผู้ป่วยตามหลักธรรมเวช

พ.ย.61-ก.พ.62 5,000           งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

SAP72 โครงการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่หลักสูตรการดูแล

ผู้ป่วยตามหลักธรรมเวช

ต.ค.61-ส.ค.62 3,000           งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ/งานเวช

นิทัศน์

26. ผู้รับบริการต้องการให้ 

ศปช เคียงข้างทุกช่วงเวลา

ของชีวิต ultimate 

customer

26.1 ร้อยละความต้องการที่จะกลับมาใช้

ซ้ํา/บอกต่อ

ร้อยละ 80 26.1.1 CRM : Customer Relation 

Management

SAP73 โครงการพัฒนาการ

ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า (VOC 

Management)

งบประมาณเงิน

รายได้

คณะกรรมการการ

จัดการเสียงของ

ลูกค้า

SAP74 โครงการดูแลผู้รับบริการ

ที่มาจากภาครัฐ/ชําระเงิน

เอง กลุ่มประกันชีวิต

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสขุ

SAP75 โครงการดูแลผู้รับบริการ

ทั่วไป

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

27. ผู้รับบริการมีความทุกข์

ทรมานทางใจลดลง

27.1 ร้อยละของผู้รับบริการที่ความทุกข์

ทางใจลดลง

ร้อยละ 95 SAP76 โครงการสร้างระบบการ

ดูแลผู้ป่วยตามหลักศาสนา

พุทธ

ต.ค.61-ส.ค.62 50,000         งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

RAP62 โครงการธรรมใจให้มีสุข 40,000         งบประมาณเงิน

รายได้

คณะกรรมการดูแล

ผู้ป่วยมะเร็งและ

เคมีบําบัด

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

ตา
มพั

นธ
กิจ

คุณ
ภา

พก
าร

บริ
กา

ร

25. ศปช เป็นต้นแบบใน

การบูรณาการการดูแล

ผู้ป่วยตามหลักธรรมเวช

27.1.1 สร้างระบบบริการสุขภาพ

ตามหลักของทุกศาสนา  (ตาม

ศาสนาหลัก ได้แก่ พุทธ คริสต์ 

อิสลาม)
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ค่าเป้าหมาย
2562

ระยะเวลา
ดําเนินการมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน

SAP77 โครงการสร้างระบบการ

ดูแลผู้ป่วยตามหลักศาสนา

อิสลาม

ต.ค.61-ส.ค.62 50,000         งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ
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ค่าเป้าหมาย
2562

ระยะเวลา
ดําเนินการมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน

SAP78 โครงการอาหารฮาล้าล งานโภชนาการ

SAP79 โครงการสร้างระบบการ

ดูแลผู้ป่วยตามหลักศาสนา

คริสต์

ต.ค.61-ส.ค.62 50,000         งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

SAP80 โครงการปรับปรุงสถานที่

และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

เยียวยาตามหลักธรรมเวชที่

สอดคล้องกับหลักธรรมของ

ทุกศาสนา

ต.ค.61-ส.ค.62 300,000       งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

28.  มีระบบและกลไกใน

การบริหารที่เป็น

โรงพยาบาลคุณธรรม

28.1  ร้อยละการผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล

คุณธรรม

ร้อยละ 50 28.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการ

ตามโรงพยาบาลคุณธรรมที่เป็นเลิศ

SAP81 โครงการจัดระบบ 

Palliative Care ต้ังแต่

โรงพยาบาลจนถึงบ้านตาม

ความต้องการและความเช่ือ

ทางศาสนา

ต.ค.61-ส.ค.62 10,000         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว/

CoP Palliative 

Care/CoPเยียวยา

ใจด้วยธรรมะ

RAP63 โครงการส่งมอบและให้

คําแนะนําปรึกษาด้านยาโดย

เภสัชกรแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยา

 Warfarin/insulin ก่อน

กลับบ้าน (Dicharge 

Counselling)

0 งานเภสัชกรรม

RAP64 โครงการการให้คําปรึกษา

ด้านยาแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

0 งานเภสัชกรรม

คุณ
ภา

พก
าร

บริ
กา

ร
ปร

ะส
ิทธิ

ภา
พใ
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าร
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ค่าเป้าหมาย
2562

ระยะเวลา
ดําเนินการมิติ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน

ร้อยละ 80 29.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์

SAP82 โครงการคลินิกดูแลใจ

บุคลากร

ต.ค.61-ส.ค.62 20,000         งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

SAP83 โครงการอบรมความรู้ความ

หลักศาสนาในทุกศาสนา

ม.ค.-62 30,000         งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

SAP84 โครงการปฏิบัติธรรม ต.ค.61-ส.ค.62 50,000         งบประมาณเงิน

รายได้

CoPเยียวยาใจด้วย

ธรรมะ

SAP85 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

และประเมินสมรรถนะ

ตามอัตลักษณ์โรงพยาบาล

คุณธรรม

คณะกรรมการ

บริหารพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

RAP65 โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ ส.ค.-62 30,000         งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

RAP66 กิจกรรมถวายสักการะวัน

มหิดล

ก.ย.-62 10,000         งบประมาณเงิน

รายได้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

RAP67 โครงการสายสัมพันธ์กีฬา

ปัญญาชล ปีงบประมาณ 

2562 งบเงินกองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

ม.ค.62        300,000 กองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

RAP68 โครงการงานแสดงมุฑิตาจิต

ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 

2562 งบเงินกองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

ก.ย.-62        300,000 กองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

RAP69 โครงการสืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย

ตลอดปี 0 ชมรมจริยธรรม

RAP70 โครงการครบรอบ 11 ปี 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท

ภิกขุ ชลประทาน

ส.ค.-ต.ค. 62 150,000       งบประมาณเงิน

รายได้

งานบริหารและ

ธุรการ

RAP71 โครงการหนูน้อยจิตแจ่มใส

ร่างกายแข็งแรง

ม.ค.62 30,000         งบประมาณเงิน

รายได้

สาขาวิชากุมารเวช

กรรม

29.1 ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

กา
รพั

ฒ
นา

อง
ค์ก

าร

29.  บุคลากร ศปช มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์

โรงพยาบาลคุณธรรม
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