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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสุขภาพและสุขภาวะเพื่อความม่ันคงทางการเงิน 

(Smart Health and Smart Money)

13 13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด 

(Smart Hospitality and Collaboration)

15 8 23

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา 

(Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

31 71 102

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 

(Smart Heart and Smart Virtue)

16 21 37

รวม 75 100 175

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2563

โครงการ SAP โครงการRAP รวม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสุขภาพและสุขภาวะเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Smart Health and Smart Money) 

ค่าเป้าหมาย
2563

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ 1. ความสามารถในการหา

รายได้สําหรับการพึ่งพา

ตัวเองได้

1.1 ร้อยละของอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน (FROI: Financial Return

 On Investment) เพิ่มข้ึนจากปีก่อน

ร้อยละ 

10

1.1.1  มุ่งเน้นความคุ้มค่า (Value for

 Money) ในการดําเนินการ การ

จัดการ/บริหารทรัพย์สิน

SAP1 โครงการคํานวณจุดคุ้มทุน

เครื่องมือแพทย์ใหม่

ต.ค.62-ก.ย.63 0 เงินรายได้ งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

2. ผู้รับบริการพึงพอใจ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจ 

     - ผู้ป่วยใน

     - ผู้ป่วยนอก

 

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

2.1.1  สร้างบริการเชิงรุกตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ

SAP2 โครงการคัดกรองสุขภาพ

ตามกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวัย

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP3 โครงการจัดการผ่าตัดและ

หัตถการนอกเวลาราชการ

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายการแพทย์

SAP4 โครงการคลินิกเฉพาะทาง

นอกเวลาครบทุกสาขา

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายการแพทย์

2.1.2 สร้างและพัฒนากระบวนการ

เพื่อตอบสนองต่อ Voice of 

Customer

SAP5 โครงการ One Stop Service คณะทํางาน

พัฒนา

ระบบปฏิบัติการ

ด่านหน้า

2.1.3 การสร้าง Digital Employee SAP6 โครงการคัดสรรเทคโนโลยี 

Digital Employee ที่

เหมาะสม

 - โครงการพัฒนาระบบนัด 

ระบบคิว

ทีมบริหาร ศปช

SAP7 โครงการดูแลสุขภาพ 

ประชากรทุกช่วงวัย โดยใช้ 

Application

ฝ่ายการแพทย์/

งานส่ือและ

สารสนเทศ

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

3



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสุขภาพและสุขภาวะเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Smart Health and Smart Money) 

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

SAP8 โครงการนําร่องการ

ลงทะเบียนผู้ป่วยเพื่อการ

ดูแลสุขภาพ

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายการแพทย์

SAP9 โครงการ บันทึกข้อมูล 

Electronic Medical 

Record (EMR)

ประธานองค์กร

แพทย์

3. การเรียกเก็บได้ครบถ้วน

 ทันเวลา

3.1 อัตราของการ Reimbursement 

(3 กองทุน) แยก 3 กองทุน

จ่ายตรง 95%

UC       70%

ปกส.    70%

3.1.1  พัฒนาระบบการเรียกเก็บที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

SAP10 โครงการพัฒนาระบบการ 

Re- Audit เวชระเบียนที่

ค่าใช้จ่ายสูงเกินรายรับจาก

ค่า Adjust RW >ร้อยละ 50

            10,000 เงินรายได้ คณะกรรมการ

ทบทวนการใช้

ทรัพยากรสุขภาพ

SAP11 โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิ

ประโยชน์การรักษาพยาบาล

ของ 3 กองทุน แก่บุคลากร 

ศปช

ต.ค.-ธ.ค.62 25,000            เงินรายได้ คณะกรรมการ

ทบทวนการใช้

ทรัพยากรสุขภาพ

SAP12 โครงการเชิงรุกด้านการตลาด

ในการหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ต.ค.62-ก.ย.63 25,000 เงินรายได้ งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

4. คุณภาพการบริการที่ดีมี

มาตรฐาน

4.1 ร้อยละของการเทียบเคียงตัวช้ีวัด 

4 สถานพยาบาล (ExPNet) ที่อยู่ใน

อันดับ 1และ 2

ร้อยละ 40 4.1.1  การพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บตัวช้ีวัด THIP และ 4  สถาบัน

SAP13 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ตัวช้ีวัด THIP และ 4 

สถานพยาบาล

100,000 เงินรายได้ คณะกรรมการ

สารสนเทศ

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พใ

นก
าร

ปฏ
ิบัติ

งา
น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration) 

ค่าเป้าหมาย
2563

SAP14 โครงการ CSR

 - โครงการ CSR “Open 

House เปิดจิตนาการ สร้าง

หมอจ๋ิว”

เม.ย.-มิ.ย.63 100,000 เงินรายได้ งานบริหาร

ทรัพย์สิน/งาน

เวชนิทัศน์/

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP1 โครงการหน่วยแพทย์

เคล่ือนที่บริการตรวจสุขภาพ

ตาแก่เจ้าหน้าที่สํานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล

เม.ย.-พ.ค.63 2,000 เงินรายได้ สาขาวิชาจักษุ

วิทยา

SAP15 โครงการสร้างสุขภาวะแก่

สังคม (กิจกรรม CPR จิต

อาสา กิจกรรมธนาคาร

เครื่องมือแพทย์เพื่อสังคม 

กิจกรรมสุขภาพดีสัญจร)

สาขาวิชาจิตเวช

6. เครือข่ายมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

6.1 คะแนนตัวช้ีวัดด้านคุณภาพชีวิต

ตาม WHO 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 

สัมพันธ์ทางสังคม ส่ิงแวดล้อม)

70

คะแนน

6.1.1 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใน

กลุ่มเครือข่าย

SAP16 โครงการดูแลคุณภาพชีวิต

แบบองค์รวม 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทางกาย 

 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทางใจ

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์

ครอบครัว/

สาขาวิชาจิตเวช

RAP2 โครงการให้ความรู้ทางจิตเวช ก.พ.-พ.ค.63 15,000 เงินรายได้ สาขาวิชาจิตเวช

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ

5.1.1 สร้างสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม

 หรือ CSR (Corporate Social 

Responsibility)

ร้อยละ 

80

5.1 ความพึงพอใจของการทํา CSR 

ให้กับเครือข่าย

5. สังคมของเครือข่ายมี

ความสุข

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2563          

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration) 

ค่าเป้าหมาย
2563

ผู้ประสานงาน หมายเหตุมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

RAP3 โครงการจิตอาสาหมอจ๋ิว 

ดูแลสุขภาพในโรงเรียนและ

ชุมชน

ตลอด

ปีงบประมาณ

200,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP4 โครงการวัยรุ่น วัยใส รัก

ปลอดภัย ไม่ท้อง

ตลอด

ปีงบประมาณ

150,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP5 โครงการ Pakkred Smart 

Care

ตลอด

ปีงบประมาณ

4,500,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

งานนโยบายและ

แผน

SAP17 โครงการ Freshy Day Care 

 - กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

ตรวจตา ทันตกรรม 

 - กิจกรรมนันทนาการ 

 - กิจกรรม Healthy Food 

for Freshy 

 - กิจกรรม Healthy Foot 

 - กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ

คณะกรรมการ

การดูแลผู้สูงอายุ

ดําเนินการ 

ปีงบ 

ประมาณ 

2564

SAP18 โครงการ Freshy on Tour 

 - กิจกรรมพาทัวร์วัด ทําบุญ

 จิตภาวณา 

 - กิจกรรมท่องเท่ียวเข่ือน

คณะกรรมการ

การดูแลผู้สูงอายุ

ดําเนินการ 

ปีงบ 

ประมาณ 

2564

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration) 

ค่าเป้าหมาย
2563

ผู้ประสานงาน หมายเหตุมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

SAP19 โครงการติดตามประเมิน

ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตตาม

มาตรฐาน WHO  

- กิจกรรมประเมินตัวช้ีวัด

คุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 

WHO

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP6 โครงการคลินิกผู้สูงอายุ

ต้นแบบในชุมชน

ตลอด

ปีงบประมาณ

300,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP7 โครงการ Long Term Care

(ผู้สูงอายุสิทธิหลักประกัน

สุขภาพในเขต)

ตลอด

ปีงบประมาณ

400,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP8 โครงการ Long Term Care

(สิทธิอื่นๆ)

ตลอด

ปีงบประมาณ

200,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

7.1 ร้อยละของการผ่านมาตรฐานการ

ดูแลผู้สูงอายุ ตามท่ีกําหนด

ร้อยละ 85 7.1.1 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุแบบ

องค์รวม 

7.1.1 (1) วางระบบการบริหาร

จัดการอาคารและอุปกรณ์ให้ได้

มาตรฐาน Universal Design

SAP20 โครงการ Healing 

Environmental Design

ทีมบริหาร ศปช/

งานนโยบายและ

แผน

7.1.1 (2) แผนการสร้างความเช่ือม่ัน

และการมีส่วนร่วมในเครือข่าย

SAP21 โครงการดูแลสมาชิกเครือข่าย

   - กิจกรรม Year Meeting

 / Thank you Party

คณะกรรมการจัด

กิจกรรมขอบคุณ

ผู้มีอุปการะ

7. ระบบการดูแลผู้สูงอายุใน

 กลุ่มเครือข่ายของ ศปช ให้

ได้มาตรฐาน

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พใ
นก

าร
ปฏ

ิบัติ
งา

น
คุณ

ภา
พก

าร
บร

ิกา
ร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างชาญฉลาด (Smart Hospitality and Collaboration) 

ค่าเป้าหมาย
2563

ผู้ประสานงาน หมายเหตุมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

SAP22 โครงการดูแลผู้มีอุปการะคุณ ต.ค.62-ก.ย.63 24,000 โรงพยาบาล

ชลประทานมูลนิธิ

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

7.1.1 (3) พัฒนาบุคลากรตาม

มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

SAP23 โครงการส่งบุคลากร

ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ

ด้านต่างๆ

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล/ 

คณะกรรมการ

ดูแลผู้สูงอายุ

SAP24 โครงการส่งบุคลากรอบรม

โภชนากรด้านการดูแล

อาหารผู้สูงอายุ

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล/ 

คณะกรรมการ

ดูแลผู้สูงอายุ

SAP25 โครงการส่งบุคลากรอบรม

ด้านกิจกรรมนันทนาการ

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล/ 

คณะกรรมการ

ดูแลผู้สูงอายุ

SAP26 โครงการส่งบุคลากรอบรม

ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล/ 

คณะกรรมการ

ดูแลผู้สูงอายุ

SAP27 โครงการส่งแพทย์และ

พยาบาลอบรมเฉพาะทาง 

Geriatric Medicine

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล/ ฝ่ายการ

พยาบาล

SAP28 โครงการส่งแพทย์และ

พยาบาลอบรมเฉพาะทาง 

Alternative Medicine

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล/ ฝ่ายการ

พยาบาล

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา

พใ
นก

าร
ปฏ

ิบัติ
งา

น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

8. ชุมชนและสังคมมีความ

เช่ือม่ันและศรัทธาใน ศปช

8.1  คะแนนการประเมินเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ

250 คะแนน 8.1.1 สร้าง Excellent Center ให้

โดดเด่นในระดับตติยภูมิ (อย่างน้อย 1

 สาขา)

SAP29 โครงการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์องค์กรในทุก

ช่องทาง

งานเวชนิทัศน์/

งานบริหาร

ทรัพย์สิน

 - โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การสร้าง 

Branding : Excellent 

Center”

ก.ค.-ก.ย.63 30,000 เงินรายได้ งานเวชนิทัศน์/

งานบริหาร

ทรัพย์สิน

8.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และคุณภาพการบริการที่ดีมีมาตรฐาน

SAP30 โครงการเยี่ยมสํารวจภายใน-

ภายนอกเพื่อติดตาม

กระบวนการ PDCA และ

ประเมินหน่วยงานตาม

มาตรฐานคุณภาพ (HA and

 TQA)

ศูนย์คุณภาพ

SAP30.1  - โครงการนําเสนอ

แผนพัฒนา PCMC TQA 

หมวด 1 - 6 ครั้งที่ 1 และ 

ครั้งที่ 2

ก.ย.-พ.ย.62 15,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)

คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

SAP30.2 โครงการสร้างผู้ประเมิน

ภายในตามเกณฑ์ TQA 

Criteria ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่

 2

ธ.ค.63 30,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)

คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2563          

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

SAP30.3 โครงการลงทะเบียนสมัคร

เข้ารับการประเมิน ตาม

เกณฑ์ TQA

ก.พ.63 70,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)

คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

SAP30.4 กิจกรรมตรวจประเมินภายใน

 (Internal Quality Audit : 

IQA) ตามเกณฑ์ TQA 

Criteria ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่

 2

ม.ค.63 10,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)

คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

SAP30.5 โครงการปรับปรุงเล่ม SAR 

(TQA Writing)

พ.ค.-มิ.ย.63 15,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพ

ตามเกณฑ์

มาตรฐานรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 

(TQA)

SAP30.6 โครงการประเมินคุณภาพ

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ ระดับส่วนงาน

สนับสนุนวิชาการ ประจําปี

งบประมาณ 63

มิ.ย.63 16,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพ

ตามเกณฑ์

มาตรฐานรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ 

(TQA)

SAP30.7 โครงการ Hospital 

Surveillance Survey

มิ.ย.63 100,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
งานพัฒนาคุณภาพ

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

SAP30.8 โครงการพัฒนา

คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ

ภายใน

มี.ค.63 10,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
งานพัฒนาคุณภาพ

SAP30.9 โครงการเยี่ยมสํารวจภายใน ม.ค.63 0 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
งานพัฒนาคุณภาพ

SAP30.10 โครงการทบทวน Risk & 

Service Profile

พ.ย.62 10,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
งานพัฒนาคุณภาพ

SAP30.11 โครงการทบทวน Clinical 

Tracer

พ.ค.63 5,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
งานพัฒนาคุณภาพ

RAP9 โครงการมหกรรมคุณภาพ มิ.ย.63 40,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
งานพัฒนาคุณภาพ

SAP31 โครงการทบทวนตัวช้ีวัด

สําคัญขององค์กร

ทีมบริหาร ศปช

 - โครงการทบทวนตัวช้ีวัด

สําคัญ หมวด 1 - 7

ต.ค.63 15,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)

คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA)

RAP10 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์

ก.พ.-ส.ค.63 20,000 เงินรายได้ งานนโยบายและ

แผน

RAP11 โครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจําปี 2563 ฝ่ายการ

พยาบาล

ก.พ.-ก.ค.63 24,000 เงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

SAP32 โครงการพัฒนาหน่วย

สนับสนุนระบบงานท่ีสําคัญ

ศูนย์คุณภาพ

RAP12 โครงการพัฒนาระบบ

กายภาพส่ิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัย (ENV)

ตลอด

ปีงบประมาณ

50,000 เงินรายได้ ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

RAP13 โครงการอบรมการป้องกัน

และระงับอัคคีภัยและ

ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

ก.ค.63 36,800 เงินรายได้ ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

RAP14 โครงการซ้อมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัยร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก

ก.ค.63 20,000 เงินรายได้ ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

RAP15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 การใช้งานและการดูแล

บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ

แพทย์

0 เงินรายได้ งานเครื่องมือ

แพทย์

RAP16 โครงการระบบยาสัญจร ส.ค.63 0 เงินรายได้ งานเภสัชกรรม

RAP17 โครงการประชุมวิชาการให้

ความรู้การส่ังใช้ยาต้านจุลชีพ

 เพื่อส่งเสริมการใช้ยาให้

เหมาะสม

มิ.ย.-ก.ค.63 2,000 เงินรายได้ งานเภสัชกรรม

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP18 โครงการปรับเปล่ียนยาต้าน

จุลชีพที่ออกฤทธ์ิกว้างเป็นยา

ต้านจุลชีพที่ออกฤทธ์ิแคบลง

(De-escalation therapy)

ต.ค.62-ก.ย.63 0 เงินรายได้ งานเภสัชกรรม

RAP19 โครงการ DUE สัญจร มิ.ย.-ก.ค.63 0 เงินรายได้ งานเภสัชกรรม

RAP20 โครงการบริบาลเภสัชกรรม

ในผู้ป่วยที่ได้รับ warfarin

ต.ค.62- ก.ค.63 0 เงินรายได้ งานเภสัชกรรม

RAP21 โครงการระบบยาที่ปลอดภัย

จากบุคคลากรทางการแพทย์

สู่ผู้รับบริการ

พ.ย.-ธ.ค.62 8,000 เงินรายได้ งานเภสัชกรรม

RAP22 โครงการสหวิชาชีพ

แลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนา

ระบบยา

มี.ค.-เม.ย.63 10,000 เงินรายได้ งานเภสัชกรรม

8.1.3 สร้างความร่วมมือด้าน CSR 

และบูรณาการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของพันธมิตร

SAP33 โครงการสร้างเครือข่าย

พันธมิตรบุญ

งานบริหาร

ทรัพย์สิน

SAP34 โครงการระดมทุนจาก

เครือข่าย 

 - กิจกรรม Road Show 

เพื่อนําเสนอโครงการแก่

เครือข่ายที่สนใจเข้าร่วม

ระดมทุน

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

SAP35 โครงการบริจาคได้บุญกับ

โรงพยาบาล 

 - กิจกรรม Walk Rally 

การกุศลเพื่ออุปกรณ์

การแพทย์ ศปช 

 - กิจกรรมออกสลากการ

กุศลเพื่อ ศปช

 - ทอดผ้าป่าเพื่อ ศปช 

 - ยิ่งให้ยิ่งได้

ต.ค.62-ก.ย.63 75,000 โรงพยาบาล

ชลประทานมูลนิธิ

งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

9. งานวิจัยมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงชุมชน

9.1 ผลงานวิจัยที่แก้ปัญหาของชุมชน 1 เรื่อง 9.1.1 สร้างงานวิจัยที่ตอบสนองชุมชน SAP36 โครงการหน่ึงงานวิจัยหน่ึง

ชุมชน

งานวิจัย

RAP23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 หัวข้อ "การสร้างงานวิจัย

และนวัตกรรม"

80,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP24 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อ "การวิจัยเชิงคุณภาพ"

มี.ค.63 20,000 งบวิจัย งานวิจัย

9.1.2 งานวิจัยถูกต้องตามหลัก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

SAP37 โครงการวิจัยในมนุษย์ สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

RAP25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง การวิจัยทางคลินิกที่ดี

ตามมาตรฐาน (GCP) 

ร่วมกับคณะกรรมการ EC 

มหาวิทยาลัย

ก.ค.63 38,000 งบวิจัย สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP26 โครงการอบรมความรู้เบื้อง

ตันเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ (Basic Ethics 

Research Training)

ส.ค.63 10,000 งบวิจัย สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

RAP27 โครงการอบรม Advance 

EC Refreshing Course

ก.ค.63 20,000 งบวิจัย สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

RAP28 โครงการอบรมวิธีดําเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัย ในมนุษย์

ส.ค.63 5,000 งบวิจัย สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

RAP29 โครงการกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์สัญจร

มิ.ย.63 0 งบวิจัย สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

RAP30 โครงการประชุมเชิงวิชาการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระดับนานาชาติ(FERCAP 

ANNUAL CONFERENCE)

พ.ย.63 200,000 งบวิจัย สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน

RAP31 โครงการเยี่ยมสํารวจเพื่อการ

รับรองคุณภาพ

คณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ ศูนย์

การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน     

ก.ค.63 270,000 งบวิจัย สํานักงาน

จริยธรรมการวิจัย

ในคน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

10. วัฒนธรรมองค์กรที่ตอบ

รับต่อเทคโนโลยี

10.1 ผลงานด้านเทคโนโลยีที่นํามาใช้

ประโยชน์

     - ด้านการบริการ

 

1 ช้ิน

10.1.1 สร้างเสริมแรงบันดาลใจใน

การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

SAP38 โครงการสร้างสรรค์ผลงานที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่

นํามาใช้ประโยชน์ในงาน

ทีมบริหาร ศปช

    - ด้านการเรียนการสอน 1 ช้ิน 10.1.2 พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน

การสอน เน้นการใช้ส่ือและนวัตกรรม

SAP39 โครงการอบรมให้ความรู้

และพัฒนาการใช้ส่ือและ

นวัตกรรมการเรียนการสอน

ต.ค.62-ส.ค.63             10,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์

ใช้ทุน

11.1(1) จํานวนกลุ่มโรคท่ีสัมพันธ์กับ

ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่ได้รับ

การรับรอง DSC (Disease Specific 

Certification)

1 เรื่อง 11.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ทางการแพทย์ การศึกษา และการวิจัย

SAP40 โครงการพัฒนา Excellent 

Center

11.1(2 ) จํานวน Excellent ที่ได้รับ

การยอมรับตามเกณฑ์พัฒนาศูนย์ความ

เป็นเลิศ

1 ศูนย์ SAP40.1 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านมะเร็ง

คณะอนุกรรมการ

ศูนย์ความเป็น

เลิศด้านมะเร็ง

RAP32  - โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชและ

ครอบครัว

ม.ค.-ก.ย.63 50,000            เงินรายได้ ศูนย์ความเป็น

เลิศด้านมะเร็ง

RAP33  - โครงการธรรมใจให้มีสุข ม.ค.-ก.ย.63 40,000 เงินรายได้ ศูนย์ความเป็น

เลิศด้านมะเร็ง

SAP40.2 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและ

บาดเจ็บหลายอวัยวะ 

(Multiple Injury)

คณะอนุกรรมการ

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์ ด้าน

การบาดเจ็บหลาย

อวัยวะ (Multiple 

Injury)

11. พัฒนาความเป็นเลิศ

ด้านการบริการทาง

การแพทย์ การศึกษา และ

การวิจัยอย่างบูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP34  - โครงการอบรมเตรียม

ความพร้อมเผชิญภัยพิบัติ

พ.ค.63 14,000 เงินรายได้ สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP35  - โครงการซ้อมแผนอุบัติภัย

หมู่

มี.ค.-ก.ย.63 48,500 เงินรายได้ สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP36  - โครงการช่วยฟื้นคืนชีพ ก.ค.-ส.ค.63 67,000 เงินรายได้ สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

SAP40.3 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านทารกแรกเกิด

คณะอนุกรรมการ

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านทารกแรกเกิด

RAP37  - โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

ทารกแรกเกิดและเด็ก 

(NCPR & PCPR)

ก.ค.63 22,000 เงินรายได้ สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม

RAP38  - โครงการ VAP Zero พ.ย.63 4,000 เงินรายได้ สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม

SAP40.4 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านเปล่ียนถ่ายกระจกตา

คณะอนุกรรมการ

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านเปล่ียนถ่าย

กระจกตา

 

RAP39  - โครงการวิชาการความรู้

ทางจักษุแก่บุคลากร

โรงพยาบาลและประชาชน

ทั่วไป

มิ.ย.-ส.ค.63 5,000 เงินรายได้ สาขาวิชาจักษุ

วิทยา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

SAP40.5 โครงการศูนย์เช่ียวชาญด้าน

 MIS (Minimally Invasive 

Surgery Excellent Center)

คณะอนุกรรมการ

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์ด้าน

การผ่าตัดผ่านกล้อง 

(MIS) และการส่อง

กล้อง (Endoscopic)

SAP40.6 โครงการศูนย์เช่ียวชาญด้าน 

Retina

คณะอนุกรรมการ

ศูนย์เช่ียวชาญด้าน

โรคจอประสาทตา 

(Retina Center)

RAP40  - โครงการวิชาการความรู้

ทางจักษุแก่บุคลากร

โรงพยาบาลและประชาชน

ทั่วไป

มิ.ย.-ส.ค.63 5,000 เงินรายได้ สาขาวิชาจักษุ

วิทยา

SAP40.7 โครงการศูนย์เช่ียวชาญด้าน

การผ่าตัดเปล่ียนข้อเทียม 

(Excellent Center Joint 

Replacement Center)

คณะอนุกรรมการ

ศูนย์เช่ียวชาญด้าน

การผ่าตัดเปล่ียนข้อ

เทียม

(Excellent Center 

Joint 

Replacement 

Center)

SAP40.8 โครงการศูนย์เช่ียวชาญโรค

จากการหลับ (Sleep 

Disorders Center)

คณะอนุกรรมการ

ศูนย์เช่ียวชาญโรค

จากการหลับ (Sleep

 Disorders Center)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP41  - โครงการให้บริการความรู้

วิชาการด้านโสต ศอ นาสิก

แก่บุคลากร ศปช (โครงการ 

Excellent Center OSA)

ต.ค.-ธ.ค.63 2,000 เงินรายได้ สาขาวิชาโสต ศอ

 นาสิกวิทยา

RAP42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การแปลผลและวินิจฉัย

โรคหัวใจด้วยคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ

เพื่อสนับสนุนศูนย์ความเป็น

เลิศด้านโรคหัวใจและหลอด

เลือด

มี.ค.63 10,000 เงินรายได้ สาขาวิชาอายุร 

กรรม

RAP43 โครงการ Clinical  Nursing 

 for Excellence

ม.ค.-มิ.ย.63 24,000 เงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

SAP41 โครงการพัฒนากลุ่มโรคท่ี

สําคัญ

ศูนย์คุณภาพ

RAP44 โครงการรับรอง DSC 

(Disease Specific 

Certification)

ก.ค.63 200,000 เงินรายได้ งานพัฒนาคุณภาพ

RAP45 โครงการตรวจคัดกรองการ

ได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่ม

เส่ียงใน ศปช

ตลอด

ปีงบประมาณ

0 เงินรายได้ สาขาวิชาโสต ศอ

 นาสิกวิทยา

RAP46 โครงการตรวจคัดกรองการ

ได้ยินในบุคลากรกลุ่มเส่ียง

ตลอด

ปีงบประมาณ

23,000 เงินรายได้ สาขาวิชาโสต ศอ

 นาสิกวิทยา

RAP47 โครงการวันต้อหินโลก มี.ค.-มิ.ย.63 8,000 เงินรายได้ สาขาวิชาจักษุ

วิทยา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP48 โครงการผ่าตัดต้อกระจก 

“Short stay cataract 

surgery”

ตลอด

ปีงบประมาณ

0 เงินรายได้ สาขาวิชาจักษุ

วิทยา

11.1(3) ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบ

ผ่านการประเมินทักษะที่สําคัญต่อชีวิต 

(ตามเกณฑ์ ศรว.)

ร้อยละ 90 11.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ทางการแพทย์ การศึกษา และการวิจัย

SAP42 โครงการพัฒนาและประเมิน

ทักษะทางแพทย์ใน (Clinical

 Training) นิสิตแพทย์ (แยก

จากคณะแพทยศาสตร์)

ต.ค.62-ส.ค.63               5,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์

ใช้ทุน

วัดเฉพาะ

นิสิตแพทย์

ท่ีผ่านเฉพาะ

 ศปช

RAP49 โครงการอบรมแพทยศาสตร

ศึกษาข้ันสูง

ต.ค.62-พ.ค.63           150,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์

ใช้ทุน

RAP50 โครงการอบรมแพทยศาสตร

ศึกษาข้ันพื้นฐาน

ต.ค.63           120,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์

ใช้ทุน

RAP51 โครงการสัมมนาประสาน

ความร่วมมือด้านการเรียน

การสอนร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์ มศว

ต.ค.62-ส.ค.63             10,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์

ใช้ทุน

RAP52 โครงการสานฝันปันรัก ต.ค.62-ส.ค.63               5,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้

ทุน /สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP53 โครงการประชุมประสาน

ความร่วมมือด้านการเรียน

การสอน กุมารเวชศาสตร์

เม.ย.63 30,000 เงินรายได้ สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม

RAP54 โครงการปฐมนิเทศแพทย์

เพิ่มพูนทักษะ

 - กิจกรรมวิชาการเพื่อแพทย์

เพิ่มพูนทักษะ

พ.ค.63             52,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์

ใช้ทุน

RAP55 โครงการรับการประเมิน

พิจารณาศักยภาพสูงสุดใน

การรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ต.ค.62-พ.ค.63               5,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์

ใช้ทุน

RAP56 โครงการพัฒนาข้อสอบแนว

ใหม่สําหรับนิสิตแพทย์

ตลอดปี 0 เงินรายได้ สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม

11..1(4) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

2 เรื่อง SAP43 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย

งานวิจัย

RAP57 โครงการประชุมวิชาการ

ประจําปี 2563

ส.ค.63 300,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP58 การบรรยายหัวข้อ "การใช้

เทคโนโลยีการตรวจ

วินิจฉัยโรคเพื่อประโยชน์ใน

การวิจัย"

พ.ย.63 8,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 "การใช้โปรแกรม End 

Note เพื่อการวิจัย

พ.ค.63 4,000 งบวิจัย งานวิจัย

11.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ทางการแพทย์ การศึกษา และการวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP60 แนวทางการขอรับทุนการ

วิจัยและนวัตกรรมใน

ประเด็นสําคัญของประเทศ

มิ.ย.63 12,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP61 โครงการอบรมการ

ประยุกต์ใช้ระบบลีนในการ

ดําเนินงานวิจัย

ก.ค.63 20,000 งบวิจัย งานวิจัย

RAP62 โครงการอบรมการสืบค้น

สารสนเทศ ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่าน 

SWU Discovery

ต.ค.62-ก.ย.63 0 เงินรายได้ งานห้องสมุด

SAP44 โครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ด้าน

แพทยศาสตรศึกษาเข้าสู่

ระดับสากล

ส.ค.-ก.ย.63           200,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์

ใช้ทุน

12. ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานความเส่ียง

12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานความเส่ียงตาม 

SIMPLE (Patient  Safety Goal)

ร้อยละ 80 12.1.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงาน

SAP45 โครงการอบรมการใช้

โปรแกรมระบบสารสนเทศ

งานพัฒนาคุณภาพ

ส.ค.63 0 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
ศูนย์คุณภาพ

RAP63 โครงการอบรบพื้นฐานการ

จัดการความขัดแย้งและ

ความเส่ียงในระบบ

สาธารณสุข

เม.ย.63 85,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

SAP46 โครงการพัฒนาตามหลัก 2P 

 Safety

ศูนย์คุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

 - โครงการ Walk Rally ก.พ.63 25,000 งบพัฒนาคุณภาพ 

(HA,TQA)
งานพัฒนาคุณภาพ

RAP64 โครงการพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติการสูติศาสตร์หัตถการ

มิ.ย.-ก.ค.63 10,000 เงินรายได้ สาขาวิชาสูติ-นรี

เวชกรรม

SAP47 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านการระบุตัวผู้ป่วย

งานส่ือและ

สารสนเทศ/หน่วย

เวชระเบียนและ

สถิติ

RAP65 โครงการเคร่ืองฝึกการผ่าตัด

ส่องกล้องควบคุมตําแหน่ง

ด้วยคอมพิวเตอร์

ต.ค.62-ก.ค.63 30,000 เงินรายได้ สาขาวิชา

ศัลยกรรม

12.2 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม ร้อยละ 

5

12.2.1 สร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มี

อยู่

SAP48 โครงการบริหารพื้นที่เพื่อ

สร้างรายได้

บริหารทรัพย์สิน

 - โครงการอบรม“การ

จัดการเชิงธุรกิจ พัฒนาพื้นที่

เพื่อสร้างรายได้”

ก.พ.-เม.ย. 63 30,000 เงินรายได้ งานเวชนิทัศน์/

งานบริหาร

ทรัพย์สิน

12.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

การปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา

ร้อยละ 80 12.3.1 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้

บัณฑิต

SAP49 โครงการร่วมตรวจเย่ียมและ

ประเมินบัณฑิต

ต.ค.62-ส.ค.63             20,000 เงินรายได้ งานแพทยศาสตร

ศึกษาและแพทย์ใช้ทุน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

13.1 ร้อยละการบริหารงบประมาณ 

และทรัพยากร

     13.1 (1) ร้อยละของหน่วยงานท่ี

ใช้เทคโนโลยีมา Lean ในการ

ปรับปรุงกระบวนงาน

ร้อยละ 30 13.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ

แก้ไขปัญหาในทุกหน่วยงานอย่าง

เหมาะสม

SAP50 โครงการ Lean ที่นํา

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

            20,000 เงินรายได้ คณะกรรมการ

พัฒนาการจัดการ

ความรู้และการ

บริหารจัดการ

แบบลีน

     13.1 (2) ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี

 Unit Cost ลดลงต่อปี

ร้อยละ 70 13.1.2 ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้

ของส้ินเปลือง

SAP51 โครงการปรับราคาวัสดุและ

ครุภัณฑ์ลดลง (ร้อยละ 20/

รายการ)

คณะกรรมการ

วัสดุเวชภัณฑ์

SAP52 โครงการลดการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

SAP53 โครงการลดการใช้ผลิตภัณฑ์

จากถุงพลาสติก

ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

 SAP54 โครงการคัดแยกขยะ ฝ่ายกายภาพ

ส่ิงแวดล้อมฯ

SAP55 โครงการควบคุมวัสดุคงคลัง 

(กิจกรรมการใช้บาร์โค้ด)

คณะกรรมการ

วัสดุเวชภัณฑ์

SAP56 โครงการให้ความรู้แก่

บุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข/Unit Cost

ต.ค.62- ก.ย.63 85,000 เงินรายได้ คณะกรรมการ 

Unit Cost

13. กระบวนการทํางาน

อย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

ร้อยละ 70 14.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การพัฒนาบุคลากร

SAP57 โครงการพัฒนาบุคลากรผ่าน

 E - Learning

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

14.1.2 พัฒนาบุคลากรตามแผน 

Excellent Center, Expert Center

 และมาตรฐานวิชาชีพ

SAP58 โครงการ Talent Person 

Management

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

RAP66 โครงการทันตกรรมในผู้ป่วย

สูงอายุ

ต.ค.62-ก.ย.63 5,500 เงินรายได้ งานทันตกรรม

RAP67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การติดอาวุธสําหรับผู้บริหาร

ใหม่

พ.ย.-ธ.ค.63 30,000 เงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

RAP68 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้

นิเทศ ฝ่ายการพยาบาล

พ.ย.62-พ.ค.63 24,000 เงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

RAP69 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหม่ ฝ่ายการพยาบาล

เม.ย.-ก.ค.63 20,000 เงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

RAP70 โครงการความรู้เรื่องยา 

สําหรับพยาบาล

ม.ค.-มี.ค.63 10,000 เงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

RAP71 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหม่

69,000 เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

RAP72 โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ 30,000 เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

14.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการ

พัฒนาตาม Individual 

Development Plan ตาม EC/ ศูนย์

เช่ียวชาญ

14. บุคลากรมีการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Hospital and Smart Head and Smart Hand)

ค่าเป้าหมาย
2563

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

RAP73 โครงการ “ บริการด้วยใจ 

สร้างสายใย     สู่ความสําเร็จ

 ”

40,000 เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

RAP74 โครงการสร้างความก้าวหน้า

ในสายปฏิบัติการ

40,000 เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

RAP75 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ดูแลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม

ก.พ.63 10,000 เงินรายได้ สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม

RAP76 โครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้

บุคลากรในภาควิชาโสต ศอ 

นาสิกวิทยา

ตลอด

ปีงบประมาณ

3,500 เงินรายได้ สาขาวิชาโสต ศอ

 นาสิกวิทยา

RAP77 โครงการคัดกรองผู้ป่วย ก.พ.63 20,000 เงินรายได้ สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP78 โครงการ Update infection

 control in dental 

Practice

ต.ค.62-ก.ย.63 2,000 เงินรายได้ งานทันตกรรม

15.  มีวัฒนธรรมองค์กร

แบบ Learning 

Organization

15.1 ร้อยละนวัตกรรม, CQI และ KM

 ที่ผ่านกระบวนการ PDCA

ร้อยละ 75 15.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ

การสร้าง จัดเก็บคลังความรู้ และการ

ประชาสัมพันธ์ให้นําไปใช้ประโยชน์

SAP59 โครงการสร้างคลังความรู้

ขององค์กร

20,000 เงินรายได้ คณะกรรมการ

พัฒนาการจัดการ

ความรู้และการ

บริหารจัดการ

แบบลีน

RAP79 โครงการ PCMC BOOK 

FAIR 2020

มิ.ย.63 0 เงินรายได้ งานห้องสมุด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเสริมคุณธรรม ปลูกศรัทธา ควบคู่สุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง (Smart Heart and Smart Virtue)

ค่าเป้าหมาย
2563

16. สังคมเกิดความเช่ือม่ัน

และศรัทธาต่อ ศปช

ร้อยละ 

80

16.1.1 การมีส่วนร่วมของสังคมใน

การสร้างศรัทธาต่อ ศปช

SAP60 โครงการจิตอาสาสอน CPR 

ในชุมชน/วัด/โรงเรียน และ

สถานท่ีอื่นๆ นอก ศปช

คณะกรรมการ

ช่วยฟื้นคืนชีพ

 - โครงการจิตอาสาเพื่อ

ประชาชน

ต.ค.62-ก.ค.63 0 เงินรายได้ สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

RAP80 โครงการปฐมพยาบาลและ

ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

ก.ย.63 10,000            เงินรายได้ สาขาวิชาเวช

ศาสตรฉุ์กเฉิน

RAP81 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กู้ชีพข้ันพื้นฐานสําหรับ

ประชาชนในพื้นที่อําเภอปาก

เกร็ด

408,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

SAP61 โครงการส่ือประชาสัมพันธ์

สุขภาพ ผ่าน Social Media

งานเวชนิทัศน์/

องค์กรแพทย์

SAP62 โครงการให้ความรู้ป้องกัน

โรคในชุมชน

สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว/

คณะกรรมการศูนย์

ความเป็นเลิศ

RAP82 โครงการอบรมนมแม่ในเด็ก

ดีและเด็กป่วย

มิ.ย.63 5,000              เงินรายได้ สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม

RAP83 โครงการ Newborn Day พ.ค.63 13,000            เงินรายได้ สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม

RAP84 โครงการโภชนการเพื่อ

สุขภาพและโภชนาการ

บําบัดสําหรับผู้ป่วยโรคไต

มี.ค.63 15,000            เงินรายได้ สาขาวิชาอายุร 

กรรม

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ

16.1 VOS (Voice of Society) 

ระดับความเช่ือถือ เช่ือม่ัน และศรัทธา

ต่อ ศปช

(ใช้เครื่องมือการวัดระดับศรัทธาและ

เช่ือถือของสังคม)

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพ

ันธ
กิจ
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RAP85 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ยาสะลายล่ิมเลือด

ก.ค.-ส.ค.63 10,000            เงินรายได้ สาขาวิชาอายุร 

กรรม

RAP86 โครงการบริการวิชาการ

ภาวะหัวใจล้มเหลวเน่ืองใน

วันมหิดล

ส.ค.-ก.ย.63 2,000              เงินรายได้ สาขาวิชาอายุร 

กรรม

RAP87 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

โดยจิตอาสาหมอจ๋ิว

พ.ย.62- มิ.ย.63 700,000 งบบริการวิชาการ สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP88 โครงการส่งเสริมและป้องกัน

ทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยของ

เครือข่ายหลักประกัน

สุขภาพศูนย์การแพทย์

ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ต.ค.62-ก.ย.63 92,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

งานทันตกรรม

RAP89 โครงการส่งเสริมและป้องกัน

ทันตสุขภาพนักเรียน

ประถมศึกษาของเครือข่าย

หลักประกันสุขภาพศูนย์

การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

ต.ค.62-ก.ย.63 174,400 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

งานทันตกรรม

RAP90 โครงการป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออกและโรค

ซิกา

ตลอด

ปีงบประมาณ

490,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

RAP91 โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งการป้องกันควบคุม

โรคในสถานสงเคราะห์

ตลอด

ปีงบประมาณ

380,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว
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RAP92 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาหารปลอดโรค ผู้บริโภค

ปลอดภัย

ตลอด

ปีงบประมาณ

300,000 งบเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

สาขาวิชาเวช

ศาสตร์ครอบครัว

SAP63 โครงการหน่วยแพทย์

เคล่ือนที่ในชุมชน

ประธานหน่วย

แพทย์

 - โครงการหน่วยแพทย์

เฉพาะกิจเพื่อผู้ประสบภัย

ธรรมชาติในเขตจังหวัด

นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ต.ค. 62 - ก.ย.63 50,000 เงินรายได้ หน่วยแพทย์

พระราชทาน

RAP93 โครงการหน่วยแพทย์

พระราชทานในสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จํานวน 

4 ครั้ง

ต.ค.62-ก.ย.63 880,000 งบประมาณ

แผ่นดิน

หน่วยแพทย์

พระราชทาน

RAP94 โครงการหน่วยแพทย์

พระราชทานในสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ธ.ค.62 225,000 โครงการหน่วย

แพทย์เคล่ือนที่

หน่วยแพทย์

พระราชทาน
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17.1.1 CRM : Customer Relation 

Management

SAP64 โครงการพัฒนาการ

ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า (VOC Management)

30,000            เงินรายได้ คณะกรรมการ

การจัดการเสียง

ของลูกค้า

SAP65 โครงการดูแลผู้รับบริการ

ที่มาจากภาครัฐ/ชําระเงินเอง

 กลุ่มประกันชีวิต

ต.ค.62-ก.ย.63 24,000            เงินรายได้ งานเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข

18.  มีระบบและกลไกใน

การบริหารที่เป็น

โรงพยาบาลคุณธรรม

18.1  ร้อยละการผ่านเกณฑ์

โรงพยาบาลคุณธรรม

ร้อยละ 

70

18.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการ

ตามโรงพยาบาลคุณธรรมที่เป็นเลิศ

SAP66 โครงการจัดระบบ Palliative

 Care ต้ังแต่โรงพยาบาล

จนถึงบ้านตามความต้องการ

และความเช่ือทางศาสนา

สาขาวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัว/CoP 

Palliative 

Care/CoPเยียวยาใจ

ด้วยธรรมะ

SAP67 โครงการ PCMC Home 

Health Care

มิ.ย.-ส.ค.63 2,865,600 งบกองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล

SAP68 โครงการเยียวยาใจด้วยธรรมะ เม.ย.63             30,000 เงินรายได้ CoPเยียวยาใจ

ด้วยธรรมะ

SAP69 โครงการสร้างระบบการดูแล

ผู้ป่วยตามหลักศาสนาอิสลาม

ต.ค.61-ส.ค.63             20,000 เงินรายได้ CoPเยียวยาใจ

ด้วยธรรมะ

SAP70 โครงการอาหารฮาล้าล งานโภชนาการ

SAP71 โครงการสร้างระบบการดูแล

ผู้ป่วยตามหลักศาสนาคริสต์

ม.ค.-ก.ค.63             20,000 เงินรายได้ CoPเยียวยาใจ

ด้วยธรรมะ

คุณ
ภา

พก
าร

บร
ิกา

ร

17. ผู้รับบริการต้องการให้ 

ศปช เคียงข้างทุกช่วงเวลา

ของชีวิต ultimate 

customer

17.1 การสร้าง Customer 

Engagement

       17.1 (1) ร้อยละการกลับมาใช้

ซ้ํา ต้ังแต่ ครั้งที่ 2 ข้ึนไป ของ

ผู้รับบริการรายใหม่ในปีน้ัน

       17.1 (2) ร้อยละการบอกต่อ

ของผู้รับบริการ

 

ร้อยละ 

85

ร้อยละ 

85
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SAP72 โครงการปรับปรุงสถานท่ี

และส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เยียวยาตามหลักธรรมเวชที่

สอดคล้องกับหลักธรรมของ

ทุกศาสนา

ต.ค.61-ส.ค.63 300,000 งบลงทุน CoPเยียวยาใจ

ด้วยธรรมะ

SAP73 โครงการอบรมความรู้ตาม

หลักศาสนาสําคัญ

ก.พ.63             30,000 เงินรายได้ CoPเยียวยาใจ

ด้วยธรรมะ

SAP74 โครงการปฏิบัติธรรม ม.ค.-ก.ค.63             50,000 เงินรายได้ ชมรมจริยธรรม

SAP75 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

และประเมินสมรรถนะ

ตามอัตลักษณ์โรงพยาบาล

คุณธรรม

คณะกรรมการ

บริหารพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

RAP95 โครงการสืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย

ตลอด

ปีงบประมาณ

0 เงินรายได้ ชมรมจริยธรรม

RAP96 โครงการถวายสักการะวัน

มหิดล

ก.ย.63 10,000            เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

RAP97 โครงการหนุน้อยจิตแจ่มใส

ร่างการแข็งแรง

ม.ค.63 20,000            เงินรายได้ สาขาวิชากุมาร

เวชกรรม
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RAP98 โครงการครบรอบ 12 ปี 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท

ภิกขุ ชลประทาน

ต.ค.62 250,000 งบกองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

งานบริหารและ

ธุรการ

RAP99 โครงการสายสัมพันธ์กีฬา

ปัญญาชล

ม.ค.63 300,000 งบกองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

RAP100 โครงการงานแสดงมุฑิตาจิตผู้

เกษียณอายุราชการ

ก.ย.63 300,000 งบกองทุนพัฒนา

โรงพยาบาล

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลปร
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