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สารบัญ

หนวยงานสวนกลาง หนา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กองกลาง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารการคลัง
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม
กองกฎหมาย
กลุมตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง
กลุมตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท
สำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักสารนิเทศ
สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองการพยาบาล

1
5
7

11
17
25
29
34
38
40
43
45
49
52
56
61



หนวยงานสวนกลาง หนา
17
18
19
20
21
22
23

กองการตางประเทศ
กองตรวจราชการ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กองบริหารการสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานรัฐมนตรี
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

67
69
78
82
88
93
96



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนา
เขตสุขภาพท่ี 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

100
105
110
112
119
124
126
131

เขตสุขภาพท่ี 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

136
137
140
144
148

เขตสุขภาพท่ี 3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

155
158



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

165
176
180

เขตสุขภาพท่ี 4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง

186
195
198
209
214
220
222
226

เขตสุขภาพท่ี 5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

231
237
243
245
248



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

255
257
260

เขตสุขภาพท่ี 6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว

262
264
269
271
274
277
280
283

เขตสุขภาพท่ี 7
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด

286
288
292
298



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนา
เขตสุขภาพท่ี 8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

302
306
310
312
314
318
322

เขตสุขภาพท่ี 9
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

327
329
331
333

เขตสุขภาพท่ี 10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

336
340
342
344



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 348

เขตสุขภาพท่ี 11
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี

350
353
357
360
363
370
374

เขตสุขภาพท่ี 12
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

378
381
384
389
391
394
397



โรงพยาบาลศูนย หนา
เขตสุขภาพท่ี 1

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลนครพิงค
โรงพยาบาลลำปาง

399
401
408

เขตสุขภาพท่ี 2
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลอุตรดิตถ

412
415

เขตสุขภาพท่ี 3
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 419

เขตสุขภาพท่ี 4
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลสระบุรี

420
424
429

เขตสุขภาพท่ี 5
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลราชบุรี

431
436



โรงพยาบาลศูนย หนา
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

439
441

เขตสุขภาพท่ี 6
โรงพยาบาลพระปกเกลา
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

446
450
452
455
459
462

เขตสุขภาพท่ี 7
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลรอยเอ็ด

466
472

เขตสุขภาพท่ี 8
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลอุดรธานี

479
480

เขตสุขภาพท่ี 9
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 485



โรงพยาบาลศูนย หนา
โรงพยาบาลบุรีรัมย
โรงพยาบาลสุรินทร

487
492

เขตสุขภาพท่ี 10
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 496

เขตสุขภาพท่ี 11
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

500
502
507

เขตสุขภาพท่ี 12
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลหาดใหญ

510
514
516



โรงพยาบาลท่ัวไป หนา
เขตสุขภาพท่ี 1

โรงพยาบาลจอมทอง
โรงพยาบาลฝาง
โรงพยาบาลนาน
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคำ
โรงพยาบาลแพร
โรงพยาบาลศรีสังวาลย
โรงพยาบาลลำพูน

520
522
526
530
532
536
541
543

เขตสุขภาพท่ี 2
โรงพยาบาลแมสอด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โรงพยาบาลเพชรบูรณ
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

545
550
556
559
562

เขตสุขภาพท่ี 3
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

567
570



โรงพยาบาลท่ัวไป หนา
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลอุทัยธานี

578
583

เขตสุขภาพท่ี 4
โรงพยาบาลนครนายก
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช
โรงพยาบาลบานหม่ี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลสิงหบุรี
โรงพยาบาลอินทรบุรี
โรงพยาบาลอางทอง

585
587
597
602
607
608
613
615
619

เขตสุขภาพท่ี 5
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลมะการักษ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
โรงพยาบาลหัวหิน

625
627
630
634



โรงพยาบาลท่ัวไป หนา
โรงพยาบาลพระจอมเกลา
โรงพยาบาลบานโปง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
โรงพยาบาลกระทุมแบน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี๑๗

637
640
643
645
647
658
662

เขตสุขภาพท่ี 6
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลกบินทรบุรี
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
โรงพยาบาลบางพลี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว
โรงพยาบาลอรัญประเทศ

666
670
672
675
679
683
687
689



โรงพยาบาลท่ัวไป หนา
เขตสุขภาพท่ี 7

โรงพยาบาลกาฬสินธุ
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โรงพยาบาลมหาสารคาม

691
699
702
704

เขตสุขภาพท่ี 8
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลกุมภวาป

709
711
713
721
723
731
738



โรงพยาบาลท่ัวไป หนา
เขตสุขภาพท่ี 9

โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
โรงพยาบาลปากชองนานา
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลปราสาท

740
744
747
751
755

เขตสุขภาพท่ี 10
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลวารินชำราบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

760
763
767
768
772
774
775



โรงพยาบาลท่ัวไป หนา
เขตสุขภาพท่ี 11

โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลทุงสง
โรงพยาบาลสิชล
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลตะก่ัวปา
โรงพยาบาลระนอง
โรงพยาบาลเกาะสมุย

780
784
786
788
790
793
795
797

เขตสุขภาพท่ี 12
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
โรงพยาบาลปตตานี
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลเบตง
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสตูล

799
800
802
804
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คำนำ
การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคเพื่อประกาศเจตนารมณของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขท่ีจะดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะทำใหประชาชนเกิดความม่ันใจ  ศรัทธา  และไววางใจ  และเกิดประโยชนสูงสุด
แกประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดประกาศนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใหหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายฯ และดำเนินการตามโครงการ/
แผนปฏิบัติการท่ีกำหนด

บัดนี้ หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  ไดจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายฯ และดำเนินการตาม
โครงการ/แผนปฏิบัติการที่กำหนดแลว กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดรวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการองรับ
นโยบายฯ รอบ 12 เดือน ของหนวยงานตางๆในสังกัด รวมเปนจำนวนโครงการ/แผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 401 โครงการ แบงออกเปนโครงการ/แผนปฏิบัติการสวนกลาง
42 โครงการ และโครงการ/แผนปฏิบัติการสวนภูมิภาค 359 โครงการ

หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร เจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของทุกทานในการนำขอมูลไปใชในการดำเนินงานใน
ปงบประมาณตอไป เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน ผูรับบริการและประชาชนตอไป

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 

1                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองกลาง จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 05 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ประวิช ศาตะมาน โทรศพัท์ : 025901671 อีเมล์ : prawitss1@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย รุ่งทิวา วิจารณาญาณ โทรศัพท์ : 025901196 อีเมล์ : rungtiwa.w@healht.moph.go.th 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ : 243540 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้
บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อ
นโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน 

ธันวาคม 2561 ดำเนินการแจ้งเวียน ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
ดำเนินงานมาตรการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอย (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 
2561) ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้
และเข้าใจนโยบายการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างทั่วถึง 

ไม่มี ดำเนินการแจ้งเวียน ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
ดำเนินงานมาตรการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอย (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 
2561) ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้
และเข้าใจนโยบายการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างทั่วถึง 

ไม่มี 

2 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การ
เป็นประธานคณะทำงาน 

ธันวาคม 2561 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ตามคำสั่ง 
สป ที่ 4390/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะทำงานปฏิบตัิการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานคณะทำงาน 

ไม่มี ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ตามคำสั่ง 
สป ที่ 4390/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะทำงานปฏิบตัิการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานคณะทำงาน 

ไม่มี 



 

2                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 จัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอย เพื่อให้บุคลากรถือเป็นหลักในการ
ดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ 

ธันวาคม 2561 กองกลาง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานเพื่อให้บุคลากรถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี กองกลาง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานเพื่อให้บุคลากรถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี 

4 สำรวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณ
ขยะมูลฝอยของหน่วยงาน 

มกราคม - มีนาคม 2562 มีการสำรวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยโฟมบรรจุอาหาร
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วพลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวของหน่วยงาน แบบบันทึก
ปริมาณข้อมูลขยะมูลฝอย (แบบสำรวจ) 
ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กำหนด 

ไม่มี มีการสำรวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยโฟมบรรจุอาหาร
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วพลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวของหน่วยงาน แบบบันทึก
ปริมาณข้อมูลขยะมูลฝอย (แบบสำรวจ) 
ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กำหนด 

ไม่มี 

5 มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

มกราคม - มีนาคม 2562 กองกลาง ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร 
และประชาชนทั่วไป โดยดำเนินกิจกรรม
รณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
บริเวณโรงอาหาร ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี กองกลาง ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร 
และประชาชนทั่วไป โดยดำเนินกิจกรรม
รณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
บริเวณโรงอาหาร ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี 

6 มีการสรุปผลการดำเนินงานการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอย เสนอผู้บริหาร 

มีนาคม 2562 , กันยายน 
2562 

ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย รอบ 6 
เดือน เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  

ไม่มี อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหารลง
นาม 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 

   



 

3                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองกลาง จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 07 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ณปภัช ศิริธรรม โทรศัพท์ : 025901176 อีเมล์ : wanjeab1980@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย รุ่งทิวา วิจารณาญาณ โทรศัพท์ : 025901196 อีเมล์ : rungtiwa.w@healht.moph.go.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบการจองรถยนต์ออนไลน์ของกองกลาง สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำระบบการจองรถยนต์ออนไลน์ ตุลาคม 2561-เมษายน 
2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ
ระบบการจองรถยนต์ราชการ
แบบออนไลน์ 

ไม่มี อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ
ระบบการจองรถยนต์ราชการแบบ
ออนไลน์ 

ไม่มี 

2 ออกแบบ และปรับปรุง แก้ไข ระบบการ
ของรถยนต์ออนไลน์ของกองกลาง 

ตุลาคม 2561-เมษายน 
2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ออกแบบระบบการจองรถยนต์
ราชการออนไลน์ 

ไม่มี อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ
ระบบการจองรถยนต์ราชการแบบ
ออนไลน์ 

ไม่มี 

3 ทดลองระบบของรถยนต์ออนไลน์ โดย
เจ้าหน้าที่กองกลาง 

พฤษภาคม - กันยายน 2562 - - จัดประชุมทดลองระบบการจอง
รถยนต์ออนไลน์ บริษัทผู้รับจอง
และเจ้าหน้าที่กองกลาง 

พบว่ายังมีปัญหา จากระเบียบ
การใช้รถยนต์ราชการ 

4 ดูแล ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผล
การใช้งานระบบการจอง
รถยนต์ราชการออนไลน์ เพื่อใช้
ในการปรับปรุงระบบฯ 

ไม่มี ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการใช้
งานระบบการจองรถยนต์ราชการ
ออนไลน์ เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ระบบฯ 

ไม่มี 



 

4                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 ทำแบบประเมินผลวัดความพึงพอใจ การ
ใช้ระบบการจองรถยนต์ออนไลน์ของ
กองกลาง 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 - - สำรวจระดับความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบการจองรถยนต์ออนไลน์ 

มีข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินการปรับปรุงระบบ 

6 นำข้อมูลการประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาระบบการจองรถยนต์
ออนไลน์ของกองกลาง 

สิงหาคม - กันยายน 2562 - - ทำการประเมินผลและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบ
การจองรถยนต์ออนไลน์ของ
กองกลาง 

เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้เป็น
โปรแกรมสำเร็จรูป ไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขระบบตามที่
แจ้งได้ 

7 สรุปผลการประเมินผลวัดความพึงพอใจ
การใช้งานระบบการของรถยนต์ออนไลน์
ของกองกลาง 

สิงหาคม - กันยายน 2562 - - เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจใช้ระบบ
การจองรถยนต์ออนไลน์ แต่ยังมี
ปัญหาระบบที่ใช้ยังไม่ได้ตรงตาม
ความต้องการ กองกลางได้นำข้อมูล
ผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงระบบการจองรถยนต์
ออนไลน์ต่อไป ผลความพึงพอใจ
ร้อยละ 81.50 

เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้เป็น
โปรแกรมสำเร็จรูป บริษัทผู้รับ
จ้างไม่สามารถดำเนินการแก้ไข
ระบบตามที่แจ้งได้ 

8 นำผลประเมินฯ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การของรถยนต์ออนไลน์ของกองกลาง 

สิงหาคม - กันยายน 2562 - - เสนอผู้บริหารให้มีการจัดหา
โปรแกรมเฉพาะ สำหรับใช้ในการ
จองรถยนต์ออนไลน์ของกองกลาง 
เพื่อให้รองรับการใช้งานและเป็นไป
ตามระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ  

รอพิจารณา 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก" 

   



 

5                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว เกศรินทร์ ชี้แจง โทรศัพท์ : 025901674 อีเมล์ : ketrin.13@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว เกศรินทร์ ชี้แจง โทรศัพท์ : 025901674 อีเมล์ : Ketrin.13@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นโยบายด้านองค์กร) งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ระบบการดูผลคะแนนสอบ ของผู้สมัคร
สอบแข่งขัน  

ไตรมาสที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบการ
ดูผลคะแนนสอบ ของผู้สอบ
แข่งขันได้ 

-  ผู้สอบแข่งขันสามารถเข้าใช้
ระบบ เพื่อดูผลการสอบแข่งขัน
ได้สะดวก รวดเร็ว 

- 

2 การจัดทำทะเบียนประวัติออนไลน์ ของ
ข้าราชการบรรจใุหม่  

ไตรมาสที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบ
ทะเบียนประวัติออนไลน์ ของ
ข้าราชการบรรจใุหม่ 

-  ข้าราชการใหม่สามารถส่ง
ข้อมูลและ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ทำให้
สะดวกรวดเร็ว และ ลดการใช้
กะดาษ 

- 

3 การให้บริการข้อมูลสถานการณ์กำลังคน 
แก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  

ไตรมาสที่ 1 - 4 อยู่ระหว่างจัดทำระบบการ
ให้บริการข้อมูลสถานการณ์
กำลังคน แก่ผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข 

-  อยู่ระหว่างจัดทำระบบการ
ให้บริการข้อมูลสถานการณ์
กำลังคน แก่ผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข 

เปลี่ยนเจ้าหน้าผู้จัดทำระบบฯ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

6                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว เกศรินทร์ ชี้แจง โทรศัพท์ : 025901674 อีเมล์ : ketrin.13@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว เกศรินทร์ ชี้แจง โทรศัพท์ : 025901674 อีเมล์ : Ketrin.13@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นโยบายด้านผู้ปฏิบัติ) งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ลดแป้ง ลดหวาน อาหารว่างภาคบ่าย ชื่อกิจกรรม “แป้งหวาน 
เราเลิกกันเถอะ”  
= ในการจัดประชุม อาหารว่างภาคบ่าย เครื่องดื่มจะเป็น กาแฟ
ดำ หรือน้ำผัก น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีรสหวานน้อยที่ให้
คุณประโยชน์ต่อร่างกาย และอาหารว่างจะเป็น ผลไม้ หรือ 
ธัญพืช เช่น ข้าวโพดฝาน พักทองนึ่ง กล้วยนึ่ง เป็นต้น โดยจะงด
ขนมหวาน และ ขนมที่มีแป้ง นม เนย  

ไตรมาสที่ 1 - 4 เริ่มดำเนินการกิจกรรม "แป้งหวาน เรา
เลิกกันเถอะ” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 

-  ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
โครงการ 

- 

2 ออกกำลังกาย ชื่อกิจกรรม “ขยับกายวันละนิด พิชิตออฟฟิศซินโด
รม”= เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย โดยใช้ท่าง่าย ๆ 
เพื่อให้ร่างกายได้ขยับที่บริเวณข้างโต๊ะทำงานของตนเอง วันละ
ประมาณ 5 – 10 นาที ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 น. 
ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม จะทำให้ลดความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ เช่น 
โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 

ไตรมาสที่ 1 - 4 เริ่มดำเนินการกิจกรรม “ขยับกายวันละ
นิด พิชิตออฟฟิศซินโดรม”ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

-  ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
โครงการ 

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  หน่วยงานมีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารการคลัง จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 13 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 14 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชนิวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา โทรศัพท์ : 0 2590 1288 อีเมล์ : svlokita.shinw@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นิภาพร ธิอุด โทรศัพท์ : 0-2590-1225 อีเมล์ : piglet.por@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การลดปริมาณการใช้กระดาษด้วย QR Code ในการจัดส่งรายงานสถานะใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณฯ จากระบบ GFMIS และ
ระบบงบประมาณของกองบริหารการคลัง 

ต.ค. 2561 -ก.ค. 2562 ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณฯ จากระบบ GFMIS 
และระบบงบประมาณของกอง
บริหารการคลัง 

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้แก่หน่วยงาน 
(ส่วนกลาง) เรื่อง รายงานสถานะการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2562 พร้อมจัดทำรายงานดังกล่าว เป็น 
QR Code 

ต.ค. 2561 -ก.ค. 2562 หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานใน
สังกัด (ส่วนกลาง) เพื่อรายงาน
สถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 
โดยการจัดทำ QR Code เพื่อ
ดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว เป็น
การลดปริมาณการใช้กระดาษ  

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

3 นำรายงานสถานะการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
หน่วยงาน (ส่วนกลาง) เผยแพร่บน 
website ของกองบริหารการคลัง 

ต.ค. 2561 -ก.ค. 2562 หน่วยงาน (ส่วนกลาง) สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสาร QR Code 
ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหาร
การคลังได้ 

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 



 

8                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความ
พึงพอใจต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ QR 
Code ของหน่วยงาน(ส่วนกลาง 

ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - มีแบบสอบถามเพื่อให้หน่วยงาน
(ส่วนกลาง)ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ QR Code ว่ามีความ
พึงพอใจมากน้อยเพียงใดต่อการรายงานถา
นะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยไม่ทำแจ้งเวียน
เป็นหนังสือ (กระดาษ) ตามหนังสือแจ้ง
เวียน ที่ สธ 0206.02/ว1294 ลงวันที่ 
17 มิถุนายน 2562 

- 

5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
ความพึงพอใจฯ ต่อผู้อำนวยการกอง
บริหารการคลัง 

ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ - สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
ความพอใจต่อผู้อำนวยการกองบริหารการ
คลัง รอบ 12 เดือน มีความพึงพอใจฯ 
โดยรวม ในระดับ มาก 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก" 

   



 

9                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารการคลัง จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 04 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 13 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 14 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สาลิกา หยังสู โทรศัพท์ : 0 2590 1279 อีเมล์ : Saliga_Y@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นิภาพร ธิอุด โทรศัพท์ : 0-2590-1225 อีเมล์ : piglet.por@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จิตอาสากองบริหารการคลังสัญจร งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง 
จัดประชุมเพื ่อจัดทำโครงการจิตอาสา
บำเพ ็ญประโยชน ์ต ่อสาธารณะ ตาม
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกอง
บริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

ม.ค. 2562 จัดประชุมเพื่อจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์กรที่ดีของกองบริหารการคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวัน 
พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อชี้แจงแนว
ทางการจัดทำแผนงาน/โครงการรว่มกัน 

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

2 จัดทำแผนงาน/โครงการจิตอาสากอง
บริหารการคลังสญัจร  
เรื่อง แนะนำวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานใน
สังกัด สป. (ส่วนกลาง) และสสจ. 1 แห่ง 

ก.พ. 2562 1. ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการจิตอาสากอง
บริหารการคลังสญัจร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - 
กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้
ความรู้หน่วยงานในสังกัด สป. (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2 
ให้ความรู้สสจ. 1 แห่ง 2. โครงการวิทยากรจิตอาสา
กองบริหารการคลังสัญจร ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการ 
ตามหนังสือ ที่ สธ 0206.09.4/89 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ดำเนินการตามโครงการจิตอาสากอง
บริหารการคลังสญัจร เพื่อให้ความรู้กับ
หน่วยงานในสังกัด สป.(ส่วนกลาง) 

ก.พ. - มี.ค. 2562 ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จ โดยมีวิทยากร
จิตอาสากองบริหารการคลัง ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ในสังกัด 
สป. (ส่วนกลาง) หน่วยงานละ 2 ท่าน เข ้าร ่วม
โครงการ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 
9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.4/ว 371 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

4 ดำเนินการตามโครงการจิตอาสากอง
บริหารการคลังสญัจร ให้ความรู้กับ สสจ. 
1 แห่ง 

มิ.ย. - ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการตามโครงการฯ แล้ว 
โดยมีวิทยากรจิตอาสากอง
บริหารการคลัง ให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลังและพัสดุ ของ
สสจ.ปทุมธานี โรงพยาบาล
ปทุมธานี และโรงพยาบาล
ชุมชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ใน
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมสสจ.ปทุมธานี 
ตามหนังสือ ที่ สธ 
0206.09.4/650 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2562 

- 

5 สรุปผลและรายงาน ส.ค. - ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ - สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผลความพอใจต่อ
ผู้อำนวยการกองบริหารการ
คลัง รอบ 12 เดือน มีความพึง
พอใจฯ โดยรวม ในระดับ มาก 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 2 (ครั้ง/ปี) 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จารุวรรณ บัวชุม โทรศัพท์ : 025902492 อีเมล์ : jaruwan.lookpla@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จารุวรรณ บัวชุม โทรศัพท์ : 025902492 อีเมล์ : jaruwan.lookpla@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : กิจกรรมการลดใช้กระดาษโดยใช้คิวอาร์โค้ด ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมเพื่อ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2561 - 
พฤศจิกายน 2561 

1) คำสั่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ที่ 
25/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดี 2) คำสั่งกลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม ที่ 11/2562 ลงวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

- 1) คำสั่งกลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบ
คุณธรรม ที่ 25/2561 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำ และขับเคลื่อนนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดี 2) คำสั่งกลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม ที่ 11/2562 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แก้ไข 
และเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี 

- 

2 ออกแบบประเมินความพึงพอใจใน
การใช้คิวอาร์โค้ด 

พฤศจิกายน 2561 - 
ธันวาคม 2561 

ออกแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ Google 
ฟอร์ม ทางอีเมล์ 
discipline.moph.og@gmail.com 

- - - 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมกับผู้จัดทำวาระ และรายงาน
การประชุม 

พฤศจิกายน 2561 ประสานงานผู้รับผิดชอบการประชุมกลุ่มเสริมสร้าง
วินัยฯ ให้ทำเอกสารการประชุมกลุ่มเสริมสร้างวินัย
ฯ ผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์
โหลดเอกสารการประชุม 

- ประสานงานผู้รับผิดชอบการประชุมกลุ่ม
เสริมสร้างวินัยฯ ให้ทำเอกสารการประชุม
กลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ ผ่านคิวอาร์โค้ด 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเอกสาร 
การประชุม 

- 

4 จัดเรียงเอกสารที่เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการทำคิวอาร์
โค้ด 

พฤศจิกายน 2561 - 
กันยายน 2562 

เอกสารการประชุมกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม ครั้งที่ 8 – 10/2561 และครั้งที่ 1 – 
2 /2562 

- เอกสารการประชุมกลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม ครั้งที่ 3 – 6 /2562 

- 

5 จัดทำคิวอาร์โค้ด พฤศจิกายน 2561 - 
กันยายน 2562 

จัดทำคิวอาร์โค้ดผ่านทางเว็บไซต์ http://online-
barcode-generator.net/ 

- จัดทำคิวอาร์โค้ดผ่านทางเว็บไซต์ 
http://online-barcode-generator.net/ 
และเว็บไซต์ http://gg.gg 

- 

6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด พฤศจิกายน 2561 - 
กันยายน 2562 

ประชาสัมพันธ์โดยการปิดประกาศคิวอาร์โค้ด การ
ประชุมกลุ่มฯ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

- ประชาสัมพันธ์โดยการปิดประกาศคิวอาร์
โค้ด การประชุมกลุ่มฯ ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 

- 

7 รวบรวมแบบประเมินผลความพึง
พอใจ 

กันยายน 2562 - - หนังสือ สธ 0218.03.1/60 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2562 รวบรวมแบบประเมิน
ความพึงพอใจผ่าน Google ฟอร์ม ทาง
อีเมล์ discipline.moph.og@gmail.com 

- 

8 วิเคราะห์ผลประเมินความประเมิน
ความพึงพอใจ 

กันยายน 2562 - - สรุปแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
การลดใช้กระดาษโดยใช้ คิวอาร์โค้ด 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 ของกลุ่ม
เสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม 

- 

9 สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม (รอบ 6 เดือน, 12 
เดือน)  

มีนาคม 2562 และ 
กันยายน 2562 

สธ 0218.02.21/12 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

- หนังสือ สธ 0218.02.21/18 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบ 12 เดือน 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

10 สรุปผลการดำเนินงานส่งกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (รอบ 6 เดือน, 12 
เดือน)  

มีนาคม 2562 และ 
กันยายน 2562 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติ
การ และรายงานผล การดำเนินงานตาม
นโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก" 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 13 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อรุณกมล แซ่กู้ โทรศัพท์ : 025901417 อีเมล์ : poiarunka@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จารุวรรณ บัวชุม โทรศัพท์ : 025902492 อีเมล์ : jaruwan.lookpla@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการวิทยากรจิตอาสา กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 0.00 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เสนอโครงการ 
และวางแผนแนวทางการดำเนินงาน 

ธันวาคม 2561 1) คำสั่งกลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบ
คุณธรรม ที่ 25/2561 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี 2) คำสั่งกลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม ที่ 11/2562 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แก้ไข
และเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดี 3) โครงการวิทยากรจิต
อาสา พร้อมรายละเอียดการดำเนินงาน 

- 1) คำสั่งกลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบ
คุณธรรม ที่ 25/2561 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2561 แต่งตั้ง คณะทำงาน
จัดทำและ ขับเคลื่อนนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดี 2) คำสั่งกลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม ที่ 11/2562 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง 
แก้ไขและเพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน จัดทำและขับเคลื่อน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 3) 
โครงการวิทยากร จิตอาสา พร้อม
รายละเอียดการดำเนินงาน 

- 

2 จัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน มกราคม 2562 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0218.02.1/ ว
3899 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0218.02.1/ ว 
3899 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 รับหนังสือตอบรับของหน่วยงาน และทำ
หน้าที่ติดต่อประสานงาน 

กุมภาพันธ์ 2562- 
มีนาคม 2562 

1) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 
0216/3125 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
2561 2) กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ และ
หลักประกันสุขภาพ ที่ สธ 
0210.01/60 ลงวันที่ 10 มกราคม 
2562 3) กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ 
0214/71 ลงวันที่ 21 มกราคม 
2562 4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ที่ สธ 0217.03/739 ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2562 

- 1) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 
0216/3125 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
2561 2) กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ และ
หลักประกันสุขภาพ ที่ สธ 
0210.01/60 ลงวันที่ 10 มกราคม 
2562 3) กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ 
0214/71 ลงวันที่ 21 มกราคม 
2562 4) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ที่ สธ 0217.03/739 ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2562 

- 

4 ประสานงานกับวิทยากร เมษายน 2562  - - ประสานงานกับวิทยากรภายในกลุ่มงาน 
เพื่อกำหนดตารางเวลาในการบรรยาย 

- 

5 ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการ
บรรยาย 

เมษายน 2562-
พฤษภาคม 2562 

- - ดำเนินการจัดเตรียมสไลค์ประกอบการ
บรรยาย 

- 

6 ไปบรรยายตามหน่วยงาน พฤษภาคม 2562 - - -วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ไป
บรรยายให้กับกองเศรษฐกิจสุขภาพและ 
หลักประกันสุขภาพ -วันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 ไปบรรยายให้กับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต -วันที่ 4 
มิถุนายน 2562 ไปบรรยายให้กับกลุ่ม
งานพัฒนาระบบบริหาร  

- 

7 ประเมินผลโครงการ พฤษภาคม 2562- 
มิถุนายน 2562 

- - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำแบบ
สรุปผลการดำเนินการโดยเผยแพร่ ใน
เว็บไซต์กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 

- 

8 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม มิถุนายน 2562 - - เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม  - 

9 นำเสนอโครงการต่อผู้อำนวยการกลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  

กรกฎาคม 2562  - - นำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม รายละเอียดปรากฏ

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตามรายงานการประชุมกลุ่มเสริมวินัย
และระบบคุณธรรม ครั้งที่ 4/2562 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

10 รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน/
12เดือน 

กันยายน 2562 สธ 0218.02.21/12 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบ 6 เดือน 

- สธ 0218.02.21/12 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบ 6 เดือน และหนังสือ สธ 
0218.02.21/18 ลงวันที่ 9สิงหาคม 
2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 
12 เดือน 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 3 (ครั้ง/ปี) 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองกฎหมาย จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 24 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ปิยวรรณ แซ่เขา โทรศัพท์ : 025901432 อีเมล์ : pkung_s@outlook.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ปิยวรรณ แซ่เขา โทรศัพท์ : 025901432 อีเมล์ : pkung_s@outlook.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) : KM ของกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ : 50000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กองกฎหมายได้จัดทำโครงการ
พัฒนาการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) 
ของกองกฎหมาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้
บุคลากรกองกฎหมายสามารถเข้าถึง
และพัฒนาความรู้ทั่วไปและความรู้
จากการปฏิบัติงานร่วมกันทำให้มี
ความเข้าใจและเกื้อกูลการทำงาน
ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านการ
สื่อสาร/การนำเสนอด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
จากการศึกษา คน้คว้า ประสบการณ์ 
และแนวความคิดที่สร้างสรรค์ของแต่

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เริ่มเดือนธันวาคม 
2561  

- การบรรยายจากเจ้าหน้าที่ใน 
กองกฎหมายมาให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย จากการศึกษา ค้นคว้า 
ประสบการณ์ และขอบเขต
ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. 
กลุ่มกฎหมายและคดี 2. กลุ่มนิติ
กรรมและสัญญา 3. กลุ่ม
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 4. 
กลุ่มระงับข้อพิพาททาง
การแพทย์ 5. กลุ่มพัฒนา
วิชาการและแผนงาน 6. กลุ่ม
ภารกิจอำนวยการ - เจ้าหน้าที่
กองกฎหมายให้คำปรึกษาด้าน

1. บุคลากรยังขาดทักษะด้านการ
สื่อสาร/การนำเสนอข้อมูล 2. 
บุคลากรยังไม่มีประสบการณ์ด้าน
กฎหมายเท่าที่ควร 3. บุคลากรยัง
ไม่เข้าใจระบบการทำงานและ
ภารกิจงานของกองอย่างชัดเจน 4. 
ขาดการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใน
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 5. 
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายยังไม่
เข้าถึงแก่ผู้รับบริการและล้าสมัย  

ไม่มี ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ละบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ภายในองค์กรที่ได้จากการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่และถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างทั่วทั่งองค์กร สามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

กฎหมายแก่ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  

2 จัดให้มีการประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 
2 และ 4 ของทุกเดือน เวลา 13.30 
- 16.00 น .  โ ด ยม ี ก า รบ ร ร ย า ย 
อภิปรายหรือภาคปฏิบัติจากวิทยากร
ใ น ขอบ เ ข ตค ว า ม ร ู ้ ด ั ง ต ่ อ ไ ป นี้  
1. เป็นความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ข อ ง ก อ ง ก ฎ ห ม า ย 
2. เป ็ นความร ู ้ ท ี ่ ส ำค ัญต ่ อกอง
กฎหมาย  เ ช ่ น  ความร ู ้ จ ากการ
ปฏิบัติงาน ความรู ้จากงานวิชาการ 
ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ/ประชาชน 
หรือประสบการณ์ความรู ้ที ่สั ่งสมมา 
3. เป็นปัญหาที่กองกฎหมายประสบ
อยู่ และสามารถนำมา KM มาช่วยได้ 
4. เป ็นความร ู ้ท ี ่พ ัฒนาศ ักยภาพ
บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะ ม ี ค ว า ม ท ั น ส มั ย 
สร ้างสรรค ์ เป ็นประโยชน ์ต ่อกอง
กฎหมาย 

เริ่มเดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562  

การนำเสนอความรู้ของเจ้าหน้าที่
แต่ละกลุ่มงาน มีดังนี้ - กลุ่ม
กฎหมายและคดี นำเสนอความรู้
ในหัวข้อ เรี่ยไร - กลุ่มนิติกรรม
และสัญญา เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง - 
กลุ่มปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมาย เรื่อง หลักการร่าง
กฎหมายเพื่อรองรับการ
ดำเนินการตามมาตรา 77 และ
มาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญ - 
กลุ่มระงับข้อพิพาททาง
การแพทย์ เรื่อง การเจรจาไกล่
เกลี่ย - กลุ่มพัฒนาวิชาการและ
แผนงาน เรื่อง การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่ระดับ
บุคคลและนำผลประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการเลื่อน
เงินเดือน - กลุ่มภารกิจ
อำนวยการ เรื่อง เงินยืม/
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/ การลา/
ค่าเช่าบ้าน - มีผู้มารับบริการขอ
คำปรึกษาหารือ/ข้อมูลด้าน

- ไม่มี ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กฎหมาย และติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่กองกฎหมายได้
โดยตรง  

3 วิธีการดำเนินการ 
ดำเนินการโดยการนำข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้จาก
งานวิชาการที่เปน็ประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ผู้รับบริการและประชาชน 
ออกมาเผยแพร่ผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
1. รูปแบบ Infographic 
2. Multimedia  
3. QR Code (แบบแสดงความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจ) 

เดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562  

ดำเนินการใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจ (QR Code) 

- จากที่กองกฎหมายได้ดำเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติที่ให้หน่วยงานพัฒนาระบบ
การให้บริการหรือระบบการทำงานโดย
สร้างนวตักรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการนำข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้จาก
งานวิชาการที่เปน็ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ผู้รับบริการ
และประชาชน ออกมาเผยแพร่ผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 1. รูปแบบ 
Multimedia เพื่อให้ทุกคนสามารถค้นคว้า
หาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
ได้แก่ - ความรู้การดำเนินคดีปกครองกรณี
ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ตามลิงก์
ด้านล่าง หรือ QR Code (ตามไฟล์แนบ) 
https://www.youtube.com/watch?v=
2x4ixvQ1x78&t= - การมอบอำนาจใน
ระบบราชการ 
https://www.youtube.com/watch?v=
oOo_H1MZuCI&t= - การจัดทำสัญญา 
และ MOU ของหน่วยงานของรัฐ 
https://www.youtube.com/watch?v=
2W5DwMPoBcU&t= - กฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
https://youtu.be/K6oJaI25Pgo 2. 

1. ขาดทักษะความรู้
ความชำนาญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. 
เครื่องมือสื่อสารที่ล้าสมัย
และไม่สามารถรองรับได้
อย่างต่อเนื่อง 3. 
บุคลากรยังไม่ให้
ความสำคัญกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ 4. เกิดปัญหา
ขัดข้องทางเทคนิค เช่น 
ไฟดับ อินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร 5. ด้าน
งบประมาณที่ต้องใช้เงิน
ในการพัฒนาระบบให้
ทันสมัย  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

รูปแบบ QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การสำรวจความพึงพอใจ จากเจ้าหน้าที่
ภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือ
ผู้รับบริการมาขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย 
หรือติดต่อประสานงานในอีกช่องทางหนึ่ง 
(ตามไฟล์แนบ)  

4 การติดตามและประเมินผล 
1. จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ KM 
ของกองกฎหมาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรูปแบบ 
Infographic ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
และเว็บไซต์กองกฎหมาย ทุก 3 เดือน 
2. จัดทำองค์ความรู้ KM ของกอง
กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ต่อ
บุคลากรในกองกฎหมายเพื่อใช้
ประกอบการทำงาน 
3. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการดำเนินการจัดประชุม
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ของ
กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน 

เดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562  

ดำเนินการ รอบ 6 เดือน - ข้อเสนอแนะ - ควรให้มีการอบรมการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างทั่วถึง 
พร้อมลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังไม่
เฉพาะเจาะจงกับผู้รับผิดชอบในด้านใดด้าน
หนึ่ง เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองและทำให้ระบบการทำงานภายใน
องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองกฎหมาย จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ปิยวรรณ แซ่เขา โทรศัพท์ : 025901432 อีเมล์ : pkung_s@outlook.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ปิยวรรณ แซ่เขา โทรศัพท์ : 025901432 อีเมล์ : pkung_s@outlook.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การคัดแยกขยะภายในกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ : 2568 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 มาตรการและการดำเนินการ ดังนี้ 
- มีการติดตั้งถังขยะแยกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ 
(1) ถังขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก 
หรือนำไปรีไซเคิลไม่ได้ และไม่มีความเป็น
อันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนม ถุงพลาสติก 
กล่องโฟม  
หลอดกาแฟ 
(2) ถังขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร พืช 
ผัก เปลือกผลไม้ 
(3) ถังขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัด
แยกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้  
(นำไปขายได้) ได้แก่ แก้ว ขวด กระดาษ 
ขวดพลาสติก 
(4) ถังขยะอันตราย ได่แก่ ถ่านไฟฉาย 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

จากการดำเนินการตาม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ
ที่ดีฯ กองกฎหมายได้
ดำเนินการตามมาตรการให้มี
การคัดแยกขยะ โดยได้มีการ
ติดตั้งถังขยะแยกเป็น 4 
ประเภท ไว้ที่บริเวณด้านข้าง
เครื่องถ่ายเอกสาร ได้แก่ (1) 
ถังขยะเปียก เป็นขยะที่เน่าเสีย
และย่อยสลายได้ง่ายตาม
ธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร 
เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษ
เนื้อสัตว์ ก่อนทิ้งควรทำการ
กวาดเศษอาหารจากภาชนะให้
หมด ซึ่งจะมีถังไว้รองรับเฉพาะ

1. เจ้าหน้าที่ยังไม่แยกขยะแต่ละ
ประเภทได้ถูกต้อง  
2. เจ้าหน้าที ่ขาดจิตสำนึกที ่ดีใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม  
3. เจ้าหน้าที่ยังไม่เห็นความสำคัญ
ในการคัดแยกขยะเท่าที่ควร  

ไม่มี ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กระป๋องสเปรย์ ภาชนะใส่น้ำยาทำความ
สะอาด  

ทิ้งเศษอาหารตั้งอยู่ไว้ใน
ห้องครัว (2) ถังขยะทั่วไป จะ
เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก หรือรี
ไซเคิลไม่ได้ แต่ไม่เป็นอันตราย 
เช่น ถุงพลาสติก เศษกระดาษ 
กล่องโฟมที่เปื้อนเศษอาหาร 
(3) ถังขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่
สามารถคัดแยกเพื่อนำไปรี
ไซเคิลได้ (นำไปขายได้) เช่น 
แก้ว ขวด กระดาษ โลหะ ขวด
พลาสติก (4) ถังขยะอันตราย 
เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย
หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มี
อันตราย เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ 
ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาด 

2 ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
- มีการติดตั้งถังขยะทั้ง 4 ประเภทไว้
บริเวณด้านข้างหน่วยงาน 
- เจ้าหน้าที่สามารถทิ้งขยะในถังขยะแยก
ประเภทได้อย่างถูกต้อง 
- ติดตามผลและประเมินการดำเนินงาน
ตามมาตรการคัดแยกขยะ และจำนวน
ขยะที่ลดลง 

เริ่มเดือนธันวาคม 2561 - 
มีนาคม 2562 เดือน
มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
เดือนเมษายน และ เดือน
กันยายน 2562 

จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลด คัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อ
นำไปสู่วินัยและจิตสำนึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และได้
ติดตามประเมินผลทำให้
จำนวนขยะลดลงและสะดวก
ต่อการเก็บ ขนย้ายไปยัง
กองกลาง เพื่อทำการชั่ง
น้ำหนักและจดบันทึกในแบบ
รายงาน อีกทั้ง กองกฎหมาย
ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ทำความดี
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 

- ไม่มี ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ซึ่งอยู่ภายใต้แนวทางมาตรการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานและ
ข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการกองกฎหมาย 

เดือนตุลาคม 2562 - - ตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีฯ กองกฎหมายได้
จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยก
ขยะ โดยได้ติดตั้งถังขยะแยก
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ถัง
ขยะเปียก เป็นขยะที่เน่าเสีย
และย่อยสลายได้ง่ายตาม
ธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร 
เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษ
เนื้อสัตว์ ก่อนทิ้งควรทำการ
กวาดเศษอาหารจากภาชนะให้
หมด (2) ถังขยะทั่วไป จะเป็น
ขยะที่ย่อยสลายยาก หรือรี
ไซเคิลไม่ได้แต่ไม่เป็นอันตราย 
เช่น ถุงพลาสติก เศษกระดาษ 
กล่องโฟมที่เปื้อนเศษอาหาร 
(3) ถังขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่
สามารถคัดแยกเพื่อนำไปรี
ไซเคิลได้ (นำไปขายได้) เช่น 
แก้ว ขวด กระดาษ ขวด
พลาสติก (4) ถังขยะอันตราย 
เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย
หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มี
อันตราย เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ 
ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาด 
และจากการดำเนินการและ

1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ 2. ไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญและผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม 3. พฤติกรรมความ
เคยชินยากต่อการปรับเปลี่ยน 
4. ขาดการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ติดตามประเมินผลมาตรการคัด
แยกขยะภายในกองกฎหมาย 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ทำให้มี
การคัดแยกและทิ้งขยะได้ถูก
ประเภท 2. สะดวกต่อการ
จัดเก็บขนย้ายไปยังผู้รับผิดชอบ
ในการกำจัด 3. ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้มีวินัยในการลดใช้
ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือ
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 4. สร้าง
จิตสำนึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคม ข้อเสนอแนะ - 
หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้
ความสำคัญและตระหนักถึง
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
ช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกประเภท 
และลดการใช้พลาสติก หรือ
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพราะอย่าง
น้อยก็จะช่วยให้ปริมาณขยะไม่
เพิ่มขึ้นและไม่ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามมา  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบตัิการ : นางสาว อรพิน ศรีวิชัย โทรศัพท์ : 02 590 2341 อีเมล์ : npin_s@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อรพิน ศรีวิชัย โทรศัพท์ : 02 5905341 อีเมล์ : npin_s@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง "การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น DROPBOX" งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/
กิจกรรมพร้อมเสนอผู้บริหารอนุมัติ 

เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดทำแผนพร้อมเสนอผู้บริหารอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 30 
มกราคม 2562 

ไม่มี จัดทำแผนพร้อมเสนอผู้บริหารอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 30 
มกราคม 2562 

ไม่มี 

2 2. แจ้งเวียนแผนงานกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่
เพื่อทราบ 

เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการแจ้งเวียน แผนให้เจ้าหน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ทราบ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 
โดยการติดประกาศ 

ไม่มี ดำเนินการแจ้งเวียน แผนให้
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง ณ วันที่ 30 
มกราคม 2562 โดยการติดประกาศ 

ไม่มี 

3 3. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและวิธีการใช้
งาน 

เดือนพฤศจิกายน 2562 นางสาวสุมัลลิกา อ.สงวน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการใช้แอพพลิเคชั่น Dropbox 
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและสอนการ
ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Dropbox 
โดยการให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น Dropbox ลงในเครื่อง 

ไม่มี นางสาวสุมัลลิกา อ.สงวนผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการใช้แอพพลิเคชั่น Dropbox 
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและสอน
การใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น 
Dropbox โดยการให้เจ้าหน้าที่ดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั่น Dropbox ลงใน

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

Computer และสอนการใช้งาน
พื้นฐานเป็นรายบุคคล 

เครื่อง Computer และสอนการใช้
งานพื้นฐานเป็นรายบุคคล 

4 4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้งานระบบการ
สื่อสารภายในองค์กรผ่านแอพพลิเคชั่น 
DROPBOX 

เดือนพฤศจิกายน 2561 - 
เดือนกันยายน 2562 

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงทุกคนทำงานและบันทึก
ข้อมูลรายงานการตรวจภายในและ
งานอื่นๆ พร้อมเสนอรายงานให้ผู้
บัญชาตรวจสอบและแก้ไข ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Dropbox 

ไม่มี เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงทุกคนทำงานและ
บันทึกข้อมูลรายงานการตรวจสอบ
ภายในและงานอื่นๆพร้อมเสนอ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
แก้ไข ผ่านแอพพลิเคชั่น Dropbox 

ไม่มี 

5 5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการใช้
ระบบการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน
แอพพลิเคชั่น DROPBOX 

เดือนมีนาคม 2562 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สอบถาม
ปัญหา/อุปสรรคในการใช้งานและให้
ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 8 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง โดยนางสาวสุ
มัลลิกา อ.สงวน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ใช้แอพพลิเคชั้น Dropbox 

ไม่มี ประชุมแลกเปลี่ยนเรียรรู้สอบถาม
ปัญหา/อุปสรรคในการใช้งานและให้
ข้อเสนอแนะในวันที่ 8 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
โดยนางสาวสุมัลลิกา อ.สงวน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แอพพลิเคชั่น 
Dropbox 

ไม่มี 

6 6. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินการ
กิจกรรม 

เดือนมีนาคม 2562, เดือน
กันยายน 2562 

เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานและแชร์ข้อมูล
ทางวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ/แก้ไขได้อย่างรวดเร็วและ
ทำงานได้ทุกที่บนสมาทโฟน PC 
Notebook ผ่านระบบออนไลน์  

ไม่มี 1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น Dropbox  
2. ผลจากการสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่
มีความพึงพอใจในการใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชั่น Dropbox เนื่องจาก
ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขงาน
ได้ทันที อีกทั้งผู้บริหารสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ที่สั่งการได้แม้ไม่อยู่ในสำนักงาน ทำ
ให้ประหยัดเวลาและกระดาษ 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อรพิน ศรีวิชัย โทรศัพท์ : 02 590 2341 อีเมล์ : npin_s@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อรพิน ศรีวิชัย โทรศัพท์ : 02 5905341 อีเมล์ : npin_s@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : กิจกรรมจิตอาสาเพื่อหน่วยงานและชุมชนน่าอยู่ (ภายใต้โครงการ"ปลุกจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม สร้างสุขภายในหน่วยงาน") งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. ดำเนินการจัดทำโครงการ/แผนงาน
กิจกรรมพร้อมเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
2. แจ้งเวียนแผนงานกิจกรรมจิตอาสา 
กำหนดจำนวนครั้ง/เดือนที่ดำเนินการให้
เจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำ
แบบประเมินและประเมินผล 
4. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ปีละ  
4 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 
ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2562 
ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2562 
ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน 2562 
5. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินการ
กิจกรรม 

เดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กันยายน 2562 

1. จัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
หน่วยงานและชุมชนน่าอยู่ เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2562 2. แจ้งเวียน
แผนงานกิจกรรมโดยการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวาจาและติด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของกลุ่มฯ 3. มอบหมายนางสาว
วราลักษณ์ ราชคำ จัดทำแบบ
ประเมินผล (ความพึงพอใจ) 
กิจกรรม 3. ดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดย
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
บริเวณสำนักงานให้ดูสะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม - จัดโครงการจิต

ไม่มี 1.จัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
หน่วยงานและชุมชนน่าอยู่เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2562  
2.แจ้งเวียนแผนงานกิจกรรมโดยการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยวาจาและติด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
กลุ่มฯ 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
และติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 
4. ดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561 พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในชุมชนรอบๆ ของ
สำนักงาน (อาคาร 100 ปี การ
สาธารณสุขไทย) ให้ดูสะอาด 

ไม่มี  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

อาสา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 - ดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยร่วมมือร่วมใจพัฒนาปรับปรุง
พื้นที่บริเวณสำนักงานให้ดูสะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม  

เรียบร้อย สวยงาม - หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเป็น
วิทยากรจิตอาสาให้ความรู้โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 - 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย
การทำความสะอาคารคูระบายน้ำ
รอบๆ สำนักงาน (อาคาร 100 ปี 
การสาธารณสุขไทย) - ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บกวาด 
ตัดต้นไม้ และลอกคูระบายน้ำรอบๆ 
อาคาร - ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมจิต
อาสา พร้อมบริจาคสิ่งของ ณ วัด
จันทร์เจริญสุข จ.สมุทรสงคราม ใน
วันที่ 9-11 กันยายน 2562 5. 
ประเมินความพึงพอใจพร้อมสรุปผล
และนำเรียนเสนอหัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ทราบ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 4 (ครั้ง/ปี) 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 14 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว กาญจน์นภา แก้วคง โทรศัพท์ : 025901546 อีเมล์ : nong1504@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว กาญจน์นภา แก้วคง โทรศัพท์ : 025901546 อีเมล์ : nong1504@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำแผนบริหารโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย แผนบริหารโครงการหลัก 
ได้แก่แผนการตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการ
ของการตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารงานบุคลากร เป็นต้น โดย
กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการของ
โครงการ 

- ประกอบด้วย แผนบริหารโครงการหลัก 
ได้แก่แผนการตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการ
ของการตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารงานบุคลากร เป็นต้น โดย
กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการของ
โครงการ 

- 

2 ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ออกแบบ
ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดำเนินการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
สารสนเทศระบบเครือข่าย ระบบการรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยบริการ ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลรวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ คณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ดำเนินการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
สารสนเทศระบบเครือข่าย ระบบการรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยบริการ ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลรวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ คณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 กำหนดบุคลากรในการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในอิเล็กทรอนิ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้พัฒนาระบบ
การตรวจสอบภายในด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ต้องมี
คุณสมบัติประสบการณ์หรือใบรับรองใน
การปฏิบัติงานหรือวิเคราะห์เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ด้าน
การเงินการคลัง หรือด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

- ดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้พัฒนาระบบ
การตรวจสอบภายในด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ต้องมี
คุณสมบัติประสบการณ์หรือใบรับรองใน
การปฏิบัติงานหรือวิเคราะห์เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ด้าน
การเงินการคลัง หรือด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

- 

4 ออกแบบระบบพัฒนาการ
ตรวจสอบ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาโครงสร้าง รูปแบบ แลขั้นตอน
ตามการออกแบบระบบสารสนเทศของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร เสนอ
ต่อกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นชอบการ
กำกับดูแลควบคมุการปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ของระบบย่อยทั้งหมด 
พร้อมกับการให้การปรึกษา แนะนำในการ
ปฏิบัติงาน 

- พิจารณาโครงสร้าง รูปแบบ แลขั้นตอน
ตามการออกแบบระบบสารสนเทศของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร เสนอ
ต่อกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ     
การกำกับดูแลควบคุมการปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของระบบย่อย
ทั้งหมด พร้อมกับการให้การปรึกษา 
แนะนำในการปฏิบัติงาน 

- 

5 ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำร่างโครงการ
บำรุงรักษาโปรแกรมและระบบ
คอมพิวเตอร์ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดำเนินการจัดทำร่างโครงการบำรุงรักษา
โปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การจ้างบำรุงรักษาระบบหลังจากหมด
ระยะการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ในส่วนนี้ยังไม่ได้รับการ
อนุมัติเงินงบประมาณจาก
ท่านปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ดำเนินการจัดทำร่างโครงการบำรุงรักษา
โปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
การจ้างบำรุงรักษาระบบหลังจากหมด
ระยะการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ในส่วนนี้ยังไม่ได้รับการ
อนุมัติเงินงบประมาณ
จากท่านปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

6 ทดสอบการนำเครื่องมือไปใช้ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำเครื่องมือที่เป็น Demo ลงพื้นที่ทดสอบ
โดยดำเนินการทดสอบกับหน่วยบริการใน
เขตสุขภาพที่ ๗  

ไม่มีเงินงบประมาณในการ
ทดสอบระบบ แต่ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากเขต
สุขภาพที่ ๗ ในการจัด
อบรมในเรื่องนี้ 

นำเครื่องมือที่เป็น Demo ลงพื้นที่ทดสอบ
โดยดำเนินการทดสอบกับหน่วยบริการใน
เขตสุขภาพที่ ๗  

ไม่มีเงินงบประมาณใน
การทดสอบระบบ แต่
ได้รับความอนุเคราะห์
จากเขตสุขภาพที่ ๗ ใน
การจัดอบรมในเรื่องนี้ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 เปิดใช้ระบบการตรวจสอบ ธันวาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม 
๒๕๖๒ 

กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้หน่วย
บริการทั้งหมดดำเนินการส่งข้อมูลในระบบ 

เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติใน
การจัดสรรงบประมาณ 
พื้นที่ในการจัดส่งข้อมูล
จำกัด จึงต้องประสานกับ
ศูนย์เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร สป. ในการขอพื้นที่
เพื่อให้หน่วยบริการจัดส่ง
ข้อมูลในระบบ 

กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้หน่วย
บริการทั้งหมดดำเนินการส่งข้อมูลในระบบ 

เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติ
ในการจัดสรร
งบประมาณ พื้นที่ใน
การจัดส่งข้อมูลจำกัด 
จึงต้องประสานกับศูนย์
เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร สป. ในการขอ
พื้นที่เพื่อให้หน่วย
บริการจัดส่งข้อมูลใน
ระบบ 

8 สรุปโครงการพัฒนาฯ เมษายน ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

รอบ 6 เดือนหลัง - หน่วยบริการทั้งหมด ๘๙๖ หน่วยบริการ 
ต้องนำเข้าข้อมูล จำนวน ๔,๔๘๐ มิติ แต่
เข้าเพียง จำนวน ๔,๑๐๑ มิติ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๕๔ ไม่นำเข้าข้อมูลจำนวน ๓๗๙ 
มิติ คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๖ ซึ่งกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายในด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal 
Audit : EIA) ของหน่วยบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12 
เขตสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน และสอบถามปัญหาอุปสรรค
ในการนำเข้าของข้อมูลของหน่วยบริการ  

หน่วยรับตรวจบาง
หน่วย ยังไม่เข้าใจใน
การใช้งานระบบ ซึ่งทำ
ให้เกิดการสื่อสารที่
ผิดพลาด 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด     มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 14 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว กาญจน์นภา แก้วคง โทรศัพท์ : 025901546 อีเมล์ : nong1504@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว กาญจน์นภา แก้วคง โทรศัพท์ : 025901546 อีเมล์ : nong1504@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รวบรวมข้อมูลหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ - 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

นำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงาน
เพื่อนำเข้ามูลจำนวนของหน่วยรับตรวจที่
ต้องดำเนินการในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อนำมาทำข้อมูลในการจัดทำ
แบบสอบถาม 

- นำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ของหน่วยงานเพื่อนำเข้ามูลจำนวน
ของหน่วยรับตรวจที่ต้องดำเนินการ
ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมา
ทำข้อมูลในการจัดทำแบบสอบถาม 

- 

2 กำหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 

มกราคม ๒๕๖๒ ใช้วิธีการในการส่งแบบสอบถามไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย (หน่วยรับตรวจ)ที่ระบุใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 
และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ 

- ใช้วิธีการในการส่งแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยรับตรวจ)ที่
ระบุในแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2562 และนำผลที่ได้มา
วิเคราะห์ 

- 

3 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

ดำเนินการจัดทำเครื่องมือในการใช้เก็บ
ข้อมูลโดยจัดทำแบบสอบถามออกเป็น ๒ 
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 

จำนวนหน่วยรับตรวจใน
ปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน
มากส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความหลากหลายในกลุ่มช่วง

ดำเนินการจัดทำเครื่องมือในการใช้
เก็บข้อมูลโดยจัดทำแบบสอบถาม
ออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็น
ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูล

จำนวนหน่วยรับตรวจใน
ปีงบประมาณ 2562 มี
จำนวนมากส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายมีความ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 เป็นข้อมูลขั้นตอนการให้บริการในการ
ตรวจสอบภายใน  

อายุ ลักษณะการปฏิบัติการ 
ตำแหน่ง 

ขั้นตอนการให้บริการในการ
ตรวจสอบภายใน 

หลากหลายในกลุ่มช่วง
อายุ ลักษณะการ
ปฏิบัติการ ตำแหน่ง 

4 สำรวจ/รวบรวมข้อมูล เมษายน ๒๕๖๒ - 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ช่วง 6 เดือนหลัง - สำรวจผลและเก็บข้อมูลระบบ โดย
ระบบ Online  

- 

5 ประมวลผลข้อมูล สิงหาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ช่วง 6 เดือนหลัง - ประเมิลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
และนำข้อมูลจากระบบ Online มา
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรม SPSS 

- 

6 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ กันยายน ๒๕๖๒ ช่วง 6 เดือนหลัง - สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ด้าน
การตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๑๐ 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 83.10 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 15 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จิตตินันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม โทรศัพท์ : 025901964 อีเมล์ : job.janejittinan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จตุพร เดชกล้า โทรศัพท์ : 025901964 อีเมล์ : jatuporn.yok@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมออนไลน์ 

ต.ค. 61 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

2 ออกแบบระบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
ออนไลน์ 

ต.ค. 61 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

3 ทดลองใช้และขอความเห็นเจ้าหน้าที่ กพร. 
เพื่อนำขอเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขระบบ 

ต.ค. 61 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว ในรอบ 6 เดือน - 

4 เปิดใช้ระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ต.ค. 61 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

5 ดูแลระบบตอบรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดำเนินการแล้ว - ดูแลระบบโดยตลอดตั้งแต่เปิดใช้ระบบ  มีหน้าที่ 
-เปิดระบบให้มีการลงทะเบียนในการประชุม
ต่างๆ -ปิดระบบเมื่อหมดเขตวันลงทะเบียน -ดึง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ออกมาในแบบฟอร์ม
สำหรับลงทะเบียนให้กลุ่มงานที่จัดประชุม 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

6 ปรับปรุงระบบเข้าร่วมประชุมออนไลน์ให้
สมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ปรับปรุงระบบตามความต้องการผู้ใช้งาน - 

7 จัดทำระบบการประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 

ม.ค.-ก.พ. 62 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

8 ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ความพึงพอใจระบบฯ มิ.ย.-ก.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว - 

9 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจฯ ก.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ - นำข้อมูลวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS - 

10 สรุปผลความพึงพอใจระบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมออนไลน์ 

ก.ค. 62 ดำเนินการรอบ 12 เดือน - ความพึงพอใจต่อระบบฯ ร้อยละ 93.67 ปัญหาอุปสรรคตามไฟล์
แนบ 

11 นำผลการประเมินฯ ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฯ 

ส.ค.-ก.ย. 62 ดำเนินการรอบ 12 เดือน - เนื่องจากผลการประเมินข้อเสนอแนะที่มีนั้น 
ไม่ได้เสนอแนะในส่วนของระบบโดยตรง แต่
อย่างไรก็ดี กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะ
ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะให้ดีขึ้นต่อไป 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จตุพร เดชกล้า โทรศัพท์ : 02-5901964 อีเมล์ : jatuporn.yok@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จตุพร เดชกล้า โทรศัพท์ : 025901964 อีเมล์ : jatuporn.yok@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานปีงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การให้ความรู้และข้อมูลผ่านเว็บไซด์ 
-นำข้อมูลขั้นตอนและคู่มือการทบทวนปรับปรุง
บทบาทภารกิจและโครงสร้างองคก์ร
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ 

เม.ย. 62 มีการให้ความรู้และข้อมูลผ่านเว็บไซด์ -นำข้อมูลขั้นตอนและคู่มือการ
ทบทวนปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างองคก์รประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซด์ -เผยแพร่แผนปฏิรูปกระทรวงและสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข -เผยแพร่โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2560 

- ดำเนินการแล้ว  - 

2 การรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 
-รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการ
ภาครัฐและ UN AWARD เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
เพื่อเป็นแนวทางการเขียนส่งสมัครรับรางวัลเลิศ
รัฐ สาขาบริการภาครัฐ และ UN AWARD ให้แก่
หน่วยงานที่สนใจส่งสมัครรับรางวัล 

ธ.ค. 61 เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ บนเว็บ
ไซด์https://opdc.moph.go.th/inno_group/tpsa/tpsa.php 

- ดำเนินการแล้ว  - 

3 การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่งผลงานผ่านทาง
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ

ต.ค. 61 - ก.พ. 62 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว  - 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
- ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมเขียนรายงานเพื่อส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการภาครัฐ และ UN AWARD ผ่านทาง
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานโดยตรงทางสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- จัดตั้ง LINE GROUP 

4 การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
-นำข้อมูลนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ 
และแนวทางการดำเนินงานลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด
ได้ 
-สร้าง LINE@ เพื่อติดต่อประสานงาน 

ต.ค. 61 - ก.พ. 62 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว  - 

5 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายการ
กำกับดูแลองค์การที่ดีฯ 
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงาน ตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ 

- ดำเนินงานแล้ว ในรอบ 
6 เดือน 

- 

6 -จัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการ
ปรึกษาเกี่ยวกับทุกงานของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร โดยจัดสถานที่ให้สามารถเข้ารับการ
ปรึกษา 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 มีการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน เมื่อหน่วยงานต้องการปรึกษางานของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

- ดำเนินการแล้ว - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 77.77 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 
2562 

รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 
2562 

รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 
2562 

รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 
2562 

รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผดิชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วิลาสินี พลพาหะ โทรศัพท์ : 0625927433 อีเมล์ : wphonpaha@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สุกิจ ภู่รัก โทรศัพท์ : 0922802141 อีเมล์ : sukizpurak@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท ประจำปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ : 1,985,360บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อย
หกสิบบาทถ้วน) บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กจิกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมที่1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Icpird) 
1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาแพทย์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Icpird) 
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท (Icpird) 

1.1 เดือนตุลาคม 2561 - 
เมษายน 2562 1.2 เดือน
พฤษภา 

อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน เนื่องจากมีการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาระบบ  

มีการวางแผนที่จะดำเนินงาน
ในปีงบประมาณต่อไป 

เนื่องจากมีการปรับโครงสร้าง 
ภารกิจงาน และการมอบหมาย
หน้าที่ใหม่ ,บุคลากรที่ดูแล 
ลาออกจึงขาดความต่อเนื่อง
ของงานโครงการฯ  

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการจัดทำคำขอและ
ติดตามงบประมาณงบลงทุน  
(CPIRD e-budgeting) 
2.1 ค่าจา้งพัฒนาระบบการจัดทำคำขอและ
ติดตามงบประมาณงบลงทุน  
(CPIRD e-budgeting) 

2.1 เดือนพฤศจิกายน 
2561 - พฤษภาคม 2562 
2.2 เดือนม 

อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน เนื่องจากมีการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาระบบ  

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มีการเปิดให้ใช้งานระบบการ
จัดทำคำขอและติดตาม
งบประมาณงบลงทุน (CPIRD 
e-budgeting) และจะ

ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด
เดือน กันยายน 2562 



 

39                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำคำ
ขอและติดตามงบประมาณงบลงทุน (CPIRD e-
budgeting) 

ดำเนินการจัดประชุมฯ ในเดือน
กันยายน 2562 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบกำกับติดตามตัวชี้วัด
(KPI) ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
3.1 ค่าจา้งพัฒนาระบบกำกับติดตามตัวชี้วัด(KPI) 
ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบกำกับติดตาม
ตัวชี้วัด(KPI) ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก 

3.1 เดือนมีนาคม 2562 - 
มิถุนายน 2562 3.2 เดือน
กรก 

อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน เนื่องจากมีการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาระบบ  

ยังไม่ได้ดำเนินการ  เนื่องจากมีการปรับตัวชี้วัด 
(KPI) ของศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก และคาดว่าจะ
ดำเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 

4 กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างพัฒนาระบบรับสมัครแพทย์
ประจำบ้าน 

เดือนพฤศจิกายน 2561 - 
มกราคม 2562 

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มีการเปิดให้ใช้งานระบบรับ
สมัครแพทย์ประจำบ้าน 

จะมีการดำเนินการเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาระบบต่อไป 

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
มีการเปิดให้ใช้งานระบบรับ
สมัครแพทย์ประจำบ้าน  

- 

5 กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างทำและออกแบบเว็บไซต์
หน่วยงาน 

เดือนตุลาคม 2561 - 
มีนาคม 2562 

อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน เนื่องจากมีการปรับแผน
เพื่อพัฒนาระบบ  

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว - 

6 กิจกรรมที่ 6 ค่าจ้างบำรุงรักษาและบริการระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

เดือนตุลาคม 2561 - 
ตุลาคม 2562 

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีการจ้างบำรุงรักษาและ
บริการระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว - 

7 กิจกรรมที่ 7 การประชุมคณะกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

เดือนตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน เนื่องจากมีการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาระบบ  

ยังไม่ได้ดำเนินการ  เนื่องจากคณะกรรมการแต่ละ
ท่าน มีภารกิจ งานหลากหลาย
ด้าน จึงเป็นเหตุให้วัน เวลาไม่
ตรงกัน จึงมีการปรับ และ
ทบทวน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่ คาดว่าจะดำเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิชาการสาธารณสุข จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 27 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. วิรัช ประวันเตา โทรศัพท์ : 0897049941 อีเมล์ : virat2225@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ. พัชรวรรณ แก้วศรีงาม โทรศัพท์ : 02-5901706 อีเมล์ : planproject2561@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ งบประมาณ : 139080 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมถอดบทเรียน และวางแผนปฏิบัติ
เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการฯ 

มกราคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จโดยจัดประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 
2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ 
ห้องประชุมสำนักวิชาการ
สาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ตึก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังรายละเอียด
รอบรายงานผล 6 เดือน 

- 

2 จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ พร้อมคู่มือ 
และ QR CODE/LINK URL  

มกราคม-มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจ
ออนไลน์ พร้อมคู่มือ และ QR 
CODE/LINK URL และจัดทำ
หนังสือขอความร่วมมือ 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและ
นำเข้าข้อมูลออนไลน์ 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังรายละเอียด
รอบรายงานผล 6 เดือน 

- 

3 วิเคราะห์ข้อมูล วัดระดับความพึงพอใจ 
สรุปผล รายงานผล 

มิถุนายน-กันยายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จ
สิ้นเดือนกันยายน 2562 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ประชุมแลกเปลี่ยน และคืนข้อมูลผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการฯของปี 
2561 

มกราคม-มีนาคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จโดยจัดประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 
2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ 
ห้องประชุมสำนักวิชาการ
สาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ตึก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังรายละเอียด
รอบรายงานผล 6 เดือน 

- 

5 เยี่ยมเสริมพลังและคืนข้อมูลผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการฯ ราย
แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
บริการเชิงรุก 

มกราคม-มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการตรวจเยี่ยมการพัฒนา
คุณภาพและคืนข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 
เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562 
และคืนข้อมูลเชิงลุกเฉพาะแห่งแก่
ผู้บริหารโรงพยาบาล และเยี่ยมชม
จุดให้บริการต่างๆของโรงพยาบาล
ดังกล่าว 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิชาการสาธารณสุข จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ทิพภา ปุณสีห์ โทรศัพท์ : 025901704 อีเมล์ : tippa.ting@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ. พัชรวรรณ แก้วศรีงาม โทรศัพท์ : 02-5901706 อีเมล์ : planproject2561@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ "ปันน้ำใจ ปันรัก ปันความสุข" งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของ พ.ย. 2561 – ก.ย. 2562 ได้นำสิ่งของบริจาคให้กับทางวัด
พระบาทน้ำพุ เมื่อเดือนธันวาคม 
2561 ที่ผ่านมา 1 ครั้ง 

ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
รายละเอียดในรายงานผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 1 (ครั้ง/ปี) 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 05 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 05 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง เยาวภา จันทร์เหมือน โทรศัพท์ : 025901311 อีเมล์ : tikninja@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ธัญญา พฤกษยาชีวะ โทรศัพท์ : 025901408 อีเมล์ : tunya_pruk@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "สาร สธ." ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ : 100000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำ "สาร สธ." รายเดือน ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

สำนักสารนิเทศ ได้จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร “สาร 
สธ.” รายเดือน ในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการ
ดำเนินงาน ข้อสั่งการของผู้บริหาร 
กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมของ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดทุกระดับ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักสารนิเทศ 
pr.moph.go.th โดยจัดทำจดหมาย
ข่าวรายเดือน “สาร สธ. ” จำนวน 
6 ฉบับ 

ไม่มี สำนักสารนิเทศ ได้จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร "สา
รสธ" รายเดือน ในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการ
ดำเนินงาน ข้อสั่งการของผู้บริหาร 
กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน
เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมของ
หน่วยงานต่างๆในสังกัดทุกระดับ 
เผยโดยจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน 
"สาร สธ." จำนวน 10 ฉบับ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กรกฎาคม 2562 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 เผยแพร่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ "สาร สธ." 
ทางเว็บไซต์สำนักสารนิเทศ 
(pr.moph.go.th) และ Facebook 
สำนักสารนิเทศ 
(www.facebook.com/fanmoph) 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

มีการเผยแพร่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
"สาร สธ." ทางเว็บไซต์สำนัก
สารนิเทศ (pr.moph.go.th) และ 
Facebook สำนักสารนิเทศ 
(www.facebook.com/fanmoph) 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
มีนาคม 2562 

ไม่มี มีการเผยแพร่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
"สาร สธ." ทางเว็บไซต์สำนัก
สารนิเทศ (pr.moph.go.th) และ 
Facebook สำนักสารนิเทศ 
(www.facebook.com/fanmoph) 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2562 

ไม่มี 

3 จัดจ้างเขียนโปรแกรมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) บนเว็บไซต์
สำนักสารนิเทศ และปรับการเผยแพร่ 
"สาร สธ." เป็นรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มิถุนายน 2562 - กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.มีการดำเนินการติดตั้งโปรแกรม 
ftip pdf professional แบบมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้
สามารถทำ E-book ในรูปแบบของ 
Flip Book ที่สามารถดาวน์โหลดได้
สกุล .PDF บนเว็บไซต์สำนัก
สารนิเทศ 2.ไฟล ์E-Book อยู่ในรูป 
.html สามารถอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ 
เพื่อเปิดผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ 
รองรับทุกอุปกรณ์ Smat Phone, 
Tablet , PC 3.มีการจัดอบรมการ
ใช้งานให้บุคลากร พร้อมมีคู่มือการ
ใช้งานและดูแลอุปกรณ์ ซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด และสามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ลง
ได้ อันเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานโดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าใช้ในการสร้าง
นวัตกรรม E-Book  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 16 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 16 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรี โทรศัพท์ : 025901620 อีเมล์ : zhaizhai077@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรี โทรศัพท์ : 025901620 อีเมล์ : zhaizhai077@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ส่งเสริมการดูแลสังคมและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดทำแผนการกำกับองค์การที่ดี OG นโยบาย
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเจ้าหน้าที่ของ
สำนักฯ  

มกราคม จัดประชุมชี้แจงการจัดทำ
แผนการกำกับองค์การที่ดี เมื่อ
วันที่ 7 ม.ค. 62 (ตามสรุป
รายงานการประชุม)  

- จัดประชุมชี้แจงการจัดทำ
แผนการกำกับองค์การที่ดี เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2562 (ตาม
สรุปรายงานการประชุม) 

- 

2 ขออนุมัติแผนการดำเนินงานด้านองค์การการ
กำกับองค์การที่ดี (OG) นโยบายด้านรัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

มกราคม มีบันทึกอนุมัติแผนการดำเนินงาน
ด้านองค์การการกำกับองค์การที่ดี 
(OG) เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62  

- ขออนุมัติแผนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของการกำกับ
องค์การที่ดี (OG) เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2562  

- 

3 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการการกำกับ
องค์การที่ดี (OG) นโยบายด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

มกราคม ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่มไลน์
ของสำนักฯ และติดบอร์ด เมื่อ
วันที่ 10 ม.ค. 62 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่มไลน์
สำนักฯ และติดตรงบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในองค์กร เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2562 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการกำกับ
องค์การที่ดี (OG) นโยบายด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดย  
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานนำถุงผ้ามา
ใช้แทนการรับถุงพาสติก เป็นประจำวัน 
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการคัดแยกขยะของ
ตนเองก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะรวม ทุกครั้งที่มี
การทิ้งขยะ  

มกราคม - สิงหาคม ได้ดำเนินการตามแผน โดย -มีถุง
ผ้าลดโรคร้อนของสำนักฯ แจกให้
เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้เป็นประจำ
เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก -สำนักฯ 
มีการจัดทำถังขยะแยกเป็นขยะ
เปียก ขยะแห้ง ไว้ในสำนักงาน 
และทุกครั้งที่มีการทิ้งขยะ
เจ้าหน้าที่จะทำการคัดแยกก่อน
ทุกครั้ง  

- ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ดังนี้ -มีถุงผ้าลดโรคร้อนของ
สำนักฯแจกให้เจ้าหน้าที่ได้
นำไปใช้เป็นประจำเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก -สำนักฯมีการจัดทำ
ถังขยะแยกเป็นขยะเปียก ขยะ
แห้งไว้ในสำนักงานและทุกครั้งที่
มีการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่จะทำการ
คัดแยกก่อนทุกครั้ง 

- 

5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการ
กำกับองค์การที่ดี (OG) นโยบายด้านรัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กันยายน อยู่ระหว่างดำเนินการ  - สรุปผลการดำเนินงานใน
ภาพรวม  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 16 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 16 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรี โทรศัพท์ : 025901620 อีเมล์ : zhaizhai077@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรี โทรศัพท์ : 025901620 อีเมล์ : zhaizhai077@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดทำแผนการกำกับองค์การที่ดี OG 
นโยบายด้านองค์การ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเจ้าหน้าที่
ของสำนักฯ  

มกราคม จัดประชุมชี้แจงการจัดทำ
แผนการกำกับองค์การที่ดี เมื่อ
วันที่ 7 ม.ค. 62 (ตามสรุป
รายงานการประชุม)  

- จัดประชุมชี้แจงการจัดทำ
แผนการกำกับองค์การที่ดี เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2562 (ตาม
สรุปรายงานการประชุม)  

- 

2 ขออนุมัติแผนการดำเนินงานด้านองค์การ
การกำกับองค์การที่ดี (OG) นโยบายด้าน
องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

มกราคม มีบันทึกอนุมัติแผนการ
ดำเนินงานด้านองค์การการ
กำกับองค์การที่ดี (OG) เมื่อ
วันที่ 9 ม.ค. 62  

- ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการ
การดำเนินงานด้านองค์การการ
กำกับองค์การที่ดี (OG)เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2562 

- 

3 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการการกำกับ
องค์การที่ดี (OG) นโยบายด้านองค์การ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มกราคม ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่ม
ไลน์ของสำนักฯ และติดบอร์ด 
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62  

- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์
กลุ่มสำนักฯ และติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในสำนักงานฯ 
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการกำกับ
องค์การที่ดี ตามนโยบายด้านองค์การ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย 
ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม/เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- ส่งเสริมให้มีการจัดทำ Q R-code ทุก
ครั้งที่มีการเชิญประชุม สรุปรายงานการ
ประชุม และใบตอบรับเพื่อความสะดวก 
และคล่องตัว และลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้น
เปลื้อง  

มกราคม - สิงหาคม ได้ดำเนินการตามแผน โดย -มี
ถุงผ้าลดโรคร้อนของสำนักฯ 
แจกให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้เป็น
ประจำเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก -สำนักฯ มีการ
จัดทำถังขยะแยกเป็นขยะเปียก 
ขยะแห้ง ไว้ในสำนักงาน และ
ทุกครั้งที่มีการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่
จะทำการคัดแยกก่อนทุกครั้ง  

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการจัดทำ 
Q R-code ทุกครั้งที่มีการเชิญ
ประชุม สรุปรายงานการ
ประชุม และใบตอบรับเพื่อ
ความสะดวก และคล่องตัว 
และลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้น
เปลื้อง  

- 

5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการกำกับองค์การที่ดี ตาม
นโยบายด้านองค์การ ปีงบประมาณ 
2562 

กันยายน อยู่ระหว่างดำเนินการ - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
ปี 2562 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองสาธารณสุขฉกุเฉิน จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุรีรัตน์ ใจดี โทรศัพท์ : 094-6289907 อีเมล์ : Sureeratdee@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย อัครเดช เป็งจันตา โทรศัพท์ : 0933923702 อีเมล์ : akaradhp@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบ้านเราสวยด้วย 5 ส งบประมาณ : 50000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ขออนุมัติโครงการ ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ -  ดำเนินการแล้วเสร็จ ขออนุมัติ "โครงการ
บ้านเราสวยด้วย 5 ส"  
เลขที่หนังสือ สธ0211.014/2435  
วันที่ 25 ธันวาคม 2561  

- 

2 แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการการ
ประเมินผล 

มกราคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการแล้วเสร็จ คำสั่งกองสาธารณสุข
ฉุกเฉินที่ 5/2562 วันที่ 30 มกราคม 
2562 แต่งตั้งคณะทำงาน และ
คณะกรรมการตรวจประเมินการ
ดำเนินงาน 5 ส  

- 

3 ประชุมคณะทำงาน กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ - - - 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร 5 ส กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ เวลาไม่ตรงกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมน้อย - - 

5 ศึกษาดูงาน กุมภาพันธ์ 2562 - - - - 

6 จัดกิจกรรมงาน "วันทำความสะอาดใหญ่ 
กสธฉ." (ฺBig Cleaning Day) 

กุมภาพันธ์ 2562 และ 
กรกฎาคม 2562 

- - ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มดำเนินการเมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  

มีการดำเนินงานที่ล่าช้า 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ดำเนินการกิจกรรม 5 ส 

กุมภาพันธ์ 2562 และ 
กรกฎาคม 2562 

- - - - 

8 แจ้งกำหนดการเข้าตรวจประเมินการ
ดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส 

กุมภาพันธ์ 2562 - - - - 

9 ดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินการ
ตามกิจกรรม 5 ส 

กุมภาพันธ์ 2562 และ 
กรกฎาคม 2562 

- - - - 

10 สรุปผลการตรวจประเมินและแจ้งผลการ
ตรวจประเมินฯ ให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ 

กุมภาพันธ์ 2562 และ 
สิงหาคม 2562 

- - ดำเนินการแล้วเสร็จ หนังสือ ขออนุมัติจัด
ประชุม เลขที่หนังสือ 0211.01/614 
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ผลสำเร็จของ
โครงการ บุคลากรกองสาธารณสขุฉุกเฉิน
ให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 
อย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานดีขึ้น บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และประหยัดทรัพยากร  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองสาธารณสุขฉกุเฉิน จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ณรงค์ศักดิ์ เตียงพานิช โทรศัพท์ : 097-9807212 อีเมล์ : Narongsak.newz@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย อัครเดช เป็งจันตา โทรศัพท์ : 0933923702 อีเมล์ : akaradhp@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบ WEB EOC (Emergency Operation Center) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ : 253500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ 
WEB EOC 

มีนาคม 2562 - - ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 
2562 เลขหนังสือ สธ 0211.031/982  

ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านติด
ภารกิจทางราชการจึงไม่สามารถ
มาเข้าร่วมได้ 

2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบ Web EOC (Emergency 
Operation Center)  

กุมภาพันธ์ 2562 ,  
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 

- - ประชุมแล้วเสร็จไปในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2562 เลขที่หนังสือ สธ0211.031/1268 

- แนวทางการพัฒนาบางรูปแบบ
เกินขอบเขตที่ Web EOC จะ
สามารถรองรับได้ - แนวทางการ
พัฒนาบางรูปแบบต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรที่เคย
พัฒนามาก่อนช่วยดำเนินการ 

3 ประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูล
พัฒนาระบบ Web EOC  

กันยายน 2562 - - ประชุมวันที่ 2 กันยายน 2562 เอกสารเลขที่
หนังสือ สธ 0211.034/1669  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง น้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ โทรศัพท์ : 0-2590-1797 อีเมล์ : numkhang.nun@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วรรณี ไวตรวจโรค โทรศัพท์ : 02-5902412 อีเมล์ : pong.wunnee@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ : 960000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
การเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561 - 10 ธันวาคม 2561  

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 2.1 จัดทำโครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วย
บริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
2.2 ประสานวิทยากรและสถานที่ในการ
จัดประชุม 

ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 
2561 - 15 ธันวาคม 2561  

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มีงบประมาณ ต้องขอเงิน
จากแหล่งอื่น 

3 ขออนุมัติโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 
2561 - 20 ธันวาคม 2561  

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 



 

53                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 4.1 จัดเตรียมเอกสารการประชุม  
4.2 จัดประชุมอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4.1 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 - 24 ธันวาคม 2561 
4.2 ดำเนินการอบรม จำนวน 
2 รุ่น - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 
24-25 ธันวาคม 2561 
จำนวน 400 คน - รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 
2562 จำนวน 400 คน  

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

5 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน หลังการฝึกอบรม 3 เดือน ตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรม 

ติดตามประเมินผลการส่ง
รายงานประเมินคะแนน ไตร
มาส 1/2562  

ไม่มี ติดตามประเมินผลการส่ง
รายงานประเมินคะแนน ไตร
มาส 2/2562 และ 3/2562 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 70.10 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย วัลลภ คชบก โทรศัพท์ : 0-2590-1578 อีเมล์ : wallop4444@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วรรณี ไวตรวจโรค โทรศัพท์ : 02-5902412 อีเมล์ : pong.wunnee@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การแผนพัฒนาโปรแกรม DHES-OFFICE งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ศึกษากระบวนการทำงานของโปรแกรม 
DHES-OFFICE และรับความต้องการ
เพิ่มเติมจากผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม 
DHES-OFFICE 

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 
2561 ถึง มกราคม 2562 

ดำเนินการศึกษากระบวนการ
ทำงานของโปรแกรม DHES-
OFFICE และรับความต้องการ
เพิ่มเติมจากผู้ที่ต้องการใช้งาน
โปรแกรม DHES-OFFICE 

ไม่มี ดำเนินการศึกษากระบวนการ
ทำงานของโปรแกรม DHES-
OFFICE และรับความต้องการ
เพิ่มเติมจากผู้ที่ต้องการใช้งาน
โปรแกรม DHES-OFFICE 

ไม่มี 

2 รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของการพัฒนาโปรแกรม DHES-
OFFICE 

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง 
เมษายน 2562 

ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
ภารกิจของแต่ละกลุ่ม และ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาโปรแกรม DHES-
OFFICE 

ไม่มี ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
ภารกิจของแต่ละกลุ่ม และ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาโปรแกรม DHES-
OFFICE 

ไม่มี 

3 ออกแบบกระบวนการทำงานของ 
โปรแกรม DHES-OFFICE ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มงานภายในกอง
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

ระหว่างเดือน เมษายน 2562 
ถึง พฤษภาคม 2562 

ดำเนินการออกแบบ
กระบวนการทำงานของ 
โปรแกรม DHES-OFFICE ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ

ไม่มี ดำเนินการออกแบบ
กระบวนการทำงานของ 
โปรแกรม DHES-OFFICE ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กลุ่มงานภายในกองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

กลุ่มงานภายในกองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

4 ดำเนินการพัฒนา ทดสอบการใช้งาน และ
ปรับปรุงโปรแกรม DHES-OFFICE ให้
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระหว่างเดือน พฤษภาคม 
2562 - สิงหาคม 2562 

ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ อยู่ในช่วงดำเนินการทดสอบ
การใช้งานระบบ 

การพัฒนาโปรแกรมช้ากว่าที่
กำหนด 

5 สรุปผลการต่อยอดพัฒนาโปรแกรม 
DHES-OFFICE 

ภายในเดือน กันยายน 2562  ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ทดสอบการทำงาน Module 
ลงทะเบียนใช้งานและจองห้อง
ประชุมผ่าน HOST บนเว็บไซต์ 

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการ
ลงทะเบียนที่เป็นภาษาไทยได้ 
กำลังปรับปรุงให้สามารถ 
ทำงานได้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชวลิต รัตนโกสีย์กิจ โทรศัพท์ : 025901204 อีเมล์ : ict-moph@health.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. อนันต์ กนกศิลป์ โทรศัพท์ : 025901214 อีเมล์ : anant.k@moph.go.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารจัดการตัวชี้วัดระดับบุคคล (ICT PS) งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ศึกษาเกณฑ์การประเมินผล และวิเคราะห์
ความต้องการ ตามโครงสร้างการบริหาร
ราชการของ ศทส. โดยคณะทำงาน
ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคล 

ก.ย.61-ต.ค.61 คณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์
กระสู่ระดับบุคคล ได้ใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลตามคู่มือการจัดทำคำ
รับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ตัวชี้วัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคล ได้
ใช้เกณฑ์การประเมินผลตามคู่มือ
การจัดการคำรับรองและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

2 - ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และ 
หน้าจอระบบงาน 
- เลือกใช้ฐานข้อมูล และภาษาโปรแกรม 
ที่เหมาะสม 

ต.ค.61-พ.ย.61 - มีการออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูล 
แบบ Relational Database และ
ออกแบบหน้าจอ (UX Design) - 
เลือกใช้ฐานข้อมูล mySQL ในการ
จัดเก็บ และใช้ภาษาโปรแกรม PHP, 
javascript ในการพัฒนาโปรแกรม 

- - ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
แบบ Relational Database และ
ออกแบบหน้าจอ (UX Design) ให้
ใช้งานได้สะดวก - เลือกใช้
ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บ
ข้อมูล เพราะเป็น Open source 

หน้าจอติดต่อผู้ใช้บางส่วนมี
ความยากในการใช้งาน 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

และมีการอัพเดทจากผู้พัฒนาตลอด 
ใช้ภาษา PHP version ๗.๒.๕  
ในการพัฒนา API ใช้มาตรฐาน 
PSR-๑ ในการจัดระเบียบโค้ด ส่วน
ของภาษาที่ใช้ในการแสดงผลใช้ 
Java Script ในการพัฒนาทำให้มี
ความราบรื่นในการใช้งาน ใช้
มาตรฐาน Eslint และ Prettier ใน
การจัดระเบียบโค้ด 

3 พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดระดับบุคคล (ICT PS) 

พ.ย.61-ก.พ.62 มีการพัฒนาต้นแบบโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการตัวชี้วัดระดับบุคคล (ICT 
PS) ระยะเวลาในการพัฒนา 5 เดือน
โดยประมาณ 

- การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการตัวชี้วัดระดับบุคคล 
(ICT PS) เสร็จสมบูรณ์และมีการใช้
งานจริงไปแล้วในการประเมิน ๖ 
เดือนแรก 

 

4 - ทดลองใช้งานระบบ นำเข้าข้อมูล และ
แสดงรายงาน 
- ปรับแก้ให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริงใน
กระบวนการงานเจ้าหน้าที่ 

ก.พ.62-มิ.ย.62 -เริ่มทดลองใช้งานระบบ นำเข้าข้อมูล 
และแสดงรายงานเป็นระยะ ๆ และ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ตรงกับการ
ปฏิบัติงาน 

- - เริ่มทดลองใช้งานระบบ นำเข้า
ข้อมูล และแสดงรายงาน ตั้งแต่เริ่ม 
ประมาณ ๖ เดือนแรก - ปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหา (Debug) 
ให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง 

 

5 เสนอผู้อำนวยการ พิจารณาประกาศใช้
งานระบบบริหารจัดการตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (ICT PS) ในการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 
เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.ค.62 มีการนำเสนอผู้อำนวยการ พิจารณา
ประกาศใช้งานระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดระดับบุคคล (ICT PS) ในการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองฯ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

- นำเสนอผู้อำนวยการ ศทส. 
พิจารณาประกาศใช้งานระบบ
บริหารจัดการตัวชี้วัดระดับบุคคล 
(ICT PS) ในการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 
๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบตัิการ : นางสาว วันเพ็ญ เบญจวิกรัย โทรศัพท์ : 025901203 อีเมล์ : ict-moph@health.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. อนันต์ กนกศิลป์ โทรศัพท์ : 025901214 อีเมล์ : anant.k@moph.go.th 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ถุงผ้าใช้ฟรี ดูชัดดีทิ้งถูกถัง งบประมาณ : 0.00 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 คณะทำงานพัฒนาศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็น
หน่วยงานคุณธรรม เสนอแนวทาง
กิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหาร 
ศทส. 

ธ.ค.61 - ศทส. ได้นำวัฒนธรรมองค์กร
ของกระทรวงสาธารณสุข มาเป็น
คุณธรรมหลักในการขับเคลื่อน
และพัฒนา ศทส. ให้เป็น
หน่วยงานคุณธรรม ทั้งยัง
กำหนดให้เป็น "นโยบาย
หน่วยงานคุณธรรม" พร้อม
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา ศทส. 
ให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

- 1. จัดทำประกาศเจตนารมณ์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ศทส. เพื่อขอความเห็นชอบ 
และกำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กรและเจ้าหน้าที่ 
ศทส. ทุกคน ที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนเรื่อง
คุณธรรมไปพร้อมๆกัน 2. กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
หรือความดีที่หน่วยงานต้องการ ดำเนินการที่ให้
สอดคล้องกับค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต และ
จิตอาสา 3. จัดทำแผนปฏิบัติการบำเพ็ญเพื่อจิตอาสา 
กิจกรรม/โครงการประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนี้  
3.1 มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก  
3.2 มาตรการคัดแยกขยะมูลฝอย 

1. ศทส. เกิดช่องว่างระหว่าง
วัย โดยผลักดันเจ้าหน้าที่รุ่น
ใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้มี
ส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับค่านิยมของ
กระทรวงสาธารณสุข และแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) 2. 
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ขาดความ
เข้าใจกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 - ทีมงานร่วมกันออกแบบ เพื่อ
ตกแต่งบริเวณถังขยะ ให้สวยงาม 
ชัดเจนในการปฏิบัติเพื่อคัดแยกขยะ 
- ทีมงานร่วมกันพิจารณา จุดแขวน
ถุงผ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ได้
สะดวกเมื่อต้องออกไปซื้อของ 

ม.ค.62-ก.พ.62 - คณะทำงานพัฒนาฯ ได้กำหนด
แนวทางดำเนินงาน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
๑. การคัดแยกขยะมูลฝอย  
๒.การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  
๓. โครงการจิตอาสา 

- คณะทำงานจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. การคัดแยก
ประเภทขยะ ได้ดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์พร้อม
ข้อความติดถังขยะของแต่ละประเภท และการจัดหา
ถังขยะอันตราย (ถังขยะสีแดง) เพิ่มเติม รวมถึงการ
กำหนดจุดวางขยะ 2. รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้
ถุงพลาสติก กำหนดจุดแขวนถุงผ้าเพื่อสะดวกต่อการ
ใช้งานอย่างน้อย 2 จุด คือ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 
ตึก Data Center และสำหรับ ศทส. ตึก สป. มีพื้นที่
จำกัดในการจัดวางถังขยะสีแดง เฉพาะถ้าจะทิ้งขยะ
อันตรายจะต้องให้เจ้าหน้าที่นำไปทิ้งที่ตึก Data 
Center 3. การประชาสัมพันธ์รับบริจาคถุงผา้จาก
เจ้าหน้าที่ ศทส. และรวบรวมเพื่อกำหนดจุดติดตั้ง
เป็นของส่วนรวม ซึ่งเจ้าหน้าที่ ศทส. สามารถนำไปใช้
เวลาออกไปซื้อของภายในบริเวณกระทรวงฯ หรือ
นอกกระทรวงฯ เมื่อเสร็จจากการซื้อของเรียบร้อย
แล้วก็นำกลับมาคืน ณ จุดเดิม 

1. คณะทำงานประชาสัมพันธ์
การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก่อน
จะนำมาทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งมี
ความย ุ ่ ง ย าก  ส ่ งผลทำ ใ ห้
เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ ไ ม ่ น ำ ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งเลย  
2. กรณีประชาสัมพันธ์การใช้
ถ ุงผ ้าแทนถ ุงพลาสต ิก เ มื่อ
คณะทำงานประชาสัมพันธ์แล้ว 
ขาดการติดตามประเมินผลและ
การกระต ุ ้ น ให ้ตระหน ัก ถึง
ความสำคัญของการใช้ถุงผ้า 

3 ถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ที่ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก ใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทน
แก้วน้ำพลาสติกจากร้านค้า ทิ้งขยะ
แบบคัดแยกได้ถูกต้อง แล้ว post 
ไว้ใน Line Group  

ม.ค.62-ก.ย.62 คณะทำงานฯ ได้ทำการถ่ายภาพ
เจ้าหน้าที่ - ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก - ใช้แก้วน้ำส่วนตัว
แทนแก้วน้ำพลาสติกจากร้านค้า 
- ทิ้งขยะแบบคัดแยกได้ถูกต้อง 

- คณะทำงานได้ดำเนินการถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก -  
กิจกรรมการใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วน้ำพลาสติก
จากร้านค้า - กิจกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยให้ถูกถังขยะ
แต่ละประเภท ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม ศทส. ได้มีนำไป 
post ไว้ใน Line Group ict-moph เพื่อเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้เจ้าหน้าที่ ศทส. ทราบ 

 

4 สรุปผลรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร ศทส. เพื่อกล่าว
ชื่นชม เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการได้
ถูกต้องและสม่ำเสมอ 

- มี.ค.62 - ก.ย.62 คณะทำงานฯ มีการสรุปผล
ดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 

- คณะทำงานฯ หน่วยงานคุณธรรมได้นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 1. มาตรการคัดแยกขยะมูลฝอย 
โดยการจัดหาถังขยะเพื่อทิ้งให้ถูกประเภทของขยะมูล
ฝอยและถูกต้องตามแบบมาตรฐาน และ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ รวมถึงการจัดทำ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สติ๊กเกอร์ติดที่ถังขยะแต่ละประเภท เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงานและฝึกให้เจ้าหน้าที่มี
วินัยในการทิ้งขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง รวมถึงมีความ
เข้าใจการทิ้งขยะมูลฝอยของแต่ละประเภทได้ถูกต้อง
ตามแบบมาตรฐาน  
2. มาตรการรณรงค ์ ใช ้ถ ุ งผ ้ าแทนถ ุงพลาสติก 
คณะทำงานได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ มี
การซักซ้อมทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ
รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงการรับ
บริจาคถุงผ้าเพื่อรวบรวมให้ใช้เป็นของส่วนรวม ศทส. 
และกำหนดจุดแขวนถุงผ ้าสำหรับให้เจ ้าหน้าที่
นำไปใช้เวลาซื้อของในบริเวณกระทรวงฯ และนอก
กระทรวงฯ  
3. มาตรการลดแก้วน้ำพลาสติก โดยขอความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ให้มีการใช้แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดการใช้
แก้วน้ำพลาสติกจากร้านค้า และลดกรวยกระดาษ
สำหรับดื ่มน้ำของหน่วยงาน ทั ้งนี ้ คณะทำงานได้
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้เมื่อ
ประมาณต้นปี 2562 และได้รายงานการดำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหาร ศทส. (ครั้งที่ 3/2562) 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองการพยาบาล จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อุไรพร จันทะอุ่มเม้า โทรศัพท์ : 025906267 อีเมล์ : jimmyk2508@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ธีรพร สถิรอังกูร โทรศัพท์ : 025906267 อีเมล์ : jimmyk2508@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบบริหารงานภายในกอง
การพยาบาล 
- ระบบติดตามงาน 
- ระบบจองห้องประชุม 
- ระบบขอใช้รถยนต์ราชการ 
- ระบบบริหารงานบุคคล 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง 

ตุลาคม 2561 - 
มกราคม 2562 

กองการพยาบาลปรับปรุงระบบ
บริหารงานภายในกองการพยาบาล 
แล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ 
ประกอบด้วย ระบบติดตามงาน 
ระบบจองห้องประชุม ระบบขอใช้
รถยนต์ราชการ ระบบบริหารงาน
บุคคล และระบบสืบค้นหนังสือ 
วารสาร สำหรับระบบข้อมูล
สารสนเทศกลาง อยู่ระหว่างพัฒนา
ระบบคลังข้อมูลเพื่อนำมาไว้ในระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลาง 
(203.157.32.5/mis) 

1.จำเปน็ต้องมี admin 
บำรุงรักษาระบบตลอดเวลา  
2.จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอสำหรับผู้ใช้ทุกคน (1:1) 

กองการพยาบาลปรับปรุงระบบ
บริหารงานภายในกองการพยาบาล 
แล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ 
ประกอบด้วย ระบบติดตามงาน ระบบ
จองห้องประชุม ระบบขอใช้รถยนต์
ราชการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ
สืบค้นหนังสือ วารสาร และระบบ
สารสนเทศกลาง 

1.จำเป็นต้องมี admin 
บำรุงรักษาระบบตลอดเวลา 
2.จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
สำหรับผู้ใช้ทุกคน 

2 สื่อสารและฝึกทักษะวิธีการใช้ระบบ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

กุมภาพันธ์ 2562 1.สื่อสารให้บุคลากรรับทราบการ
พัฒนาระบบบริหารงานภายในกอง
การพยาบาลในที่ประชุมบุคลากร

ไม่มี 1.สื่อสารให้บุคลากรรับทราบการ
พัฒนาระบบบริหารงานภายในกองการ
พยาบาลในที่ประชุมบุคลากรกองการ

การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ
มีความล่าช้าบ้างเนื่องจาก
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กองการพยาบาลประจำเดือน
มกราคม 2562 และที่ประชุม
นักวิชาการพยาบาลประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มเติม พร้อมทั้ง
เริ่มใช้ระบบฯ  
2.ฝึกทักษะเพิ่มเติมในส่วนของ 
ระบบที่มีการปรับปรุงเพิ่มให้กับ
บุคลากร วันที่ 6 มีนาคม 2562 

พยาบาลประจำเดือนมกราคม 2562 
และที่ประชุมนักวิชาการพยาบาล
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
เพิ่มเติม พร้อมทั้งเริ่มใช้ระบบฯ  
2.ฝึกทักษะเพิ่มเติมในส่วนของ ระบบ
ที่มีการปรับปรุงเพิ่มให้กับบุคลากร 
วันที่ 6 มีนาคม 2562  
3.สื่อสารเพิ่มเติมการนำเข้าสารสนเทศ
ของกลุ่มงานเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
กลางในที่ประชุมนักวิชาการพยาบาล
ประจำเดือนมิถุนายน 2562 

นักวิชาการพยาบาลติด
ภารกิจราชการ 

3 ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงระบบ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

กุมภาพันธ์ - กันยายน 
2562 

ผลการติดตามการใช้ระบบ พบว่า มี
การใช้ระบบอย่างต่อเนื่องในส่วนของ
ระบบจองห้องประชุม ระบบขอใช้
รถยนต์ราชการ ระบบบริหารงาน
บุคคล และระบบสืบค้นหนังสือ 
วารสาร 

สามารถใช้งานได้จริง ไม่พบ
ปัญหาการใช้ระบบ 

1. ระยะ 6 เดือนแรก ผลการติดตาม
การใช้ระบบ พบว่า มีการใช้ระบบ
อย่างต่อเนื่องในส่วนของระบบจองห้อง
ประชุม ระบบขอใช้รถยนต์ราชการ 
ระบบบริหารงานบุคคล และระบบ
สืบค้นหนังสือ วารสาร  
2. ระยะ 6 เดือนหลัง ยังคงมีการเข้า
ใช้ระบบจองห้องประชุม ระบบขอใช้
รถยนต์ราชการ ระบบบริหารงาน
บุคคล และระบบสืบค้นหนังสือ 
วารสาร สำหรับระบบสารสนเทศกลาง
เป็นการนำเข้าข้อมูลและสืบค้นข้อมูล  
3. ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ พบว่า การ
เข้าระบบยุ่งยาก ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 
PC จึงมีการปรับปรุงให้สามารถเข้า
ระบบผ่านทางเว็บไซต์กองการ
พยาบาล ช่วยให้สามารถเข้าใช้หรือดู้
ข้อมูลในระบบผ่านทางสมาร์ทโฟน ใน

บางระบบจำเป็นต้องผ่าน
คอมพิวเตอร์ PC เช่น ระบบ
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ยัง
ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้ มีแผน
ปรับปรุงในปีงบประมาณ
ต่อไป 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ส่วนการจองห้องประชุม ปรับปรุงให้
สามารถเข้าถึงรวดเร็ว โดยเชื่อมระบบ
กับ google calendar สามารถ
ดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือได้
เช่นกัน 

4 ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ สิงหาคม - กันยายน 
2562 

ประเมินรอบ 12 เดือน ไม่มี ผลการประเมินตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน 
พบว่า  
1. การใช้งานผ่านระบบบริหารงาน
ภายในกองการพยาบาล ในกิจกรรมขอ
ใช้ห้องประชุม จำนวน 40 ครั้ง จาก
การจัดกิจกรรมทั ้งหมด 48 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 83.33 และขอใช้รถยนต์
ราชการ 102 ครั้ง จากจำนวนทั้งสิ้น 
102 คร ั ้ ง  ค ิ ด เป ็ น ร ้ อ ยละ  100 
โดยรวมมีการใช้งานเฉลี่ย 91.67 (ค่า
เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 
80 ของกิจกรรมทั้งหมด)  
2. บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องเข้าใช้ระบบ
บริหารงานภายในกองการพยาบาล
หรือคลังความรู้ทุกระบบ จำนวน 37 
คน จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน 
คิดเป ็นร ้อยละ 100 (ค่าเป ้าหมาย 
มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 80) 

บางกิจกรรมไม่ได้กำหนดไว้
ล่วงหน้า จึงไม่ได้ดำเนินการ
ผ่านระบบ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองการพยาบาล จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสริิ โทรศัพท์ : 025906267 อีเมล์ : jimmyk2508@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ธีรพร สถิรอังกูร โทรศัพท์ : 025906267 อีเมล์ : jimmyk2508@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการปรับปรุงการให้บริการด้านการถ่ายทอดและติดตามการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปปฏิบัติ 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กองการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประกาศและถ่ายทอดนโยบาย ทิศทาง 
และตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 
2561 

1.กองการพยาบาลจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ปฏิรูประบบบริการพยาบาล 
ในยุค DIGITAL HEALTH” เพื่อประกาศ
และชี้แจงนโยบาย ทิศทาง และตัวชี้วัด 
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 
14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 2.หลังสิ้นสุดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิรูประบบบริการ
พยาบาล ในยุค DIGITAL HEALTH” 
พบว่า มีจำนวนผู้เข้าประชุม 750 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ความ
พึงพอใจต่อการจัดประชุมโดยรวม คิดเป็น

ไม่มี 1.กองการพยาบาลจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ปฏิรูประบบบริการพยาบาล 
ในยุค DIGITAL HEALTH” เพื่อประกาศ
และชี้แจงนโยบาย ทิศทาง และตัวชี้วัด 
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 
14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 2.หลังสิ้นสุดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิรูประบบบริการ
พยาบาล ในยุค DIGITAL HEALTH” 
พบว่า มีจำนวนผู้เข้าประชุม 750 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ความ
พึงพอใจต่อการจัดประชุมโดยรวม คิดเป็น

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ร้อยละ 81.93 ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ขององค์ความรู้ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 
82.58 และร้อยละของความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 33.07 

ร้อยละ 81.93 ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ขององค์ความรู้ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 
82.58 และร้อยละของความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ของผู้เข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 33.07 

2 กองการพยาบาล โดยนักวิชาการพยาบาล
ประจำเขตสุขภาพ ติดตาม ให้คำปรึกษา 
การนำนโยบาย ทิศทาง และตัวชี้วัดการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติ 
โดยการจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการระดับ
เขตสุขภาพ 

ธันวาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

1.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศประจำเขต
สุขภาพร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
บริการพยาบาลเขตสุขภาพ จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต
สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 และ
แผนการนิเทศคุณภาพการพยาบาลระดับ
เขตสุขภาพ  
2.นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศ ลงพื้นที่เขต
สุขภาพ 1 - 12 เพื่อประชุมติดตามงาน 
ให้คำปรึกษากับพยาบาลผู้ปฏิบัติหน้างาน 
ตามแผนพัฒนาฯและแผนการนิเทศ 

ไม่มี 1.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศประจำเขต
สุขภาพร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
บริการพยาบาลเขตสุขภาพ จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต
สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 และ
แผนการนิเทศคุณภาพการพยาบาลระดับ
เขตสุขภาพ 2.นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศ 
ให้คำปรึกษา นิเทศติดตาม กำกับการ
ดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลระดับเขตสุขภาพและ
ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ใน
พื้นที่เขตสุขภาพ 1 - 12 โดย  
2.1 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลระดับเขตสุขภาพเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของงาน เฉลี่ย 2 
ครั้งต่อเขตสุขภาพ  
2.2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ระดับจังหวัด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาหน้า
งานกับพยาบาลผู้ปฏิบัติ ทั้งโรงพยาบาล
ศูนย์/ทั่วไป/ชมุชน และรพ.สต. เฉลี่ย 3 
ครั้งต่อเขตสุขภาพ 

ไม่มี 

3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ

มกราคม - กันยายน 
2562 

กองการพยาบาลได้พิจารณาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้รับบริการ และส่ง

ไม่มี 1. กองการพยาบาลได้พิจารณา
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ประเมินความพึงพอใจต่อบริการประกาศ 
ถ่ายทอดนโยบาย ทิศทาง ตัวชี้วัด และ
การติดตาม ให้คำปรึกษาการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ 

แบบสอบถามพร้อมทั้งกลุ่มเป้าหมายต่อ
บริการการถ่ายทอดและนิเทศขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่
การปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (A 
- M1) จำนวน 119 คน และหัวหน้ากลุ่ม
งานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์ 
(A) จำนวน 34 คน ให้กับกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป
เรียบร้อยแล้ว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

และส่งแบบสอบถามพร้อมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายต่อบริการการถ่ายทอดและ
นิเทศขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ 
หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป (A - M1) จำนวน 119 
คน และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชนโรงพยาบาลศูนย์ (A) จำนวน 34 
คน ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
รวบรวมข้อมูลแล้ว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 2. กองการพยาบาลได้รับผลการ
สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึง
พอใจต่อบริการประกาศ ถ่ายทอดนโยบาย 
ทิศทาง ตัวชี้วัด และการติดตาม ให้
คำปรึกษาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ คิด
เป็นร้อยละ 80.07 (ค่าเป้าหมาย มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 85) 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 80.07 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองการต่างประเทศ จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นัฏฐพล มั่งคั่ง โทรศัพท์ : 025901364 อีเมล์ : munattapol@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นัฏฐพล มั่งคั่ง โทรศัพท์ : 025901364 อีเมล์ : munattapol@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการรับรองตัวบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 - ประชุมคณะทำงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองการ
ต่างประเทศ 
- วางแผนพัฒนาระบบการให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค. 62 คณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการรับรองตัวบุคคลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ระบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62  

- คณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
การให้บริการรับรองตัวบุคคลเป็น
ภาษาอังกฤษด้วยระบบการให้บริการโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 
2562 

ไม่มี 

2 ปรับปรุงแบบเอกสารการรับรองตัว
บุคคลภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการ
นำเข้าระบบออนไลน์ 

ก.พ.-มี.ค. 62 ดำเนินการปรับปรุงเอกสารการรับรองตัวบุคคล
ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. 
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกอบการขอ J1-
Visa เพื่อสมัครเข้าศึกษา/ฝึกอบรมทางคลินิก ณ 
สหรัฐอเมริกา  
2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การ
ปฏิบัติราชการ/การเป็นข้าราชการบำนาญ 
สำหรับข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญสำนักงาน

- ดำเนินการปรับปรุงเอกสารรับรองตัว
บุคคลภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่  
1. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
ประกอบการขอ J1 Visa เพื่อสมัครเข้า
ศึกษา/ฝึกอบรมทางคลินิก ณ 
สหรัฐอเมริกา 
 2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/
การปฏิบัติราชการ/การเป็นข้าราชการ
บำนาญสำหรับข้าราชการ/ข้าราชการ

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานระดับกรม  
3. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุการ
อนุญาตพำนักในราชอาณาจักร  

บำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงขแง
หน่วยงานระดับกรม  
3. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุ
การอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร 

3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
เอกสารฯ และนำเข้าระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

ก.พ.-เม.ย. 62 อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบเอกสารฯ 

- ดำเนินการนำเอกสารการรับรองตัวบุคคล
ภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
www.bihmoph.net 

ไม่มี 

4 เปิดใช้งานระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการ
รับรองตัวบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ 

พ.ค.-ก.ย. 62 - - ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เอกสารรับรองตัวบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
ไปใช้งานได้ 

ไม่มี 

5 ประเมินผลการใช้งานเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการ
รับรองตัวบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ 

ก.ย. 62 - - มีผู้รับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
การรับรองตัวบุคคลเป็นภาษาอังกฤษมาใช้
งาน ดังนี้  
1. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
ประกอบการขอ J1 Visa เพื่อเข้าศึกษา/
ฝึกอบรมทางคลินิก ณ สหรัฐอเมริกา 
จำนวน 6 ราย  
2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/
การปฏิบัติราชการ/การเป็นข้าราชการ
บำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานระดับกรม จำนวน 34 ราย  
3. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุ
การอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร จำนวน 
7 ราย 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองตรวจราชการ จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นิภาพร เข่งดี โทรศัพท์ : 02 590 1482 อีเมล์ : k.nipaporn.0301@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นิภาพร เข่งดี โทรศัพท์ : 0853867341 อีเมล์ : k.nipaporn.0301@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนา ระบบสนับสนุนการตรวจ
ราชการ (E-Inspection) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และทดลองใช้งาน (นำผล
การประเมินระบบ E-Inspection 
2561 มาใช้ในการพัฒนา) 

ต.ค.-พ.ย. - มีการพัฒนาระบบ (E-Inspection) ให้มีความ
เสถียรมากขึ้น โดยใช้ Cloud ที่มีการดูแลโดย
ศูนย์เทคโนโลยีฯ - พัฒนารูปแบบการใช้งานของ
ระบบให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น  

ไม่มี ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน 
ประจำปี 2562 ได้มีการนำปัญหา/
อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/
พัฒนาระบบฯ ในปี 2561 มาใช้ในการ
พัฒนาระบบฯ ปิดจุดอ่อนของระบบได้
ครบถ้วน มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ระบบฯ มีความ
เสถียร ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการ
ใช้ดิจิทัล ระบบฯ ช่วยอำนวยความสะดวก
ในการตรวจราชการ ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจราชการได้ดีมากยิ่งขึ้น 

- 

2 จัดทำคู่มือ ให้ความรู้และชี้แจง การ
ใช้งานระบบสนบัสนุนการตรวจ
ราชการ (E-Inspection) 

ธ.ค. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ E-
Inspection และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ http://bie.moph. go.th/e-

ข้อจำกัดของความครอบคลุม
การชี้แจงการใชง้านระบบ 

คู่มือการใช้งานระบบตรวจราชการ  
(E-Inspection) มีความสมบูรณ์ ทันสมัย 
แนะนำวิธีการใช้งานที่ชัดเจน มีความ

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

insreport/ และสาธิตการใช้งานระบบในการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าตรวจราชการและ
นิเทศงาน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20-21 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

เหมาะสมกับขั้นตอนการใช้งาน ผู้ใช้งานมี
ความรู้ความเข้าใจ มีเครื่องมือ/กลไก/ส่วน
สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการให้มี
ประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว 

3 นำระบบสนับสนุนการตรวจราชการ 
(E-Inspection) เป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ ประจำปี
งบประมาณ 2562 

ม.ค.-มี.ค.และ พ.ค.-
ส.ค. 

พัฒนาระบบ (โปรแกรม) สำหรับการรายงานการ
ตรวจราชการ ตก.1 ตก.2และตก.3 ได้เป็นราย
จังหวัดและเป็นรายเขตผ่านเข้าระบบ 
paperless และสามารถนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลรอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน และนำเสนอผู้บริหารระดับสูง 
โดยผู้ใช้งาน คือ ผู้นิเทศงานและผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการตรวจราชการของแต่ละหน่วยงาน 

- ผู้ใช้งานแนบไฟล์รายงานไม่
ตรงหัวข้อหรือประเด็น - 
ผู้ใช้งานบันทึกรายงานใน
ระบบล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

ระบบตรวจราชการเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การตรวจราชการของกระทรวงให้แก่กอง
ตรวจราชการ สำนักตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงานและหน่วยรับตรวจ เป็นระบบ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
(ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการทั้งหมด) 
ใช้ระบบฯ ร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ลด
ระยะเวลา เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ลดการปฏิบัติงานที่มีความ
ซ้ำซ้อนโดยใช้ Cloud ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัย 

- 

4 ประเมินผลการใช้งานระบบ
สนับสนุนการตรวจราชการ (E-
Inspection)  

ก.ค.-ส.ค. อยู่ระหว่างการประเมินผลการใช้งานระบบโดย
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง 

- สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบฯ ซึ่ง
เป็นส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ
กระทรวงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้ง
ในส่วนของ 1) การออกแบบเว็บไซต์ระบบ
ตรวจราชการ (E-Inspection) ปี 2562 
2) การควบคุมและติดตาม 3) คู่มือการใช้
งาน ระบบฯ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอที่ต้องการให้มีการปรับปรุง พัฒนา
ที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของ
หน่วยรับตรวจและผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ

-ผู้ทำหน้าที่ตรวจ
ราชการฯ ให้ความ
ร่วมมือในการตอบ
แบบประเมินผลการ
ใช้ระบบตรวจ
ราชการค่อนข้าง
น้อย -การ
ลงทะเบียนทีม
ตรวจ/นิเทศ รอบที่ 
1 จำนวนที่
ลงทะเบียนใน
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ฯ ประจำเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กองตรวจ
ราชการ ได้พัฒนาเว็บไซต์ระบบฯ เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลสนับสนุนการตรวจฯ แก่
ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจฯ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค (พื้นที่) และเป็นแหล่งรวบรวม
รายงานการตรวจฯ ซึ่งทุกเขตสุขภาพมีการ
ใช้งานทุกหัวข้อของระบบ ดังนี ้1) บริหาร
จัดการ 2) ข้อมูลรับการตรวจ 3) การ
รายงานผลการตรวจฯ ปัญหาที่พบจากการ
ใช้งานระบบฯ 1) เอกสารเผยแพร่ไม่มีการ
จัดกลุ่มที่ชัดเจน ทำให้ไม่สะดวกในการใช้
งาน 2) การลงทะเบียนพบรายชื่อผู้นิเทศ
ซ้ำซ้อน 3) ผู้นิเทศแก้ไขไฟล์รายงานผล
ตรวจฯ ไม่ได้ ต้องลบไฟล์เดิมและบันทึก
ไฟล์ใหม่ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 1) เน้น
การจัดทำรายงานเชิงคุณภาพให้สามารถ
นำไปประเมินผลได้ 2) ระบบฯ ควร
ตอบสนองการใช้งานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล ผู้บริหาร
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและความ
ครบถ้วนของรายงานผลตรวจฯ ได้
ตลอดเวลา อำนวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการเพื่อการตรวจฯ ในพื้นที่ ซึ่ง
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ ร่วมกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์ 
กองตรวจราชการ ได้นำผลการประเมินฯ 
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ระบบกกับที่ลง
ตรวจฯ ในพื้นที่ไม่
ตรงกัน พบปัญหาที่
พบเป็นส่วนน้อย ใน
กรณีที่ผู้ที่ลงตรวจฯ
ในพื้นที่จริง แต่ไม่
ลงทะเบียนในระบบ 
ทำให้พื้นที่ไม่
สามารถบริหาร
จัดการรถรับ-ส่ง 
อาหาร ห้องประชุม
ตามที่คาดการณ์ไว้
ได้  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
สนับสนุนการตรวจราชการ (E-
Inspection)  

ส.ค.-ก.ย. อยู่ระหว่างดำเนินการ - นำผลที่ได้จากการประเมินการใช้งานระบบ
ตรวจราชการ (E-Inspection) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ทบทวน วางแผน ปรับปรุง/
พัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ กองตรวจราชการและสำนักตรวจ
ราชการกระทรวง สป. กำลังดำเนินการ
ปฏิรูประบบตรวจฯ เรื่องระบบข้อมูลเน้น
ระบบข้อมูลสนับสนุนการตรวจฯ กำหนด
เป็น 2 ทางเลือก ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 ยังคง
ใช้ระบบฯ รูปแบบเดิม ทางเลือกที่ 2 
จัดทำระบบใหม่เพิ่มเติม ซึ่งมีหลักการ/
แนวทางให้ระบบข้อมูลมีความถูกต้อง real 
time ไม่มีการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกับ
ระบบอื่น รวมทั้ง ปรับแบบฟอร์มรายงาน
การตรวจฯ ให้เหลือเฉพาะประเด็นที่สำคัญ 
โดยศึกษาและออกแบบให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ต่อการ
นำไปใช้ประโยชน์และปรับชื่อ รายงานฯ 
ให้มีความเหมาะสมในงบประมาณถัดไป 
จะนำหลักการ/แนวทางดังกล่าว มาใช้ใน
การพัฒนาระบบฯ โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
ตรวจฯ บริหารจัดการตรวจราชการด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองตรวจราชการ จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นิภาพร เข่งดี โทรศัพท์ : 025901482 อีเมล์ : k.nipaporn.0301@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นิภาพร เข่งดี โทรศัพท์ : 0853867341 อีเมล์ : k.nipaporn.0301@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาศักยภาพผู้ทำน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน  งบประมาณ : 513200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์ ผลสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2561 

ต.ค.-พ.ย. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระบบสนับสนุนการตรวจราชการ
และนิเทศงาน 

- ระบบ E-Inspection 
ที่ใช้งานในปี 2561 ยัง
ขาดความเสถียร  

ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค (กลุ่มเป้าหมาย) ยังไม่ได้รับการ
อบรม/สัมมนา/ประชุม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการกระทรวง 
ได้อย่างครบถ้วนทุกคน โดยเฉพาะผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความมั่นใจในการทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศ
งาน 

- 

2 จัดทำโครงการและดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2562 

พ.ย.-ธ.ค. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงานกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2562 เมื่อวันที่ 20-21 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม

ไม่มี กลุ่มเป้าหมายโครงการ จำนวน 250 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ จากกรมส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค/สำนักหรือกองใน สป. ผู้ปฏิบัติงาน
ของกองแผนงานและวิชาการ/กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน/สำนักยุทธศาสตร์ของกรมฯ ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจราชการของกองตรวจราชการ ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจราชการ/ผูร้ับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ฯ และงาน

วันที่สองของการอบรม
ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมส่วน
ใหญ่อยู่เข้ารับการอบรม
ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะ ผู้เข้าอบรมส่วน
ใหญ่มาจากส่วนภูมิภาค 
ต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพของสำนักงานเขต
สุขภาพ/สสจ./รพ. และมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 
263 คน กองตรวจราชการ และสำนักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ 
เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

กลับภูมิลำเนาหรือขาด
แรงจูงใจในการเข้าอบรม
ครบตามระยะเวลาที่
กำหนด ในระยะต่อไป กอง
ตรวจราชการ จะพิจารณา/
ทบทวน วางแผนกลยุทธ์ให้
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
เช่น การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการอบรม
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ การมอบ
ประกาศนียบัตรในช่วงท้าย
ของการอบรม  

3 ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ทำ
หน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

ธ.ค. หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้ทำ
หน้าที่ตรวจราชการและนิเทศ
งานกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2562 มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามน้อย  

สิ่งที่จะช่วยทำให้การตรวจราชการปี 2562 ดียิ่งขึ้น 
คือ ควรมีการเชื่อมโยง บูรณาการการดำเนินงาน
ระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ ส่วนกลางควรสนับสนนุ
พื้นที่ในเรื่องข้อมูล สถานการณ์อาจจะเป็นการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิเคราะห์จุดอ่อนในภาพกว้าง 
การให้ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศต้องมีความชัดเจน สิ่ง
ที่มีความสำคัญ คือ ผู้นิเทศควรให้ข้อเสนอแนะที่ดีที่
หน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้ 
การให้ข้อเสนอแนะที่ดีเพื่อการวางแผน พัฒนาและ
ปรับปรุงงาน รวมทั้งควรมีวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ที่ตอบสนองต่อปัญหาของพื้นที่ ตอบสนองต่อปัญหา
นโยบายกระทรวงฯ การบูรณาการและเชื่อมโยงกับ
เขตสุขภาพ เน้นการบูรณาการหลังการนิเทศ มี
กระบวนการการเตรียมข้อมูลก่อนการตรวจราชการ
และนิเทศงาน ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการที่
ผ่านมา ข้อมูลของพื้นที่กับข้อมูลส่วนกลางไม่ตรงกัน
ซึ่งกองตรวจราชการ ได้จัดทำและพัฒนาระบบ E-

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
ร่วมมือในการตรวจ
แบบสอบถามค่อนข้างน้อย 
อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบ
โครงการได้มีการวาง
แผนการประเมินโครงการ
โดยวิเคราะห์บริบทของ
โครงการและแบบสอบถาม 
ควบคู่ไปกับการประเมินผล
การอบรมแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action 
Appraisal) 



 

75                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

inspection ขึ้นมารองรับและเน้นให้มีการสอบทาน
ข้อมูล ต้องการให้ผู้นิเทศงานของแต่ละกรมไปหารือ 
แลกเปลี่ยนกันที่หน้างานกับผู้นิเทศงานในพื้นที่และ
เมื่อไปนิเทศงานให้เจ้าของตัวชี้วัดกับผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ได้พูดคุยกันเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดให้ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย การบูรณาการ
ร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพ ส่วนการบูรณา
การในทีมตรวจราชการควรมีการพูดคุย หารือถึง
ความเชื่อมโยงกันก่อนที่จะนำเสนอ การลงตรวจ
ราชการผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ บางส่วนยังขาดความ
เข้าใจในประเด็นการตรวจราชการ  

4 ประเมินความพึงพอใจผู้รับตรวจ
ราชการและนิเทศงานต่อกระบวนการ
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 

มิ.ย -ส.ค. อยู่ระหว่างดำเนินการ - -กองตรวจราชการ ได้ติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาระบบตรวจราชการที่กำหนด ได้จัดทำ
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยรับตรวจและผู้ทำหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงาน ประจำเขตสุขภาพที่ 1-12 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -ขยายระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ชุด
ที่ 1 หน่วยรับตรวจ ชุดที่ 2 ผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ แจ้ง
แบบไม่เป็นทางการเพื่อเพิ่มจำนวนตอบกลับ
แบบสอบถาม เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
จริง -ดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาแบบสอบถามฯ ทั้ง 
2 ชุด ควบคู่ไปกับการสอบถามแบบไม่เป็นทางการ 
ในที่ประชุม/การประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจราชการ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยกอง
แผนงาน/กองแผนงานและวิชาการ กรม/สำนัก
ยุทธศาสตร์ กรม/ กอง/สำนักใน สป. ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจฯ เพื่อช่วยสะท้อนข้อเท็จจริงในการ

-ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วน
ของผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ
และนิเทศงาน ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจ
แบบสอบถามค่อนข้างน้อย 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ดำเนินงานในพื้นที่/เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจราชการให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป -สรุปการประเมินผลที่สำคัญจาก
แบบสอบถามซึ่งได้จากสอบถามความคิดเห็นจาก 
สสจ. รพศ. รพท. และผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ ประเด็น
องค์ความรู้ (เฉพาะด้านและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจฯ) และประเด็นความพร้อมในการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) 
ความเข้าใจทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดตรวจฯ 
2) เกณฑ์เป้าหมาย/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/วิธีการ
ประเมินผล/การประมวลผลและจัดทำข้อมูล 3) 
ทักษะ/สมรรถนะที่ใช้ในการตรวจฯ รวมทั้ง ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ปรับปรุง/
พัฒนา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1) หน่วยงานเจ้าของ
ตัวชี้วัดตรวจฯ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการไปนิเทศ
งานหรือมอบผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ ที่ไม่ใช่เจ้าของ
ตัวชี้วัดไปแทน ทำให้ไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการ
แก้ปัญหา 2) บางหน่วยงานไม่มีงบประมาณใช้ใน
การตรวจฯ และนิเทศงาน 3) ผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ ไม่มี
การบูรณาการภารกิจที่เป็นตัวชี้วัดเดียวกันหรือ
เกี่ยวข้องกันก่อนที่จะให้ข้อเสนอแนะแก่พื้นที่ 4) 
ผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ ใช้เวลาในการนำเสนอผลตรวจฯ 
ค่อนข้างนาน แต่พื้นที่ไม่สามารถนำข้อเสนอแนะไป
ใช้ประโยชน์ได้ 5) ผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลายตัว แต่มีเวลาในการนิเทศงานที่จำกัด 
ทำให้ไม่สามารถลงรายละเอียดที่สำคัญได้ 6) ผู้ทำ
หน้าที่ตรวจฯ บางส่วนให้พื้นที่เป็นผู้จัดทำรายงานผล
การตรวจฯ แทน ข้อเสนอแนะ 1) พัฒนาผู้ทำหน้าที่
ตรวจฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วัดตรวจฯ แต่ละตัว 2) ผู้ทำหน้าที่ตรวจฯ ใช้
ข้อมูลจริงในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่
ตรงกับแต่ละบริบทพื้นที่ ทั้งนี้ กองตรวจฯ ควร
พัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจราชการให้มี
ความต่อเนื่อง ขณะที่ทีมตรวจราชการและนิเทศงาน 
ลงตรวจฯ เฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุ
เป้าหมาย  

5 นำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ
ฯ ในการประชุมของกองตรวจราชการ 

ส.ค-ก.ย. อยู่ระหว่างดำเนินการ - กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ
และสำนักตรวจราชการกระทรวงฯ มีแผนการ
ดำเนินงาน ที่จะนำผลการประเมินฯ ไปใช้เป็นข้อมูล
สำหรับการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจ
ราชการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยนำผลการประเมินฯ 
เสนอต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบเอกสาร
นำเสนอ/เอกสารสรุปผลฯ /เผยแพร่ทางเว็บไซต์กอง
ตรวจราชการ/เว็บไซต์ระบบตรวจราชการ หรือ
นำเสนอผลเข้าที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ราชการกระทรวงฯ ตลอดจน นำผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อใช้ในการปฏิรูประบบ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 76.48
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 12 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 22 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จุฑารัตน์ ไต่เมฆ โทรศัพท์ : 025902215 อีเมล์ : spd.boffice61@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จุฑารัตน์ ไต่เมฆ โทรศัพท์ : 025902215 อีเมล์ : spd.boffice61@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กำหนดกรอบและระยะเวลาของการจัดทำ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศภายในกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ต.ค. - พ.ย.61  จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อกำหนดกรอบและระยะเวลาของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

- ดำเนินการแล้วใน รอบ 6 เดือน ไม่มี 

2 แต่งตั้งคณะทำงานแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศภายในกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

ม.ค.62 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อจัดทำแผนกล
ยุทธ์และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน หมายเหตุ : 
โดยมีการบรรจุแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ไว้ในแผนกลยุทธ์ของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน ไม่มี 

3 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศภายในกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ม.ค. - พ.ค.62 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและ 
คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์และ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศภายในกอง

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 

4 จัดทำร่างแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในกองยุทธศาสตร์และ  
แผนงาน 

ก.พ. - เม.ย.62 - - ประชุมจัดทำแผนพัฒนา กยผ. 3 ครั้ง 
1. วันที่ 7-9 มีค.62 ณ รร.อิงธารรี
สอร์ท จ.นครนายก 2. วันที่ 1-3 เมย.
62 ณ เฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา 
จ.ชลบุรี 3. วันที่ 18-20 เมย.62 ณ 
โรงแรมไมด้า เดอ ซี จ.เพชรบุรี โดย
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศอยุ่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ 5 

ไม่มี 

5 ประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ 
ร่าง แผนพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

มิ.ย.62 - - จัดประชุมบุคลากรรับฟังข้อเสนอแนะ 
ร่าง แผนพัฒนาระบบสารสนเทศกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ 12 
มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะ
บุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มี 

6 จัดทำ / แก้ไขแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ก.ค.62 - - ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองยุทธศาสตร์และ
แผนงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การประชุม วันที่ 12 มิ.ย.62 

ไม่มี 

7 เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ ส.ค.62 - - ดำเนินการในเดือนกันยายน 2562 ไม่มี 

8 กำหนดกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ก.ย.62 - - ดำเนินการในปีงบประมาณ 256 3 ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 1 เรื่อง แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จฑุารัตน์ ไต่เมฆ โทรศัพท์ : 025902215 อีเมล์ : spd.boffice61@gmil.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จุฑารัตน์ ไต่เมฆ โทรศัพท์ : 025902215 อีเมล์ : spd.boffice61@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา Sports Tournament ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดประชุมบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดสถานที่ออก
กำลังกาย การแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีและสร้างทีมงานภายในองค์กร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ธ.ค.61 ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อรับทราบ
นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานและ
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เสริมสร้างความ
สามัคคีและการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

- ดำเนินการแล้วใน รอบ 6 เดือน ไม่มี 

2 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกาย กิจกรรม 
วันและเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬา 

ธ.ค.61 - ม.ค.62 ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและทางไลน์
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน SPD 
Smart Team 

- ดำเนินการแล้วใน รอบ 6 เดือน ไม่มี 

3 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีการที่ต้องใช้
ในการจัดการแข่งขันกีฬา 

ม.ค.62 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีการในการ
แข่งขันปิงปอง โดยกำหนดบริเวณโถงหน้า
ลิฟชั้น 4 อาคาร 6 ตึกสำนักงาน

- ดำเนินการแล้วใน รอบ 6 เดือน ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานที่
แข่งขัน 

4 ดำเนินการแข่งขันกีฬา Sports Tournament  
- เชิญชวนบุคลากรของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงานร่วมเล่นปิงปอง เวลา 12.00-13.00 
น. 
- บอร์ดเกมส์ (หมากรุก/หมากฮอส) ทุกวันพุธ 
เวลา 15.30.-17.00 น. 

ก.พ. - ส.ค.62 ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาปิงปองตาม
ตารางที่จัดไว้ เริ่ม 13 กุมภาพันธ์ - เดือน
พฤษภาคม 2562 ทุกวันพุธ และวันศุกร์ 
เวลา 15.30 - 16.30 น. 

- ดำเนินการแล้วใน รอบ 6 เดือน ไม่มี 

5 สรุปและประเมินผลกิจกรรม ก.ย.61 - - ดำเนินการในเดือนกันยายน ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 24 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง กัญจน์ณัฏฐ ์สังข์นาค โทรศัพท์ : 025901764 อีเมล์ : Sangnak2503@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ณปภัช นฤคนธ์ โทรศัพท์ : 0814464369 อีเมล์ : napapat111@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบการลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณ : 120810 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ค.2561 -ม.ค. 2562 หน่วยงานได้เริ่มพัฒนาระบบการลา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ลด
ขั้นตอน ในการทำงาน ลดค่าใช้จา่ย
สิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ 
โดยเริ่มทดลองการใช้งานระบบการ
ลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
กลุ่มภารกิจอำนวยการ และได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์  

1. การประมวลผลจำนวนวันลา 
2. การเก็บข้อมูลเบื้องต้น  
3. ระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  

เจ้าหน้าที่สามารถลาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง 
และไม่มีการใช้กระดาษ หมึก
พิมพ์ * กรณีการลาป่วยที่เกิน 
3 วัน มีการแนบไฟล์หนังสือ
รับรองแพทย์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 

2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ม.ค. 2562 วันที่ 21 มกราคม 2562 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชุม
ปรึกษาหารือถึงการนำเทคโนโลยี

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
ระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ม.ค. 2562  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบการกำกับดูแล
องค์กรให้เข้าสู่การเป็นสำนักงาน
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และมติที่ประชุมได้
เห็นชอบให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการในเรื่องของการพัฒนาระบบ 
การลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ลา
ป่วย,ลาพักผ่อน,ลากจิ ที่ไม่ใช่ลาหลัง
คลอดบุตร)  

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค ทุกวันจันทร์/อังคาร ของ
สัปดาห์ มีการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อกำหนด แนว
ทางการพัฒนาระบบ การลา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ลา
ป่วย,ลาพักผ่อน,ลากิจ ที่ไม่ใช่
ลาหลังคลอดบุตร) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดทำโครงการพัฒนาระบบการลาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ม.ค. 2562  วันที่ 22 มกราคม 62 ได้รับอนุมัติ
ให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการ
ลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
องค์กรได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในระบบการทำงานในเรื่องของ
การลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ลา
ป่วย, ลาพักผ่อน,ลากิจ ที่ไม่ใช่ลา
หลังคลอดบุตร) เพื่อพัฒนาระบบ 
การลาผ่านอิเล็กทรอนิกส์และ
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ลด
ปริมาณการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ 
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการลา  

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 



 

84                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการลา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รุ่น  
- รุ่นที่ 1 จำนวน 64 คน  
- รุ่นที่ 2 จำนวน 64 คน  
- รุ่นที่ 3 จำนวน 65 คน 

ม.ค. 2562  1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
การลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 3 รุ่น โดยเจ้าหน้าที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการลา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. มีการ
ทดสอบในการลาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

1. เจ้าหน้าที่บางคนไม่สามารถ
เข้าระบบการลาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากลืม
รหัสผ่าน และงานการเจ้าหน้าที่ก็
ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
เพื่อให้สามารถเข้าระบบฯ และ
ทำการลาได้ 2. เมื่อเจ้าหน้าที่
กองบริหารการสาธารณสุข เข้า
ระบบได้แล้วก็มีการตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติของตนเอง พบว่ามี
บางคนที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง งานการ
เจ้าหน้าก็ได้ดำเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องแล้ว  

มีการให้ความรู้เพิ่มเติมเป็น
รายบุคคล ในกรณีเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติราชการรายใหม่และ
ไม่ได้ผ่านการอบรมในครั้งที่
ผ่านมา 

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 

6 จัดทำคู่มือระบบการลาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ม.ค. 2562 จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางให้
เจ้าหน้าที่กองบริหารการสาธารณสุข 
ทำการลา/อนุมัติการลา ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง และได้
มีการนำคู่มือการใช้งานการลาเข้าสู่
ระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองบริหาร
การสาธารณสุขสามารถดูคู่มือผ่าน
ระบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค ได้มีการนำคู่มือการใช้งาน การ
ลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยจัดทำเป็น E-book ไว้ใน 
โปรแกรมฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
กองบริหารการสาธารณสุข
สามารถดูคู่มือผ่านระบบได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 

7 จัดทำบันทึกขออนุมัติใช้การเสนอใบลา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ก.พ. 2562  ดำเนินการขออนุมัติการเสนอใบลา 
อนุญาตให้ลา ยกเลิกวันลา และลง
ลายมือชื่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค ไม่มี ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ในระบบการทำงานและยังสามารถ
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและ
หมึกพิมพ์ 

8 ประกาศใช้การลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ขอเปลี่ยนเป็น ประกาศใช้แนวทางการ
เสนอใบลา อนุญาตให้ลา ยกเลิกวันลา 
และลงลายมือชื่อ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

ก.พ. 2562  ประกาศให้เจ้าหน้าที่กองบริหารการ
สาธารณสุข ทุกคนเริ่มใช้ระบบการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562 

1. เจ้าหน้าที่บางคนไม่สามารถลา
ผ่านระบบได้ เนื่องจากมีข้อมูลที่
ไม่สมบูรณ์ และงานการเจ้าหน้าที่
ก็ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อให้
สามารถทำการลาได้ 2. ประวัติ
การลาของเจ้าหน้าที่ไม่แสดง/
แสดงไม่ตรง เนื่องจากมี
ข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูล
ครั้งแรก และงานการเจ้าหน้าที่ก็
ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  

เจ้าหน้าที่กองบริหารการ
สาธารณสุข ทุกคนใช้ระบบ 
การลาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มี
การใช้เอกสาร  

1. การประมวลผลจำนวนวัน
ลา เนื่องจากมีการกรอกข้อมูล
ที่ไม่สมบูรณ์ และงานการ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการแก้ไข
แล้ว เพื่อให้สามารถทำการลา
ได้ 2. ระบบการเชื่อมต่อ
เครือข่าย  

9 ประเมินความพึงพอใจ สรุปปัญหาการใช้
งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์และนำมา
พัฒนาปรับปรุง 

ก.ค. - ก.ย. 2562 - - เจ้าหน้าที่กองบริหารการ
สาธารณสุข จำนวน 186 คน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ = 
4.43 ผลการประเมินระดับ
มาก  

พบข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงระบบการลาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง รสสคุนธ์ ก๋งอุบล โทรศัพท์ : 025901758 อีเมล์ : rossuko@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ณปภัช นฤคนธ์ โทรศัพท์ : 0814464369 อีเมล์ : napapat111@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 111200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ตรวจสุขภาวะมวลรวมร่างกาย
ก่อนการทำ กิจกรรม  

ก.พ. 2562 1.ดำเนินการตรวจร่างกายของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบ
ของร่างกาย เพื่อประเมินสุขภาวะมวล
รวม (Inbody) ประกอบด้วยค่า Body 
Weight , Waist Line , Body Fat , 
Muscle , BMI , Visceral Fat , Body 
Age คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวน
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 2.วิเคราะห์ภาพรวม
ของสุขภาวะมวลรวม 3.ให้ข้อมูลและ
ความรู้เบื้องต้นกับผู้มาตรวจสุขภาวะ
มวลรวม 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการออก
กำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่  

1.ความจำกัดด้านร่างกาย เช่น 
การตั้งครรภ์ หรือบางรายมีน้ำหนัก
เกินที่เครื่องวัดองค์ประกอบของ
ร่างกายรับน้ำหนักได้ (ไม่เกิน 130 
กิโลกรัม) จึงทำให้ไม่สามารถวัดค่า
สุขภาวะมวลรวมที่แท้จริงได้ 2. 
เจ้าหน้าที่ติดราชการเป็น บางส่วน 
อยู่ระหว่างการติดตาม 

ผลการตรวจสุขภาวะมวลรวม 
จำนวน 117 คน พบว่าค่า BMI เกิน
ปกติ 62 คน ( คิดเป็น52.9 %) 
ต้องลดได้ 7 คน (10%) ลดได้จริง 
8 คน (12%)  

เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่
ตระหนักในการตรวจสุขภาวะ
มวลรวม 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
วิทยากรบรรยายให้ความรู้  

ก.พ. และ เม.ย. 
2562 

5.อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุมและ
ประสานวิทยากร 

ไม่มี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง 1 ครั้ง ในวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม

1.เลื่อนการการจัดประชุม
จากเดิมที่กำหนดไว้ เนื่องจาก
ขัดข้องด้านวิทยากร 2.
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เวสท์เกต เรสซิเดนท์ จังหวัดนนทบุรี 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 117 คน 

เจ้าหน้าที่บางรายมีความ
สนใจแต่ติดภารกิจ ไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ และไม่สามารถจัด
รุ่นที่ 2 ได้เนื่องจาก
งบประมาณจำกัด  

3 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้
เพิ่มระหว่างการทำกิจกรรม 

ก.พ.-ก.ค. 2562 - - 1.จัดหา/สนับสนุนอุปกรณ์ส่งเสริม
การออกกำลังกาย  
2. ให้ข้อมูลด้านโภชนาการ / การ
ปฏิบัติตัวตามกลุ่มเป้าหมาย  

1.ขาดความต่อเนื่องในการทำ
กิจกรรมเนื่องจากภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่  
2. ความจำกัดด้านการจัดหา
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพใน
การบริการเจ้าหน้าที่เข้า
ประชุม  
3.บางรายตรวจสุขภาวะมวล
รวมแล้ว ไม่สามารถจัดเวลา
หรือกำหนดเวลาการทำ
กิจกรรมได้  

4 ตรวจสุขภาวะมวลรวมร่างกาย
หลังการทำกิจกรรม  

เม.ย. และ ก.ค. 2562 - - ผู้ที่มีค่า BMI เกินปกติ และมีความ
สมัครใจในการทำกิจกรรม หลังทำ
กิจกรรมค่า BMI ลดลงในช่วงปกติ 8 
คน คิดเป็น ร้อยละ 12 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 12 



 

88                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ศรีสกุาญจน์ บิณฑาประสิทธิ์ โทรศัพท์ : 025901816 อีเมล์ : keawkanlaya@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุดา พงษ์สว่าง โทรศัพท์ : 025901820 อีเมล์ : infor.pbri@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกด้านคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้พลัง "บวร"  งบประมาณ : 104000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญทาง
ศาสนา 

1. วันมาฆบูชา เดือน
กุมภาพันธ์  
2. วันวิสาขบูชา เดือน
พฤษภาคม  
3. วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม  
4. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10 เดือน กรกฎาคม  

กิจกรรมการดำเนินงาน 1. เข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันพ่อ
แห่งชาติ ณ วัดพุทธปัญญา 
และโรงพยาบาลศรีธัญญา วันที่ 
๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 2. เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาในวันมาฆบูชา 
ณ วัดพุทธปัญญา วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑) การ
วางแผน - วิเคราะห์ข้อมูล 
สถานการณ์เพื่อกำหนด
กิจกรรมของโครงการให้
สอดคล้องกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ - จัดทำ/ขอ

ในระยะเปลี่ยนผ่านขององค์กร 
ทุกกลุ่มในสถาบันพระบรมราช
ชนก มีภาระงานเพิ่มขึ้น ทำให้
บุคลากร ที่มีภารกิจเร่งด่วนไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  

1) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาใน
วันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพุทธ
ปัญญา และโรงพยาบาลศรี
ธัญญา (๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
ผลการดำเนินงาน - บุคลากร
สถาบันพระบรมราชชนกเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทำความดี
เทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมไทย
ในการทำความดี (เลี้ยงอาหาร
แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญา)
รักษาสิ่งแวดล้อมวัดพุทธปัญญา

- 



 

89                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

อนุมัติโครงการ ประชาสัมพันธ์
โครงการ รับสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการ ๒) การปฏิบัติตาม
แผน - ดำเนินโครงการพัฒนา
บุคลากรสถาบันพระบรมราช
ชนกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ภายใต้พลัง “บ ว ร” ตาม
รูปแบบโครงการให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด ๓) 
การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผน - ประเมินผลผู้เข้าร่วม
โครงการ/ประเมินผลโครงการ 
๔) การปรับปรุงแก้ไข - สรุปผล
การดำเนินโครงการและแนว
ทางการพัฒนาโครงการในครั้ง
ต่อไป ผลการดำเนินงาน - จัด
กิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่
กำหนด - บุคลากรสถาบันพระ
บรมราชชนกเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วม
ใจ ร่วมทำความดี
เทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนสืบ
สานวัฒนธรรมไทยในการทำ
ความดี (เลี้ยงอาหารแก่ผู้ป่วย
โรงพยาบาลศรีธัญญา) รักษา
สิ่งแวดล้อมวัดพุทธปัญญาและ
สถานที่ปฏิบัติงาน  

และสถานที่ปฏิบัติงาน 2) เข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวัน
มาฆบูชา ณ วัดพุทธปัญญา 
(๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ผล
การดำเนินงาน - บุคลากร
สถาบันพระบรมราชชนกเข้า
ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน
ในวันมาฆบูชา ร่วมพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ ฟังการ
บรรยายเรื่อง “พุทธศาสนิกชน 
กับการทำนุบำรุงพระศาสนา” - 
จิตอาสาคัดแยกอาหารแห้งเพื่อ
เตรียมแจกให้ผู้ยากไร้ 3) เข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันวิ
สาขบูชา ณ วัดพุทธปัญญา 
(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ผล
การดำเนินงาน - บุคลากร
สถาบันพระบรมราชชนกเข้า
ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน
ในวันวิสาขบูชา ฟัง การ
บรรยายเรื่อง “พุทธศาสนิกชน 
กับงานอาสาทำนุบำรุงพระ
ศาสนา” - จิตอาสาคัดแยก
อาหารแห้งเพื่อเตรียมแจกให้ผู้
ยากไร้ 4) เข้าร่วมกิจกรรมงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
พุทธศักราช 2562 (15 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กรกฎาคม 2562) ผลการ
ดำเนินงาน -บุคลากรสถาบัน
พระบรมราชชนกเข้าร่วมทำบุญ
ตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้า
อาบน้ำฝนและไทยธรรม และ
เวียนเทียน 5) เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี 
น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน” 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กระทรวง
สาธารณสุข (26 กรกฎาคม 
2562) ผลการดำเนินงาน - 
บุคลากรสถาบันพระบรมราช
ชนกร่วมถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 3 (ครั้ง/ปี) 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 22 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ชไมพร เจริญครบุรี โทรศัพท์ : 025901816 อีเมล์ : keawkanlaya@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุดา พงษ์สว่าง โทรศัพท์ : 025901820 อีเมล์ : infor.pbri@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : คัดแยกขยะ และรายงานผลการคัดแยกขยะผ่าน QR Code งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ในการจัดประชุมที่ใช้สถานที่หรือห้อง
ประชุมในสถาบันพระบรมราชชนก ให้
ผู้ดำเนินการจัดประชุมคัดแยกขยะหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม พร้อมกรอกข้อมูลใน
แบบรายงานผลการคัดแยกขยะและส่ง
ภาพถ่ายการคัดแยกขยะผ่าน QR Code  

ตลอดทั้งปีงบประมาณ โดย
แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 
เดือนและรอบ 12 เดือน 

กิจกรรมการดำเนินงาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ
โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และ
ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การดำเนินงานมาตรการลด คัด
แยกขยะมูลฝอย ประกาศ ณ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
สถาบันพระบรมราชชนก 
ตระหนักถึงความสำคัญ และได้
ออกประกาศสถาบันพระบรม
ราชชนก เรื่องนโยบายการ
ดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 

เนื่องจาก นโยบายการ
ดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม
ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่
ให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม
ในการดำเนินการมีหลายข้อ จึง
อาจส่งผลให้บุคลากรบางส่วน
ยังไม่ทราบว่าต้องส่งรายงานผล
การคัดแยกขยะพร้อมภาพถ่าย
ผ่าน QR Code  

ในช่วงเวลาที่มีการจัดประชุม ที่มีการใช้
สถานที่หรือห้องประชุมในสถาบันพระ
บรมราชชนก 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 29 
มกราคม 2562 “ข้อที่ 6 ให้
คัดแยกขยะ และรายงานผล
การคัดแยกขยะผ่าน QR 
Code” โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงาน ให้บุคลากรสถาบัน
พระบรมราชชนกที่จัดประชุม
โดยใช้สถานที่หรือ ห้องประชุม
ในสถาบันพระบรมราชชนก คัด
แยกขยะหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม พร้อมกรอกข้อมูลใน 
แบบรายงานผลการคัดแยกขยะ
พร้อมภาพถ่ายการคัดแยกขยะ
ผ่าน QR Code ระยะเวลา
ดำเนินการ ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในช่วงเวลาที่มีการจัดประชุม ที่
มีการใช้สถานที่หรือห้องประชุม
ในสถาบันพระบรมราชชนก ผล
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน มี
การรายงานผลการคัดแยกขยะ
พร้อมภาพถ่ายการคัดแยกขยะ
ผ่าน QR Code จำนวน 2 ครั้ง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง  
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง รัชดา แถลงคำ โทรศัพท์ : 0 2590 1115 อีเมล์ : aey_moph@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง รัชดา แถลงคำ โทรศัพท์ : 0 2590 1115 อีเมล์ : aey_moph@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการกำหนดการของผู้บริหารทางการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ : 15000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 งานติดตามและประสานการตรวจราชการ 
(สตร.)  
กลุ่มงานประสานการเมือง สำนักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข รวบรวม 
วิเคราะห์ ฐานข้อมูลการดำเนินงานเรื่อง
การไปปฏิบัติราชการ/ภารกิจของผู้บริหาร
ทางการเมืองในปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้
เห็นถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา และหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง
การทำงานต่อไป 

ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 งาน สตร. ได้ดำเนินการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลการดำเนินงานเรื่องการไปปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจของผู้บริหารทางการเมือง
ในป ี2561 แล้วพบว่าการจัดเก็บระบบ
การจัดเก็บเอกสารของงาน สตร. ทำให้การ
สืบค้นข้อมูลยากต่อการสืบค้น บางเรื่อง
เอกสารที่ยังไม่ได้เก็บเข้าแฟ้ม จะไม่
สามารถหาข้อมูลได้ บางครั้งข้อมูลสืบค้น
ไม่เพียงพอ เช่น วัน เวลา สถานที่ ชื่อเรื่อง 
ทำให้เกิดความยากลำบากในการสืบค้น
เรื่อง เป็นต้น ทำให้มีความจำเป็นต้อง
พัฒนาระบบฯ มาเพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการกำหนดการนัดหมายต่างๆของ
ผู้บริหารทางการเมือง  

ไม่มี งาน สตร. ได้ดำเนินการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลการดำเนินงานเรื่องการไป
ปฏิบัติราชการ/ภารกิจของผู้บริหาร
ทางการเมืองในปี 2561 แล้วพบว่า
การจัดเก็บระบบการจัดเก็บเอกสาร
ของงาน สตร. ทำให้การสืบค้นข้อมูล
ยากต่อการสืบค้น บางเรื่องเอกสารที่
ยังไม่ได้เก็บเข้าแฟ้ม จะไม่สามารถหา
ข้อมูลได้ บางครั้งข้อมูลสืบค้นไม่
เพียงพอ เช่น วัน เวลา สถานที่ ชื่อ
เรื่อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการ
สืบค้นเรื่อง เป็นต้น ทำให้มีความ
จำเป็นต้องพัฒนาระบบฯ มาเพื่อช่วย
ในการบริหารจัดการกำหนดการนัด
หมายต่างๆของผู้บริหารทางการเมือง 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 จัดทำ/ขออนุมัติโครงการจัดทำระบบ
บริหารจัดการกำหนดการของผู้บริหารทาง
การเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข 

ม.ค. 62 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
ดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำระบบ
บริหารจัดการกำหนดการของผู้บริหารทาง
การเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข  

ไม่มี หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
ดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำระบบ
บริหารจัดการกำหนดการของผู้บริหาร
ทางการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มี 

3 ดำเนินการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกำหนดการของผู้บริหารทาง
การเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข และกำหนดขอบเขตของการ
ว่าจ้าง (TOR) 

ก.พ. 62 - สำนักงานรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจัดจ้าง 
บริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กำหนดการของผู้บริหารทางการเมือง 
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบของทาง
ราชการ - บริษัทผู้พัฒนาระบบ ได้
ดำเนินการเขียนโปรแกรม และได้มา
นำเสนอให้ผู้ใช้งานได้ลองใช้งานและนำ
ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้
งานดังกล่าวไปปรับปรุงให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานของเจา้หน้าที่
มากยิ่งขึ้น - งาน สตร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องกำหนดการของผู้บริหารทาง
การเมือง ได้เริ่มใช้งานระบบดังกล่าวใน
การบริหารจัดการกำหนดการของผู้บริหาร
ทางการเมืองแล้ว  

ต้องมีการให้ข้อมูล
ความต้องการกับ
ผู้พัฒนาระบบหลาย
ครั้ง เพื่อให้ได้
โปรแกรมที่ตรงกับ
ความต้องการ และ
วัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานให้ได้มากที่สุด 
ทำให้อาจจะต้อง
เสียเวลาในการพัฒนา
ระบบบ้าง 

- สำนักงานรัฐมนตรี ได้ดำเนินการ
จัดจ้างบบริษัทผูพ้ัฒนาระบบบริหาร
จัดการกำหนดการของผู้บริหารทาง
การเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ
ของทางราชการ - บริษัทผู้พัฒนา
ระบบ ได้ดำเนินการเขียนโปรแกรม 
และได้มานำเสนอให้ผู้ใช้งานได้ลองใช้
งานและนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจาก
การทดลองใช้งานดังกล่าวไปปรับปรุง
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น - งาน สตร. 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำหนดการ
ของผู้บริหารทางการเมือง ได้เริ่มใช้
งานระบบดังกล่าวในการบริหารจัดการ
กำหนดการของผู้บริหารทางการเมือง
แล้ว 

ไม่มี 

4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
บริหารจัดการกำหนดการของผู้บริหารทาง
การเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข 

ก.ค. 62 ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี เนื่องจากผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการ
กำหนดการของผู้บริหารทางการเมือง 
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข จำกัดการใช้งานเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องกับวาระงานของ รมว.สธ. 
และ รมช.สธ. เท่านั้น ซึ่งได้แก่ หัวหน้า
สำนักงานรัฐมนตรี หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มี 



 

95                                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ส่วนกลาง 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ประสานการเมือง รองหัวหน้ากลุ่มงาน
ประสานการเมือง หัวหน้างาน สตร. 
เจ้าหน้าที่งาน สตร. ดังนั้น ผู้จัดทำ
โครงการฯ จึงได้สอบถามข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค จากผู้ใช้ ระบบฯ 
ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา
แก้ไขปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้
สะดวกสบาย เอื้อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานได้มากขึ้น โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ปรับปรุงเรื่องการ
ลงเวลานัดหมายจาก AM , PM เป็น
เวลาสากล 24 ชั่วโมง - สามารถใส่
ข้อมูลเวลาเริ่มต้นได้ โดยไม่ต้อง
กำหนดเวลาสิ้นสุด - สามารถเชิญงาน
เดียวกันได้มากกว่า 1 คน - การ
จำแนกสีของ รมว.สธ. และ รมช.สธ. 
เพื่อง่ายต่อการอ่านข้อมูล - ปรับปรุง
เวลาการแจ้งเตือนจากวันละ 1 รอบ 
เป็นวันละ 2 รอบ (06.00 น. และ 
18.00 น.)  

5 นำผลประเมินความพึงพอใจฯ มาปรับปรุง
ระบบการจัดการนัดหมายภารกิจของ
ผู้บริหารทางการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงสาธารณสุข 

ส.ค. 62 ัยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี บริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กำหนดการของผู้บริหารทางการเมือง 
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว
ไปแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 24 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุวรรณา โมราทอง โทรศัพท์ : 025901330 อีเมล์ : jiab.suwanna@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุวรรณา โมราทอง โทรศัพท์ : 025901330 อีเมล์ : jiab.suwanna@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เขียนโครงการ มกราคม  โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข โครงการได้รับการอนุมัติส่งผ่านการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามหนังสือกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ที่ สธ 0217.03/236 ลงวันที่ 
23 มกราคม 2562  

ไม่มี โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข โครงการได้รับการอนุมัติส่งผ่านการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามหนังสือกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ที่ สธ 0217.03/236 ลงวันที่ 23 
มกราคม 2562 

ไม่มี 

2 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ที่มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มารับบริการจากศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 

กุมภาพันธ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ได้สำรวจความพึงพอใจในด้านต่าง 
ๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ ดังนี้ - ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวม 

ไม่มี แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ได้สำรวจความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงาน
ผู้ให้บริการ ดังนี้ - ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยภาพรวม - ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม - ด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวม - ด้าน
คุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม แบ่ง 3 
ระดับ คือ พอใจมาก ไม่ค่อยพอใจ ไม่พอใจ 

โดยภาพรวม - ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดย
ภาพรวม - ด้านคุณภาพการให้บริการ โดย
ภาพรวม แบ่ง 3 ระดับ คือ พอใจมาก ไม่ค่อย
พอใจ ไม่พอใจ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSenIKKLOHPZAIJab3NAX6jBaxctTjIm-
HtY2s_1BUh_ToM7cQ/viewform 

3 สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับ
บริการจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

กุมภาพันธ์-สิงหาคม อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ไม่มี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSenIKKLOHPZAIJab3NAX6jBaxctTjIm-
HtY2s_1BUh_ToM7cQ/viewform 

ไม่มี 

4 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

มีนาคม-กันยายน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ไม่มี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSenIKKLOHPZAIJab3NAX6jBaxctTjIm-
HtY2s_1BUh_ToM7cQ/viewform 

ไม่มี 

5 สรุปผลและรายงาน มีนาคม-กันยายน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ไม่มี ตามเอกสารแนบ ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 100 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : - 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุวรรณา โมราทอง โทรศัพท์ : 025901330 อีเมล์ : jiab.suwanna@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุวรรณา โมราทอง โทรศัพท์ : 025901330 อีเมล์ : jiab.suwanna@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เขียนโครงการ มกราคม  โครงการระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข โครงการได้รับการอนุมัติส่งผ่าน
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามหนังสือ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ สธ 
0217.03/236 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2562  

ไม่มี โครงการระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการได้รับการอนุมัติส่งผ่านการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ 
สธ 0217.03/236 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2562  

ไม่มี 

2 ออกแบบระบบร้องเรียน 
2.1 เรื่องร้องเรียน 
2.2 แจ้งเบาะแส 
2.3 ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน 

กุมภาพันธ์ ระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้
จัดทำขึ้นและให้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
http://www.stopcorruption.moph.go.t
h/pages/ext_appeal.php 

ไม่มี ระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำขึ้นและ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/pag
es/ext_appeal.php  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ทดสอบระบบร้องเรียน กุมภาพันธ์-สิงหาคม - ทดสอบระบบร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว - ใช้
งานระบบผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.stopcorruption.moph.go.t
h/pages/ext_appeal.php  

ไม่มี - ทดสอบระบบร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว - ใช้งาน
ระบบผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/pag
es/ext_appeal.php  

ไม่มี 

4 รายงานผลการจดัทำระบบร้องเรียน กันยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- - ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเว็บไซต์ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
มีเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2562 ถึง 22 สิงหาคม 2562 จำนวน 56 เรื่อง 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และ 2) ประเภทคุณภาพการ
ให้บริการและเรื่องทั่วไปของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มิใช่ภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุขอีกด้วย ดังนั้นระบบร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่าน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข จึงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้งานได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้
ร้องเรียน และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจน
สามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส  

ไมีมี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

100                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จังหวัด : เชียงราย เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย หณุสทิธิ์ เหมืองหม้อ โทรศัพท์ : 0856275458 อีเมล์ : hanusit@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุรีย์ ลิขิตลิขสิทธิ์ โทรศัพท์ : 0910689785 อีเมล์ : surlikit@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การจัดเก็บข้อมูลเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและคนพิการแห่งชาติ งบประมาณ : 85080 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1.1 จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ ตุลาคม 2561  ผ่านการอนุมัติโครงการจากนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 

- - - 

2 จัดตั้งคณะทำงาน และจัดประชุมวางแผน 
ในการร่างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล 

ตุลาคม 2561 ได้คณะทำงานพร้อมจัดประชุม และได้แบบร่างในการ
เก็บข้อมูลเฝ้าระวังโรคและเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 

- - - 

3 สอบถามความคิดเห็นร่วมระหว่างทีมงาน ตุลาคม 2561 นำร่างแบบสอบถามการเฝ้าระวังฯ ไปนำเสนอในการ
ประชุมร่วมระหว่างทีมปฐมพยาบาล และคณะทำงาน 
OC งานกีฬาแห่งชาติและ กีฬาคนพิการแห่งชาติ 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
  

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดทำแบบเก็บข้อมูล ผ่านระบบ Google 
form 

พฤศจิกายน 2561 ได้แบบเก็บข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง จาก
ทีมงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - 

5 ทดสอบใช้งานแบบเก็บข้อมูล พฤศจิกายน 2561 ได้แบบเก็บข้อมูลเฝ้าระวังฯ ที่ผ่านการทดลองใช้งานจริง  - - - 

6 ประชุมชี้แจงการเก็บและบันทึกข้อมูล พฤศจิกายน 2561 ประชุมชี้แจงให้แก่ตัวแทนฝ่ายปฐมพยาบาลงานกีฬา 
และ ทีม OC งานกีฬาแห่งชาติ 

- - - 

7 จัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและการ
บาดเจ็บในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และ
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 

17-28 พฤศจิกายน 
2561 และ 17-22 
มกราคม 2562 

ได้ข้อมูลจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 

มีการบันทึกข้อมูลซ้ำ 
เนื่องจากระบบ
อินเตอร์เน็ต ไม่เสถียร  

- - 

8 ตรวจจับการระบาดของโรคติดต่อ/การ
บาดเจ็บ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ 
เฝ้าระวังฯ 

พฤศจิกายน 2561-
มกราคม 2562 

มีการตรวจจับการระบาดและการบาดเจ็บจากการบันทึก
ข้อมูลในแบบ real time ผ่าน google form และมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทำรายงานประจำวัน 

- - - 

9 สรุปและถอดบทเรียนในการเฝ้าระวังฯ มีนาคม 2561 - 
กรกฎาคม 2562 

- - จัดเวทีถอดบทเรียน
ระหว่างคณะทำงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง 
เพื่อสรุปบทเรียน 

- 

10 สรุปและประเมินผลโครงการ สิงหาคม 2562 - - สรุปผลและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จังหวัด : เชียงราย เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ทรงกรด ใจมา โทรศัพท์ : 0876612964 อีเมล์ : Songkot_jaima@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุรีย์ ลิขิตลิขสิทธิ์ โทรศัพท์ : 0910689785 อีเมล์ : surlikit@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนการปรับปรุง
กระบวนงานพัฒนาการให้บริการศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ เช่น จัดทำคู่มือ
สำหรับประชาชน สามารถดาวโหลดได้ที่ 
hppt://61.19.32.28/fda/ จัดทำ check 
list เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านการรับ
เอกสาร, จัดทำ Job description การ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่, ปรับปรุงห้อง
ให้บริการ มีคอมพิวเตอร์และ internet,ระบบ
บัตรคิว,ที่นั่งรอรับบริการ, ตู้น้ำดื่ม, สื่อให้
ความรู้ต่าง 

ตุลาคม 2561 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน,จัดทำ check list 
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านการรับ
เอกสาร, จัดทำ Job description การ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่,ปรับปรุงห้อง
ให้บริการ มีคอมพิวเตอร์และ internet, ระบบ
บัตรคิว, ที่นั่งรอรับบริการ, ตู้น้ำดื่ม, สื่อให้ความรู้
ต่างๆ ดำเนินการเสร็จแล้ว 

- มีคู่มือสำหรับประชาชน,จัดทำ check list 
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านการรับ
เอกสาร, จัดทำ Job description การ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่,ปรับปรุงห้อง
ให้บริการ มีคอมพิวเตอร์และ internet, 
ระบบบัตรคิว, ที่นั่งรอรับบริการ, ตู้น้ำดื่ม, 
สื่อให้ความรู้ต่างๆ ดำเนินการเสร็จแล้ว 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย แบบ Word และ google form 
เพื่อให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ 

ตุลาคม 2561 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

- มีแบบสำรวจความพึงพอใจดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

- 

3 คู่มือการใช้งานระบบ E-submission สำหรับ
ผู้ประกอบการด้านอาหาร เครื่องสำอาง วัตถุ
เสพติด 

ตุลาคม 2561 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ E-submission 
สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร เครื่องสำอาง 
วัตถุเสพติด ดำเนินการเสร็จแล้ว 

- มีคู่มือการใช้งานระบบ E-submission 
สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร 
เครื่องสำอาง วัตถุเสพติด ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

- 

4 ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชน CDG เพื่อลด
ภาระผู้ประกอบการ โดย ไม่เรียกสำเนาบัตร
ประชาชนจากผู้รับบริการ ถ้าจำเป็นต้องใช้
เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ออกจากเครื่องอ่านบัตร
ประชาชน CDG เอง 

ตุลาคม 2561 ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชน CDG ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

- มีเครื่องอ่านบัตรประชาชน CDG ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

- 

5 จัดอบรมให้ความรู้การยื่นขอ อย. ผ่านระบบ 
internet การจัดทำฉลาก GDA เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการให้บริการของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

กุมภาพันธ์ 2562 - 
กรกฎาคม 2562 

จัดอบรมให้ความรู้การยื่นขอ อย. ผ่านระบบ 
internet การจัดทำฉลาก GDA วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562  

- จัดอบรมให้ความรู้การยื่นขอ อย. ผ่านระบบ 
internet การจัดทำฉลาก GDA วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 และ 12 มิถุนายน 
2562 ดำเนินการเสร็จแล้ว  

- 

6 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 
จากการสะท้อนปัญหาของผู้รับบริการ 

มกราคม 2562 - 
สิงหาคม 2562 

ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ทุกเดือน 
เช่น ผู้ประกอบการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่พักเที่ยง แล้ว
เข้าทำงานช้า ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มา
ทำงานให้ตรงเวลาแล้ว 

- ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 
ทุกเดือน และได้รับจัดสรรเภสัชกรบรรจุใหม่ 
4 คน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้น 

- 

7 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ของ

สิงหาคม 2562 กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจ
ความ พึงพอใจของผู้รับบริการ 

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ของ

- 



 

104                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สำนกังานสาธารณสขุจังหวัด
เชียงราย 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สำนกังานสาธารณสขุจังหวัด
เชียงราย ผลการสำรวจมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 87 คน (ผู้ชาย 34 คน ร้อยละ 
39.10 ผู้หญิง 53 คน ร้อยละ 60.90) 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ภาพรวมของการให้บริการศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ได้รับคะแนน
เฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.59 แสดงถึง
ได้รับระดับความพึงพอใจที่สุด ข้อมูลการ
จำแนกตามอายุ, ระดับการศึกษา ช่อง
ทางการติดต่อขอรับบริการ (แสดงดังเอกสาร
แนบ) ได้รับคำชม โดยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
ดี และได้รับคำแนะนำ ข้อควรปรับปรุง 
ได้แก่ ด้านการตรงต่อเวลา ในช่วงเวลาใน
การเปิด-ปิด และช่วงเวลาพักของเจ้าหน้าที่, 
ขอเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม, แนวทางปฏิบัติที่ สสจ. 
กับส่วนกลางเป็นแนวทางเดียวกัน และที่นั่ง
รอ และพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ ซึ่งทางกลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจะ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป เพื่ออำนวย
ความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนผู้มารับบริการ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 87.59 



 

105                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด : เชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วราภรณ์ ธนทรัพย์ โทรศัพท์ : 081-5302505 อีเมล์ : suewara.tns@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ภาคภูมิ ธาวงค์ โทรศัพท์ : 083-7629726 อีเมล์ : pakphom08@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบส่งต่อภาพถ่ายรังสีออนไลน์ระหว่างหน่วยบริการในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 26400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบการส่งต่อภาพถ่ายรังสีออนไลน์
ดิจิตอล 

- กุมภาพันธ์ 2562 - มิถุนายน 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการ
ส่งต่อภาพถ่ายรังสีออนไลน์ดิจิตอล ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 
09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอิน
ทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

ตามแผนต้องจัดการประชุม 2 ครั้ง 
สามารถดำเนินการได้เพียง 1 ครั้ง 
การประชุมครั้งที่ 2 จะดำเนินการ
หลังจากการทดสอบการเชื่อมโยง
ระบบรับส่งต่อภาพถ่ายรังสีออนไลน์
ดิจิตอลเรียบร้อยแล้ว แต่ระบบอยู่
ระหว่างการทดสอบ 

2 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการ
เชื่อมโยงระบบรับส่งต่อภาพถ่ายรังสี
ออนไลน์ดิจิตอล 

มีนาคม - เมษายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการทดสอบระบบการส่งต่อ
ภาพถ่ายรังสีออนไลน์ของหน่วยบริการต้น
ทางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบการรับภาพถ่ายรังสีออนไลน์ของ
หน่วยบริการปลายทาง 

ความเสถียรของระบบ Internet 
ของหน่วยบริการ 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 1 เรื่อง แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ 



 

106                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด : เชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 12 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จิรวดี ศุภยศอมร โทรศัพท์ : 082-1114545  อีเมล์ : jira2553@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ภาคภูมิ ธาวงค์ โทรศัพท์ : 083-7629726 อีเมล์ : pakphom08@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนางานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 2562 งบประมาณ : 36000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมใน
ภารกิจจิตอาสาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานใน
จังหวัดเชียงใหม่ ครบทุกครั้ง 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมใน
ภารกิจจิตอาสาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กับทาง จ.เชียงใหม่ และ
หน่วยงานภายนอกที่ประสานขอ
ความร่วมมือ ตลอดจนสนับสนุน 
ติดตาม กำกับ ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จลุล่วง จำนวน 6 
ครั้ง ดังนี้  
1. กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวัน
อาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561 ณ ข่วง
ประตูท่าแพ  

การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแจ้ง
ประสานขอความร่วมมือทาง สสจ.
เชียงใหม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น มี
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด ส่งผลให้  
1. บุคลากรบางคนพลาดโอกาสใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  
2. มีระยะเวลาค่อนข้างน้อยในการ
ประสานงานและจัดบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้า
ร่วมกิจกรรมในภารกิจจิตอาสา
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กับทางจ.เชียงใหม่ และ
หน่วยงานภายนอกที่ประสานขอ
ความร่วมมือ ตลอดจนสนับสนุน 
ติดตาม กำกับ ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จลุล่วง 
จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้  
1) กิจกรรมรณรงค์หมอกควัน
ป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง ใน
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2562 
ณ ลานอเนกประสงค์ ประตูท่า

การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มี
การแจ้งประสานขอความ
ร่วมมือทาง สสจ.เชียงใหม่ให้
เข้าร่วมกิจกรรมนั้น มี
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด ส่งผล
ให้ 1. บุคลากรบางคนพลาด
โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. มีระยะเวลาค่อนข้างน้อย
ในการประสานงานและจัด
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2. กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอ
รัก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิม
พระเกียรติฯ และอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ จ.เชียงใหม่  
3. กิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล 
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดิน
รณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง 
ไม่เท ทุ่มทำความดี” ในวันเสาร์ที่ 
15 ธ.ค.61 ณ บริเวณลานกิจกรรม
ตรงข้ามโรงแรมรอยัล เพนนินซูลา 
เชียงใหม่  
4. กิจกรรมรับเสด็จพระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
เสด็จมาทรง เยี่ยมกิจการจิตอาสา ณ 
บริเวณคลองแม่ข่า สีดอนชัย ในวัน
อังคารที่ 25 ธ.ค.61  
5. กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรม
โครงการจิตอาสา“หลักสูตรหลัก
ประจำ”รุ่นที่ 2/61“เป็นเบ้า เป็น 
แม่พิมพ์” ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 
2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้าเฉลิมพระเกียรติฯ  
6. กิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นใน
อากาศ และลดมลพิษจากฝุ่นละออง 
ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

แพตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ เชียงใหม่  
2) ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 
2562ณ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร อำเภอเมือง
เชียงใหม่  
3) ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 วันอาทิตย์ที่ 5 
พฤษภาคม 2562 ณ สนาม
ด้านหน้าศาลากลางจงัหวัด
เชียงใหม่  
4) ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศกัราช 
2562 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 
2562 สนามด้านหน้าศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่  
5) กิจกรรมขยายผลการ
ฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
“หลักสูตรหลักประจำ”รุ่นที่ 
3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 
ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมที
ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม 6) 
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ 
ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “บริจาค
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

โลหิต” วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 
2562 ณ สมาคมณาปนกิจ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์
เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอ 
แม่ริม  
7) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชจักรี
วงศ์ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 
2562 กิจกรรม 1 จังหวัด 1 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ 8) 
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชจกัรี
วงศ์ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 
2562 กิจกรรมเพิ่มสวนหย่อม/ 
สวนสาธารณะให้แก่ ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ 

2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
ทุกครั้งในการสนับสนุนภารกิจของ
จิตอาสาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ กับจังหวัดเชียงใหม่ 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2562 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จำนวน 30,000 บาท และได้
ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสนับสนุนภารกิจของจิตอาสา
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับจังหวัด
เชียงใหม่ - มียาและเวชภัณฑ์
เพียงพอทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม

กรณีมีภารกิจใหญ่ หรือเร่งด่วน โดย
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าทำให้
การจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์อาจไม่
เพียงพอ 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จำนวน 30,000 บาท และได้
ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสนับสนุนภารกิจ
ของจิตอาสาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ กับจังหวัดเชียงใหม่ - มียา
และเวชภัณฑ์เพียงพอทุกครั้งที่

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ต่างๆ กับจังหวัดเชียงใหม่ ในภารกิจ
ของจิตอาสาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับจังหวัด
เชียงใหม่ ในภารกิจของจิตอาสา
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 14 (ครั้ง/ปี) 



 

110                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  จังหวัด : น่าน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 23 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ โทรศัพท์ : 0864236504 อีเมล์ : aroon2104@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย วิชัย นิลคง โทรศัพท์ : 0850308642 อีเมล์ : nilkong@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดน่านรองรับการปฏิรูประบบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 4750 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำคู่มือ แนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร 

กุมภาพันธ์ 2562 จัดทำคู่มือ แนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร โดยให้ดาวน์โหลดจากเว็ปไชด์ 
สสจ.น่าน 

- 1 เล่ม ไม่มี 

2 พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ ความ
เข้าใจใน Digital เช่น การใช้ QR Code การทำ
แบบฟอร์มต่าง ใน Google From การใช้ 
Google Sheet 

กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรด้านสาธารณสุขมีความรู้ ในDigital เช่น 
การใช้ QR Code การทำแบบฟอร์มต่าง ใน 
Google From การใช้ Google Sheet โดยผ่าน
การอบรมจำนวน 50 คน 

- 30 คน ไม่มี 

3 กลุ่มงานสามารถทำ QR Code และการสร้าง
แบบตอบรับการประชุม แบบประเมินผล ในการ
ปฏิบัติงานได้ และขยายผลสู่ระดับอำเภอ 

เมย. – มิ.ย. 2562 - - 47 ครั้ง ไม่มี 

4 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สิงหาคม 2562 - - คะแนน 3.73 ระดับดี ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  จังหวัด : น่าน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 23 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชัชวาลย์ เอกอนันต์กุล โทรศัพท์ : 0855534110  อีเมล์ : Sandsanoh@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย วิชัย นิลคง โทรศัพท์ : 0850308642 อีเมล์ : nilkong@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนงานพัฒนาคณุภาพงานบริการประชาชนด้านทะเบียนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพตามกฎหมาย ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สสจ.น่าน ปี 2562 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อย
ละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 บริการให้คำแนะนำประชาชนในการขอรับ
ใบอนุญาต (จัดทำคู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์/สำรวจ
ความคิดเห็นฯ) 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

บริการให้คำแนะนำประชาชนในการขอรับ
ใบอนุญาต (จัดทำคู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์/สำรวจความ
คิดเห็นฯ) จำนวน 94 ครั้ง (ณ วันที่ 12 มี.ค. 62) 

- 169 ไม่มี 

2 รับ/พิจารณาคำขอใบอนุญาต และ
ตรวจสอบเอกสาร 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

รับ/พิจารณาคำขอใบอนุญาต และตรวจสอบ
เอกสาร จำนวน 328 ครั้ง (ณ วันที่ 12 มี.ค. 62) 

- 54 ไม่มี 

3 ออกตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

ออกตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ จำนวน 
30 แห่ง (ณ วันที่ 12 มี.ค. 62) 

- 34 ไม่มี 

4 พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพ 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
จำนวน 59 รายการ (ณ วันที่ 12 มี.ค. 62) 

- 162 ไม่มี 

5 สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2562 - - 1 ครั้ง ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 90.69
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  จังหวัด : พะเยา เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นางปรียานุช เชิดชูเหล่า โทรศัพท์ : 054409157 อีเมล์ : phayaoeva@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นงคราญ สกุณาพงศ ์ โทรศัพท์ : 0911395684 อีเมล์ : phayaoeva@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข จงัหวัดพะเยา ปี 2562 งบประมาณ : 255,430 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
(สาธารณสุขอำเภอๆละ5,000 บาท) 

ธ.ค.61 1.สนับสนุนการดำเนินงานตาม
โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมให้กับ สสอ.แห่งละ 5000 
บาท ,รพช.แห่งละ 7000 บาท 2.
สนับสนุนการดำเนินงาน รพ.สต.นำ
ร่อง 13 แห่งๆละ 5000 บาท 

ไม่มี สสจ.พะเยา สนับสนุนงบประมาณ ให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขเพื่อดำเนินการ ในการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 1. 
โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 7,000 บาท 2. 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แห่งละ 5,000 บาท 
3. รพ.สต. นำร่อง Green & Clean จำนวน 13 
แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท  

ไม่มี 

2 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา 

ม.ค.62 มีการประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับความผิด ตาม พรบ.
2535 

ไม่มี ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ประเด็นนำเสนอในที่
ประชุม ดังนี้  
1. การจัดการขยะติดเชื้อจังหวัดพะเยา  
2.ทบทวน พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  

งบประมาณในการจัด
ประชุม คสจ.ไม่เพียงพอ
สามารถดำเนินการได้ ปี
ละ 1 ครั้ง 



 

113                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3. การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  
4. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561  
5. การสนับสนุน/เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
6. การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 7. การจัดการภัย
ด้านสารเคมีตามกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ พ.ศ.
2548  

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

พ.ย.61-มิ.ย.62 1.อบรมผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
จำนวน 1 ครั้ง  
2.อบรมแนวทางการดำเนินงานอาชีวอ
นามัยในสถานบริการสาธารณสุข  
3.พัฒนาเจ้าหน้าใน สสจ.ในการ
ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชี
วอนามัย เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ระบบบำบัดน้ำเสีย เหตุรำคาญ  
4.เข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการขยะ 
ร่วมกับท้องถิ่น 

ไม่มี สสจ.พะเยา มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 
2562 มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล  

ไม่มี 

4 จัดซื้อวัสดุและจ้างเหมาบริการในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

พ.ย.61-ส.ค.62 1.จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  
2.จัดซื้อวัสดุเพื่อการคัดแยกขยะใน 
สสจ.และ สสอ.  
3.ดำเนินการจัดทำที่พักขยะติดเชื้อใน 
รพ.สต.ตามงบโครงการ 100 ปี หมอ
อนามัยห่วงใยสุขภาพประชาชน 
จำนวน 22 แห่ง 

ไม่มี ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และจ้างเหมาบริการในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1. ไวนิล การจัดทำ
บันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะ 2. จัดซื้อ
วัสดุ ในการตรวจคุณภาพน้ำ และอาหาร ให้แก่ 
สสอ.ทุกแห่ง  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการสาธารณสุข 

พ.ค.-ก.ย62 1.ทบทวนคำสั่งคณะทำงาน 
Green&clean Hospital และ
คณะทำงานระบบบำบัดนำ้เสีย 2.จัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนนิงาน
ให้กับบุคลากรในสังกัด 3.จัดทำระบบ
รายงานการติดตามการจัดขยะของ
หน่วยบริการ  

ไม่มี 1. ประชุม web conference ชี้แจงการ
ดำเนินการอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 พย. 
2561 กลุ่มเป้าหมาย รพ., สสอ, รพ.สต.เป้าหมาย 
2. ประชุม web conference ชี้แจงการ
ดำเนินการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 
11 ม.ค.2562 กลุ่มเป้าหมาย รพ., สสอ, รพ.สต. 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการในจังหวัดเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการแก้ไข
ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ วันที่ 24 ม.ค.
2562 กลุ่มเป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง 4. ประชุมชี้แจง
การดำเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 6 มี.ค.
2562 กลุ่มเป้าหมาย รพ.,สสอ,รพ.สต.เป้าหมาย 
5. ประชุม web conference เปิด PHEOC วันที่ 
18 มีค. 2562 กลุ่มเป้าหมาย รพ.,สสอ,รพ.สต. 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
สาธารณสุข วันที่ 1-2 สค.2562 กลุ่มเป้าหมาย 
รพ.,สสอ.,รพ.สต.ทุกแห่ง  

ไม่มี 

6 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พ.ค.-ก.ค.62 1.รายงานงานการดำเนินงานในการ
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบที่ 1 วันที่ 16-18 มกราคม 
2562 2.นำวาระการติดตามงานตาม
นโยบายเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลสาธารณสุข
จังหวัดพะเยาทุกเดือน 

ไม่มี 1. รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
ระดับเขต ปีละ 2 ครั้ง 2. การตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
รวมทั้งการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน 
Green & Clean Hospital ใน รพ. จำนวน 9 
แห่ง และ รพ.สต. นำร่อง จำนวน 13 รพ.สต. (ใช้
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว) ผลการดำเนินงาน รพ.ที่
ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Plus จำนวน 3 
แห่ง ร้อยละ 33.3 (เป้าหมาย 1 แห่ง) รพ.ที่ผ่าน

ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการ
เก็บข้อมูลปริมาณขยะที่
ลดลง ซึ่งได้มีการแก้ไข
โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูล
ปริมาณขยะในแต่ละวัน 
ผ่าน Google form 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เกณฑ์ ดีมากขึ้นไป 5 แห่ง ร้อยละ 55.6 
(เป้าหมาย 40 %) ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 
100 (เป้าหมาย 100 %) มี รพ.สต. นำร่องใน
การพัฒนาการดำเนินงาน GREEN & CLEAN 
จำนวน 13 แห่ง และมีชุมชน GREEN 
Community จำนวน 13 ชุมชน  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 9 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  จังหวัด : พะเยา เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นงคราญ สกุณาพงศ ์ โทรศัพท์ : 054409122 อีเมล์ : phayaoeva@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นงคราญ สกุณาพงศ ์ โทรศัพท์ : 0911395684 อีเมล์ : phayaoeva@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โปรแกรมบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ในระบบออนไลน์ สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 4800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมทีมพัฒนา กำหนด
โครงสร้าง ออกแบบโปรแกรม 

ตุลาคม 2561 มีการประชุมทีม admin ในการออกแบบ
โปรแกรม ไป จำนวน 5 ครั้ง พร้อมทดลอง
ใช้ เพื่อเพิ่มเติมส่วนขาด ไปจำนวน 2 ครั้ง 

ต้องทำความเข้าใจกับ admin 
ผู้พัฒนาระบบในการจัดทำ
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิตและ
กิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข 

มีการประชุมไปแล้ว จำนวน ไตรมา
สละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งต่อไป 

เนื่องจากเพิ่งพัฒนาระบบบและ
เริ่มใช้ในปี 62 ทำให้ทีมพัฒนา
ต้องเพิ่มเติมในส่วนที่ตอบสนอง
ต่อผู้ใช้ 

2 ดำเนินการพัฒนาระบบ 
Program บันทึกข้อมูล ผ่าน
เว็บไซต์ 

ตุลาคม 2561-
พฤศจิกายน 2561 

ติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการโครงการเพื่อ
การบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
www.pyomooh.go.th 

ไม่มี มีการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการแผนงาน/โครงการและ
บันทึกแผนระบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสขุ
จังหวัดพะเยา 

ต้องเชื่อมโปรแกรมเข้ากับ
ระบบการเบิกจ่ายของงาน
การเงิน ซึ่งต้องทำความเข้าใจ
ระหว่างผู้เขียนโปรแกรมและ
ผู้ใช้โปรแกรม เพื่อให้ระบบประ
โปแกรมมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่
การเขียนแผน การบันทึก
รายละเอียดงบประมาณ จนถึง
ผลลัพธ์การเบิกจ่าย 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่
ผู้รับผิดชอบ ในการเข้าไป
บันทึกผ่าน โปรแกรม ระบบ
บริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย 
- กลุ่มงานในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
- ประชุมผ่าน video 
conference กับโรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

22 มกราคม 2562 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการของ หน่วยงานได้แก่ 
โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงาน
ต่างๆ ใน สสจ.พะเยา จำนวน 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2562 - ประชุมซักซ้อม
ความเข้าใจผ่าน web conference จำนวน 
2 ครั้ง  

เนื่องจากเป็นระบบใหม่จากเดิม
การทำแผนเพื่อขออนุมัติจะทำใน
ลักษณะแบบฟอร์ม การเปลี่ยน
ระบบออนไลน์ ทำให้ต้องทำความ
เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติ รวมถึงอธิบาย
ประโยชน์ของโปรแกรม เพื่อใช้ใน
การติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

ดำเนินการประชุมไปจำนวน 6 ครั้ง 
(2 เดือน/ครั้ง) 

กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ
มีการเปลี่ยนตลอดเวลาทำให้
ต้องทำเป็นคู่มือการใช้ซึ่งแนบ
เอกสารตามท้าย และทีม 
admin ต้องพร้อมที่จะให้
คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้
ตลอดเวลา 

4 เปิดใช้งานโปรแกรม ให้
หน่วยงานคีย์แผนงาน เข้ามา
ในโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการแผนงาน/โครงการ 
จังหวัดพะเยา 

พฤศจิกายน 2561 มีการเปิดใช้งานและบันทึกแผนงาน/
โครงการในโปรแกรม โดยผ่าน user name 
และ pass word ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงบ
ดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 124 แผนงาน  

มีความล่าช้าในการขออนุมัติแผน
เนื่องจากการบันทึกข้อมูลต้องเป็น
ระบบการเสนอขอขึ้น และมี 
admin ตรวจสอบและอนุมัติ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการใช้
จ่ายงบประมาณและความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

เปิดระบบการใช้งานโปแกรมตั้งแต่
เดือนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
โดยผู้ใช้ต้องมี user name 
,password ในการเข้าใช้งาน 

การเปิดใช้งานชา้กว่าต้น
ปีงบประมาณไป 1 เดือน ซึ่ง
หลังจากมีการบันทึกแล้ว
จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก 
งานแผนและงานตรวจสอบ
ภายใน ทำให้เกิดความล่าช้าใน
การอนุมัติ การแก้ปัญหาโดย
กำหนดเป็นฝังกำกับงานและ
การติดตามผ่านระบบไลน์      
แอพพลิเคชั่น 

5 พัฒนาเครื่องมือการติดตาม
ผ่าน เว็บไซต์และ Mobile 
application 

มกราคม 2562 จัดทำ application ผ่านระบบแอนดรอยด์ 
โดยชื่อว่าโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ 
สสจ.พะเยา ซึ่งสามารถบันทึกแผนงานผ่าน
สมาร์ทโฟน รวมทั้งการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายกิจกรรมของโครงการได้ 

ยังมีข้อจำกัดที่สามารถโหลด
โปรแกรมได้เฉพาะสมาร์ทโฟน
ระบบแอนดรอยด์ ยังไม่รองรับ
ระบบ IOS 

จัดทำ Application โปรแกรม
ระบบบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ สามารถตรวจสอบ
รายงานผลการดำเนินงานและ
บันทึกข้อมูลผ่านมือถือได้ 

ข้อจำกัดขณะนี้สามารถใช้ได้
เฉพาะระบบแอนดรอยด์เท่านั้น 
เนื่องระบบ IOS ในปี 62 ไม่ได้
ตั้งงบประมาณสว่นนี้ไว้ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

รวมถึงการจัดทำ dashborad สำหรับการ 
Monitor ของผู้บริหาร 

6 ประเมินผลการใช้โปรแกรม มีนาคม,กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินการใช้
โปรแกรม ความพึงพอใจ ความคุ้มค่า และ
ประโยชน์ที่พึงได้ 

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 1.ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติ
การ งบดำเนินงาน ได้รับการบันทึก
ในระบบโปรแกรมบริหารจัดการ  
2.ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน ได้เป็น
รายกิจกรรมในรูปแบบ Real time 

ยังไม่มีการประเมินผลการใช้
นวัตกรรม และการประเมินผล
ความพึงพอใจผู้ใช้  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  จังหวัด : แพร่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว โสภาวดี แสนศิริวงศ ์ โทรศัพท์ : 0819520156 อีเมล์ : tomnoi.san@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย พัชรี อรุณราษฎร์ โทรศัพท์ : 0813870988 อีเมล์ : apatchl@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรมุ่งสู่องค์กรต้นแบบความรอบรู้สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ งบประมาณ : 80400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการ HLO เพื่อ
เตรียมวางแผน 

ต.ค.2561-ก.ย.2561 ประชุมคณะกรรมการ HLO ในสังกัด สสจ.แพร่ 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อชี้แจง
แนวคิด หลักการ เทคนิคการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และร่วมกันแผนการพัฒนาองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ ของสสจ.แพร่ 

- ประชุมคณะกรรมการ HLO ในสังกัด สสจ.
แพร่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 
เพื่อชี้แจงแนวคิด หลักการ เทคนิคการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ และร่วมกันแผนการพัฒนาองค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ ของสสจ.แพร่ 

- 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพในจังหวัดแพร่ 

ม.ค.2561-ก.ย.2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพในจังหวัดแพร่ รอบที่ 1 (8 มีนาคม 
2562) มีผลการดำเนินงานดังนี้ - มี
คณะกรรมการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพเข้าร่วมการ
ประชุม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย1 รพท. 7 
รพช. และ1 สสจ.แพร่ รวม 9 แห่ง - รับทราบ
แนวทางการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 
แนวคิด หลักการ เทคนิคการสื่อสารที่มี

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพในจังหวัดแพร่ รอบที่ 1 (8 มีนาคม 
2562) มีผลการดำเนินงานดังนี้ - มี
คณะกรรมการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพเข้าร่วม
การประชุม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย1 
รพท. 7 รพช. และ1 สสจ.แพร่ รวม 9 แห่ง - 
รับทราบแนวทางการพัฒนาองคก์รรอบรู้ด้าน
สุขภาพ แนวคิด หลักการ เทคนิคการสื่อสารที่

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ -คณะกรรมการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 
9 แห่ง ร่วมกัน ร่างแผนการพัฒนาองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ และนำไปเสนอในคณะกรรมของแต่
ละสังกัดเพื่อได้แผนงานที่จะมานำเสนอในรอบที่ 2 
ในเดือนมิถุนายน 2562 

มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ -คณะกรรมการองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 9 แห่ง ร่วมกัน ร่างแผนการพัฒนา
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และนำไปเสนอใน
คณะกรรมของแต่ละสังกัดเพื่อได้แผนงานที่จะ
มานำเสนอในรอบที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2562 

3 สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ/
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(ก่อน)คืนข้อมูลสุขภาพให้กับ
บุคลากรใน สสจ.แพร่และร่วม
ออกแบบกระบวนการดำเนินการ
เฝ้าระวัง ควบคุมและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

ต.ค.2561-ธ.ค.2561 สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ของบุคลากรใน
สังกัดสสจ.แพร่ จำนวน 133 คน 

- สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ของบุคลากรใน
สังกัดสสจ.แพร่ จำนวน 133 คน 

- 

4 ประชุมชี้แจงแนวทางการส่เงเสริม
สุขภาพบุคลากรใน สสจ.แพร่ 
จำนวน 1 ครั้ง 

ก.พ.-มี.ค.2562 ดำเนินการในไตรมาสทื่ 3 (เม.ย.-ก.ค.2562) การปฎิบัติงานไม่ได้
ตามแผน เนื่องจากช่วง
ที่กำหนดกิจกรรมอยู่
ในช่วงก่อน15 วัน 
เลือกตั้งสมาชิกผู้แทน
ราษฎร์ ไม่ให้มีการจัด
ประชุมและหลังจาก
เลือกตั้งอยู่ในช่วง
ระหว่างเตรียมการและ
จัดประชุม
คณะกรรมการ HLO 
ในสังกัด สสจ.แพร่ 
ครั้งที่ 1  

มีการประชุมชี้แจงการส่งเสริมสขุภาพบุคลากร
ใน สสจ.แพร่ จำนวน 1 ครั้ง 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพบุคลากรใน 
สสจ.แพร่ จำนวน 1 ครั้ง 

เม.ย.-ก.ค.2562 ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพบุคลากรใน สสจ.แพร่ จำนวน 
1 ครั้ง โดยได้ข้อสรุป กระบวนงานในการ
ดำเนินกิจกรรมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ของ 
สสจ.แพร่ - ประกาศนโยบายการพัฒนาองค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ - ประเมินองค์กร /
สภาพแวดล้อม /วิเคราะห์สภาวะสุขภาพของ
บุคลากรในสังกัด /สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ3 
อ.2 ส - คัดเลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสุขภาพ
และร่วมกันจัดทำแผนในปี 2563 และ
ออกแบบการดำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม - ได้แผนปฏิบัติ
การโครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรมุ่งสู่
องค์กรต้นแบบ ความรอบรู้สุขภาพ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ปี 2563  

- 

6 ติดตามประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ส.ค.-ก.ย.2562 ดำเนินการในไตรมาสที่ 4 - ตรวจสุขภาพประจำปีเปรียบเทียบภาวะ
สุขภาพของบุคลากรในสังกัดสสจ.แพร่ พบว่ามี
ค่า ค่า BMI ปี 2561 - 2562 เพิ่มขึ้นจาก
เดิม คือ ร้อยละ 43.5 เป็นร้อยละ 47.5  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 4 



 

122                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  จังหวัด : แพร่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อเนก จนิดาขัด โทรศัพท์ : 0864205520 อีเมล์ : pho5401@health.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย พัชรี อรุณราษฎร์ โทรศัพท์ : 0813870988 อีเมล์ : apatchl@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น
และวางระบบการแจ้งเงินเดือน
ออนไลน์ 

ต.ค.-ธ.ค.2561 มีการวิเคราะห์ข้อมูลระบบการแจ้งเงินเดือน
ออนไลน์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
และมีความเห็นให้นำโปรแกรมที่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มาใช้งานใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของของ
ผู้ใช้งานระบบดับต่างๆ  

- มีการวิเคราะห์ข้อมูลระบบการแจ้ง
เงินเดือนออนไลน์ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และมี
ความเห็นให้นำโปรแกรมที่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม มาใช้งานในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของของผู้ใช้งานระบบดับต่างๆ  

- 

2 ทดสอบระบบและอบรมให้
ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับ
จังหวัดและอำเภอ 

ม.ค.-มี.ค.2562 มีการติดต่อประสานงานกับทาง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเพื่อขอรับการ
สนับสนุนการติดตั้งของโปรแกรมและทดสอบ
การใช้งาน  

อยู่ระหว่างการประสานในการ
ติดตั้งโปรแกรมกับทางทาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และกำหนดการ

มีการติดต่อประสานงานกับทาง 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามเพื่อขอรับการ
สนับสนุนการติดตั้งของโปรแกรม
และทดสอบการใช้งาน 

อยู่ระหว่างการประสานในการ
ติดตั้งโปรแกรมกับทางทาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และกำหนดการ



 

123                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ชี้แจงผู้ปฏิบัติในเดือนเมษายน
2563 

ชี้แจงผู้ปฏิบัติในเดือนเมษายน
2563 

3 ประเมินการใช้งานระบบการ
แจ้งเงินเดือนออนไลน์ และคืน
ข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก.ค.-ก.ย.2562 - - ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ
การแจ้งเงินเดือนออนไลน์ ใน line 
กลุ่มต่างของ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ และได้จัดทำหนังสือ
แจ้งตอบแบบสอบถาม โดยมีผู้เข้า
ใช้งานในระบบแล้วจำนวน ร้อยละ 
70.21 มีผลการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ พบว่ามีความพึง
พอใจในการใช้งานระบบ ระดับ
ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 73.2 
ระดับความพึงใจปานกลาง ร้อยละ 
21.1 ระดับความพึงใจน้อย ร้อย
ละ 2.8 มีข้อเสนอแนะ ในการใช้
งานเรื่องความไม่สะดวกในการเข้า
ใช้งาน โดยประชาสัมพันธ์ QR 
CODEทางกลุ่ม ไลน์ เพื่อความ
สะดวกในการเข้าใช้งานโดยไม่ต้อง
ผ่านหน้า WEB SITE ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และมีการ
วางแผนการนำเงนิเดือนของ 
พนักงานราชการ เข้าในระบบด้วย 
รวมถึงศึกษาถึงความเป็นไปได้ใน
การแจ้งเดือน ผ่านระบบ SMS และ 
ไลน์ 

เจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่สามารถ 
เข้าใช้งานระบบ internet ได้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



 

124                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัด : แม่ฮ่องสอน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 26 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ภัควลัณชญ์ จงอมรรัตน์ โทรศัพท์ : 053611281 อีเมล์ : 152plan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นริศา ธนนภา โทรศัพท์ : 0979309868 อีเมล์ : 152plan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัด งบประมาณ : 355600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการออก
กำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเนื่องใน
วันกีฬาแห่งชาติ 

16 ธันวาคม 2562  ได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2561 ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้า
ร่วมทั้งสิ้น 54 คน 

การจัดงานเป็นชว่งวันหยุด 
ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ครบทุกแห่ง 

ดำเนินการเสร็จแล้ว ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 

2 จัดงานมหกรรมรวมพลการออกกำลังกาย
และการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสมัพันธ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มกราคม 2562 ได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 104 คน จาก 7 อำเภอใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ไม่พบปัญหาและอุปสรรค ดำเนินการเสร็จแล้ว ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและ
เฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 มีการจัดประชุมเพื่อวางแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพ และเฝ้าระวังสุขภาพ โดยการเต้นแอโร
บิค บาสโลบ เปตอง และเทเบิ้ลเทนนิส หลังเลิก
งาน อาทิตย์ละ 3 วัน 

เจ้าหน้าที่ภาระงานเยอะ ทำ
ให้ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ 100% 

ดำเนินการเสร็จแล้ว ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม   ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0.57 



 

125                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัด : แม่ฮ่องสอน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อนุพงศ์ บุญยัง โทรศัพท์ : 053611281 อีเมล์ : 152plan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นริศา ธนนภา โทรศัพท์ : 0979309868 อีเมล์ : 152plan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการกีฬาสามดอยสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 งบประมาณ : 200000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดการแข่งขันกีฬาสามดอยสัมพันธ์ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอ
กัลยาณิวัฒนา 

8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 287 คน 

ภาระงานเจ้าหน้าที่มีมาก ทำให้
ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
ทั้งหมด 

ดำเนินการเสร็จแล้ว ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0.84 



 

126                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  จังหวัด : ลำปาง เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 10 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 01 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชุมพล กาไวย์ โทรศัพท์ : 0882675491 อีเมล์ : weerawan_2521@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สมพร กิจสุวรรณรัตน์ โทรศัพท์ : 0910677127 อีเมล์ : bombbook2000@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสขุแบบบูรณาการ จังหวัดลำปางป ี2562 งบประมาณ : 34192 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและ
พัฒนางาน Green office สสจ.ลำปาง 

ธค.2561, เมย.2562, 
ก.ย.2562 

จัดการประชุมคณะทำงานและชีแ้จง
แนวทางการจัดการขยะและการคัด
แยกขยะแก่ คณะทำงานและ
จนท.สสจ.ลป. วันที่ 18 ตุลาคม 
2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  

แผนจัดประชุมคณะกรรมการ 
แต่เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโดย
เพิ่มการประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ ร่วมกับการประชุม 
happinometer 

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงแนวทางการ
จัดการขยะและการคัดแยกขยะแก่เจ้าหน้าที่ 
ในที่ประชุมวางแผนงานประจำปี จำนวน 
60 คน วันที่ 18 ตค.2562 ณ ห้องประชุม 
สสจ.ลำปาง  

- 

2 พัฒนางาน Green office สสจ.ลำปาง 
-จัดทำที่แยกขยะ 3 ชุด 
-การใช้กระดาษ 2หน้า และบันทึก
ปริมาณขยะรีไซเคิล  
-องค์กรปลอดโฟม ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร 
-จัดกิจกรรม 5ส.ของแต่ละกลุ่มงาน 
-ใช้แก้วน้ำส่วนตัว 

ม.ค.-ก.ย.2562 ได้จัดกิจกรรม ดังนี้  
1.จัดจุดสาธิตแยะขยะ 3 ประเภท 
และจัดจุดแยกขยะรีไซเคิล  
2.ใช้กระดาษ 2 หน้า โดยนำ
กระดาษมาใช้ซ้ำ  
3. สสจ.ลป. ผ่านการประเมินองค์กร
ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
ระดับจังหวัด 4.งดการใช้โฟมใส่

ในการประชุมยังมีการใช้ขวด
น้ำพลาสติก เนื่องจากมีการ
จัดซื้อในปีงบประมาณ 
2561 และใช้ไม่หมด 

จัดกิจกรรม ดังนี้  
1.การแยกขยะในจุดสาธิตแยกขยะ ณ 
บริเวณข้างตึกด้านล่าง 3 ประเภท ได้แก่ 1) 
ขยะทั่วไป 2) ขยะรีไซเคิล ประกอบด้วยถัง
ขยะ กระดาษ A4 , กระดาษรวม , ขวด
สะอาดไม่มีน้ำ 3) ขยะอันตรายหรือมีพิษ 
และจัดระบบขยะต้นทางแต่ละแผนกโดยจัด
ให้มีถังตามแผนก รวม 10 จุด และพบว่า

ยังมีการใช้ขวด
พลาสติกในการ
ประชุม 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

-จัดอาหารกลางวันแบบุฟเฟต์/อาหาร
กล่องชานอ้อย/กล่องกระดาษ 

อาหารในการประชุม อบรม และใช้
แก้วน้ำที่ล้างได้หรือแก้วน้ำส่วนตัว 
5.จัดกิจกรรม 5 ส. และส่งเสริม 
paperless  

เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการแยกขยะตรง
ตามที่กำหนด  
2. ใช้กระดาษ 2 หน้า โดยนำกระดาษมาใช้
ซ้ำ less paper และส่งเอกสารแบบทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE  
3.สสจ.ลป. ผ่านการประเมินองค์กรปลอด
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ระดับจังหวัด ลง
นามโดยผู้ว่าราชการ ตามเกียรติบัตร ณ วันที่ 
27 ธันวาคม 2561  
4.งดการใช้โฟมใส่อาหารในการประชุม 
อบรม และใช้แก้วน้ำที่ล้างได้หรือแก้วน้ำ
ส่วนตัว  
5.จัดกิจกรรม 5 ส. และส่งเสริม paperless 
6.ปรับระบบสต็อกวัสดุทุกชนิด เป็น 0 
พบว่าแต่ละฝ่ายดำเนินการตามนโยบายได้ดี
มีการส่งใบเบิกวัสดุ  
7.ติดตามการบันทึกขยะเป็นรายวันตาม
ประเภท งบประมาณรวม 19,000 บาท 

3 ขอรับการประเมิน Green office สสจ.
ลำปาง จากสำนกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 
ลำปาง 

กย.2562 มีการประเมินเบื้องต้นจาก
คณะทำงาน การบันทึกปริมาณขยะ 
และเตรียมการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

การบันทึกปริมาณขยะ ยังไม่
มีเกณฑ์มาตรฐาน 

1. ติดตามแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจาก ทีม
สำนักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ติด
การประเมินGREEN&CLEAN HOSPITAL  
2.สรุปและวิเคราะห์ผลการบันทึกขยะเป็น
รายวันตามประเภท ระหว่าง ก.พ.-พ.ค. 62 
มาวิเคราะห์ พบว่า  
  1) มีปริมาณขยะทั่วไป เฉลี่ยต่อเดือน 
เท่ากับ 696.25 ก.ก.ต่อเดือน   

  2) ขยะกล่องกระดาษ เฉลี่ย 4 ก.ก.ต่อ
เดือน  

  3) กระดาษ A4 เฉลี่ย 2.8 ก.ก.ต่อเดือน  

ทีมสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 
ลำปาง ติดราชการ 
ในการประเมิน
GREEN&CLEAN 
HOSPITAL และไม่
มีเกณฑ์ประเมินของ
สำนักงานที่ชัดเจน 
จึงประเมินแต่
องค์กรปลอดโฟ
มของจังหวัดลำาง 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

  4) กระดาษรวม เฉลี่ย 1 ก.ก.ต่อเดือน 5 
ขยะขวดพลาสติก เฉลี่ย 10 ก.ก.ต่อเดือน 
งบประมาณรวม 2,250 บาท 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  จังหวัด : ลำปาง เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 10 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 01 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว วรวีร์ ปวงคำ โทรศัพท์ : 0882675491 อีเมล์ : weerawan_2521@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สมพร กิจสุวรรณรัตน์ โทรศัพท์ : 0910677127 อีเมล์ : bombbook2000@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จัดทำโปรแกรมบริหารแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กำหนดผู้รับผิดชอบการควบคุมกำกับ
แผนงานโครงการ 

ธค.2561 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการบันทึก กำกับ
แผนงานโครงการแต่ละกลุ่มงาน ภายใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 

ไม่มีการแต่งตั้งเป็นคำสั่ง เป็น
เพียงการกำหนดแบบไม่เป็น
ทางการ 

มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการบันทึก 
กำกับแผนงานโครงการแต่ละกลุ่มงาน 
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

ไม่ได้การแต่งตั้งเป็นคำสั่ง  

2 ให้ความรู้โปรแกรมการควบคุมกำกับ
แผนงานโครงการ ระบบบริหารแผน
ยุทธศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซด์ 

ธค.2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม ระบบ
บริหารแผนยุทธศาสตร์แก่ผู้รับผดิชอบงาน
แต่ละกลุ่มงานและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติ และคู่มือการบันทึก ในวันที่ 7 
ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของ
แต่ละบุคคล 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม 
ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์แก่
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มงานและผู้ที่
สนใจ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ และคู่มือการ
บันทึก ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสขุ
จังหวัดลำปาง 

- 

3 พัฒนาโปรแกรมระบบริหารแผน
ยุทธศาสตร์ 

ธค.2561 1.มีผู้รับผิดชอบโปรแกรม ที่เป็นเจ้าหน้าที่
ในสสจ.ลป. 2.มีการรายงาน สอบถาม
ปัญหาการใช้โปรแกรม  

ยังไม่มีระบบแจ้งเตือน  1. มีผู้รับผิดชอบโปรแกรม หลัก และ
ผู้รับผิดชอบข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน  
2. มีการรายงาน สอบถามปัญหาการ
ใช้โปรแกรม โดยปรับสรุปผลการ

ยังไม่มีระบบแจ้งเตือน  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

รวบรวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม 
และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานที่มีความ
ถนัดทาง IT  

4 ติดตามรายงานผลการดำเนินการ ธค.2561-ก.ย.2562 1.มีผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประเมิน
การบันทึก ประมวลผลข้อมูล และนำข้อมูล
ไปใช้  
2.น ำ โ ป ร แก รม  ร ะบบบ ร ิ ห า ร แ ผน
ย ุทธศาสตร ์ ใช ้ ในการกำก ับแผนงาน
โครงการในระดับกลุ ่มงานใน สสจ. และ
ระดับอำเภอ  

ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน
บันทึกข้อมูลล่าช้า 

1.กำกับแผนงานโครงการ งบประมาณ 
การดำเนินงานตามแผน ในระดับกลุ่ม
งานของ สสจ. ทุกเดือนจาก
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของกลุ่มงาน 
และติดตามจากการประชุมหัวหน้า
กลุ่มงานทุกเดือน  
2.นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และ
วางแผนการดำเนินงานปี 2563  
3.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะด้าน 
Digital transformation เช่น เขียน
ชุดคำสั่ง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รู้วิธี
กาใช้โปรแกรม และการใช้โปรแกรม
อื่นๆ เช่น การรับ-ส่งหนังสือ การจอง
ห้องประชุม ในระบบ E-OFFICE การ
ลงทะเบียนใน google cloud 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  จังหวัด : ลำพูน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พวงผกา สุริวรรณ โทรศัพท์ : 0861898675 อีเมล์ : puang8876@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นางพวงผกา สุริวรรณ โทรศัพท์ : 0861898675 อีเมล์ : puang8876@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 
2562 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน
เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดอบรม
ตาม โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้าน Cyber 
Security เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน จำนวน 102 คน จำนวน 4 รุ่นๆละ 1 วัน 
ในวันที่ 21 - 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม
ดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดลำพูน ซึ่งผู้
เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการประเมินทักษะ 
ด้าน Cyber Security ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน 
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
1.เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม จำนวน ทั้งสิ้น 88 คน  

ไม่มี ง านข ้ อม ู ล ข ่ า วสารและ เทค โน โลยี
สารสนเทศ กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน ได้ดำเนินการจัดอบรมตาม โครงการ
อบรมพัฒนาทักษะด้าน Cyber Security 
เจ้าหน้าที ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำพูน จำนวน 102 คน จำนวน 4 รุ่นๆละ 
1 วัน ในวันที่ 21 - 28 มกราคม 2562 
ณ  ห ้องประช ุมดอกป ๊ าน  สำน ักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งผู้เข้ารับการ
อบรมจะต้องผ่านการประเมินทักษะ ด้าน 

ไม่มี 



 

132                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.เจ้าหน้าที่ ไม่เข้ารับการอบรม จำนวน ทั้งสิ้น 10 
คน (5 กลุ่มงาน) รวม จนท.เป้าหมาย อบรม 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.80  
3.ผลการประเมิน เจ้าหน้าที่ สอบผ่าน ร้อยละ 80 
จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 88.64  
4.ผลการประเมิน เจ้าหน้าที่ สอบไม่ผ่านร้อยละ 80 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36  
5.ผู้บริหาร ( สสจ. ผชว. ผชบ. ภชช.เภสัช ) จำนวน 4 
คน รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 102 คน  

Cyber Security ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน 
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
1.เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม จำนวน ทั้งสิ้น 
88 คน  
2.เจ ้าหน้าที ่ ไม่เข ้าร ับการอบรม จำนวน 
ทั ้งส ิ ้น 10 คน (5 กล ุ ่มงาน) รวม จนท.
เป ้าหมาย อบรม 98 คน คิดเป ็นร ้อยละ 
89.80  
3.ผลการประเมิน เจ้าหน้าที่ สอบผ่าน ร้อยละ 
80 จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 88.64  
4.ผลการประเมิน เจ้าหน้าที่ สอบไม่ผ่านร้อย
ละ 80 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 
5.ผู ้บริหาร (สสจ. ผชว. ผชบ. ภชช.เภสัช) 
จำนวน 4 คน รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 102 คน 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงาน 

ธันวาคม 2561 - 
สิงหาคม 2562 

1.มีการพัฒนาระบบรายงาน HDC on cloud  
2.พัฒนาระบบ cloud Conferrence  

ไม่มี มีการติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงานของแต่ละกลุ่มงาน
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี 

3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้าน
สาธารณสุขในหน่วยงาน 

ธันวาคม 2561 - 
สิงหาคม 2562 

จัดประชุมการจัดทำนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
จาก รพท/รพช/สสอ/รพสต.จำนวน 10 คน 

ไม่มี มีการส่งเสริมการใช้ข้อมูลจากHDC ด้วยการ
พัฒนา ระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม DHDC 
โดยเริ่มจาก  
1. ติดตั้งโปรแกรมจำลอง server linux โดย
ใช้โปรแกรม VirtualBox-5.1.26-117224-
Win.exe  
2.นำเข้าไฟล์ VM ( ระบบ server linux) ที่
เตรียมไว้ให้  
3.ตั ้งค่าระบบ VM เพื ่อรองรับการใช้งาน 
Web Appication  
4.ติดตั้งระบบ DHDC ลงใน VM  

ไม่มี 



 

133                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5.นำ 43 แฟ้มเข้าระบบ DHDC  
6.ตรวจสอบระบบรายงานด้วย DHDC  
7.ติดตั้งระบบ Eh ลงใน VM  
8.ตรวจสอบรายงานด้วย ระบบ Eh หลังจาก
มีการใช้โปรแกรม DHDC ก็มีการประเมิน
ความพึงพอใจผู ้ใช้ จำนวน 40 คน พบว่า
ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม DHDC อยู่
ในระดับมาก  

4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงาน 

สิงหาคม - กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี จัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในการพัฒนา
นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหน่วยงาน ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 
2562 โดยมีผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุม จำนวน 
40 คน เนื ้อหาในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ระบบการประเมินคุณภาพ 
43 แฟ้ม DHDC ในระดับอำเภอ การติดตั้ง 
โปรแกรม DHDC เบื้องต้น จัดกลุ่ม 8 กลุ่ม 
การนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้มบน โปรแกรม 
DHDC การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มบน 
โปรแกรม  DHDC การรายงานข ้อ มูล 
43 แฟ้มบน โปรแกรม DHDC การนำเสนอ
ข้อมูลจาก การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
บน โปรแกรม DHDC  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

134                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  จังหวัด : ลำพูน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อรพินธ์ ใจสุนทร โทรศัพท์ : 0819932276 อีเมล์ : puang8876@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นางพวงผกา สุริวรรณ โทรศัพท์ : 0861898675 อีเมล์ : puang8876@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการวิ่ง เดิน ปั่น สานสัมพันธ์ สา’สุข สามัคคี รวมพลคน TO BEประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด ลำพูน ประจำปี 2562 งบประมาณ : -3 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน 

มกราคม 2562 มีการประชุมชี้แจง จนท.สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 1 ครั้ง/120 คน 

ไม่มี มีการประชุมชี้แจง จนท.สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 1 ครั้ง/120 คน 

ไม่มี 

2 กำหนดจดักิจกรรมส่งเสริมการออกกำลงักาย 
3.1 การออกกำลังกาย (วิ่ง เดิน ปั่น) 
ระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและ
เครือข่ายเด็กและเยาวชนสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 
3.2 การออกกำลังกายของบุคลากร
สาธารณสุขในสถานที่ทำงานของทุก
หน่วยงาน ทุกวันพุธ 
จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 15.30-18.00 น. 

มกราคม - กรกฎาคม 
2562 

1.การออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข
ในสถานที่ทำงานของทุกหน่วยงาน ทุกวันพุธ 
จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 15.30-18.00 น. มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 30-40 คน  
2.มีการประเมินค่า BMI ในบุคลากร ใน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวน 
101 คน ผลปรากฎว่า  
   -น้อยกว่ามาตรฐาน คิดเป็น ร้อยละ 4.9  
   -ปกติ คิดเป็นร้อยละ 39.60  
   -อ้วนระดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 19.80  
   -อ้วนระดับ 2 คิดเป็น ร้อยละ 28.71  
   - อ้วนระดับ 3 คิดเป็น ร้อยละ 6.93 

ไม่มี กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 
3.1 การออกกำลังกาย (วิ่ง เดิน ปั่น) ระหว่าง
บุคลากรด้านสาธารณสุขและเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
3.2 การออกกำลังกายของบุคลากร
สาธารณสุขในสถานที่ทำงานของทุกหน่วยงาน 
ทุกวันพุธ จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 15.30-
18.00 น. มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 Kick off การออกกำลังกาย (วิ่ง เดิน ปั่น) 
ณ รพ.แม่ทา 21 มกราคม 2562 ขอ
ความร่วมมือสวมเสื้อยืด TO BE 
NUMBER ONE ร่วมกิจกรรม 
อำเภอนำส่งคฑา นัดจุดรวมพลก่อนถึง
อำเภอรับมอบคฑา วิ่ง เดิน ปั่น เพื่อนำ 
คฑาไปส่งยังอำเภอเป้าหมาย 
4.1พิธีส่ง-รับมอบคฑา (จากอำเภอนำส่ง
และอำเภอรับมอบคฑา) 
4.2จัดกิจกรรม Worm Up  
4.3จัดกิจกรรม วิ่ง เดิน ปั่น (ระยะทาง 3-
5 กม.) /กีฬามหาสนุก  
4.4เวียนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม จนครบ 
8 อำเภอ 
4.5ปิดโครงการ ณ โรงพยาบาลลำพูน 
4.6ทีมพี่ใหญ่จาก รพ.ลำพูน/สสอเมือง 
จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกแห่งเพื่อเสริมพลัง
ให้กับน้อง 
รพช./สสอ. 

มกราคม - กรกฎาคม 
2562 

1.Kick off การออกกำลังกาย (วิ ่ง เดิน ปั่น) 
ณ รพ.แม่ทา 21 มกราคม 2562 ขอความ
ร ่วมม ือสวมเส ื ้อย ืด TO BE NUMBER ONE 
ร่วมกิจกรรม อำเภอนำส่งคฑา นัดจุดรวมพล
ก่อนถึงอำเภอรับมอบคฑา วิ ่ง เดิน ปั่น เพื่อ
นำคฑาไปส่งยังอำเภอเป้าหมาย 4.1พิธีส่ง-รับ
มอบคฑา (จากอำเภอนำส่งและอำเภอรับ
มอบคฑา) 4.2จัดกิจกรรม Worm Up 4.3จัด
กิจกรรม วิ่ง เดิน ปั่น (ระยะทาง 3-5 กม.) /
กฬีามหาสนุก  
2.จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง สสจ.
ลำพูน กับ อำเภอ จำนวน 8 ครั้ง 

ไม่มี จัดกิจกรรม วิ่ง เดิน ปั่น (ระยะทาง 3-5 กม.) 
/กีฬามหาสนุก โดยเวียนเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรม จนครบ 8 อำเภอ และปิดโครงการ 
ณ โรงพยาบาลลำพูน โดยทีมพี่ใหญ่จาก รพ.
ลำพูน/สสอเมือง เข้าร่วมกิจกรรมทุกแห่งเพื่อ
เสริมพลังให้กับน้อง รพช./สสอ.เข้าร่วม
กิจกรรมทุกแห่งเพื่อเสริมพลังให้กับน้อง รพช./
สสอ. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมการ
ออกกำลังกายพื้นบ้านเช้าน กีฬามหาสนุก ใน
หน่วยงาน ในโอกาสสำคัญที่ผ่านมาคือ ชนที่ 
18 เมษายน 2562 ในงานประเพณีดำหัวปี
ใหม่เมือง  

ไม่มี 

4 สรุปติดตามประเมินผล สิงหาคม - กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี มีการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดคือการวัด
ค่า BMI ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับ สม
ส่วนเพิ่มขึ้น 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.11 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 11.11
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  จังหวัด : ตาก เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อดิศร สมเจริญสิน  โทรศัพท์ : 08 18877649  อีเมล์ : somcharoensin@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด โทรศัพท์ : 0816881954 อีเมล์ : kitphat@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดตาก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลพื้นที่พิเศษจังหวัดตาก  
Tak Special area Information (TSI) 

ธ.ค.-ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี มีข้อมูลสนับสนุนการทำงานในพื้นที่พิเศษ
จังหวัดตากและสามารถเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการทำงานได้ 

ไม่มี 

2 พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
(TM15) 

ต.ค.-ก.ย. อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี สามารถตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม 
สำหรับหน่วยบริการ/สสอ/สสจ ส่งผลทำ
ให้มีคุณภาพข้อมูลที่ดี เชื่อถือได้และ
สนับสนุนการทำงานคุณภาพแบบวงกว้าง 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด : พิษณุโลก เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 04 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 03 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ศรศักดิ์ สีหะวงศ์ โทรศัพท์ : 0899605025 อีเมล์ : planplk@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ศิริวรรณ ภูาสามสาย โทรศัพท์ : 092-9045628 อีเมล์ : planplk@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนงานการพัฒนาคุณภาพข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Idata งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 มีการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม Idata  
- พัฒนาโปรแกรม Idata ให้หน่วยบริการ
ได้นำไปใช้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
รายงานและมีการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2560 
- 2561  

รพ.สต. 146 แห่งมีการใช้โปรแกรม - มีการเผยแพร่โปรแกรม Idata ให้หับ
หน่วยงานอื่นได้ใช้ 

- 

2 มีการพัฒนาใช้งาน Idata Verion ตุลาคม 
2561 เป็นเวอร์ชั้นรองรับตัวชี้วัดและ
รายงานปีงบ 2562 และนำไปใช้ในหน่วย
บริการสาธารณสขุในจังหวัดพิษณุโลก 

ต.ค.-พ.ย. มีการพัฒนาโปรแกรม Idata  - มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องให้ได้
ตามความต้องการของผู้ใช้ 

- 

3 มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรม Idata ในการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลของหน่วยบริการ 

มี.ค. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90 - ผู้ใช้โปรแกรมมีความพึงพอใจในการ
โปรแกรมในระดับดีมาก และมีการแสดง
ความคิดเห็นให้กับผู้พัฒนาโปรแกรมได้รับ
ทราบผ่านทาง เพจ Facebook งานไอที 
สสจ.พล. 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินจากการใช้
งานโปรแกรม Idata เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม 

มี.ค. รพ.สต.มีความต้องการในการพัฒนาโปรแกรมในส่วน
ของงานพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เชื่อมโยงต่อการ
ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 

- มีการนำความคิดเห็นของผู้ใช้โปรแกรมที่
แสดงความคิดเห็นผ่านทางเพจ Facebook 
งานไอที สสจ.พล. เพื่อนำมาปรับปรุง
โปรแกรมให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 

- 

5 นำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
โปรแกรม ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน 
เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เม.ย. - - โปรแกรมได้พัฒนาให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

กระทรวงมีการเพิ่ม
ตัวชี้วัดและแบบ
รายงานมีแบบใหม่
ทุกปี 

6 นำโปรแกรม Idata Verion เม.ย.62 ไป
ใช้งาน 

พ.ค. - - หน่วยบริการสาธารณสุขมีการนำโปรแกรม 
Idata ไปใช้งาน 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

139                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด : พิษณุโลก เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 
2562 

รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 
2562 

รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 04 มีนาคม 
2562 

รอบ 12 เดือน : 25 กรกฎาคม 
2562 

รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ขวัญธิดา ยอดคำ โทรศัพท์ : 096-6689668 อีเมล์ : planplk@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ศิริวรรณ ภูาสามสาย โทรศัพท์ : 092-9045628 อีเมล์ : planplk@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่หน่วย  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำแผนสำรวจความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการที่หน่วย one stop service 

ต.ค. มีการจัดทำแผนสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการที่หน่วย one stop 
service 

- มีการจัดทำแผนสำรวจความพึงพอใจของผู้
มารับบริการที่หน่วย one stop service 
ในเดือน ต.ค.62 

- 

2 สำรวจตามกลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มต่อทะเบียนสถานบริการ 
- กลุ่มขอคำปรึกษา 

ต.ค. - ส.ค. จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายพบว่ามีผู้มา
รับบริการจำนวน 58 ราย 

- จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายพบว่ามีผู้มา
รับบริการจำนวน 93 ราย 

- 

3 สรุปวิเคราะห์การสำรวจความพึงพอใจกับ
ผู้รับบริการและคณะกรรมการ Staff 

มี.ค. และ ส.ค. มีความพึงพอใจต่อการให้บริการที่หน่วย 
one stop serviceอยู่ในระดับมาก -ดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ 88  

- มีความพึงพอใจต่อการให้บริการที่หน่วย 
one stop serviceอยู่ในระดับมาก -ดี 
มาก คิดเป็นร้อยละ 88  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 88 



 

140                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัด : เพชรบูรณ์ เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 06 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 01 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ปกรณ ์เกียรติวุฒิอมร โทรศัพท์ : 0819731161 อีเมล์ : was_kingrak@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จีราพร แจ่มปัญญา โทรศัพท์ : 0656909197 อีเมล์ : was_kingrak@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์ ให้มีความสุขในการทำงาน งบประมาณ : 10000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ต.ค.61 – ก.ย.62 ได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร องค์กรจะกำหนดตารางการ
ออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ โดยการมีส่วนร่วมของ
แต่ละกลุ่มงานเป็นผู้นำการออกกำลังกาย และจัดตั้ง
ชมรมออกกำลังกายและกีฬาในองค์กร ซึ่งจะมีการ
กระตุ้นการออกกำลังกายด้วยการสะสมคะแนนแลก
ของรางวัล พัฒนานวัตกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีใน
การตรวจประเมินดัชนีมวลกายโดยผ่านโปรแกรม
BMI – Body –Mass-Index-Calculator โดย
บุคลากรสามารถวิเคราะห์ตนเองในขยายผลกับ
บุคคลทั่วไปได้ รวมถึงโปรแกรมการออกกำลังกายที่
เหมาะสมกับวัยตามความถนัด ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น
ที่ทุกคนสามารถปรับใช้ได้เอง 

ไม่มี บุคลากรมีการออกกำลังกายทุกวันพุธ
เป็นประจำสม่ำเสมอโดยมีจำนวน
บุคลากรเพิ่มมากขึ้นจากรอบ 9 เดือนคิด
เป็นร้อยละ 90  

การพัฒนานวัตกรรมไม่ได้
รับการพัฒนาให้มีความ
ทันสมัย 



 

141                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 การตรวจสมรรถภาพทางกาย พ.ย. 61 , ก.ค. 62 จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับ
บุคลากรในองค์กร มีเป้าหมายเป็นทุกคนในองค์กร 
โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยพลศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพในการทดสอบฯและประเมินผล 
โดยรวบรวมประวัติทางสุขภาพ และสมรรถนทาง
กายของบุคลากรในระบบสารสนเทศสุขภาพของ
องค์กร สำหรับผลการประเมินจะแจ้งให้บุคลากร
รับทราบพร้อมจัดทีมส่งเสริมสุขภาพในการให้
คำปรึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย กำหนด
ระยะเวลาทุก 3 เดือน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายร้อยละ 90 โดย
พบว่ามีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์
ประเมิน ร้อยละ 70 

มีบุคลากรบางกลุ่มที่ติด
ราชการ ไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจสมรรถภาพทางกาย
ทำให้ได้ผลงานไม่
ครบถ้วน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง จำนวน 2 กิจกรรม



 

142                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัด : เพชรบูรณ์ เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 01 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ศิริศักดิ์ จันทร์ดี โทรศัพท์ : 0961322604 อีเมล์ : ch_sirisak@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จีราพร แจ่มปัญญา โทรศัพท์ : 0656909197 อีเมล์ : was_kingrak@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1 ตค. 61, 15 ธค. 61, 12 
สค. 62 

พัฒนาองค์ความรู้ของจิตอาสาในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมครอบคลุมภาระกิจของ
กระทรวงสาธารณสุขคือ  
1. การดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค 
ได้แก่ จัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อป้องกัน
โรคไข้เลือดออก  
2.การดูแลสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริม
สุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ออกกำลัง
กายในชุมชน  
3.การดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการ
รักษาพยาบาล ได้แก่ การจัดการดูแลทำ
ความสะอาดพื้นที่ภายในสถานบริการ
สุขภาพ และ  

อาสาสมัครจิตอาสาต้องมี
การพัฒนาองค์ความรู้และ
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการจิตอาสาเพื่อกำจัดลูกนำ้
ยุงลายในชุมชนทุกเดือน โดย
เจ้าหน้าที่และอสม.ร่วมกับชุมชน 
ดำเนินการจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานทั้งใน
ส่วนของสสจ. และหน่วยงานใน
สังกัด โดยได้จัดพิธีปฏิญาณตน
ร่วมกัน 

ในบางพื้นที่มีความร่วมมือ
ของชุมชนในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมต่ำ 



 

143                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการ
อำนวยความสะดวกสบายผู้พิการใน
ชุมชน ได้แก่ จิตอาสาสร้างห้องนำ้ผู้
พิการในวัด ทางลาดในตลาด 
นอกจากนั้น ยังมีการจัดทำถังแยกขยะ
เพื่อลดมลภาวะจากการเผาขยะในชุมชน 

2 กิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก 
คลายความ หนาว สายน้ำแห่ง
รัตนโกสินทร์" 

9 ธค. 61 จัดรณรงค์ให้บุคลากรและอสม. ร่วม
กิจกรรมและมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรม เช่น หน่วยปฐมพยาบาล หน่วย
คัดกรองภาวะการผิดปกติทางสุขภาพ
ขั้นต้น รวมถึงรถพยาบาลในการดูแลส่ง
ต่อผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอาการเจ็บป่วย 

ไม่มี บุคลากรได้เข้าร่วมโครงการอุ่นไอรัก 
คลายความหนาว สายน้ำแห่ง
รัตนโกสินทร์ 

ไม่มีปัญหา อุปสรรค 

3 จิตอาสาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

12 ธค. 31, 22 มค 62 จ้ดอบรมให้ความรู้จิตอาสาด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้
สามารถดูแลสุขภาพตน ครอบครัว 
ชุมชน และขยายผลให้กับบุคคลใกล้ชิด 
ในเรื่องสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วย 
การใช้ยา การเฝ้าระวังโรค การติดตาม
อาการ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
โรค การค้นหาผุ้ป่วยทางจิต การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชน รวมถึงอาสา
เป็น care giver ในกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือในชุมชน โดยจะได้รับ
การติดตาม ควบคุมกำกับ และส่งเสริม
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจากบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด 

ไม่มี ดำเนินการหน่วยแพทย์พระราชทาน 
จากความร่วมมือจากองค์กรทุกภาค
ส่วน จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 โซน 
คือ อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก และ
อำเภอวิเชียรบุรี  

ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานทุกภาคส่วน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 12 (ครั้ง/ปี) 



 

144                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  จังหวัด : สุโขทัย เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ทำนุ ร้อยกรอง โทรศัพท์ : 0877297352 อีเมล์ : tumnur21@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เอนก สุขสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0612691177 อีเมล์ : Suksampan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการจัดทำระบบบริการจองห้องประชุมและจองรถยนต์เพื่อใช้ราชการ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แจ้งการจัดทำโปรแกรมระบบการจองห้องประชุมในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร  

พฤศจิกายน 2561 พฤศจิกายนร 2561 ดำเนินการแล้ว ไม่พบปัญหา ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 การจัดทำโปรแกรมระบบการจองห้องประชุมในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

ธันวาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการแล้ว ไม่พบปัญหา ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 แจกคู่มือการใช้โปรแกรมการจองห้องประชุมให้กับทุกกลุ่มงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

ต.ค.61-ส.ค.62 ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้ว ไม่พบปัญหา ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

4 เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลจองห้องประชุม เริ่มใช้ระบบการจองห้อง
ประชุมตามระบบในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

ต.ค.61-ส.ค.62 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน
ใช้โปรแกรมการจองห้องประชุมแล้ว 

ไม่พบปัญหา ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

5 แจ้งการจัดทำโปรแกรมระบบการจองรถราชการ Online ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย 

ต.ค.61-ส.ค.62 มกราคม 2562 ไม่พบปัญหา ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

6 ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่ในสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัยเดือนมกราคม 2562 

ต.ค.61-ส.ค.62 มกราคม 2562 ไม่พบปัญหา ดำเนินการแล้ว ไม่มี 



 

145                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 เริ่มใช้โปรแกรมระบบการจองรถราชการ Online ในเดือนมกราคม 
2562 

ต.ค.61-ส.ค.62 มกราคม 2562 ไม่พบปัญหา ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

146                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  จังหวัด : สุโขทัย เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบตัิการ : นาย อนุ เอี่ยมทอง โทรศัพท์ : 0817858290 อีเมล์ : Aiemthong@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เอนก สุขสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0612691177 อีเมล์ : Suksampan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข แบบบูรณาการภายใต้กรอบนโยบายGreen&Clean Hospital 
ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ : 60000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อให้
เกิดการ่ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ม.ค.-ก.พ. 62 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 กิจกรรมตรวจประเมินยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาล Green & 
Clean Hospital ของคณะกรรมการระดับจังหวัด ร่วมกับศูนย์
อนามัยที่ 2 

ก.พ.-มี.ค.62 กำหนดการ 26-27 มีค.62 - ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่าน เกณฑ์ Green & 
Clean Hospital 

ส.ค.-ก.ย.62 ดำเนินการ กันยายน 2562 - ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

4 กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โดยผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(คสจ.)ภายใต้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

มีค.-เมย.62 ระหว่างดำเนินการ (5 
เมษายน 2562) 

- ดำเนินการแล้ว ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน และพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน(NEHIS) และพื้นที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ก.พ.-มี.ค.62 ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

6 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ทำความเข้าใจเกณฑ์
การประเมินระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาระบบจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  

ก.พ.-มี.ค. 62 ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

7 กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพและขยายเครือข่ายการจัดบริการอาชีวอ
นามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและรพ.สต.เพื่อรองรับ
การประเมิน Green & Clean Hospital 

มกราคม 2562 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

8 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ประเมินการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital,
ส้วมสาธารณะ,สถานที่ทำงานน่าอยู่,ชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อมเข้มแข็ง  

เม.ย.- พ.ค. 62 ดำเนินการ 26-27 มีนาคม 
2562 

- ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

9 กิจกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดย
กรรมการระดับจังหวัด อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.61 – ก.ย. 62 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

10 กิจกรรมตรวจเยี่ยม/ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข รองรับงานจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการ 
ตามเกณฑ์ประเมิน Green & Clean Hospital 

พ.ค.-มิ.ย. 62 ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 10 มาตรการ
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัด : อุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุภาณี สุขะนาคินทร์ โทรศัพท์ : 055411439 ต่อ 312 อีเมล์ : supanee2550@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย วัฒนา ยอดดำเนิน โทรศัพท์ : 0932857787 อีเมล์ : watyod1@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 งบประมาณ : 92100 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดให้
เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนด 

มี.ค.-มิ.ย.62 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- ประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดทุกระดับในการบันทึก
ข้อมูลในระบบ  
- ติดตามการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในระบบ  
- ติดตามการจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใน 
รพ./สสอ./รพ.สต. 

- 

2 1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ตาม"
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.
อุตรดิตถ์" 

ม.ค.-ก.ค.62 - ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อ
กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สสจ.อุตรดิตถ์ และเกณฑ์การประเมินแต่
ละระดับ (สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.)  
- หน่วยงานประเมินตนเองส่งผลประเมิน
ตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาส่วนขาด  

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อุตรดิตถ์ และเกณฑ์การ
ประเมินแต่ละระดับ (สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.)  
- หน่วยงานประเมินตนเองส่งผลประเมินตนเอง พร้อม
ทั้งจัดทำแผนพัฒนาส่วนขาด  

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

- คณะกรรมการระดับจังหวัดสุ่มประเมิน
หน่วยงานทุกระดับ  
- สรุปและรายงานผลการประเมิน
มาตรฐานฯ ให้หน่วยงาน และ กวป.ทราบ  

- คณะกรรมการระดับจังหวัดสุ่มประเมินหน่วยงานทุก
ระดับ  
- สรุปและรายงานผลการประเมินมาตรฐานฯ ให้
หน่วยงาน และ กวป.ทราบ  

3 2.1 พัฒนาการจดัหาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกแห่งและมีประสิทธิภาพ 

ธ.ค.61 - ติดต่อและคัดเลือกผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Fiber Optic)  
- สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณคา่บริการ
อินเตอร์เน็ต  
- สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งเหตุ
อินเตอร์เน็ตขัดข้องที่สะดวกรวดเร็ว  
- ติดตาม/สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าอินเตอร์เน็ต 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- ติดต่อและคัดเลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(Fiber Optic)  
- สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณคา่บริการอินเตอร์เน็ต  
- สร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งเหตุอินเตอร์เน็ต
ขัดข้องที่สะดวกรวดเร็ว  
- ติดตาม/สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ต 

- 

4 2.2 พัฒนาระบบประชุมทางไกลออนไลน์
(Web conference) 

พ.ย.61-ม.ค.62 - ชี้แจงแนวทางในการประชุมผ่าน Web 
conference ให้ทุกหน่วยงาน/กลุ่มงานทราบ 
- จัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จำเป็นที่จำเป็น  
- ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ Web 
Conference ให้เจ้าหน้าที่โสตฯทุก
หน่วยงาน 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- ชี้แจงแนวทางในการประชุมผ่าน Web conference 
ให้ทุกหน่วยงาน/กลุ่มงานทราบ  
- จัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จำเป็นที่จำเป็น  
- ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ Web Conference ให้
เจ้าหน้าที่โสตฯทุกหน่วยงาน 

- 

5 3.1 ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนระบบ
บริการของโรงพยาบาลด้วยระบบ Digital 
Transformation 

ม.ค.-ก.ย.62 - แจ้งให้โรงพยาบาลปรับเปลี่ยนระบบบรกิาร
ด้วย Digital Transformation (Queue 
online, H4U, Paper less)  
- โรงพยาบาลส่งรายงานความพร้อมและแผนฯ 
ในการปรับรูปแบบบริการด้วย Digital 
Transformation  
- จัดประชุมชี้แจงโรงพยาบาล (ทุกแห่ง หรือนำ
ร่อง) เรื่องการพัฒนาระบบ Queue Online 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- แจ้งให้โรงพยาบาลปรับเปลี่ยนระบบบริการด้วย Digital 
Transformation (Queue online, H4U, Paper less)  
- โรงพยาบาลส่งรายงานความพร้อมและแผนฯ ในการปรับ
รูปแบบบริการด้วย Digital Transformation  
- จัดประชุมชี้แจงโรงพยาบาล (ทุกแห่ง หรือนำร่อง) เรื่อง
การพัฒนาระบบ Queue Online  
- ติดตามการปรับปรุงระบบบริการของโรงพยาบาล 

- 

6 3.2 พัฒนาระบบแจ้งเตือนการผิดนัดของ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

ม.ค.-ก.พ.62 - จัดทำ Work Flow ระบบแจง้เตือนการผิด
นัด ผ่านทาง Group line CM/อสม.  

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  -  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

- ชี้แจงและติดตั้ง ระบบแจง้เตือนการผิดนัด 
ผ่านทาง Group line CM/อสม.  
- ติดตามและรายงานผลการทำงานของ ระบบ
แจ้งเตือนการผิดนดั 

- จัดทำ Work Flow ระบบแจ้งเตือนการผิดนัด ผ่านทาง 
Group line CM/อสม.  
- ชี้แจงและติดตั้ง ระบบแจ้งเตือนการผิดนัด ผ่านทาง 
Group line CM/อสม.  
- ติดตามและรายงานผลการทำงานของ ระบบแจ้งเตือนการ
ผิดนัด @ วันที่ 30 ของเดือน 

7 3.3 พัฒนาระบบแจ้งเตือน/ตรวจสอบ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ราย
ใหม่ 

ก.พ.-มี.ค.62 - จัดทำ Work Flow ระบบแจ้งเตือน 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ราย
ใหม่ผ่านทาง Web/Group line  
- ชี้แจงและติดตั้ง ระบบแจ้งเตือน ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง รายใหม่
ผ่านทาง Group line CM  
- ติดตามและรายงานผลการทำงานของ 
ระบบแจ้งเตือน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- จัดทำ Work Flow ระบบแจ้งเตือน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง รายใหม่ผ่านทาง Web/Group line  
- ชี้แจงและติดตั้ง ระบบแจ้งเตือน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง รายใหม่ผ่านทาง Group line CM  
- ติดตามและรายงานผลการทำงานของ ระบบแจ้งเตือน 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่ วันที่ 30 
ของเดือน 

- 

8 3.4 พัฒนาระบบเชื่อมโยง ส่งคืนผล Lab 
จากโรงพยาบาลแม่ข่ายให้ รพ.สต. โดย
อัตโนมัติ (HOSxP/SSB - JHCIS) 

ธ.ค.61 - จัดทำ Work Flow ระบบส่งคืนผล Lab 
ในรพ ให้รพสต - ชี้แจงและติดตั้ง ระบบ
ส่งคืนผล Lab ในรพให้รพสต ให้สถาน
บริการทุกแห่งทราบ - ติดตามและรายงาน
ผลการทำงานของ ระบบส่งคืนผล Lab ใน
รพให้รพสต. 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้ - จัดทำ Work Flow ระบบ
ส่งคืนผล Lab ในรพ ให้รพสต - ชี้แจงและติดตั้ง ระบบ
ส่งคืนผล Lab ในรพให้รพสต ให้สถานบริการทุกแห่งทราบ 
- ติดตามและรายงานผลการทำงานของ ระบบส่งคืนผล Lab 
ในรพให้รพสต. @ วันที่ 30 ของเดือน 

- 

9 3.5 สนับสนุนการใช้ Application 
สำหรับ PCC 

เม.ย.-มิ.ย.62 - - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้ - จัดหา/พัฒนา 
Application ที่เหมาะสม สำหรับ PCC - ติดตั้ง 
Application ใน PCC ทุกแห่ง - ประชุมชี้แจงการใช้งาน 
Application ให้กับเจ้าหน้าที่ใน PCC 

- 

10 4.1 พัฒนาโปรแกรมตัดยอดงบประมาณ
สสจ.อุตรดิตถ์ ให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบ SMS ของ กระทรวงสาธารณสุข 

ธ.ค.61-ก.พ.62 - ประสานงานผู้พัฒนาระบบ SMS สป.สธ.
เพื่อออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล และ 
พัฒนาโมดูลรับข้อมูลจากระบบอื่น  

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้ - ประสานงานผู้พัฒนา
ระบบ SMS สป.สธ.เพื่อออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
และ พัฒนาโมดูลรับข้อมูลจากระบบอื่น - ปรับปรุง

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

- ปรับปรุงโปรแกรมตัดยอดงบประมาณ
สสจ.อุตรดิตถ์ให้สามารถส่งออกข้อมูลไป
ยังระบบSMS ได้ 

โปรแกรมตัดยอดงบประมาณสสจ.อุตรดิตถ์ให้สามารถ
ส่งออกข้อมูลไปยังระบบ SMS ได้ 

11 4.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Cockpit) 

มี.ค.62 - จัดทำระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด (Cockpit)  
- ชี้แจงการใชง้านระบบ Cockpit ในเวที กวป. 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้ - จัดทำระบบรายงาน
ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Cockpit)  
- ชี้แจงการใช้งานระบบ Cockpit ในเวที กวป. 

- 

12 5.1 พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลบริการสุขภาพในระบบ 43 แฟ้ม
มาตรฐาน (UDC) 

ธ.ค.61-ก.ย.62 - ปรับปรุงเงื่อนไข/ประเด็นการตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลให้ครอบคลุมแฟ้มข้อมูล 
ทั้งหมด 43 แฟ้ม  
- ปรับปรุงระบบรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มให้เห็น
รายละเอียดข้อมูลทุกแฟ้ม  
- รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
43 แฟ้ม ในการประชุม กวป. 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- ปรับปรุงเงื่อนไข/ประเด็นการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลให้
ครอบคลุมแฟ้มข้อมูล ทั้งหมด 43 แฟ้ม  
- ปรับปรุงระบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
43 แฟ้มให้เห็นรายละเอียดข้อมูลทุกแฟ้ม  
- รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ในการ
ประชุม กวป. ทุกเดือน  

- 

13 5.2 พัฒนาบุคลากรในการบันทึกข้อมูล
บริการสุขภาพ 

เม.ย.62-พ.ค.62 - อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการใช้
งานโปรแกรม HOSxP  

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการใช้งานโปรแกรม 
HOSxP  
– อบรมเจ้าหน้าที่ คปสอ. เพื่อเป็นที่ปรึกษาผู้ดูแลระบบ
โปรแกรม JHCIS ประจำอำเภอ 

- 

14 5.3 พัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ม.ค.-ก.พ.62 - จัดทำ Work Flow ระบบงานการให้
สาเหตุการตาย  
- ชี้แจงระบบงานการให้สาเหตุการตาย
ตาม Work Flow ให้กับหน่วยงานในสังกัด
ทุกแห่งทราบ 
 - ชี้แจงนายทะเบียนเรื่องระบบงานการให้
สาเหตุการตายตาม Work Flow 

- มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- จัดทำ Work Flow ระบบงานการให้สาเหตุการตาย - 
ชี้แจงระบบงานการให้สาเหตุการตายตาม Work Flow 
ให้กับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทราบ  
- ชี้แจงนายทะเบียนเรื่องระบบงานการให้สาเหตุการตาย
ตาม Work Flow 

- 



 

152                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

15 5.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรใน
โปรแกรม ให้สอดคล้องกับการสำรวจ
ข้อมูลประชากรกลางป ี

พ.ค.-ก.ย.62 - - มีการดำเนินกิจกรรมแล้วดังนี้  
- จัดซื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์ข้อมูลประชากร
ทะเบียนราษฎร์ 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัด : อุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ปราการ เข้มแข็ง โทรศัพท์ : 055411439 ต่อ 305 อีเมล์ : P_khemkhaeng@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย วัฒนา ยอดดำเนิน โทรศัพท์ : 0932857787 อีเมล์ : watyod1@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง งบประมาณ : 22540 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1 1. วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพบุคลากร
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ม.ค.62 - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร/แบ่งประเภทอายุ (ช/ญ)  
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประเมินภาวะโภชนาการ 
(ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว BMI)  
- สรุปข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นขอบุคลากร สสจ.อต  
- วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากร 
โดยบูรณาการกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

- มีการดำเนินกิจกรรมดังนี้  
- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร/แบ่งประเภทอายุ (ช/ญ)  
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประเมินภาวะโภชนาการ  
(ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว BMI)  
- สรุปข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นขอบุคลากร สสจ.อต  
- วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากร โดยบูรณา
การกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

- 

2 2. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายสำหรับบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณา
การกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ก.พ.62 - ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ และสาธิตการ
ออกกำลังกายที่ถูกวิธีแก่บุคลากร สสจ.อต  
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 7 รายการ  
- สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
- จัดทำโปรแกรมสำหรับสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งราย
กลุ่ม และรายบุคคล 

- มีการดำเนินกิจกรรมดังนี้  
- ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ และสาธิตการออก
กำลังกายที่ถูกวิธีแก่บุคลากร สสจ.อต  
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 7 รายการ  
- สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
- จัดทำโปรแกรมสำหรับสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งรายกลุ่ม 
และรายบุคคล  

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

3 3. ปรับปรุงสถานที่เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

ก.พ.62 1. จัดทำลู่-ลานกรีฑา ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร 
ยาว 500 เมตร 1.1 จัดหาวัสดุจัดทำลู่-ลานกรีฑา 
ได้แก่ - สี ชนิดทาภายนอก (สีขาว) พร้อมน้ำยา
ผสมสี - สี ชนิดทาภายนอก (สีฟ้า) พร้อมน้ำยา
ผสมสี - ลูกกลิ้งโฟมยาว - แปรงทาสี - เทปกาว - 
ฟิวเจอร์บอร์ด 1.2 จ้างเหมาจัดทำบันไดแคลอรี่ 

- มีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
- จัดทำลู่ลานกรีฑา ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 
500 เมตร - จัดทำสติ๊กเกอร์การเผาผลาญ แคลอรี่  

- 

4 4. ติดตาม และประเมินผล
สมรรถภาพทางกายสำหรับบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์  

มี.ค.-เม.ย.62 มีกระบวนการติดตามและเชิญชวนให้บุคลากรออก
กำลังกายทุกวันพุธ และช่วงเลิกงาน ส่วน
ประเมินผลสมรรถภาพทางกายอยู่ระหว่างการ
ดำเนินกิจกรรม ยังไม่สามารถนำมาประเมินได้ 

- มีการดำเนินกิจกรรมดังนี้  
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 7 รายการ  
- ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่บุคลากร สสจ.อต 
(บูรณาการกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)  
- สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0



 

155                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัด : กำแพงเพชร เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 11 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย กฤษณะ โมราสุข โทรศัพท์ : 0897020009 อีเมล์ : kmkrit@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นางพรรัตน์ รอดเทศ โทรศัพท์ : 0956423859 อีเมล์ : pornrat707@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการทำงาน  งบประมาณ : 92400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงนโยบายการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ของโรงพยาบาลและปรับปรุง
กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ(MIS)และพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-Office) 

พฤศจิกายน 61 ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2561 

ไม่มี ดำเนินการจัดประชุมเดือนพฤศจิกายน 
2561 

ไม่มี 

2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ(MIS)เพื่อใช้กำกับ ติดตาม
ประเมินผล  
พัฒนาโปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(E-Office) สำหรับใช้
งานทั้งจงัหวัด 

พฤศจิกายน 61 - 
มกราคม 2562 

ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2562 ไม่มี ดำเนินการพัฒนาระบบเสร็จ เดือน 
มกราคม 2562  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 อบรมการบริหารจัดการและการใช้
โปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(E-Office) ให้กับ
หน่วยงานและหน่วยบริการทั้งจังหวัด 

มกราคม 2562 จัดอบรมผู้รับผิดชอบงานทั้งในระดับ
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล จำนวน 180 คน 
เมื่อเดือนมกราคม 2562 

ไม่มี อบรมการใช้งานและบริหารจัดการระบบ 
e-office ผู้รับผิดชอบงานทั้งในระดับ
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล จำนวน 180 คน 
เมื่อเดือนมกราคม 2562 

ไม่มี 

4 พัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ระบบคิวผู้รับบริการของโรงพยาบาล 

มีนาคม-มิถุนายน 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2562 ไม่มี โรงพยาบาลเริ่มพัฒนาระบบคิวเดือน
มีนาคม 2562 

ไม่มี 

5 หน่วยงานและหน่วยบริการทุกแห่งมี
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ(MIS) ในการกำกับ ติดตามผล
การปฏิบัติงาน 

มกราคม-กันยายน 
2562 

เริ่มใช้เดือนมกราคม 2562 ไม่มี เริ่มใช้งานเดือนมกราคม 2562 ไม่มี 

6 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
โรงพยาบาลทุกแห่งและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-Office) 
แทนระบบเดิม  

กุมภาพันธ์-กันยายน 
2562 

เริ่มใช้เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไม่มี หน่วยงานในสังกัด สสจ.กำแพงเพชรเริ่ม
ใช้งานระบบ e-office เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

ไม่มี 

7 โรงพยาบาลมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการระบบคิว
ผู้รับบริการของโรงพยาบาล 

กุมภาพันธ์-กันยายน 
2562 

รพ.เปิดให้บริการระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้รับบริการรับแจ้งคิวผ่านมือถือ หรือดู
หน้าจอทีวี ครบทั้ง 12 แห่งในเดือน
มีนาคม 2562 

ไม่มี โรงพยาบาลสามารถใช้ระบบคิว
อิเล็กทรอนิกส์บริการผู้มารับบริการครบ
ทุกแห่งทั้งจังหวัดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2562 

ไม่มี 

8 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
นวัตกรรม/ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น 

มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการให้ผู้ใช้งานระบบ e-office 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านทาง
เว็บไซต์ของ สสจ.กำแพงเพชร 

ไม่มี 

9 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจฯในภาพรวม  

กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 1.ความพึงพอใจในความสามารถของ
ระบบงาน ส่วนใหญ่พึงพอใจมาก  

ผู้ที่ตอบข้อที่ความพึงพอใจน้อย 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความเร็ว
ของระบบ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ
ผู้ดูแลระบบ ส่วนใหญ่พึงพอใจมากและ
มากที่สุด  

10 นำผลการประเมินความพึงพอใจฯมา
พัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทาศ 

สิงหาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดหาเครื่อง server เพื่อใช้กับระบบ e-
office เพื่อให้การประมวลผลรวดเร็วข้น 

ปัจจุบันใช้เครื่อง PC ทำหน้าที่
เป็นเครื่อง server ทำให้การ
ประมวลผลอาจเกิดความล่าช้า 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  จังหวัด : ชัยนาท เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อรุณรัตน์ อรุณเมือง โทรศัพท์ : 0821610656 อีเมล์ : a.arunmuang@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สยาม ทองเปรม โทรศัพท์ : 0816888932 อีเมล์ : siam47@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : งานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สู่ความเป็นมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contract Center; GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 - ประชุมวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล ผัง
งาน กระบวนงาน 
ตามภารกิจทั้งหมด 
- วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวกโดยละเอียด เพื่อหาแนวทางพัฒนา
ระบบงานฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป 
- ออกแบบระบบงานพิจารณาอนญุาตฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก 
- ดำเนินงานตามระบบงานพิจารณา
อนุญาตฯ ใหม่ 

ต.ค ถึง พ.ย 2561 
ธันวาคม 2561  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัด
ประชุมหารือ วางแผน รวบรวมข้อมูล 
ผังงาน กระบวนงานตามภารกิจทั้งหมด
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
และ 30 พฤศจิกายน 2562 ทำให้ได้
ข้อมูลรายละเอียดกระบวนงานตาม
ภารกิจงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพในภาพรวม เพื่อ
นำไปวางแผนพัฒนาระบบงานฯ ต่อไป  
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบตัิการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้วิเคราะห์

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กับ
งานพิจารณาอนญุาต
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
มีความหลากหลายและ
แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพ ทำให้ต้องมี
การหารือร่วมกัน จาก
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ละเอียด เพื่อนำไปวางแผน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัด
ประชุมหารือ วางแผน รวบรวม
ข้อมูล ผังงาน กระบวนงานตาม
ภารกิจทั้งหมดร่วมกัน เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม 2562 และ 30 
พฤศจิกายน 2562 ทำให้ได้
ข้อมูลรายละเอียดกระบวนงาน
ตามภารกิจงานพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพใน
ภาพรวม เพื่อนำไปวางแผน
พัฒนาระบบงานฯ ต่อไป - 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กับ
งานพิจารณาอนญุาตผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพ มีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน
มาก ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
ทำให้ต้องมีการหารือร่วมกัน 
จากผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 
อย่างละเอียด เพื่อนำไป
วางแผนพัฒนาระบบงานฯ ที่
สมบูรณ์ครอบคลมุต่อไป  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ที่ได้ออกแบบไว้ 
- รายงานผลการดำเนินการงานพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกโดย
ละเอียด ซึ่งประกอบด้วย จุดก่อน
ให้บริการ จุดให้บริการและจุดสนับสนุน
บริการ โดยมีหัวข้อดังนี้  
๑. การศึกษาความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ ๒. งานบริการ  
๓. เวลาเปิดให้บริการ  
๔. สถานที่บริการ  
๕. พื้นที่ให้บริการ  
๖. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่น ๆ  
๗. ระบบคิว/จุดแรกรับ  
๘. การออกแบบระบบงาน  
๙. การจัดสรรบุคลากร  
๑๐. บุคลากรด้านการบริการ ๑๑. 
ระบบการประเมินความพึงพอใจ  
๑๒. คุณภาพการให้บริการและการ
จัดการข้อร้องเรียน  
๑๓. ช่องทางการให้บริการ  
๑๔. ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน 
๑๕. การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย ๑๖. การ
ทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน  
๑๗. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัด
อบรมเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง  
๑๘. บุคลากรด้านเทคนิค  
๑๙. การจัดทำระบบฐานข้อมูล ๒๐. 
การออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
๒๑. การบูรณาการวางแผนระบบ  

พัฒนาระบบงานฯ ที่สมบูรณ์
ครอบคลุมต่อไป  
- เกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์
ราชการสะดวก มีรายละเอียด
อยู่มาก จึงต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทบทวน วิเคราะห์เกณฑ์
มาตรฐานฯร่วมกันโดย
ละเอียด ในทุกประเด็นและ 
ในทุกหัวข้อ เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาระบบงานฯ ให้
ครอบคลุมมาตรฐานฯ ต่อไป 
-กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กับ
งานพิจารณาอนญุาต
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
มีความหลากหลายและ
แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพ จึงทำให้ต้อง
ร่วมกันออกแบบระบบงาน
จากผู้เกี่ยวข้อง ในทุก
กระบวนงาน เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
รูปแบบงานพิจารณาอนุญาต
ฯ อีกทั้งต้องใช้ระยะเวลาใน
การออกแบบระบบงานฯ 
ตั้งแต่ เดือน ม.ค.62 - มี.ค.
62  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติ
การ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้
วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวกโดยละเอียด ซึ่ง
ประกอบด้วย จุดก่อนให้บริการ 
จุดให้บริการและจุดสนับสนุน
บริการ โดยมีหัวข้อดังนี้  
๑. การศึกษาความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ ๒. 
งานบริการ  
๓. เวลาเปิดให้บริการ  
๔. สถานที่บริการ  
๕. พื้นที่ให้บริการ  
๖. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  
๗. ระบบคิว/จุดแรกรับ  
๘. การออกแบบระบบงาน  
๙. การจัดสรรบุคลากร  
๑๐. บุคลากรด้านการบริการ 
๑๑. ระบบการประเมินความพึง
พอใจ  
๑๒. คุณภาพการให้บริการและ
การจัดการข้อร้องเรียน  
๑๓. ช่องทางการให้บริการ  
๑๔. ระบบการติดตามผลการ
ดำเนินงาน  
๑๕. การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย 
๑๖. การทบทวนปรับปรุงการ
ดำเนินงาน  

- เกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ราชการ
สะดวก มีรายละเอียดอยู่มาก 
จึงต้องให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวน 
วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานฯ
ร่วมกันโดยละเอียด ในทุก
ประเด็นและ ในทุกหัวข้อ เพื่อ
หาแนวทางพัฒนาระบบงานฯ 
ให้ครอบคลุมมาตรฐานฯ ต่อไป 
-กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กับ
งานพิจารณาอนญุาตผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพ มีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน
มาก ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
จึงทำให้ต้องร่วมกันออกแบบ
ระบบงานจากผู้เกี่ยวข้อง ในทุก
กระบวนงาน เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
รูปแบบงานพิจารณาอนุญาตอีก
ทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ออกแบบระบบงานฯ ตั้งแต่ 
เดือน ม.ค.62 - มี.ค.62  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กับ
งานพิจารณาอนญุาตผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพ ที่มีความ
หลากหลายและแตกต่างกันทำ
ให้การดำเนินงาน ตาม
ระบบงานพิจารณาอนุญาต 
ใหม่ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

๒๒. การพัฒนาระบบการให้บริการ 
online  
๒๓. การพัฒนาระบบ Call Center  
๒๔.เจ้าหน้าที่ตอบ Call center  
๒๕. การบริหารความต่อเนื่องในการ
ให้บริการที่จำเป็น  
๒๖. การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่
ความเป็นเลิศ อีกทั้งวิเคราะห์เกณฑ์
มาตรฐานการพิจารณาอนุญาตเพื่อให้
เกิดความรวดเร็วและทันเวลา มี
คุณธรรมและความโปร่งใส อีกทั้งความ
คาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ระบบงานพิจารณาอนุญาตที่พัฒนาขึ้น 
เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบงานฯ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป  
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบตัิการ 
และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ ได้ร่วมกัน
ออกแบบระบบงานพิจารณาอนุญาตฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์
ราชการสะดวก ซึ่งประกอบด้วย จุดก่อน
ให้บริการ จุดให้บริการและ จุด
สนับสนุนบริการ รายละเอียดหัวข้อ
เป็นไปตามลำดับข้อ 2 ดังกล่าวข้างต้น 

๑๗. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง  
๑๘. บุคลากรด้านเทคนิค  
๑๙. การจัดทำระบบฐานข้อมูล 
๒๐. การออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒๑. การบูรณาการวางแผนระบบ 
๒๒. การพัฒนาระบบการ
ให้บริการ online  
๒๓. การพัฒนาระบบ Call 
Center  
๒๔. เจ้าหน้าที่ตอบ Call center 
๒๕. การบริหารความต่อเนื่องใน
การให้บริการที่จำเป็น  
๒๖. การพัฒนาศูนย์ราชการ
สะดวกสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้ง
วิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานการ
พิจารณาอนุญาตเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วและทันเวลา มีคุณธรรม
และความโปร่งใส อีกทั้งความ
คาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อระบบงานพิจารณา
อนุญาตที่พัฒนาขึ้น เพื่อหา
แนวทางพัฒนาระบบงานฯ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
มีความรวดเร็วและทันเวลา  

ครอบคลุมในทุกระบบ ต้องมี
การทดลองใช้ระบบ ก่อนช่วง
ต้นและดำเนินงานตามระบบฯ 
ตั้งแต่เดือน เม.ย.62 – ส.ค.62 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ/
แผนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มงานฯ ได้ร่วมกันออกแบบ
ระบบงานพิจารณาอนุญาตฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก 
ซึ่งประกอบด้วย จุดก่อน
ให้บริการ จุดให้บริการและ จุด
สนับสนุนบริการ รายละเอียด
หัวข้อเป็นไปตามลำดับข้อ 2 
ดังกล่าวข้างต้น  
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/
แผนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มงานฯ ได้ดำเนินงานตาม
ระบบงานพิจารณาอนุญาตฯ ใหม่ 
ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก ซึ่งประกอบด้วย จุดก่อน
ให้บริการ จุดให้บริการและจุด
สนับสนุนบริการ โดยยึดเกณฑ์
พื้นฐานและเกณฑ์ขั้นสูง มี
คุณธรรมและ ความโปร่งใส สร้าง
ความพึงพอใจต่อระบบงาน
พิจารณาอนุญาตที่พัฒนาขึ้น  
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้
ดำเนินงานตามระบบงาน
พิจารณาอนุญาตฯ ใหม่ ที่ได้
ออกแบบไว้ ทำให้เกิดผลการ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ผลเป็นดังต่อไปนี้  
1. ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวกผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ได้แก่ เกณฑ์พื้นฐาน
ผ่านทุกข้อ จำนวน 40 ข้อ และ
เกณฑ์ขั้นสูงผ่าน 1๕ ข้อ 2. การ
พิจารณาอนุญาตมีความรวดเร็ว
และทันเวลา คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  
3. การพิจารณาอนุญาต มี
คุณธรรมและความโปร่งใส คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐  
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
ระบบงานพิจารณาอนุญาตที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 97.25  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 97.25 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  จังหวัด : ชัยนาท เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พรทิพย์ ขุนวิเศษ โทรศัพท์ : 0625152555 อีเมล์ : siam47@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สยาม ทองเปรม โทรศัพท์ : 0816888932 อีเมล์ : siam47@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการ โครงการประชุมทางไกลผ่านระบบ conference กับหน่วยบริการ  งบประมาณ : 110200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 -ประชุมกลุ่มงานและหน่วยบริการเพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหา รวมถึงประโยชน์ของ
การนำระบบประชุมทางไกลมาใช้ (ผ่านการ
ประชุม กวป.) และวางแผนการดำเนินงาน
จัดหาระบบ 
-จัดหาชุดอุปกรณ์และเช่าระบบประชุม
ทางไกล  
WebEx Conference และทดสอบระบบการ
ประชุม WebEx Conference กับกลุ่มงาน
และหน่วยบริการ 
-ดำเนินการจัดประชุมของกลุ่มงาน กับหน่วย
บริการ ในการชี้แจงนโยบาย กำกับ ติดตาม 
การปฏิบัติงาน (ประมาณเดือนละ 3 ครั้ง) 

ตุลาคม 2561 พ.ย61 
ถึง ธ.ค 61 ธ.ค 2561 - 
ก.ย 62 ธ.ค 61, มี.ค
62,มิ.ย62,ก.ย62  

มีประชุมกลุ่มงานและหน่วย
บริการเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 
รวมถึงประโยชน์ของการนำระบบ
ประชุมทางไกลมาใช้ (ผ่านการ
ประชุม กวป.เดือน สค.-กย.) และ
วางแผนการดำเนินงานจัดหา
ระบบ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การในการจัดหาอุปกรณ์และเช่า
ระบบประชุมทางไกล เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ (อนุมัติ 14 กย.
61) และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อที่ประชุม ตามสรุป
การประชุม กวป.เมื่อวันที่ ตุลาคม 
2561  

- อาจเป็นระบบใหม่ จนท.
บางคนยังไม่คุ้นเคยกับการ
ใช้ระบบ 

มีประชุมกลุ่มงานและหน่วยบริการ
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา รวมถึง
ประโยชน์ของการนำระบบประชุม
ทางไกลมาใช้ (ผ่านการประชุม 
กวป.เดือน สค.-กย.) และวางแผน
การดำเนินงานจดัหาระบบ มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดหา
อุปกรณ์และเช่าระบบประชุม
ทางไกล เสนอผู้บริหารอนุมัติ 
(อนุมัติ 14 กย.61) และที่ประชุม
ให้มีการกำหนดเป็นนโยบายการ
พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรไร้กระดาษ 
ตามสรุปการประชุม กวป.เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2561 มีชุดอุปกรณ์

ปัญหาหลักคือระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตของหน่วยบริการ
บางพื้นที่ไม่เสถียร เมื่อมีการ
เข้าใช้งานพร้อมกันหลายหน่วย 
ทำให้คุณภาพของสัญญาณต่ำ 
เสียงไม่ชัดเจน สัญญาณภาพ
อาจมีกระตุกบ้าง  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

-ประเมินและสรุปผลการใช้งานระบบ Web 
Ex Conference  

- มีชุดอุปกรณ์สำหรับการประชุม
ทางไกล ตามรหัสครุภัณฑ์เลขที…
และจัดทำสัญญาเช่าระบบจำนวน
....เดือน ตามสัญญาเช่าเลขที่.....
ลงวันที่.งบประมาณ 110,200 
บาท  
-จัดทำหนังสือแจ้งทุกกลุ่มงาน ให้
มีการใช้การประชุมกับหน่วย
บริการผ่านระบบประชุมทางไกล 
WebEx Conference ตาม
หนังสือบันทึกข้อความที่ ชน 
0032.002/… ลว...  
-สรุปผลความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ Web Ex Conference 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ 4 (ร้อยละ 90) มีความพึง
พอใจด้านคุณภาพระบบ
สัญญาณเสียง น้อยที่สุด (อยู่ใน
ระดับ 3 หรือร้อยละ 85)  

สำหรับการประชุมทางไกล ตาม
รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 7440-055-
0002/1 และจดัเช่าระบบประชุม
ทางไกล ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 
22/2562 ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 จัดทำหนังสือ
แจ้งทุกกลุ่มงาน ให้มีการใช้และการ
ประชุมกับหน่วยบริการผ่านระบบ
ประชุมทางไกล WebEx 
Conference ตามหนังสือบันทึก
ข้อความที่ ชน 0032.002/ว 
523 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
สรุปผลความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ Web Ex Conference -
ความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 
90 (เฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.3) -มี
ความพึงพอใจด้านคุณภาพระบบ
สัญญาณเสียงน้อยที่สุด ร้อยละ 85 
(เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.9) 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก"



 

165                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัด : นครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อุทัย สินเพ็ง โทรศัพท์ : 056 232001 ต่อ 121 อีเมล์ : plan.nsw@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นเรศ คงโต โทรศัพท์ : 0882931324 อีเมล์ : plan.nsw@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ : 851530 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์สถานการณ์ /สภาพปัญหา
การดำเนินงาน ปี 2561 เพื่อ
พัฒนาระบบ กำหนดแผนปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาระบบ และประสาน
หน่วยงบานที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 ปีงบประมาณ 2561 มี รพ.ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจำนวน 16 แห่ง (สป.14 แห่ง, กรม
อนามัย 1 แห่ง, กรมสุขภาพจิต 1 แห่ง) ประเมินผ่าน
ระดับดีมาก 6 แห่ง (37.50%) ระดับดี 9 แห่ง 
(56.25%) และ ระดับพื้นฐาน 1 แห่ง (6.25%) 
จัดทำแผนงานโครงการ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้  
1.1 โครงการขับเคลื่อนกฎหมายสาธารณสุข จังหวัด
นครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 1.2 โครงการ
อบรมการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเชิงระบาด
วิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
1.3 โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำ
เสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
1.4 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 1.5 

ไม่มี ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
อนุมัติเพื่อสนับสนุนกิจกรรม GREEN & 
CLEAN ในระดับจังหวัด (สสจ.) และ รพช.
ทุกแห่ง ร่วม 13 แห่ง (ยกเว้น รพศ.
สวรรค์ประชารักษ์ซึ่งได้รับงบประมาณ
ดำเนินการโดยตรงจากกระทรวง
สาธารณสุข 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

2 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัยจังหวัดนครสวรรค์และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

ก.พ. 2562 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยจังหวัดนครสวรรค์ ตามคำสั่ง สสจ. 
นครสวรรค์ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2562  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง
มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital จังหวัด
นครสวรรค์ ตามคำสั่ง จ.นครสวรรค์ ที่ 290/2562 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2562  
2.3 ประกาศนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ปลอดโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร 
100 % ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
2.4 บูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีกับนโยบาย GREEN & CLEAN 
Hospital ในกิจกรรม G : Garbage ได้แก่ ลดละเลิก
การใช้ถุงพลาสติก/กิจกรรมถุงผ้า ลดละเลิกการใช้โฟม
บรรจุอาหาร รวมถึงการคัดแยก กำจัด และการใช้
ประโยชน์ของขยะในแต่ละประเภทโดย จัดทำ KPI 
Template และ แบบประเมิน สำหรับเครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอ ลงนาม MOU ชี้แจงผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับอำเภอ โดยมีผลการ
ดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 
คือ รพ.สธ. จำนวน 16 แห่ง ประเมินผ่านระดับดีมาก
ขึ้นไป จำนวน 11 แห่ง (68.75%) และ ระดับดีมาก 
Plus จำนวน 2 แห่ง (12.50%)  
2.5 จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 7-8 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคริสตัลฮอลล์ 
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองฯ 

ไม่มี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจังหวัด
นครสวรรค์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล รอบที่ 
2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการ ควบคุม กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานการบรหิารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาและกำกับองคก์ารที่ดี
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานและติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงงาน
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ บริษัทโชติฐกรณ์พิบูลย์ จำกัด 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ศูนย์วิชาการ ผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล และสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 50 คน  
2.6 รณรงค์การลดใช้พลาสติกและปิ่นโตในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562  

3 สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย
และสำรวจทำฐานข้อมูลการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

ก.พ. 2562 3.1 จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนเครือข่าย
บริการสุขภาพอำเภอ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เก็บรวบรวม
และจ้างเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอ 13 โรงพยาบาล เป็นเงิน 497,530 
บาท 

ไม่มี รวบรวม วิเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อใในโรงพยาบาล
และ รพ.สต.ทุกแห่ง 

ไม่มี 

4 กำหนดตรวจประเมินเพื่อยกระดับ
การพัฒนา เน้นตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ก.พ. 2562 จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง / พัฒนายกระดับ
มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ดังนี้  
4.1 จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง / พัฒนา
ยกระดับมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก ใน รพศ./รพท./รพช. เดือนกุมภาพันธ์ ถึง 
มีนาคม 2562  
4.2 จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง / พัฒนา
ยกระดับมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก Plus ใน รพศ./รพท./รพช. เดือนเมษายน 
2562  

ไม่มี ดำเนินการตรวจประเมินผลงาน GREEN & 
CLEAN รพศ./รพช./รพ.รัฐนอกสังกัด/รพ.
เอกชนที่ร่วมโครงการ จำนวน 21 แห่ง 
และ รพ.สต.ทุกแห่ง 190 แห่ง 

มีการปรับแผนการ
ออกประเมินผลงาน
ฯ ให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
และความพร้อมของ 
รพ./รพ.สต.ที่
กำหนด 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4.3 จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง / พัฒนา
ยกระดับมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก ใน รพ.สต. เดือนเมษายน - พฤษภาคม 
2562  
4.4 รายงาน/นำเสนอผลการดำเนินงานทุกเดือน ในที่
ประชุม กกบ. และ กวป.ของจังหวัดนครสวรรค์  

5 คณะกรรมการฯ ออกตรวจประเมิน มี.ค. 2562 - มิ.ย. 2562 ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาดำเนินการ - คณะกรรมการฯ ออกประเมินผลงาน 
GREEN & CLEAN ระดับจังหวัดและระดับ
เขตเพื่อรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

ไม่มี 

6 รายงานผลการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

มิ.ย. 2562 ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาดำเนินการ - ผลการประเมิน รพ. 21 แห่ง ดังนี้ ระดับดี
มาก Plus 14 แห่ง (66.7%) ระดับดีมาก 
6 แห่ง (28.6%) ระดับดี 1 แห่ง (4.8%) 
รพ.สต. 190 แห่ง ระดับดีมาก Plus 48 
แห่ง (25.2%) ระดับดีมาก 121 แห่ง 
(63.7%) ระดับดี 21 แห่ง (11.1%) 

ไม่ไม่ 

7 จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนของโรงพยาบาลที่
ประสบความสำเร็จ 

ก.ค. 2562 ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาดำเนินการ - จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน รพ. และ รพ.สต.ที่ประสบ
ความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนา
ฯ 

ไม่มี 

8 จรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
GREEN@CLEAN Hospital 
ประจำปี 

ก.ค. 2562 - ส.ค. 2562 ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาดำเนินการ - รายงานผลการดำเนินงาน 
GREEN&CLEAN Hospital ประจำปี 
2562 เพื่อชื่นชมและเสริมสร้างกำลังใจ
สำหรับหน่วยงานในสังกัด 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 5 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัด : นครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ไมตรี กลิ่นสังข์ โทรศัพท์ : 056 232001 ต่อ 117 อีเมล์ : plan.nsw@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นเรศ คงโต โทรศัพท์ : 0882931324 อีเมล์ : plan.nsw@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 87800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2562 

ก.พ. 2562 ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ 1 
คณะ 50 คน (คำสั่ง เลขที่ 26/2562 ณ 11 ก.พ. 
2562) มีบทบาทหน้าที่ 7 ข้อ ดังนี้  
1) จัดทำและบริหารจัดการแผนแม่บทหรือแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข จังหวัด
นครสวรรค์  
2) กำหนดมาตรฐาน และมาตรการ แนวทาง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้
สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  
3) จัดทำดัชนีชี้วัด กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาธารณสุข ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เลขที่ 
26/2562 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2562  

ไม่มี 
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สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้คณะกรรมการ
บริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครสวรรค์ทราบ 
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
4) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และงานบริการประชาชนของหน่วยงานสาธารณสขุใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  
5) ติดต่อประสานงานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินภารกิจ
ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย  
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครสวรรค์ มอบหมาย  

2 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข  
4 ครั้ง 

ก.พ. 2562 - ก.ย. 
2562 

ยังไม่ถึงระยะเวลาการวางแผนจัดประชุมฯ (เม.ย., พ.ค., 
มิ.ย., ก.ค. 2562) 

ไม่มี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสาธารณสุข 1 ครั้ง วันที่ 15 
กค.62 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
3.1 พิจารณานำโปรแกรม TAKIS ใช้ใน
การควบคุมกำกับติดตามคุณภาพข้อมูล 
43 แฟ้ม ระบบฐานข้อมูล HDC ของ
จังหวัดนครสวรรค์ นายไมตรี กลิ่นสังข์ 
กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุม
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ 
จังหวัดนครสวรรค์ ณ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 
26 -27 มิถุนายน 2562 โดยให้ นายมิน

ไม่มี 
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ทาดา ศิริโสภณ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอ การใช้โปรแกรม 
TAKIS ในการจัดการคุณภาพข้อมูล 43 
แฟ้ม เพื่อ เสนอที่ประชุมพิจารณา ในการ
นำมาใช้งานที่ สสจ.นครสวรรค์ และเสนอ
แนวทางการจัดหาโปรแกรมมาติดตั้งดังนี้ 
1.เชิญเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สสจ.ตาก มาช่วยในการติดตั้งระบบ TAKIS 
2.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี
คุณลักษณะพื้นฐานที่รองรับโปรแกรม 
TAKIS 3.จัดอบรมการใช้โปรแกรมแก่บุคล
กร เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ ในสังกัด รพศ./ 
รพช. /รพ.สต /สสอ. และ กลุ่มงานภายใน 
สสจ. มติที่ประชุม : เห็นชอบ 3.2 
พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ผลงาน ประจำป ี2562 – 2564 แผน
แม่บทงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ นายไมตรี กลิ่น
สังข์ กรรมการและเลขานุการ เสนอที่
ประชุมเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กำหนด เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองนโยบาย smart 
Hospital (IT Service) แผนงานที่ 1 งาน
พัฒนาคุณภาพข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ
ของข้อมูลมีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา ให้ _CUP ท่าตะโก และ 
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ตากฟ้า เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด 
แผนงานที่ 2 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของ Data 
Center จังหวัดและ CUP ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด ให้ _CUP บรรพตพิสัย เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ (IT 
Resource) แผนงานที่ 3 งานวางแผน
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์(Hardware, 
Software) ตัวชี้วัดที่ 3 หน่วยงานแม่ข่ายมี
ระบบ Server มี มาตรฐานตามเกณฑ์ 
HAIT ให้ _CUP ลาดยาว และ สปร เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 4 
หน่วยงานมีโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น 
รองรับบริการ Smart Hospital (Q4U, 
H4U) ให้ _CUP เก้าเลี้ยว และ บรรพต
พิสัย เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด 
แผนงานที่ 4 งานพัฒนาบุคลากร (People 
ware) ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของสมรรถนะ
ด้าน IT และ ความสุขของบุคลากร IT ให้ 
IT จังหวัด และ CUP โกรกพระ เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 6 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ศักยภาพ
บุคลากร IT ตามผลการ ประเมินฯ ให้ IT 
จังหวัด และ CUP ชุมแสง เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดทำตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT 
Governance) แผนงานที่ 5 พัฒนา
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คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(HAIT) ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวน รพ.ที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ HAIT ระดับ 1 ให้ ทีม 
HAIT เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนานโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงและความ
เสี่ยง (IT Security & Risk) แผนงานที่ 6 
งานพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Policy) ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อย
ละของหน่วยงานนำนโยบายด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติ ให้ 
CUP หนองบัว เก้าเลี้ยว และ พยุหะคีรี 
เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด แผนงานที่ 7 
งานกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (IT 
SOPs) ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของหน่วยงานมี
การนำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน IT สู่การ 
ปฏิบัติ (SOPs) ให้ CUPแม่วงก์ ไพศาลี 
และ IT จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบจดัทำ
ตัวชี้วัด  

3 จัดประชุมทำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศสาธารณสุข จังหวัด
นครสวรรค์ 

ก.พ. 2562 - มี.ค. 
2562 

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ จังหวัด
นครสวรรค์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) วันที่ 20-21 
ก.พ. 2562 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ : “องค์กรสุขภาพที่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย มีคุณภาพ มั่นคง 
ปลอดภัย” “Smart IT with Security and Quality” 
พันธกิจ : 1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ 2.พัฒนาทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทันสมัย และ
เพียงพอ 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

ไม่มี ได้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สุขภาพ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ : “องค์กรสุขภาพที่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย มี
คุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย” “Smart IT 
with Security and Quality” พันธกิจ : 
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ 2.พัฒนา
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ทันสมัย และเพียงพอ 

ไม่มี 
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สารสนเทศตอบสนองนโยบายและความต้องการของ
องค์กร 4.พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยง ค่านิยม
ร่วม : SQS : Smart Quality Security เป้าหมาย : 
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สร้างงาน เชื่อมใจ คนไทย
สุขภาพดี ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 1) การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองนโยบาย smart 
Hospital (IT Service) 2) การจัดการทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ (IT 
Resource) 3) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี (IT Governance) 4) การพัฒนานโยบาย
และระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงและความเสี่ยง (IT 
Security & Risk) 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองนโยบาย
และความต้องการ ขององค์กร 4.พัฒนา
แนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างความมั่นคงและ ลด
ความเสี่ยง ค่านิยมร่วม (Core Values) 
SQS : Smart Quality Security 
เป้าหมาย (Targets) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันสมัย สร้างงาน เชื่อมใจ คนไทยสุขภาพ
ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนอง
นโยบาย smart Hospital (IT Service) 2.
การจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ (IT 
Resource) 3.การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT 
Governance) 4.การพัฒนานโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงและความ
เสี่ยง (IT Security & Risk) 7 แผนงาน 9 
ตัวชี้วัด (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผู้ใช้งานระบบคลงัข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ HDC 

มี.ค. 2562 ดำเนินการช่วงเดือนเมษายน 2562 ไม่มี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ใช้งาน
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์และ
สุขภาพ HDC ปีงบประมาณ 2562 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
ราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด
นครสวรรค์ เนื้อหาในการประชุม - มอบ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
คลังข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข - 
บรรยายโครงสร้างมาตรฐานคลังข้อมูลทาง

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การแพทย์และสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข - ความเป็นมาและแนวคิดของ 
Health Data Center : HDC - ระบบ
คลังข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข Health Data 
Center : HDC - การตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล HDC ผู้เข้าอบรม จำนวน 250 คน 
ได้แก่ - บุคลากรของกลุ่มงานภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - 
โรงพยาบาลศูนย์ - โรงพยาบาลทั่วไป - 
โรงพยาบาลชุมชน - สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ทุกแห่ง  

5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

ก.ค. 2562 - ก.ย. 
2562 

ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มี นิเทศ ติดตาม ประเมินและสรุปโครงการ 
2 รอบตามการติดตามรอบปกติของ สสจ.
นครสวรรค์ และกำกับผลการดำเนินงาน
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ 
online โดยมุ่งเน้นคุณภาพข้อมูล ความ
ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  จังหวัด : พิจิตร เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เฉลิมเกียรติ เขื่อนเพชร โทรศัพท์ : 056990352 ต่อ 106  อีเมล์ : fdapv66@fda.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง มยุรี เข็มทอง โทรศัพท์ : 0869305527 อีเมล์ : mahwai2007@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพให้บริการของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สร้างและปรับปรุงแบบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามแบบกระดาษหรือ
แบบสอบถามออนไลน์ 

1 ตุลาคม 2562 - 31 
ธันวาคม 2562  

ได้แบบสอบถามแบบกระดาษ โดย
แยกหมวดหมู่ของความพึงพอใจเป็น 
หมวดด้านการให้บริการ ด้าน
สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ
สะดวก และความพึงพอใจในภาพรวม 

แบบสอบถามยังยาวเกินไป 
ควรปรับในรายละเอียดบางข้อ 
แต่คะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมยังคงไว้ 

ได้แบบสอบถามแบบออนไลน์
โดยพัฒนาจากการใช้ google 
form ที่มีข้อคำถามเหมือน
แบบสอบถามแบบกระดาษ 
โดยแยกหมวดหมู่ของความพึง
พอใจเป็น หมวดด้านการ
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวก 
และความพึงพอใจในภาพรวม 

-  

2 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพให้บริการของกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการให้บริการแก่ผู้บริโภค/
ผู้ประกอบการตามอำนาจหน้าที่และการ
จัดสถานที่รองรับการปฏิบัติงานสำหรับ

รอบที่ 1 ก.พ. – มี.ค. 
62 รอบที่ 2 ก.ค. – 
ส.ค. 62 

คะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้
มาขออนุญาตประกอบกิจการจำนวน 
และขอต่อใบอนุญาตประจำปี จำนวน 
41 ราย โดยคะแนนความพึงพอใจ
จาก 0 – 10 คะแนน (แปลผล 10 = 

ผู้รับบริการยังไม่ค่อยความ
ร่วมมือเท่าที่ควร การวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละหมวดยังไม่ได้ลง
รายละเอียดเนื่องจากต้องปรับ
ข้อคำถามบางข้อ ยังไม่ได้วัด

คะแนนความพึงพอใจประเมิน
จากผู้มาขออนุญาตประกอบ
กิจการจำนวน 4 ราย โดย
คะแนนความพึงพอใจจาก 0 – 
10 คะแนน (แปลผล 10 = 

ผู้รับบริการยังไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร และมีจำนวน
น้อยเนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลา
ที่มาขอต่อใบอนุญาตประจำปี 
ยังไม่ได้วัดความพึงพอใจจาก
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ให้บริการ 
1. การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
สถานพยาบาล ร้านขายยา สถานที่ผลิต
เครื่องสำอางสถานที่ผลิตอาหารหรือน้ำดื่ม 
2. การรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา
แก่ผู้บริโภค 

พึงพอใจมากที่สุด และ 0 = พึงพอใจ
น้อยที่สุด) คะแนนพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ( 
¯X ± SD = 9.27 ± 0.837 ) โดย
คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 10 และต่ำสุดอยู่ที่ 
7 )  

ความพึงพอใจจากการรับเรื่อง
ร้องเรียนเนื่องจากมีจำนวนผู้
ร้องเรียนน้อย และเป็นการ
ร้องเรียนแบบไม่ลงชื่อ  

พึงพอใจมากที่สุด และ 0 = พึง
พอใจน้อยที่สุด) คะแนนพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 9.75 โดย
คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 10 และ
ต่ำสุดอยู่ที่ 9)  

การรับเรื่องร้องเรียนเนื่องจาก
การรับเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่
รับทางโทรศัพท์  

3 สรุปวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจ
และผลการดำเนินงาน ปี ละ 2 ครั้ง 

มี.ค. ,ส.ค. 62 คะแนนพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ( ¯X ± SD 
= 9.27 ± 0.837 ) โดยคะแนน
สูงสุดอยู่ที่ 10 และต่ำสุดอยู่ที่ 7 )  

ผู้รับบริการยังไม่ค่อยความ
ร่วมมือเท่าที่ควร การวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละหมวดยังไม่ได้ลง
รายละเอียดเนื่องจากต้องปรับ
ข้อคำถามบางข้อ ยังไม่ได้วัด
ความพึงพอใจจากการรับเรื่อง
ร้องเรียนเนื่องจากมีจำนวนผู้
ร้องเรียนน้อย และเป็นการ
ร้องเรียนแบบไม่ลงชื่อ  

ดังแสดงในข้อ 2 ดังแสดงในข้อ 2 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 97.50 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  จังหวัด : พิจิตร เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อัจนา เจศรีชัย โทรศัพท์ : 0815340084 อีเมล์ : atchana17@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง มยุรี เข็มทอง โทรศัพท์ : 0869305527 อีเมล์ : mahwai2007@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร MIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  งบประมาณ : 57720 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูล 43 
แฟ้ม Plus แก่เจ้าหน้าที่ สสจ ./
รพ./สสอ./รพสต. 

ธ.ค.2561 ประชุมวันที่ 13 ธ.ค.61 ผู้เข้าร่วมประชุม 
100 คน หลังประชุม จนท.เข้าใจวิธีการ
บันทึกข้อมูลและสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องมากขึ้น 

เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดรายปีของ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประชุมวันที่ 13 ธค.61 ผู้เข้าร่วม
ประชุม 100 คน หลังประชุม จนท.
เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมาก ขึ้น 

จนท.มีการย้าย และ จนท.
ใหม่ ทำให้ยังไม่เข้าใจในการ
บันทึก  

2 อบรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
43แฟ้ม Plus แก่เจ้าหน้าที่  

มี.ค.2562 อบรมวันที่ 11-13 มีค.62 ผู้เข้าอบรม 
72 คน(สสจ./รพ./สสอ./รพสต.)หลังอบรม 
จนท.เข้าใจกระบวนการตรวจสอบข้อมูล
และข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพิ่มขึ้น 

มีการปรับเปลี่ยนรายการ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

อบรมวันที่ 11-13 มีค.62 ผู้เข้า
อบรม 72 คน (สสจ./รพ./สสอ./รพ.
สต.) หลังอบรม จนท.เข้าใจ
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและ
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนเพิ่มขึ้น 

-  

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา
โปรแกรมและระบบงานสนับสนุนฯ 
เพื่อจัดทำระบบ MIS และ website 
4 ครั้ง 

19-20 ธค.2561,    
29-30 มค.62 , ก.พ. 
2562 , พ.ค. 2562 

ประชุมพัฒนาระบบ MIS ปี62ครั้งที่1 
วันที่19-20 ธค.61 ครั้งที่2 วันที่29-30
มค.62 ครั้งที่3 วันที่ 11 ก.พ.62 หลัง
การประชุมโปรแกรมสามารถเข้าถึงและใช้
งานง่ายขึ้น 

ระบบการจัดการแหล่งข้อมูล
และการจัดเก็บรวบรวม 

ประชุมพัฒนาระบบ MIS ปี 62 ครั้งที่ 
1 วันที่ 19-20 ธค.61 ครั้งที่ 2 วันที่ 
29-30 มค.62 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 
ก.พ.62 ครั้งที่ 4 วันที่ 8-10 พ.ค.62 

-  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

หลังการประชุมโปรแกรมสามารถ
เข้าถึงและใช้งานง่ายขึ้น 

4 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบ MIS  
ปีละ 1 ครั้ง 

ก.ค.2562 รอดำเนินการ รอดำเนินการ ร้อยละ 87.65 - 

5 นิเทศติดตามกำกับคุณภาพข้อมูลใน
ระบบ MIS และวิเคราะห์ผลลัพธ์ 

ก.ค.2562 รอดำเนินการ รอดำเนินการ นิเทศงานระหว่างวันที่ 4 มิ.ย.62-5 
กค.62 ผลการนเิทศ พบแฟ้มข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง - Special pp - Death - 
สาเหตุการตาย 

ปัญหาอุปสรรค ทีมงาน
ข้อมูลข่าวสาร ขาดการ
เชื่อมโยงและประสานงาน
กับผู้รับผิดชอบงาน 
ข้อเสนอแนะ  
-การเชื่อมโยงงานเชิงระบบ 
-จัดระบบงานเพื่อแก้ไข
ปัญหา  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  จังหวัด : อุทัยธานี เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 20 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ปารวี มั่นสุ่ม โทรศัพท์ : 056511565 ต่อ 106 อีเมล์ : parawee.mu@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุรีรัตน์ ตุลยวณิชย์ โทรศัพท์ : 0818877052 อีเมล์ : sureerattul@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ รพ.สต. งบประมาณ : 6000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
รูปแบบระบบสารสนเทศในการส่ง
ต่อข้อมูลการแพ้ยาและอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ระหว่างโรงพยาบาลแม่
ข่ายและ รพ.สต.  

ต.ค. 2561 -กลุ่มงาน คบส. /งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อน.
ประชุมวางรูปแบบระบบสารสนเทศในการส่งต่อข้อมูลการแพ้ยา
และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ไม่มี กลุ่มงาน คบส. /งานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ สสจ.อน.ประชุมวางรูปแบบระบบ
สารสนเทศในการส่งต่อข้อมูลการแพ้ยาและ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

ไม่มี 

2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
Chronos การแพ้ยาและอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ระหว่างโรงพยาบาลแม่
ข่ายและ รพ.สต.โดยงาน IT ของ 
สสจ.และ รพท. 

ต.ค.-พ.ย. 2561 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อน. ดำเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ Chronos การแพ้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ รพ.สต 

ไม่มี - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อน. 
ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ Chronos 
การแพ้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างโรงพยาบาลแม่
ข่ายและ รพ.สต 

ไม่มี 

3 ทดสอบโปรแกรม Chronos  พ.ย. 2561 - กลุ่มงาน คบส./งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ
ทดสอบการใช้งาน 

ไม่มี - กลุ่มงาน คบส./งานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศดำเนินการทดสอบการใช้งาน 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดทำคู่มือการใช้งานและสอนการ
ใช้งานให้กับหน่วยบริการทุก
ระดับ 

พ.ย. 2561 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อน.จัดทำคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม Chronos แจ้งให้หน่วยบริการทราบและเผยแพร่ผ่าน
ทางwebsit : http://203.157.212.3/uthit/manual.php - 
กลุ่มงาน คบส. และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อน.ออก
ชี้แจงและให้คำแนะนำในการลงโปรแกรมและการใช้งานให้กับ
รพ.สต. ณ ห้องประชุม สสอ.ทุกแห่ง 

ไม่มี - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.อน.จัดทำคู่มือ
การใช้งานโปรแกรม Chronos แจ้งให้หน่วย
บริการทราบและเผยแพร่ผ่านทางwebsit : 
http://203.157.212.3/uthit/manual.php 
- กลุ่มงาน คบส. และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สสจ.อน.ออกชี้แจงและให้คำแนะนำในการลง
โปรแกรมและการใช้งานให้กับรพ.สต.ณ สสอ.
ทุกแห่ง 

ไม่มี 

5 ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
Chronos การแพ้ยาและอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการการใช้ข้อมูลของหน่วย
บริการ 

ก.พ.2562 และ มิ.ย.
2562 

จัดประชุมเภสัชกร, IT รพ.แม่ข่าย /ตัวแทน สสอ.ทุกอำเภอ / 
ตัวแทน รพ.สต.ทุกอำเภอ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม สสจ.อุทัยธานี 

ไม่มี ครั้งที่ 1 จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว โดย จังหวัดอุทัยธานีได้
กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลการแพ้ยาของผู้
มารับบริการโดยการใช้ โปรแกรม Chronos 
ให้กับ เภสัชกร, /ตัวแทน สสอ.ทุกอำเภอ / 
ตัวแทน รพ.สต.ติดดาวทุกอำเภอ ในวันที่ 12 
มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สสจ.อุทัยธานี 
ครั้งที่ 2 จัดประชุมเภสัชกร, IT รพ.แม่ข่าย /
ตัวแทน สสอ.ทุกอำเภอ / ตัวแทน รพ.สต.ทุก
อำเภอ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ 
ห้องประชุม สสจ.อุทัยธานี  

ไม่มี 

6 ติดตามการใช้ระบบ Chronos 
ของหน่วยบริการ  

ก.พ. - ส.ค. 2562 สสจ.อุทัยธานี โดยงาน IT ได้พัฒนาระบบติดตามการใช้ระบบ 
Chronos ของหน่วยบริการ (รพ.สต.) ผ่านทาง website ศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสขุ สสจ.อุทัยธานี 
http://203.157.212.7/cn/  

ไม่มี สสจ.อุทัยธานี โดยงาน IT ได้พัฒนาระบบ
ติดตามการใช้ระบบ Chronos ของหน่วย
บริการ (รพ.สต.) ผ่านทาง website ศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสขุ สสจ.
อุทัยธานี http://203.157.212.7/cn/  

ไม่มี 

7 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบผ่านทาง Google from 

เม.ย. -ส.ค.2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี กลุ่มงาน คบส.ดำเนินการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการส่งต่อ
ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา Chronos Application 
โดยมีผู้ใช้งานระบบตอบแบบสำรวจจำนวน 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

63 แห่ง โดยแต่ละข้อค่าคะแนนสูงสุด 
เท่ากับ 5 คะแนน ผลการสำรวจพบว่า  
1.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ Chronos 
Application และ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
เท่ากับ 4.13  
2.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ แบบส่งต่อ
ข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20  
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ บัตรสงสัย
แพ้ยา พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 

8 ปรับปรุงโปรแกรมฯ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยบริการ 

ส.ค.-ก.ย.2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการพัฒนา Chronos Application ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  จังหวัด : อุทัยธานี เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 22 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว กฤษณี เกิดศรี โทรศัพท์ : 056511565 ต่อ 105 อีเมล์ : fdapa61@fda.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุรีรัตน์ ตุลยวณิชย์ โทรศัพท์ : 0818877052 อีเมล์ : sureerattul@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบบริการ งานทะเบียน ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการสุขภาพ(One stop service) กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำระบบคิว ต.ค.61 จัดทำระบบคิว เพื่อจัดลำดับการให้บริการก่อน-หลัง ไม่มี จัดทำระบบคิว เพื่อจัดลำดับการให้บริการก่อน-
หลัง 

ไม่มี 

2 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการเรื่องงานทะเบียน 
ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สถานประกอบการสุขภาพ 

ต.ค.61 - ก.ย.62 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง
รอคิว , TV ให้บริการคำแนะนำ, แผ่นพับฯลฯ 

ไม่มี จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ เช่น ที่
นั่งรอคิว , TV ให้บริการคำแนะนำ, แผ่นพับฯลฯ 

ไม่มี 

3 ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้เป็น
ปัจจุบัน 

ต.ค.61 กลุ่มงานคบส.ปรับปรุงคู่มือประชาชนตาม พรบ. การ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 จำนวน 79 กระบวนงาน และ
ส่งสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข โดย
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ที่ 

ไม่มี กลุ่มงาน คบส.ปรับปรุงคู่มือประชาชนตาม พรบ. 
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 จำนวน 79 
กระบวนงาน และส่งสำนักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ที่ 

ไม่มี 



 

184                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

http://uthaihealth.moph.go.th 
/uthaihealth/fdamanual.php 

http://uthaihealth.moph.go.th 
/uthaihealth/fdamanual.php 

4 .ให้คำปรึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียน 
ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สถานประกอบการสุขภาพแก่
ผู้รับบริการทุกช่องทาง เช่น มาด้วย
ตนเอง , โทร 05651 1565 ต่อ
105 หรือ mail.ให้คำปรึกษาเรื่อง
การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสถานประกอบการ
สุขภาพแก่ผู้รับบริการทุกช่องทาง 
เช่น มาด้วยตนเอง , โทร 05651 
1565 ต่อ105 หรือ ทาง 
fdapa61@fda.moph.go.th 

ต.ค.61 - ก.ย.62 ผู้ใช้บริการคำปรึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการสุขภาพแก่
ผู้รับบริการทุกช่องทางจำนวน ..60... ราย  

ไม่มี - ผู้ใช้บริการคำปรึกษาทุกช่องทางเรื่อง  
- การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จำนวน 914 ราย  
- การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการสุขภาพ
จำนวน 89 ราย  

ไม่มี 

5 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ผ่านทาง 
QR code 

ต.ค.61 - ก.ย.62 - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำแบบประเมิน
ความพึงพอใจผ่านทาง QR code โดยให้ผู้มารับ
บริการประเมินเพื่อปรับปรุงการให้บริการ สรุปดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 53 คน เพศชาย 
จำนวน 19 คน อายุเฉลี่ย ผลการสำรวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จจังหวัดอุทัยธานี มีระดับความพึงพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 89.6 อยู่ในระดับพึงพอใจสูง โดยข้อ
คำถามที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มีความรวดเร็ว 
ทันตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการตามที่
ประกาศไว้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ= 4.74 รองลงมา 
มีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ และเต็ม
ใจให้บริการและกระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ยความพึง

ไม่มี - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีที่ผ่านมา ประเมินโดยให้กรอกในแบบ
ประเมินฯที่เป็นกระดาษ ดังนั้นในปี 2562 เพื่อ
ลดการใช้กระดาษ และเพื่อให้ได้ผลการประเมิน
ตามความเป็นจริง จึงได้จัดทำแบบประเมินความ
พึงพอใจผ่านทาง QR code โดยให้ผู้มารับบริการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงการให้บริการ สรุปดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 53 คน เพศชาย 
จำนวน 19 คน อายุเฉลี่ย ผลการสำรวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จจังหวัดอุทัยธานี มีระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 89.6 อยู่ในระดับพึงพอใจสูง โดย
ข้อคำถามที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มีความ

ผู้รับบริการ ให้
ความสนใจในการ
ประเมินความพึง
พอใจน้อย 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

พอใจ = 4.72 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
เว็บไซต์ (Website) หรือกระดานข่าว (Webboard) 
ข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 3.94  

รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการ
ให้บริการตามที่ประกาศไว้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
= 4.74 รองลงมา มีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส สุภาพ และเต็มใจให้บริการและ
กระบวนการหรือขั้นตอนปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.72 
และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ เว็บไซต์ 
(Website) หรือกระดานข่าว (Webboard) ข้อมูล
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ = 3.94 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 89.60
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  จังหวัด : นครนายก เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 13 สิงหาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา โทรศัพท์ : 0959598018 อีเมล์ : phairote_ka@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว รำพึง นุ่มสารพัดนึก โทรศัพท์ : 0897517532 อีเมล์ : rumpueng_n@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (โต๊ะฉันสะอาด ตลาดนำ้ใจ มั่นในแยกขยะ ฟังธรรมะจิตผ่องใส ร่วมใจบำเพ็ญ
ประโยชน์)และประกาศนโยบาย สสจ.นครนายก ไร้โฟม 

งบประมาณ : 40000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประกาศนโยบาย สสจ.
นครนายก ไร้โฟม 

มกราคม 2562 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้
นำกิจกรรม 5 ส มาเป็นภารกิจ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ลดความสิ้นเปลืองของการใช้
ทรัพยากร รวมถึงเป็นการจัดระเบียบ
สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร และได้ประกาศ
นโยบายการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 รวมถึงมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
ภายใต้นโยบาย 5 ส 3 กิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วย 1. โต๊ะฉันสะอาด 2. ตลาดน้ำใจ 3. 
แยกขยะ 3R โดยในการดำเนินกิจกรรมการแยก

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้นำ
กิจกรรม 5 ส มาเป็นภารกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ลดความสิ้นเปลืองของการใช้ทรัพยากร 
รวมถึงเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ
องค์กร โดยได้ประกาศนโยบายการดำเนินงาน
กิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มี
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายใต้นโยบาย 5 ส 
จำนวน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1. โต๊ะฉัน
สะอาด 2. ตลาดน้ำใจ 3. แยกขยะ 3R ทั้งนี้ จาก
การดำเนินกิจกรรมการแยกขยะ ทำให้ตระหนักถึง

ไม่มี  



 

187                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ขยะ ทำให้ตระหนักถึงปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และ
เห็นถึงความสำคัญในการลดปริมาณขยะ 
โดยเฉพาะขยะประเภทโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งถือ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ในการนี้ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงได้มีการรณรงค์
การไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารภายในสำนักงาน และได้
ประกาศเป็นนโยบายให้สาธารณสุขจังหวัด
นครนายก เป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการมอบ
ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร ให้กับ
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ใน
การร่วมรณรงค์การไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมถึง
การรณรงค์การใช้ภาชนะทดแทนโฟม โดยการนำ
ปิ่นโตบรรจุอาหารแทนการใช้โฟม หรือ
ถุงพลาสติก  

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และเห็นถึงความสำคัญใน
การลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะประเภทโฟม
บรรจุอาหาร ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จึงได้มีการ
รณรงค์การไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารภายในสำนักงาน 
และได้ประกาศเป็นนโยบายให้สาธารณสุขจังหวัด
นครนายก เป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการมอบ
ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร ให้กับ
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ใน
การร่วมรณรงค์การไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมถึง
การรณรงค์การใช้ภาชนะทดแทนโฟม โดยการนำ
ปิ่นโตบรรจุอาหารแทนการใช้โฟม หรือถุงพลาสติก 
และยังได้ ขอความร่วมมือจากร้านค้า ร้านอาหาร 
ที่มาจำหน่ายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก รวมถึงผู้รับจ้างจัดทำอาหารในการ
ประชุม อบรมต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก งดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร 
ซึ่งจากการดำเนินการ เขตปลอดโฟมจนถึงปัจจุบนั 
พบว่า ในช่วงแรกยังมีการใช้โฟมบรรจุอาหารอยู่
บ้าง แต่ต่อมาก็ไม่พบการใช้โฟมบรรจุอาหารใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีก ทั้งนี้กิจกรรม
ต่อไปในปีงบประมาณ 2563 จะเป็นการลดการ
ใช้พลาสติกต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก กล่องบรรจุ
อาหารพลาสติก ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก  

2 จัดกิจกรรม 5 ส. โต๊ะฉันสะอาด ธันวาคม 61 ถึง 
กันยายน 62 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มีกิจกรรมการจับ
ฉลาก Buddy โต๊ะฉันสะอาด โดยเป็นกิจกรรมการ

- กิจกรรมโต๊ะฉันสะอาด เป็นกิจกรรม “สะสาง” ซึ่ง
เป็นกิจกรรมแรกในกิจกรรม 5 ส ทั้งหมด โดยเริ่ม

ไม่มี  



 

188                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

จับฉลากเพื่อจับคู่เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าดู และคอย
ช่วยตักเตือนการจัดระเบียบโต๊ะทำงานของกันและ
กัน โดยต่างคนจะไม่ทราบว่าใครเป็นคู่ Buddy 
ของตน ทั้งนี้จะมีการกำหนดมาตรฐาน "โต๊ะฉัน
สะอาด" และมีการตรวจประเมิน พร้อมให้คะแนน 
และมอบรางวัลสุดยอดโต๊ะฉันสะอาด โดย
คณะกรรมการ 5 ส รวมถึงจะมีการแชร์
ประสบการณ์ความสำเร็จผู้ได้รับรางวัลโต๊ะฉัน
สะอาด พร้อมเปิดตัว Buddy ในช่วงเดือน
เมษายน 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือเป็นการส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่เกิดความตื่นตัว ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สร้างนิสัยการรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบอยู่เสมอ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

ที่การดูแลความสะอาด การจัดวางสิ่งของบนโต๊ะ
และในโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้จะมีการ
กำหนดมาตรฐาน "โต๊ะฉันสะอาด" และมีการตรวจ
ประเมิน พร้อมให้คะแนน และมอบรางวัลสุดยอด
โต๊ะฉันสะอาด โดยคณะกรรมการ 5 ส รวมถึงจะมี
การแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จผู้ได้รับรางวัลโต๊ะ
ฉันสะอาด ในการจัดทำกิจกรรมโต๊ะฉันสะอาด เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 มีกิจกรรมการจับฉลาก 
Buddy โต๊ะฉันสะอาด โดยเป็นกิจกรรมการจับ
ฉลากเพื่อจับคู่เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าดู และคอยช่วย
ตักเตือนการจัดระเบียบโต๊ะทำงานของกันและกัน 
โดยต่างคนจะไม่ทราบว่าใครเป็นคู่ Buddy ของตน 
พร้อมเปิดตัว Buddy ในช่วงเดือนกันยายน 2562 
ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความตื่นตัว ความรับผิดชอบต่อตนเอง สร้างนิสัย
การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ทั้งนี้ในปี 2563 จะขยายต่อกิจกรรมจาก โต๊ะ
ฉันสะอาด เป็น ห้องฉันสะอาด โดยมีการจับฉลาก 
Buddy ของห้อง เพื่อยังคงแนวคิดเดิมการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ต่อไป  

3 กิจกรรมตลาดนำใจ ธันวาคม 61 ถึง 
กันยายน 62 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มีการจัดกิจกรรม
ตลาดน้ำใจ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก โดยมีการเปิดรับสิ่งของเหลือใช้ 
ที่ยังมีสภาพดีและยังใช้งานได้ จากเจ้าหน้าที่ เช่น 
ดินสอ ปากกา กระเป๋า ถุงผ้า เสื้อผ้า รองเท้า และ
สิ่งของอื่นๆ ที่ได้จากการสะสางทั้งในที่ทำงานและ
ที่บ้าน นำมาแบ่งปันฟรี จำหน่าย และประมูล ใน
ราคาถูก เพื่อนำเงินรายได้มาใช้ในการปรับปรุง

- กิจกรรมตลาดน้ำใจ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก
กิจกรรม “สะสาง” และกิจกรรม ”โต๊ะสะอาด” 
โดยเมื่อลงมือสะสาง จะได้ของเหลือใช้ที่อยู่ใน
สภาพดีและยังใช้งานได้ จึงให้ทุกคนนำมาแบ่งปัน
ให้ผู้อื่น ทั้งการให้ฟรีและการจำหน่ายราคาถูก โดย
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มีการจัดกิจกรรม
ตลาดน้ำใจ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก โดยมีการเปิดรับสิ่งของเหลือใช้ 

ไม่มี 



 

189                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กิจกรรม 5 ส และบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป 
โดยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมตลาดใจ ครั้งที่ 
1 นี้ ได้เงินทั้งหมด จำนวน 4,990 บาท  

ที่ยังมีสภาพดีและยังใช้งานได้ จากเจ้าหน้าที่ เช่น 
ดินสอ ปากกา กระเป๋า ถุงผ้า เสื้อผ้า รองเท้า และ
สิ่งของอื่นๆ ที่ได้จากการสะสางทั้งในที่ทำงานและ
ที่บ้าน นำมาแบ่งปันฟรี จำหน่าย และประมูล ใน
ราคาถูก เพื่อนำเงินรายได้มาใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรม 5 ส และบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อไป 
โดยเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมตลาดใจ ครั้งที่ 1 
นี้ ได้เงินทั้งหมด จำนวน 4,990 บาท ซึ่งเงิน
จำนวนนี้ทางคณะกรรมการ 5 ส. จะได้จัดกิจกรรม
สาธารณกุศลหรือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน สร้างคุณค่า
ทางจิตใจ และเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ “สะสาง” 
อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันยังมีการรับของเหลือใช้
จากการสะสางอยู่ โดยจะมีการเปิดตลาดน้ำใจ ครั้ง
ที่ 2 ในเดือนกันยายน 2562  

4 กิจกรรมมั่นใจคัดแยกขยะ ธันวาคม 61 ถึง 
กันยายน 62 

คณะกรรมการ 5 ส ได้มีการดำเนินกิจกรรมการ
คัดแยกขยะภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก โดยมีการจัดหาถังขยะ แยกตาม
ประเภทขยะ ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ถังขยะเปียก ถัง
ขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย นำมาวางตามจุด
ทิ้งขยะบริเวณหน้าห้องน้ำ ของแต่ละชั้น ใน
สำนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 
โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การแจกแผ่น
ความรู้ให้แต่ละกลุ่มงาน มีการมอบตรายางให้แต่
ละกลุ่มงานเพื่อสร้างมาตรการการใช้กระดาษ 2 
หน้า สำหรับเอกสารที่ใช้ภายในสำนักงาน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ 5 ส ได้กำหนดแนวทางในการ
จัดการขยะแต่ละประเภท เช่น การจัดการขยะ

มีเจ้าหน้าที่
บางส่วนที่ยังคัด
แยกขยะไม่ถูก
ประเภท โดย
คณะกรรมการ 5 
ส จะมีการ
นำเสนอปัญหาใน
ที่ประชุม เพื่อ
ดำเนินการแก้ไข 
และทำความ
เข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ต่อไป 

กิจกรรมการคัดแยกขยะ เป็นกิจกรรมเริ่มต้น 
สำหรับกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 
ได้แก่ 1.กิจกรรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยมีการจัดหาถัง
ขยะ แยกตามประเภทขยะ ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ถัง
ขยะเปียก ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย 
นำมาวางตามจุดทิ้งขยะบริเวณหน้าห้องน้ำ ของแต่
ละชั้น ในสำนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
แยกขยะ โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การ
แจกแผ่นความรู้ให้แต่ละกลุ่มงาน คณะกรรมการ 
5 ส ได้กำหนดแนวทางในการจัดการขยะแต่ละ
ประเภท เช่น การจัดการขยะเปียก ขยะอินทรีย์ที่

กิจกรรมการคัดแยกขยะ 
อาจยังไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทันที 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา
ในการทำความเข้า สร้าง
ความรู้ และความ
ตระหนักกับทั้งเจ้าหน้าที่ 
และพนักงานดูแลความ
สะอาด ทั้งการลดการเกิด
ขยะ และการคัดแยกขยะ
ให้ถูกประเภท 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เปียก ขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ จะมีการ
รวบรวมในแต่ละวันเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้
ภายใน สสจ. ขยะรีไซเคิล จะมีการเก็บรวบรวม
ตามจุดต่างๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้
มีเจ้าหน้าที่คอยบันทึกน้ำหนัก และดำเนินการ
จำหน่าย เพื่อเป็นรายได้ของ สสจ. ขยะอันตราย 
จัดการโดยนำไปรวบรวมไว้ที่ โรงพยาบาล
นครนายก เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนขยะ
ทั่วไป จะมีการเก็บรวบรวม และส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำจัดต่อไป  

สามารถย่อยสลายได้ จะมีการรวบรวมในแต่ละวัน
เพื่อนำไปผ่านกระบวนการย่อยสลายและนำไปใช้
เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ภายใน สสจ. /ขยะรีไซเคิล จะมี
การเก็บรวบรวมตามจุดต่างๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่คอยบันทึกน้ำหนัก 
และดำเนินการจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของ สสจ. /
ขยะอันตราย จัดการโดยนำไปรวบรวมไว้ที่ 
โรงพยาบาลนครนายก เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้อง /
ส่วนขยะทั่วไป จะมีการเก็บรวบรวม และส่งให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพื้นที่กำจัดต่อไป 2.
กิจกรรม มาตรการประหยัดใช้กระดาษ 2 หน้า 
โดยมีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้าสำหรับ
หนังสือราชการภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก และมีการมอบตรายางให้แต่ละกลุ่มงาน 
เพื่อใช้ปั้มเป็นสัญลักษณ์สำหรับการใช้กระดาษ 2 
หน้า โดยปัจจุบันกระดาษที่ใช้ภายในหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่
เป็นกระดาษ 2 หน้า 3.กิจกรรม ลดการใช้ไฟฟ้า 
เป็นกิจกรรมที่จะเริ่มประชาสัมพันธ์และขอความ
ร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายกในปี 2562 และจะเริ่มดำเนินการ เก็บ
ข้อมูลในปี 2563 โดยเริ่มจากการลดการใช้ไฟฟ้า 
เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายกมีค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ มาก แต่
คงหลักการไม่กระทบกับคุณภาพชีวิตของ
เจ้าหน้าที่และไม่กระทบกับคุณภาพการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ เช่น การปรับอุณหภูมิของ
เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม การเสียบปลั๊ก
เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้หลังการใช้งาน การเปลี่ยน
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

หลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน การเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดย
จะมีการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าก่อน-หลังการทำ
กิจกรรมทุก 3 เดือน  

5 กิจกรรมฟังธรรมะจิตแจ่มใจ 
ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ 

ธันวาคม 61 เมษายน 
62 และสิงหาคม 
2562 

- - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ผู้บริหารได้
ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เพื่อ
ทำประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสต่างๆ ของ
หน่วยงานภายในจังหวัด รวมถึงกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก จัดขึ้นด้วย เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง เป็นต้น  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 9 (ครั้ง/ปี) 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  จังหวัด : นครนายก เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 18 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง รำพึง นุ่มสารพัดนึก โทรศัพท์ : 0897517532 อีเมล์ : rumpueng_n@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว รำพึง นุ่มสารพัดนึก โทรศัพท์ : 0897517532 อีเมล์ : rumpueng_n@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การใช้โปรแกรม Smart COC เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน งบประมาณ : 60000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ศึกษาแนวทางการใช้โปรแกรม 
Smart COC 

มกราคม 2562 โปรแกรม Smart COC เป็นโปรแกรมที่ใช
แอพพลิเคชั่นบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มี
กระบวนการส่งต่อข้อมูลและตอบกลับข้อมูลการดูแล
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ถึงหน่วยบริการปฐมภู
มิได้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการภายในจังหวัด ซึ่ง
คุณลักษณะโดยรวมของโปรแกรม มุ่งเน้นสนับสนุน
งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้สามารถติดตามการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน ลดเวลา ลดภาระการ
บริการ และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย ขจัดความล่าช้าใน
การส่งต่อข้อมูล เพื่อการดูแลระหว่างโรงพยาบาล
ทั่วไป กับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม 
สนับสนุนและเชื่อมโยงการประสานระหว่างเครือข่าย

- โปรแกรม Smart COC เป็นโปรแกรมที่ใช
แอพพลิเคชั่นบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มี
กระบวนการส่งต่อข้อมูลและตอบกลับข้อมูลการ
ดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ถึงหน่วยบริการ
ปฐมภูมิได้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการภายใน
จังหวัด ซึ่งคุณลักษณะโดยรวมของโปรแกรม 
มุ่งเน้นสนับสนุนงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้สามารถ
ติดตามการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน ลด
เวลา ลดภาระการบริการ และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย 
ขจัดความล่าช้าในการส่งต่อข้อมูล เพื่อการดูแล
ระหว่างโรงพยาบาลทั่วไป กับโรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คุณลักษณะ
เด่นของโปรแกรม สนับสนุนและเชื่อมโยงการ

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

งานเยี่ยมบ้านภายในจังหวัด และนอกจังหวัดที่เป็น
เครือข่ายเดียวกัน  

ประสานระหว่างเครือข่ายงานเยี่ยมบ้านภายใน
จังหวัด และนอกจังหวัดที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน 

2 จัดทำโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ
ข้ออมูลและการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้าน (Smart COC) 

กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดทำโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลและการ
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จังหวัดนครนายกขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
ที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องตั้งแต่โรงพยาบาล ถึงชุมชน/บ้าน โดย
กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 11 - 12 
มีนาคม 2562  

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยกลุ่ม
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ
ข้อมูลและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จังหวัด
นครนายกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่
โรงพยาบาล ถึงชุมชน/บ้าน โดยกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 

ไม่มี 

3 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ของ 
รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ในการใช้
งาน โปรแกรม Smart COC 

มีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลและการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จังหวัดนครนายก ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูล/งาน IT ของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงานการ
ส่งต่อผู้ป่วย/ทีมเยี่ยมบ้าน ของโรงพยาบาล 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง โดยมีรูปแบบการ
อบรมแบบวิทยากรบรรยายความรู้ และแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การส่งต่อและตอบกลับ
ข้อมูล 

- เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลและการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จังหวัดนครนายก ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูล/งาน IT ของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงานการ
ส่งต่อผู้ป่วย/ทีมเยี่ยมบ้าน ของโรงพยาบาล 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง โดยมีรูปแบบการ
อบรมแบบวิทยากรบรรยายความรู้ และแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล การส่งต่อและตอบกลับ
ข้อมูล 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ดำเนินการบันทึกข้อมูลการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตาม
โปรแกรม Smart COC 

เมษายน - กันยายน 
2562 

จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งต่อ
ข้อมูลและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 ได้มี
การกำหนดเวลาให้เริ่มมีการบันทึกข้อมูลการดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตามโปรแกรม Smart COC 
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  

- เริ่มมีการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
ตามโปรแกรม Smart COC ตั้งแต่วันที่ 13 
มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงานการส่งเยี่ยม
บ้าน จำนวน 1,224 ราย มีการตอบกลับการ
เยี่ยมบ้านทั้งหมดจาก รพ.สต. จำนวน 878 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 71.73 และมีการตอบกลับการ
เยี่ยมบ้านภายใน 14 วัน จำนวน 544 ราย คิด
เป็นร้อยละ 44.44 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 
มีนาคม - 23 สิงหาคม 2562) 

รพ.สต. ยังมีการตอบ
กลับการเยี่ยมบ้าน
น้อยกว่าเป้าหมาย 

5 ประเมินผลการดำเนินโครงการ
จากโปรแกรม Smart COC 

สิงหาคม 2562 เนื่องจากยังเป็นระยะเริ่มต้นของการใช้โปรแกรม 
Smart COC ของจังหวัดนครนายก จึงยังอยู่ระหว่าง
การดำเนินงาน และจะมีการประเมินผลการ
ดำเนินงาน จากการนิเทศ ติดตามต่อไป  

- ผลการดำเนินงานการส่งเยี่ยมบ้าน จำนวน 1,224 
ราย มีการตอบกลับการเยี่ยมบ้านทั้งหมดจาก รพ.
สต. จำนวน 878 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.73 
และมีการตอบกลับการเยี่ยมบ้านภายใน 14 วัน 
จำนวน 544 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 (ผลการ
ดำเนินงานตั้งแต่ 1 มีนาคม - 23 สิงหาคม 
2562) 

การตอบกลับการ
เยี่ยมบ้านภายใน 14 
วัน ยังไม่ถึงเป้าหมาย 
(ร้อยละ 80) 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นรรจา นาคเกษม โทรศัพท์ : 099-416-6363 อีเมล์ : nancha.amanta@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นรรจา นาคเกษม โทรศัพท์ : 099-416-6363 อีเมล์ : heart_health@hotmail.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรสาธารณสุขจงัหวัดนนทบุรี( สสจ.นนทบุรี FIT&FIRM) งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1.ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว บุคลากรสาธารณสุข 
สสจ.นนทบุรีพร้อมทำแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 
2.จัดสร้าง Buddy Groupของแต่ละกลุ่มงาน 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยน  
พฤติกรรมและจัดกิจกรรมแข่งขันลดน้ำหนักบุคลากรทุกฝ่าย
ใน สสจ.นนทบุรี จากน้ำหนักรวมทั้งหมดของฝ่าย 
4.จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย(Line dance,
รำวงนนทบุรี,แอโรบิค) ทุกวันพฤหัส(เวลา14.00-16.00น.) 
5.ชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวบุคลากรใน สสจ.ทุก 1 เดือนและสรุป
ให้ทราบความคืบหน้า 
6.แจ้งผลการลดน้ำหนักของแต่ละกลุ่มงานและมอบรางวัลให้
กลุ่มงานที่มีการลดน้ำหนักได้มากที่สุด 

มีค.61-ปัจจุบัน บุคลากรสาธารณสุขใน สสจ.
นนทบุรี จำนวน 150 คน มี
ค่าBMI ปกติ 52.18% มีค่า 
BMI ปกติเพิ่มขึ้น 6.56%  

จนท.บางคนไม่ยอมชั่ง
น้ำหนักตามวันเวลาและ
สถานที่นัดหมาย ทำให้
การแปรผลไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

1. มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
วัดรอบเอว และคำนวน ค่า
BMI ทุก 1 เดือน ในวันประชุม 
กวป 2. มี buddy group ของ
แต่ละกลุ่มงาน  
3.มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ทุกวัน พฤหัสบดี 
4.มีการมอบรางวัลให้ผู้มี่ลด
น้ำหนักได้มากที่สุด 3 ลำดับ 

2.เจ้าหน้าที่บางท่านไม่ให้
ความร่วมมือในการ ชั่ง
น้ำหนัก เนื่องจากไม่กล้ารับ
ความจริงในน้ำหนักของตน 
และหาโอกาสลาหรือมี
กิจกรรมอื่นที่เลี่ยงต่อการชั่ง
น้ำหนักในเดือนนั้นๆ 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 13.1 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นรรจา นาคเกษม โทรศัพท์ : 099-416-6363 อีเมล์ : nancha.amanta@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นรรจา นาคเกษม โทรศัพท์ : 099-416-6363 อีเมล์ : heart_health@hotmail.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการในหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำโครงการ ตุลาคม 2561-มิถุนายน 
2562 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้น
เมื่อเดือนมกราคม 2562 

ไม่มี 1 โครงการ - 

2 ออกแบบประเด็นข้อคำถามและแบบ
สำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการในหน่วยงานของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

ตุลาคม 2561-มิถุนายน 
2562 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้น
เมื่อเดือนมกราคม 2562 

ไม่มี ประเด็นข้อคำถาม 18 ข้อ - 

3 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน;การ
ประเมินผลความพึงพอใจฯของผู้มารับ
บริการในที่ประชุมผู้บริหารและทำ
หนังสือเวียนทุกกลุ่มงานขอความร่วมมือ
ทำแบบประเมินตาม QR Code 

ตุลาคม 2561-มิถุนายน 
2562 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้น
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ไม่มี ดำเนินการแล้ว บางกลุ่มงานไม่เห็นความสำคัญ
ของการตอบแบบสอบถามจึง
ไม่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานรายไค
รมาส นำเสนอผู้บริหารทุก 3 เดือน 

ตุลาคม 2561-มิถุนายน 
2562 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้น
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

เนื่องจากมีข้อคำถามมาก  
จึงทำให้ผู้ตอบแบบประเมิน
ใช้ระยะในการเวลาตอบนาน 

สรุปผลนำเสนอผู้บริหาร ทุก 
3 เดือน 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 88.45 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  จังหวัด : ปทุมธานี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พัชรินทร์ นักธรรม โทรศัพท์ : 0815695992 อีเมล์ : phuketac@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ศศิพร โลจายะ โทรศัพท์ : 0963247966 อีเมล์ : jee2507@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี : กิจกรรม การ
พัฒนาโปรแกรมระบบพิกัดภูมิศาสตร์(GIS System) 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์สถานการณ์ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการ
ดังนี้ 
ปีงบประมาณ 2557 กำหนดให้มีการ
จัดทำพิกัดครัวเรือน 1 หมู่ ต่อ 1 หน่วย
บริการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำพิกัด
ครัวเรือน  
ปีงบประมาณ2558 ได้กำหนดให้ทุก
หน่วยบริการจัดทำพิกัดครัวเรือน ให้
ครบถ้วน 
ในปีงบประมาณ 2559- 2561 ยังมี
บางหน่วยบริการไม่ได้จัดทำพิกัด
ครัวเรือน ซึ่งยังไม่ครบถ้วน 100% 

พ.ย.-ธ.ค.61 สรุปสถานการณ ์ผลการดำเนินงาน
พิกัด ปีงบประมาณ 2561 หน่วย
บริการ ที่จัดทำพิกัดครัวเรือน 
ครบถ้วน 100% ได้แก่รพ.สต.บึงชำ
อ้อ 2 อ.หนองเสือ และ รพ.สต.บึง
ทองหลาง 1 อ.ลำลูกกา สรุปผลงาน
ดังนี้ ครั้งที่ 1 ปี2561 (21 กพ. 
61) คะแนน จำนวน ร้อยละ 100 
2 2.56 80-99 39 50.00 60-
79 16 20.51 ต่ำกว่า 59 21 
26.92 ดำเนินการดังนี้  
1.สสจ.ชี้แจง แนวทางการจัดทำพิกัด
ครัวเรือน ให้ครอบคลุม 100 %  

ผลการดำเนินงานพบว่า หน่วย
บริการไม่ได้จัดทำพิกัด
ครัวเรือน ซึ่งยังไม่ครบถ้วน 
100% จึงได้จัดทำโครงการฯ 
(ต่อเนื่อง) เพื่อพัฒนาระบบ
การทำพิกัดครัวเรือน การ
เชื่อมโยงและการการใช้
ประโยชน์ ระบบข้อมูลสุขภาพ 
ในป ี2562  

สรุปสถานการณ ์ผลการดำเนินงาน
พิกัด ปีงบประมาณ 2562  
1.ติดตาม หน่วยบริการ ยังไม่จัดทำ
พิกัดครัวเรือน ให้ครอบคลุม 100 %  
2.สสจ.ร่วมกับผูดู้แลระบบ(Admin) 
พัฒนา โปรแกรมพิกัดภูมิศาสตร์ : GIS 
System ต่อเนื่อง ในหน่วยบริการทุก
ระดับ  
   2.1 ทบทวนการสมัครสมาชิก 
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์  
   2.2 การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ 
โปรแกรม ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น
แถบเครื่องมือ  

ผลการดำเนินงานพบว่า
หน่วยบริการ ยังจัดทำพิกัด
ครัวเรือนไม่ครบ 100% 
เนื่องจากบางพื้นที่เป็นเขต
เมือง/เขตอุตสาหกรรม 
ประชาชนมีการเคลื่อนย้าย
ตลอด  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ห็นความ
สำคัญ จึงได้จัดทำโครงการฯ (ต่อเนื่อง) 
เพื่อพัฒนาระบบการทำพิกัดครัวเรือน 
การเชื่อมโยงและการการใช้ประโยชน์ 
ระบบข้อมูลสุขภาพ ในปี 2562 
กำหนดให้หน่วยบริการลงสำรวจบ้าน 
พร้อมทำพิกัดในครัวเรือน ด้วยโปรแกรม 
GIS System ให้ครอบคลุม 100 % 
มีวัตถุประสงค์หลัก 
1.เพื่อจัดทำพิกัด แสดงตำแหน่งที่อยู่
อาศัยของผู้ป่วย และจัดทำฐานข้อมูล
ผู้ป่วย 
ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ระบบ 
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
2.ติดตามสภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยง
ของผู้ป่วย  
3.นำผลการใช้ประโยชน์ การลงพิกัด
ข้อมูล ในกลุ่มผู้รับผิดชอบ และหน่วย
บริการ 
กลุ่มเป้าหมายในการจัดทำพิกัดครัวเรือน 
รายไตรมาส ดังนี้ 
- กลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ - ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
(เมตาบอริก) พัฒนาการล่าช้า  
ไตรมาส 1. ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง 
ไตรมาส 2 เบาหวานความดัน (NCD) 
คนไข้เยี่ยมบ้าน HHC 
ไตรมาส 3 เก็บตก กลุ่มอื่นๆ 

2.สสจ.ร่วมกับผูดู้แลระบบ (Admin) 
พัฒนา โปรแกรมพิกัดภูมิศาสตร์ : 
GIS System ต่อเนื่องในเรื่อง 
โปรแกรมนำเสนอ ในหน่วยบริการ
ทุกระดับ  
   2.1 ทบทวนการสมัครสมาชิก 
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์  
   2.2 การเข้าถึง ระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์ เช่นแถบเครื่องมือ  
   2.3 ข้อมูลพื้นฐาน จากแฟ้ม 
Home / Latitudeและ Longitude 
   2.4 ตรวจสอบ กลุ่มเป้าหมาย ใน
การจัดทำพิกัดครัวเรือน  

   2.3 ข้อมูลพื้นฐาน จากแฟ้ม Home 
/ Latitudeและ Longitude  
   2.4 ตรวจสอบ กลุ่มเป้าหมาย ใน
การจัดทำพิกัดครัวเรือน รายไตรมาส 
โดยเฉพาะ ไตรมาส 3 เก็บตก 
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ ด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี /
ขออนุมัติโครงการฯ/ดำเนินการตาม
กิจกรรม “การพัฒนาโปรแกรมระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์ : GIS System พัฒนาต่อ
ยอด นวตกรรม 

พ.ย.61 จัดทำโครงการ และดำเนินการตาม
กิจกรรมฯ 

ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน 
การจัดทำโครงการฯ ตาม
กิจกรรม ที่กำหนด ตาม
ระยะเวลา 

ประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูล อำเภอ/
จังหวัด/โรงพยาบาล/คลินิกอบอุ่น/
ศบส. ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน จากกลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กพ.
2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 22มีค.2562 
ประชุมแนวทางฯ ระบบ TOT Help 
Call Center วันที่ 26 มีนาคม 62  

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 

3 จัดประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูล อำเภอ/
จังหวัด/โรงพยาบาล/คลินิกอบอุ่น/ศบส. 
ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน จากกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจความต้องการ การ
ใช้ โปรแกรมระบบพิกัดภูมิศาสตร์ : GIS 
System อาทิ กลุ่มงานส่งเสริม:ผสอ.เกิน 
100ปี ,พัฒนาลา่ช้า, กลุ่มงานโรคไม่
ติดต่อ:ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,ผป.CKD Risk 
ระดับ 3,4,5 กลุ่มงานคุณภาพ : ผู้ป่วย
ติดต่อเตียง ผู้พิการ  

ธ.ค.61 ประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูล อำเภอ/
จังหวัด/โรงพยาบาล/คลินิกอบอุ่น/
ศบส. ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน จาก
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 
ก.พ.2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มีค. 
2562  

สสจ.นำผลการดำเนินงาน ครั้ง
ที่ 1 มานำเสนอ พร้อมทั้งหา
แนวทางร่วมกัน ในการพัฒนา
โปรแกรมฯ ลงพิกัดให้
ครอบคลุม 

พัฒนาโปรแกรมนำเสนอ ระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์ : GIS System ต่อเนื่อง ปี 
2562 

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดหาพัฒนาโปรแกรมนำเสนอ ระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์ : GIS System “สร้างนว
ตกรรม/ระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น
และนำมาใช้ในหน่วยบริการ” 

ตค. - ธค.61 พัฒนาโปรแกรมนำเสนอ ระบบพิกัด
ภูมิศาสตร์ : GIS System ต่อเนื่อง ป ี
2562 

ไม่พบปัญหา การพัฒนา
โปรแกรมพิกัดภูมิศาสตร์  

ผลการดำเนินงาน :การติดตาม รอบที่ 
1 ช่วงเดือน มค. - มีค.62 ผลงาน ราย
อำเภอ อ.เมือง = 92.75 % อ.คลอง
หลวง = 65.59 % อ.ธัญบุรี = 
75.17 % อ.หนองเสือ = 84.13 % 
อ.ลาดหลุมแก้ว = 75.43 % อ.ลำลูก
กา = 62.32 % อ.สามโคก = 88.44 
% ครั้งที่ 1 ปี 2562 ( รอบ 6 เดือน) 
คะแนน จำนวน ร้อยละ 100 2 2.56 
80-99 65 83.33 60-79 7 8.97 
ต่ำกว่า 60 4 5.13 

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

********************************* 
ผลการดำเนินงาน :การติดตาม ครั้งที่ 
2 ช่วงเดือน มีค. - สค.62 ผลงาน 
แยกรายอำเภอ อ.เมือง = 92.87%  
อ.คลองหลวง 82.39%  
อ.ธัญบุรี 78.22%  
อ.หนองเสือ 98.19%  
อ.ลาดหลุมแก้ว 81.69%  
อ.ลำลูกกา 61.58%  
อ.สามโคก 85.68%  
ผลการดำเนินงาน :การติดตาม  
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน มี.ค. – ส.ค.62 
ผลงาน แยกรายอำเภอ  
อ.เมือง 87%  
อ.คลองหลวง 82.39%  
อ.ธัญบุรี 78.22%  
อ.หนองเสือ 98.19%  
อ.ลาดหลุมแก้ว 81.69%  
อ.ลำลูกกา 61.58%  
อ.สามโคก 85.68%  
ผลงาน แยกรายหน่วยบริการ(รพ.สต) 
ครั้งที่ 2 ปี 2562 (รอบ 12 เดือน) 
คะแนน จำนวน ร้อยละ 100 0 0 
80-99 66 84.62 60-79 7 8.97 
ต่ำกว่า 60 5 6.41 เป้าหมาย รพ.สต. 
78 แห่ง 

5 ประเมิน โดยติดตามคุณภาพผลการ
บันทึกพิกัดครัวเรือนในหน่วยบริการ ผ่าน 
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ : GIS System ราย

รายไตรมาส ผลการดำเนินงาน :การติดตามผล
การลงพิกัดฯ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มค. 
- มีค.62 หน่วยบริการ ที่จัดทำพิกัด

พบปัญหามีบ้านที่ลงพิกัด
ครัวเรือนผิด บ้านที่ยังไม่มีการ
ลงพิกัดครัวเรือนแจ้งหน่วย

พบปัญหามีบ้านที่ลงพิกัดครัวเรือนผิด 
บ้านที่ยังไม่มีการลงพิกัดครัวเรือนแจ้ง

สสจ.สุ่ม หน่วยบริการ เปิด 
Map รายกลุ่มผู้ป่วย และ
Latitude /Longitude ของ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ไตรมาส ( ร้อยละ 100 )  
ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มค - มีค.62 
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เมย.- มิย.62 
ครั้งที่ 3 ช่วงเดือน กค.- กย.62  
พบปัญหามีบ้านที่ลงพิกัดครัวเรือนผิด 
บ้านที่ยังไม่มีการลงพิกัดครัวเรือนแจ้ง
หน่วยบริการให้ปรับปรุงแก้ไข 

ครัวเรือน ครบถ้วน 100% ได้แก่
รพ.สต.กระแชง,รพ.สต.เชียงรากน้อย 
อ.สามโคก จำแนกรายอำเภอ ดังนี้ 
อ.เมือง = 92.75 % อ.คลองหลวง 
= 82.31 % อ.ธัญบุรี = 71.88 % 
อ.หนองเสือ = 98.06 % อ.ลาด
หลุมแก้ว = 81.72 % อ.ลำลูกกา = 
61.62 % อ.สามโคก = 88.27 % 
ครั้งที่ 1 ปี2562 (11 มีค 62) 
คะแนน จำนวน ร้อยละ 100 2 
2.56 80-99 65 83.33 60-79 
7 8.97 ต่ำกว่า 59 4 5.13 

บริการ(รพ.สต.)ให้ปรับปรุง
แก้ไข  

หน่วยบริการให้ปรับปรุงแก้ไข โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  
1.คุณภาพข้อมูล โดยสุ่มข้อมูลผ่าน
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ : GIS System 
ว่ามีความถูกต้องหรือไม่  
2.หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลมี
ความถูกต้อง ต่อยอดในการนำไปใช้กับ
งานประจำ(เยี่ยมบ้านฯ) ต่อไป 

หน่วยบริการ พบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล
หรือไม่ (ยังอยู่ ในขั้นตอน
การตรวจสอบ)  

6 สุ่ม การใช้ประโยชน์ในหน่วยบริการ  
6.1 การบันทึกพิกัดครัวเรือนในหน่วย
บริการ ผ่านระบบพิกัดภูมิศาสตร์ : GIS 
System สามารถนำไปใช้ในงานเยี่ยม
บ้าน ติดตามผู้บ้านในกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามผู้ป่วย ตามกลุ่มเป้าหมาย 
6.2 กลุ่มอายุ ในกลุ่มผู้ป่วย 
6.3 นำผลการบนัทึกพิกัดครัวเรือนใน
หน่วยบริการเดิม พัฒนาต่อยอด (รพท.) 
การเข้าถึง ผู้ป่วย stroke ผ่านระบบ 
EMS เชื่อมต่อ 1669 , การเยี่ยมบ้าน 
ผู้ป่วยติดเตียง  

รายไตรมาส การใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาจาก 
1.คุณภาพข้อมูล โดยสุ่มข้อมูลผ่าน
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ : GIS System 
ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ 2.หาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ต่อยอดในการนำไปใช้กับ
งานประจำ(เยี่ยมบ้านฯ) ต่อไป  

สสจ.สุ่ม หน่วยบริการ เปิด 
Map รายกลุ่มผู้ป่วย และ 
Latitude / Longitude ของ
หน่วยบริการ พบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือไม่ 
(ยังอยู่ ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบ)  

ใช้ข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมต่อฐาน 
ข้อมูล ผป. ศูนย์สั่งการ Pathum 
Thani TOT Help Call Center และ
โปรแกรม PCC Link ประชุมแนวทางฯ 
ระบบ TOT Help Call Center วันที่ 
26 มีนาคม 62  

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  จังหวัด : ปทุมธานี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว กานดาพร จีนสมุทร โทรศัพท์ : 02-5816454 ต่อ311 อีเมล์ : fda_pathum@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ศศิพร โลจายะ โทรศัพท์ : 0963247966 อีเมล์ : jee2507@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ 
ที่จะขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(งานสถานพยาบาล/ร้านยา/วัตถุ
ออกฤทธิ์/ยาเสพติด/ร้านนวด/สปา/
อาหาร/วัตถุอันตราย/เครื่องสำอาง/
เครื่องมือแพทย์) ณ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สำนกังานสาธารณสขุ
จังหวัดปทุมธานี 

ต.ค.61 – ก.ย.62 การให้คำปรึกษา คำแนะนำผู้ประกอบการ
ผ่านให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ และ
ผู้ประกอบการที่เดินทางเข้ามาสอบถาม ณ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สำนกังานสาธารณสขุจังหวัด
ปทุมธานี ที่จะขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
แบ่งออกเป็น 1.1 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่
จะดำเนินการขออนุญาต 1.2 ผู้ประกอบการ
รายเก่า ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
1.3 ผู้ประกอบการรายเดิมที่จะดำเนินการ
ยกเลิกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน
ผู้ประกอบการทั้งหมด 1,000 ราย 

ไม่พบปัญหา ในการให้คำปรึกษา
กับผู้ประกอบการ ที่จะขอ
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ 

การให้คำปรึกษา คำแนะนำ
ผู้ประกอบการผ่านให้ข้อมูลทาง
โทรศัพท์ และผู้ประกอบการที่
เดินทางเข้ามาสอบถาม ณ กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สำนกังาน
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ที่
จะขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
แบ่งออกเป็น  
1.1 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่
จะดำเนินการขออนุญาต  
1.2 ผู้ประกอบการรายเก่า ที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
1.3 ผู้ประกอบการรายเดิมที่

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 



 

204                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

จะดำเนินการยกเลิกผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 ถึงเดือนสิงหาคม 
2562 จำนวนผูป้ระกอบการ
ทั้งหมด 1,900 ราย 

2 รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารในการ
ขออนุญาติเปิดสถานประกอบการ 
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ (งาน
สถานพยาบาล/ร้านยา/วัตถุออก
ฤทธิ์/ยาเสพติด/ร้านนวด/สปา/
อาหาร/วัตถุอันตราย/เครื่องสำอาง/
เครื่องมือแพทย์)  

ต.ค.61 – ก.ย.62  จัดทำรายละเอียดพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
ทราบรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการขอ
อนุญาต และสามารถจัดเตรียมเอกสารได้
ครบถ้วน 

1. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ทำให้
เสียเวลาแก้ไขและจัดเตรียมใหม่
อีกครั้ง 2. เอกสารสำคัญที่
จำเป็นต้องใช้ บางรายการต้องมี
หน่วยงานรัฐบาล/บุคคลอื่น
รับรอง ยินยอม หรืออนุญาต
ก่อน เช่น เอกสารรับรองสถาน
ประกอบการจากเทศบาล/อบต. 
เอกสารหนังสือรับรองแรงม้าจาก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เอกสารสัญญาขยะติดเชื้อที่
รับรองจากบริษัทเอกชน/
เทศบาล ใบประกอบวิชาชีพจาก
แพทยสภา เอกสารยืนยันตัวตน
ที่ให้หัวหน้างานรับรอง เอกสาร
รับรองหลักสูตรนวด/สปา ฯลฯ 
ทำให้เอกสารไม่ครบถ้วน จึงไม่
สามารถอนุญาตได้  

จัดทำรายละเอียดพ.ร.บ.อำนวย
ความสะดวกของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
ทราบรายละเอียดเอกสารที่ต้อง
ใช้ในการขออนุญาต และ
สามารถจัดเตรียมเอกสารได้
ครบถ้วน 

1. ผู้ประกอบการกรอกข้อมูล
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ทำให้
เสียเวลาแก้ไขและจัดเตรียม
ใหม่อีกครั้ง 2. เอกสารสำคัญที่
จำเป็นต้องใช้ บางรายการต้อง
มีหน่วยงานรัฐบาล/บุคคลอื่น
รับรอง ยินยอม หรืออนุญาต
ก่อน เช่น เอกสารรับรองสถาน
ประกอบการจากเทศบาล/
อบต. เอกสารหนังสือรับรอง
แรงม้าจากสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด เอกสาร
สัญญาขยะติดเชื้อที่รับรองจาก
บริษัทเอกชน/เทศบาล ใบ
ประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา 
เอกสารยืนยันตัวตนที่ให้
หัวหน้างานรับรอง เอกสาร
รับรองหลักสูตรนวด/สปา ฯลฯ 
ทำให้เอกสารไม่ครบถ้วน จึงไม่
สามารถอนุญาตได้ 3. มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและ
แบบฟอร์มการขออนุญาต ทำ
ให้ผู้ประกอบการต้องแก้ไข
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เปลี่ยนแปลงตามและแก้ไขให้
ถูกต้อง 

3 ลงพื้นที่ออกตรวจสถาน
ประกอบการที่มาขออนุญาติของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (งาน
สถานพยาบาล/ร้านยา/วัตถุออก
ฤทธิ์/ยาเสพติด/ร้านนวด/สปา/
อาหาร/วัตถุอันตราย/เครื่องสำอาง/
เครื่องมือแพทย์) 

ตค.61 - กย.62 จัดคิวงานตารางการลงพื้นที่ล่วงหน้า 1 
สัปดาห์ โดยแบ่งการลงพื้นที่ตามประเภท
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้ - วันจันทร์ สำหรับ
ร้านนวด/สปา - วันอังคาร สำหรับงาน
อาหาร - วันพุธ สำหรับร้านยา/วัตถุออก
ฤทธิ์/ยาเสพติด - วันพฤหัสบดี สำหรับงาน
สถานพยาบาล - วันศุกร์ สำหรับงานวัตถุ
อันตราย/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์ และ
มีการแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบเตรียมความ
พร้อม ซึ่งลงพื้นที่ตรวจประเมินแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 720 แห่ง  

1. การนัดผู้ประกอบการไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
เนื่องจากไม่ว่าง ติดธุระ สถาน
ประกอบการไม่พร้อม 2. แผนที่
ไม่ชัดเจน ทำให้หลงทาง หรือไป
ถึงสถานประกอบการเวลาช้ากว่า
ที่วางแผนไว้ 

จัดคิวงานตารางการลงพื้นที่
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยแบ่ง
การลงพื้นที่ตามประเภท
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ) แยก
เจ้าหน้าที่ ออกเป็น 4 ทีมๆละ 
2 คน ลงพื้นที่ครอบคลุม ทุก
อำเภอ ตามตารางคิว ดังนี้ - วัน
จันทร์ สำหรับร้านนวด/สปา - 
วันอังคาร สำหรับงานอาหาร - 
วันพุธ สำหรับร้านยา/วัตถุออก
ฤทธิ์/ยาเสพติด - วันพฤหัสบดี 
สำหรับงานสถานพยาบาล - วัน
ศุกร์ สำหรับงานวัตถุอันตราย/
เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์ 
และมีการแจ้งผู้ประกอบการให้
ทราบเตรียมความพร้อม ซึ่งลง
พื้นที่ตรวจประเมินแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 1400 แห่ง  

1. การนัดผู้ประกอบการไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
เนื่องจากไม่ว่าง ติดธุระ สถาน
ประกอบการไม่พร้อม 2. แผน
ที่ไม่ชัดเจน ทำให้หลงทาง หรือ
ไปถึงสถานประกอบการเวลาช้า
กว่าที่วางแผนไว้ 3. มีการจัด
ประชุม หรืองานเฝ้าระวังหรือ
ออกจับด่วนเข้ามา ทำให้ต้อง
เลื่อนคิวการลงพื้นที่ผู้ประกอบ  

4 ออกใบอนุญาติ ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (งานสถานพยาบาล/ร้าน
ยา/วัตถุออกฤทธิ์/ยาเสพติด/ร้าน
นวด/สปา/อาหาร/วัตถุอันตราย/
เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์) 

ตค.61 - กย.62 ออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 
จำนวนทั้งหมด 1,650 ใบ 

1. ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ 
หากผู้ประกอบการไม่ทำการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 2. ใบอนุญาตบาง
รายการไม่สามารถออกได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจาก
เปน็รายการที่ยาก ซับซ้อน 
นอกเหนือจากรายการที่กำหนด

ออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 ถึงเดือนสิงหาคม 
2562 จำนวนทั้งหมด 2,350 
ใบ 

1. ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ 
หากผู้ประกอบการไม่ทำการ
แก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. 
ใบอนุญาตบางรายการไม่
สามารถออกได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ เนื่องจากเป็น
รายการที่ยาก ซับซ้อน 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ไว้ ต้องสอบถามหรือหารือกับกบ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
สำนักยา สำนักเครื่องสำอางและ
วัตถุอันตราย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เป็นต้น 

นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
ไว้ ต้องสอบถามหรือหารือกับ
กบหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สำนักยา สำนัก
เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เป็นต้น 3. ผู้ประกอบการแจ้ง
ยกเลิกคำขอรับใบอนุญาตของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเองโดยสมัคร
ใจ เนื่องจากเหตุผลบาง
ประการ 

5 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการมา
รับบริการ One Stop Service จาก
กิจกรรม ที่ 1 – 4 จึงได้จัดทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี ดังนี้ 
5.1 จัดทำแบบประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการ ณ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สำนกังานสาธารณสขุ
จังหวัดปทุมธานีแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ  
ส่วนที่ 1 คือ รายละเอียดผู้มารับ
บริการ และ 
ส่วนที่ 2 คือ ส่วนประเมินความพึง
พอใจ ในด้านต่างๆ ได้แก่  

5. จัดทำเอกสาร มีค.
62 5.1 จัดทำแบบ
ประเมิน ธค.61  

จัดทำแบบประเมินให้ผู้ประกอบการทำการ
ประเมิน 100 ชุด แบ่งระดับความพึงพอใจ 
4 ระดับ แบ่งออกเป็น ความพึงพอใจมาก
ที่สุด มาก น้อย และไม่พึงพอใจ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ  
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ที่ให้บริการ พบว่าส่วนมากร้อยละ 80 พึง
พอใจมาก  
2.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่าส่วนมากร้อยละ 75 พึงพอใจมาก  
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า
ส่วนมากร้อยละ 72 พึงพอใจมาก  
4. ด้านผลจากการให้บริการ พบว่าส่วนมาก
ร้อยละ 77 พึงพอใจมาก  

1. ผู้ประกอบการบางรายไม่
สะดวกในการตอบแบบประเมิน 
เนื่องจากเร่งรีบ ติดธุระ  
2. ผู้ประกอบการบางรายตอบ
แบบประเมินไม่ครบตามจำนวนข้อ 

จัดทำแบบประเมินให้
ผู้ประกอบการทำการประเมิน 
100 ชุด แบ่งระดับความพึง
พอใจ 4 ระดับ แบ่งออกเป็น 
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก 
น้อย และไม่พึงพอใจ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ  
1.ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
พบว่าส่วนมากร้อยละ 85 พึง
พอใจมาก  
2.ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ พบว่าส่วนมาก
ร้อยละ 79 พึงพอใจมาก  
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
พบว่าส่วนมากร้อยละ 75 พึง
พอใจมาก  

1. ผู้ประกอบการบางรายไม่
สะดวกในการตอบแบบประเมิน 
เนื่องจากเร่งรีบ ติดธุระ  
2. ผู้ประกอบการบางรายตอบ
แบบประเมินไม่ครบตามจำนวนข้อ 



 

207                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.1 การให้บริการของเจ้าหน้าที่/
บุคลากรที่ให้บริการ  
2.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ  
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
2.4 ด้านผลจากการให้บริการ 
ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 
มากที่สุด มาก น้อย และไม่พึงพอใจ 
รวมทั้งผู้มารับบริการสามารถแจ้ง
รายละเอียดข้อเสนอแนะอื่นๆ/
ความไม่พึงพอใจเพิ่มเติมได้ 
5.2 แจกแบบประเมินความพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริการทำการ
ประเมิน ความพึงพอใจหลังจากรับ
บริการ ณ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี โดยผู้รับบริการประเมิน 1 
ครั้ง/วันที่มารับบริการ หลังจาก
ประเมินแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ 

4. ด้านผลจากการให้บริการ 
พบว่าส่วนมากร้อยละ 78 พึง
พอใจมาก  
5. ภาพจังหวัด ทั้ง 4 ด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับ ความพึง
พอใจมาก ร้อยละ 79 ประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการ 4 
ระดับ ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ จำนวน มากที่สุด 90 - 
100 6 มาก 75 - 89 85 
น้อย 60 - 74 7 ไม่พอใจ ต่ำ
กว่า 60 2  

6 สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประเมิน รอบที่ 1 ช่วงเดือนมีนาคม 
62 นำผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำมา
พัฒนางาน รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆมาแก้ไขปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น 
พร้อมประเมินความพึงพอใจ ใน

รอบที่ 1 มีค.62 - 
รอบที่ 2 สค.-ก.ย.62 

จากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ
และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และ
พัฒนา พบว่ามีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ควรมีการขยายพื้นที่ห้อง OSSCเพิ่มเติม
จากเดิม  
2. ควรมีการขยายที่จอดรถ สำหรับ
ผู้ประกอบการที่มาติดต่อราชการ  

1. ข้อเสนอแนะบางรายการ ไม่
สามารถทำได้ทันที  

จากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เพื่อเสนอให้
ผู้บริหารรับทราบและหา
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 
และพัฒนา พบว่ามี
ข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ควรมีการขยายพื้นที่ห้อง 
OSSCเพิ่มเติมจากเดิม ทั้งโต๊ะ

1. ข้อเสนอแนะบางรายการ ไม่
สามารถทำได้ทันที ต้องมีการ
เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 



 

208                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

รอบที่ 2 ช่วงเดือน สิงหาคม – 
กันยายน 62 ต่อไป 

3. ควรมีจัดทำบัตรคิว เพื่อให้ทราบลำดับ
การมาติดต่อก่อน-หลัง 

รับคำขอ บริเวณเก้าอี้นั่งรอ 
บริเวณสำหรับจัดเตรียม
เอกสาร และเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกในการเตรียม
เอกสาร เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเครื่อง
สแกน  
2. ควรมีการขยายที่จอดรถ 
สำหรับผู้ประกอบการที่มา
ติดต่อราชการ  
3. ควรมีจัดทำบัตรคิว เพื่อให้
ทราบลำดับการมาติดต่อก่อน-
หลัง  
4.อยากให้พื้นที่ขอคำปรึกษา
แบบเป็นส่วนตัวเนื่องจากข้อมูล
ที่นำมาปรึกษาเป็นความลับ 
หรือเป็นนวตกรรมใหม่ล่าสุด 
จึงไม่ต้องการให้ผู้ผ฿่
ประกอบการรายอื่นทราบ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 79.20



 

209                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 21 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิจิตรสกุล โทรศัพท์ : 09 1827 9846 อีเมล์ : saksit.rojjanavijitsakul@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วลีย์ ไกรพจน์ โทรศัพท์ : 0809109976 อีเมล์ : waleetui@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาช่องทางการให้บริการ ส่วนงาน พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ผ่าน GROUP LINE 
APPLICATION และบริการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำ LINE Group ในชื่อ “นวดเพื่อ
สุขภาพ จ.อยุธยา” 

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 1 ต.ค. 61 -ไม่มี- ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผลรอบ ๖ 
เดือนแล้ว 

- 

2 จัดทำเอกสารที่สำคัญ ของ พรบ.
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559 ในรูปแบบอิเล็กโทรนิค 

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 31 ต.ค. 61 จัดการเอกสารเพิ่มเต็ม
ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผลรอบ ๖ 
เดือนแล้ว 

- 

3 จัดให้มีคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อ
ระบบอินเตอร์ไว้ให้บริการ สำหรับ
การทำธุรกรรม ออนไลน์ 

1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค. 62 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 31 ม.ค. 62 -ไม่มี- ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผลรอบ ๖ 
เดือนแล้ว 

- 

4 ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ LINE Group 
แก่ผู้ที่มารับบริการ และเพิ่มเป็นสมาชิก 

1 ม.ค. - 31 พ.ค. 62 โดยจัดการเป็น QR CODE เพิ่งให้ง่ายต่อการสแกน
เข้ากลุ่ม ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 1 ก.พ. 62  

-ไม่มี- ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผลรอบ ๖ 
เดือนแล้ว 

- 

5 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 62 - - ดำเนินการแล้วเสร็จ ภาพรวมการปะเมิน
ความพึงพอใจของการพัฒนาการให้บริการ

- 



 

210                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ในครั้งพบว่า ร้อยละ ๙๓.๓๓ พึงพอใจต่อ
การให้บริการ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 93.33 



 

211                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 21 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สราวุธ ควรเนตร โทรศัพท์ : 08 1948 1195 อีเมล์ : sarawutkhuan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วลีย์ ไกรพจน์ โทรศัพท์ : 0809109976 อีเมล์ : waleetui@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนา Aypho Application งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ 1 - 31 ต.ค. 61 วันที่ 22 ต.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(กกบ.) เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

-ไม่มี- ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงาน
ผลรอบ ๖ เดือนแล้ว 

- 

2 กำหนด Time Line ในการสรุป
รายงานการประชุม และส่งวาระ
การประชุมให้ทีมเลขานุการเพื่อ 
Upload File ให้รับรองรายงาน
การประชุม  

1 ต.ค. - 30 พ.ย 61 2.1 กำหนดเวลาในการสรุปรายงานการประชุม
เสร็จก่อนการประชุมครั้งต่อไป 7 วัน และการส่ง
วาระและเอกสารเข้าที่ประชุมทางเว็บรับส่งอย่าง
น้อย 5วันทำการก่อนการประชุม 2.2 วางรายงาน
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
(กวป.) หน้าเว็บ 7 วันก่อนการประชุม 2.3 วาง
เอกสารประอกบการประชุม กวป.โปร่งใสไร้
กระดาษ อย่างช้า 1 วัน ก่อนการประชุม  

มีการแก้ไขไฟล์ที่ upload แล้ว ทำให้
ข้อมูลไม่ตรงกัน แก้ไขโดยให้กลุ่มงาน
ต้องการแก้ไขไฟล์ แจ้งที่ประชุมทราบ 
แล้วส่งไฟล์ที่ update แล้ว เข้ากลุ่มไลน์ 
“กวป”  

ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงาน
ผลรอบ ๖ เดือนแล้ว 

- 

3 ประสานคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล (กวป.) เพื่อ

1 ต.ค. - 30 พ.ย 61 ประสานคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
กำหนด User/Password เพื่อ Login เข้ารับรอง
รายงานการประชุม (กวป.) จำนวน 50 คน ดังนี้  

บางคนลืม User/Password ต้อง
ประสาน IT แก้ไขให้ 

ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงาน
ผลรอบ ๖ เดือนแล้ว 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กำหนด User ที่ Login เพื่อใช้ใน
การเข้ารับรองรายงานการประชุม 

-นพ.สสจ 1 คน  
-รอง นพ.สสจ 4 คน  
-หน.กลุ่มงาน 13 คน  
-ผอ.รพ 16 คน  
-สสอ. 16 คน  

4 เขียน Aypho Application 
พร้อมจัดทำคู่มือหรือวีดิโออธิบาย
วิธีการใช้งาน 

1 ธ.ค - 31 ธ.ค. 61 เขียน AYPHO Application โดยทีมไอที ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พร้อมทั้งจัดทำวีดิโอเพื่อเป็นคู่มือการใช้งาน  

-ไม่มี- ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงาน
ผลรอบ ๖ เดือนแล้ว 

- 

5 ทดสอบการใช้งาน ตรวจสอบผู้
เข้าใช้งานและข้อผิดพลาด  

1 ธ.ค - 31 ธ.ค. 61 ทดสอบการใช้งานตั้งแต่สิ้นเดือนธ.ค 61 - ม.ค 
62 และปรับปรุงรายงานผลการรับรองรายงาน
การประชุมให้แสดงผู้ที่รับรองและผู้ที่แก้ไขรายงาน
การประชุม ในเดือน ก.พ 62 

ตรวจสอบผลการรับรองรายงานการ
ประชุมค่อนข้างยาก จึงปรับเป็นการ
ตรวจสอบผลเป็นตำแหน่งของผู้รับรอง
รายงานการประชุม 

ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงาน
ผลรอบ ๖ เดือนแล้ว 

- 

6 คณะกรรมการวางแผนและและ
ประเมินผล (กวป.) ใช้งาน 
Aypho Application รายเดือน 

1 ม.ค - 30 ก.ย 62 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ใช้ 
AYPHO Application รายเดือนในการรับรอง
รายงานการประชุม กวป.ทุกเดือน  

-ไม่มี- ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงาน
ผลรอบ ๖ เดือนแล้ว 

- 

7 ประเมินความพึงพอใจ  1 เม.ย. - 31 พ.ค 62 - - ประเมินผลเป็นความพึงพอใจทั้ง 
๓ ระดับ คือ พอใจมาก (๓), 
พอใจ (๒) และ ไม่พอใจ (๑) - 
ความพึงพอใจ ด้านความสะดวก 
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา 
พอใจมาก ร้อยละ ๙๓.๙๔, 
พอใจ ร้อยละ ๖.๐๖ - ความพึง
พอใจ ด้านมีความสะดวกรวดเร็ว
ไม่ต้องขอเอกสารในวันประชุม 
พอใจมาก ร้อยละ ๗๘.๗๙, 
พอใจ ร้อยละ ๒๑.๒๑ - ความพึง
พอใจ ด้านไม่จำกัด Platform 
ใช้ได้ทั้ง PC, Notebook, 

- 



 

213                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

Mobile Phone, Tablet พอใจ
มาก ร้อยละ ๙๐.๙๑, พอใจ ร้อย
ละ ๙.๐๙ - ความพึงพอใจ ด้าน
ลดปริมาณการใช้กระดาษ พอใจ
มาก ร้อยละ ๙๐.๙๑, พอใจ ร้อย
ละ ๖.๐๖, ไม่พอใจ ร้อยละ 
๓.๐๓ ความพึงพอใจภาพรวม - 
พอใจมาก ร้อยละ ๘๘.๖๔ - 
พอใจ ร้อยละ ๑๐.๖๑ - ไม่พอใจ 
ร้อยละ ๐.๗๖ (เกณฑ์การให้
คะแนน ๐.๒ ร้อยละ ๖๕, ๐.๓ 
ร้อยละ ๗๕, ๐.๔ ร้อยละ ๘๕) 

8 นำผลการประเมินความพึงพอใจ 
มาพัฒนา 

1 มิ.ย - 31 ส.ค 62 - - ๑. สร้างปุ่มขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม เพื่อให้อำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้ขอแก้ไขรายงาน
ให้สามารถพิมพ์รายละเอียดการ
ขอแก้ไขรายงานการประชุมได้ 
๒. ขยายการใช้ระบบ AYPHO 
Connect มาใช้ในเวทีการ
ประชุมอื่นๆ ในจังหวัด 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



 

214                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  จังหวัด : ลพบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุดารัตน์ ลิจุติภูมิ โทรศัพท์ : 086-4031788 อีเมล์ : sdr_2511@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ฉวีวรรณ ทองทาสี โทรศัพท์ : 096-6198293 อีเมล์ : vee_wan49@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Lopburi Health Care (LHC) งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ทบทวน ศึกษาระบบรายงาน HDC 
และพัฒนาโปรแกรมสำหรับรายงาน
ข้อมูล Lopburi Health Care (LHC) 

กุมภาพันธ์ 2562 พัฒนาโปรแกรม LHC และชี้แจงหัวหน้าทุก
กลุ่มงานรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการ
บันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 
2562 

ไม่มี 

2 ติดตั้งโปรแกรมสำหรับรายงานข้อมูล 
Lopburi Health Care (LHC) ให้แม่
ข่าย/ลูกข่าย และให้กลุ่มเป้าหมายคีย์
ข้อมูลลงในโปรแกรม 

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
2562 

ติดตั้งโปรแกรม พร้อมดำเนินการ ไม่มี ผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอบันทึก
ข้อมูลโดยตรวจสอบจากกลุ่มงานที่
รับผิดชอบในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับไม่ให้ความ
สนใจเท่าที่ควร 

3 กำกับติดตาม ให้คำแนะนำการ
ดำเนินงาน และสนับสนุนการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

กุมภาพันธ์-กันยายน 
2562 

สรุปผลการบันทึกโดยติดตามความครบถ้วน
และทันเวลาของการรายงาน รายกลุ่มงาน
และรายอำเภอ ในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน 

ไม่มี ผู้ติดตามกำกับหลักคือกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบในแต่ละห้อง
ขาดการเร่งรัดติดตามผลการ
ดำเนินงานที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  จังหวัด : ลพบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อลงกรณ์ นิติธัญญรัตนา โทรศัพท์ : 084-0218927 อีเมล์ : puen22@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ฉวีวรรณ ทองทาสี โทรศัพท์ : 096-6198293 อีเมล์ : vee_wan49@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ
สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการ
สุขภาพเบ็ดเสร็จประจำปี
งบประมาณ 2562 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 
2561 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำโครงการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ 
ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จและได้รับอนุมัติ
โครงการในเดือนตุลาคม 2561 

ไม่มี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำโครงการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ 
ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จและได้รับอนุมัติ
โครงการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ และรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรกแล้ว 

ไม่มี 

2 ประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบงาน
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อวาง
แผนการดำเนินงานและทบทวน
ข้อมูลของปีงบประมาณ 2561 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 
2561 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคประชุมทีมงานเพื่อ
วางแผน 2 ครั้ง คือ 1. วันที่ 14 สิงหาคม 
2561 2. วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

ไม่มี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคประชุมทีมงานเพื่อ
วางแผน ๒ ครั้ง คือ  
๑. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  
๒. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (รายงานผลแล้วใน
รอบ ๖ เดือนแรก)  

ไม่มี 

3 จัดทำแบบประเมินความพึง
พอใจ  

ตุลาคม - พฤศจิกายน 
2561 

ผู้รับผิดชอบงานได้ปรับปรุงและพัฒนา
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับกระบวนงานและ
ได้จัดทำแบบสอบถามใน 2 รูปแบบ คือ  

ไม่มี ผู้รับผิดชอบงานได้ปรับปรุงและพัฒนา
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับกระบวนงานและ
ได้จัดทำแบบสอบถามใน ๒ รูปแบบ คือ  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. รูปแบบเอกสาร สำหรับผู้มารับบริการที่ไม่มี
อุปกรณ์ (Smart Phone)  
2. รูปแบบการตอบในระบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Google forms  

๑. รูปแบบเอกสาร สำหรับผู้มารับบริการที่ไม่มี
อุปกรณ์ (Smart Phone)  
๒. รูปแบบการตอบในระบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Google forms ๓.ปรับปรุงแบบ
ประเมินความพึงพอใจจากผลการประเมินใน
รอบ ๖ เดือนแรก  

4 รวบรวมแบบประเมินความพึง
พอใจ ประเมินผลการสำรวจ 
และวิเคราะห์ผลการสำรวจ 

ธันวาคม 2561-
สิงหาคม 2562 

ผลการดำเนินงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่ามีผู้มารับบริการที่สละ
เวลาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๔๐ ราย 
รายละเอียดดังนี้  
๑. เพศของผู้มารับบริการ : ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจำนวน ๙๐ ราย (คิดเป็น ๖๔.๓ %)  
๒. ช่วงเวลาที่มีผู้มารับบริการมากที่สุด : ช่วงที่
มีผู้มารับบริการมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๑ จำนวน ๕๓ ราย (คิดเป็น ๓๗.๙ %) 
ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวได้ปรับปรุงเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนจากการบันทึกข้อมูลวันที่มารับ
บริการในระบบแล้ว  
๓. ช่วงอายุของผู้มารับบริการ : ผู้มารับบริการ
ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี (คิดเป็น 
๔๐.๗%)  
๔. การศึกษาสูงสุด : ผู้รับบริการส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ระดับปริญญาตรี
จำนวน ๘๓ ราย (คิดเป็น ๕๙.๓ %)  
๕. ประเด็นที่มาติดต่อรับบริการ : ประเด็นที่มี
การติดต่อมากที่สุดคือ พรบ.ยา จำนวน ๔๔ 
ราย (คิดเป็น ๓๑.๔ %)  

๑. ระบบลงวันที่ของรูปแบบ 
Google Form สร้างความ
สับสนระหว่างข้อมูลของวัน
และเดือน (เดือน/วัน/ปี) 
ส่งผลให้การลงข้อมูลเกิด
ความผิดพลาดขึ้นได้  
๒. การติดต่อรับบริการส่วน
ใหญ่เป็นการใช้บริการต่อ
อายุใบอนุญาตที่มักจะมาใน
ช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี 
(ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม) 
ทำให้เกิดความแออัดของ
สถานที่ให้บริการ ความไม่
เพียงพอของเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ไม่มีพื้นที่นั่งพักรอ
ระหว่างรอรับบริการ และ
ความไม่เพียงพอของสถานที่
จอรถ  
๓. ปัญหาอาคารสถานที่
สำหรับติดต่อราชการและ
พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอมา
จากการก่อสร้างอาคารใหม่ 
๔. ความไม่เพียงพอของ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการตั้งแต่เดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
พบว่ามีผู้มารับบริการที่สละเวลาเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น ๖๗ ราย รายละเอียดดังนี้  
๑. เพศของผู้มารับบริการ : ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจำนวน ๓๕ ราย (คิดเป็น ๕๒.๒ %)  
๒. ช่วงเวลาที่มีผู้มารับบริการมากที่สุด : ช่วงที่
มีผู้มารับบริการมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ ราย (คิดเป็น ๒๖.๙ %)  
๓. ช่วงอายุของผู้มารับบริการ : ผู้มารับบริการ
ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน 
๒๔ ราย (คิดเป็น ๓๕.๘ %)  
๔. การศึกษาสูงสุด : ผู้รับบริการส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ระดับปริญญาตรี
จำนวน ๔๐ ราย (คิดเป็น ๕๙.๗ %)  
๕. ประเด็นที่มาติดต่อรับบริการ : ประเด็นที่มี
การติดต่อมากที่สุดคือ พรบ.สถานพยาบาล 
จำนวน ๒๗ ราย (คิดเป็น ๔๐.๓ %)  
๖. ประเภทการเข้ารับบริการ ประเภทที่มีการ
ติดต่อมากที่สุด คือ การขออนุญาต จำนวน 
๒๕ ราย (คิดเป็น ๓๗.๓ %)  

๑. ผู้มารับบริการส่วน
ใหญ่ไม่ได้เข้าร่วม
ประเมินความพึง
พอใจเนื่องจากไม่มีที่
จอดรถจึงต้องเร่งรีบ
เพราะเกรงว่าจะจอด
รถบังผู้อื่นหรือจอกใน
บริเวณห้ามจอดจึงทำ
ให้ผู้เข้าร่วมประเมิน
น้อยกว่าผู้เข้ามารับ
บริการจริงมาก  
๒. ปัญหาอาคาร
สถานที่สำหรับติดต่อ
ราชการและพื้นที่จอด
รถไม่เพียงพอมาจาก
การก่อสร้างอาคาร
ใหม่  
๓. ความไม่เพียงพอ
ของอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกต่างๆที่
ใช้สนับสนุนกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

๖. ประเภทการเข้ารับบริการ ประเภทที่มีการ
ติดต่อมากที่สุด คือ การต่ออายุใบอนุญาต 
จำนวน ๘๑ ราย (คิดเป็น ๕๗.๙ %)  
๗. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการมี
การประเมินทั้งสิ้น ๗ หัวข้อ คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน  
   ๗.๑ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้
ให้บริการ เฉลี่ย ๔.๕๗ คะแนน  
   ๗.๒ ความเต็มใจและความพร้อมในการ
ให้บริการ เฉลี่ย ๔.๖๕ คะแนน  
   ๗.๓ ความสุภาพในการให้บริการ เฉลี่ย 
๔.๖๗ คะแนน  
   ๗.๔ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น ตอบถาม การให้คำแนะนำ เฉลี่ย ๔.๖๑ 
คะแนน  
   ๗.๕ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หา
ผลประโยชน์ทางมิชอบ เฉลี่ย ๔.๖๔ คะแนน 
   ๗.๖ ความรวดเร็วในการให้บริการ เฉลี่ย 
๔.๖๔ คะแนน  
   ๗.๗ การให้บริการตามลำดับก่อน-หลังของผู้
มารับบริการ เฉลี่ย ๔.๖๙ คะแนน  
๘.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสถานที่มารับ
บริการ มีการประเมินทั้งสิ้น  
   ๘.๑ สถานที่จอดรถ เฉลี่ย ๓.๖๒ คะแนน 
   ๘.๒ ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ เฉลี่ย ๔.๑๗ 
คะแนน  

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ต่างๆที่ใช้สนับสนุนกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ
ให้บริการไม่เพียงพอและ
ค่อยข้างช้าไม่ทันต่อการ
ให้บริการ  

๗. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการมี
การประเมินทั้งสิ้น ๗ หัวข้อ คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน  
   ๗.๑ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้
ให้บริการ เฉลี่ย ๔.๗๖ คะแนน  
   ๗.๒ ความเต็มใจและความพร้อมในการ
ให้บริการ เฉลี่ย ๔.๘๐ คะแนน  
   ๗.๓ ความสุภาพในการให้บริการ เฉลี่ย 
๔.๘๖ คะแนน  
   ๗.๔ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น ตอบถาม การให้คำแนะนำ เฉลี่ย ๔.๗๓ 
คะแนน 
   ๗.๕ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หา
ผลประโยชน์ทางมิชอบ เฉลี่ย ๔.๘๑ คะแนน 
   ๗.๖ ความรวดเร็วในการให้บริการ เฉลี่ย 
๔.๘๑ คะแนน  
   ๗.๗ การให้บริการตามลำดับก่อน-หลังของผู้
มารับบริการ เฉลี่ย ๔.๘๐ คะแนน  
๘.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสถานที่มารับ
บริการ มีการประเมินทั้งสิ้น  
   ๘.๑ สถานที่จอดรถ เฉลี่ย ๒.๖๗ คะแนน 
   ๘.๒ ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ เฉลี่ย ๓.๙๓ 
คะแนน  
   ๘.๓ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการ เช่น ปากกา หรือ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เฉลี่ย ๔.๓๙ 
คะแนน  

ใช้สำหรับให้บริการไม่
เพียงพอและค่อยข้าง
ช้าไม่ทันต่อการ
ให้บริการ  



 

218                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

   ๘.๓ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการ เช่น ปากกา หรือ
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เฉลี่ย ๔.๓๙ 
คะแนน  
   ๘.๔ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 
เฉลี่ย ๔.๔๐ คะแนน 
   ๘.๕ ความเป็นระเบียบของจุดให้บริการ 
เฉลี่ย ๔.๓๖ คะแนน  
   ๘.๖ ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 
เฉลี่ย ๔.๔๖ คะแนน  
๙. คะแนนภาพรวมของการเข้ารับบริการ 
เฉลี่ย ๔.๖๑ คะแนน 

   ๘.๔ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 
เฉลี่ย ๔.๗๒ คะแนน  
   ๘.๕ ความเป็นระเบียบของจุดให้บริการ 
เฉลี่ย ๔.๖๓ คะแนน  
   ๘.๖ ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 
เฉลี่ย ๔.๗๓ คะแนน  
๙. คะแนนภาพรวมของการเข้ารับบริการ 
เฉลี่ย ๔.๓๖ คะแนน  

5 กำหนดมาตรการในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี 

ธันวาคม 2561-
สิงหาคม 2562 

๑. ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ
เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลลง  
๒. ส่วนการประเมินความพึงพอใจในส่วนของผู้
ให้บริการคะแนนความเหมาะสมในการแต่ง
กายของผู้ให้บริการมีน้อยที่สุด เนื่องจาก
ผู้รับบริการรายใหม่มักสับสนและไม่ทราบว่า
ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ท่านใด หากมีรูปแบบของ
ชุดหรืออุปกรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์จะสามารถทำ
ให้ผู้มาติดต่อรับบริการรายใหม่สามารถเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น  
๓. ด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากเป็นภาวะที่มี
การก่อสร้างทำให้มีพื้นที่จำกัดและอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ประเด็นนี้ต้อง
รอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและปรับปรุง
ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จอีกครั้ง โดยเห็น
ควรให้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น สถานที่จอดรถเพียงพอ ป้ายบอก

การก่อสร้างอาคารทำให้ยัง
ไม่สามารถปรับปรุง 
ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ
ได้จนกว่าอาคารจะสร้าง
เสร็จ 

๑. ประชุมทีมเพื่อทบทวนข้อมูลและพัฒนา
แบบสอบถามให้เหมาะสมมากขึ้น สำหรับใช้ใน
ปีงบประมาณต่อไป  
๒. ส่วนการประเมินความพึงพอใจในส่วนของผู้
ให้บริการคะแนนความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบถาม การให้คำแนะนำ ได้
น้อยที่สุด (๔.๗๓ คะแนน) เนื่องจากมีการ
อัพเดทกฎหมายใหม่และแนวทางการดำเนิน
ใหม่จากกระทรวงซึ่งแนวทางบางอย่ายังไม่ชัด 
๓. ด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากเป็นภาวะที่มี
การก่อสร้างทำให้มีพื้นที่จำกัดและอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ประเด็นนี้ต้อง
รอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและปรับปรุง
ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จอีกครั้ง โดยเห็น
ควรให้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น สถานที่จอดรถเพียงพอ ป้ายบอก
ทางที่มองเห็นได้ชัดเจน ควรจัดให้ศูนย์บริการ

การก่อสร้างอาคารทำ
ให้ยังไม่สามารถ
ปรับปรุง ศูนย์บริการ
สุขภาพเบ็ดเสร็จได้
จนกว่าอาคารจะสร้าง
เสร็จ 



 

219                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทางที่มองเห็นได้ชัดเจน ควรจัดให้ศูนย์บริการ
สุขภาพเบ็ดเสร็จอยู่ใกล้บริเวณจอดรถเพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการติดต่อราชการและช่วยลด
ความแออัดลงได้ และควรมีการสนับสนุน
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการเช่น
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและรวดเร็ว เป็นต้น 

สุขภาพเบ็ดเสร็จอยู่ใกล้บริเวณจอดรถเพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการติดต่อราชการและช่วยลด
ความแออัดลงได้ และควรมีการสนับสนุน
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการเช่น
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและรวดเร็ว เป็นต้น  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 87.20



 

220                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  จังหวัด : สระบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย วิสุทธิ์ สุกรินทร์ โทรศัพท์ : 0823560010 อีเมล์ : wiser.wiser@ymail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ปนัดดา ชละเอม โทรศัพท์ : 0815757551 อีเมล์ : da-2522@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ สนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ : 217600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมสนับสนุนที่รองรับมูลฝอยติดเชื้อ
แก่ รพ.สต. 126 แห่ง  

ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกุมพา
พันธ์ ๒๕๖๒ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

2 ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  

ธันวาคม ๒๕๖๑  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  จังหวัด : สระบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สราวุธ ภูวสันติ โทรศัพท์ : 0819303619 อีเมล์ : tusaraburi@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ปนัดดา ชละเอม โทรศัพท์ : 0815757551 อีเมล์ : da-2522@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรม
เชิงปฏิบัติการใช้งานการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพด้วย โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting  

ธันวาคม ๒๕๖๑ – 
มกราคม๒๕๖๒ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 1. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพด้วย โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2. มีการส่งมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook กล้อง Web 
Conference และMicrophone ให้หน่วยงานระดับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระดับโรงพยาบาลและ
ระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่งๆละ ๑ 
เครื่อง รวม ๒๖ เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดประชุม
ทางไกล ๓. มีการจัดซื้อแพ็คเกจห้องประชุมออนไลน์ 
zoom cloud meetings เพื่อเพิ่มจำนวน User 
และระยะเวลาการประชุมแบบไม่จำกัดเวลา  

ปัญหาอุปสรรค คือยังมีการใช้งาน
ไม่มาก อาจเนื่องจากยังไม่มี
มาตรการที่เข็มงวดและชัดเจนใน
การบังคับใช้งาน ในปีงบประมาณ 
2563 จะมีมาตรการให้ทุกกลุ่มงาน
ใช้ระบบ Zoom Cloud Meeting 
ในการติดตาม ควบคุม กำกับ หรือ
ชี้แจงนโยบาย หรืออบรที่ไม่ต้องใช้
อุปกรณ์พิเศษ หรือการประชุมที่
ต้องใช้การฝึกปฏิบัติ ให้มากขึ้น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

222                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัด : สิงห์บุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ,ควบคุมโรคไม่ติดต่อ,ทันตสาธารณสุข,สื่อสารองคก์ร - โทรศัพท์ : 036813493 อีเมล์ : singmoph@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. สุขสันติ พักธรรมนัก โทรศัพท์ : 0812945494 อีเมล์ : psooksanti@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : 3 อ.3 ส. สร้างสุข งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ส่งเสริมการดำเนินงาน 3 อ.3 ส.
(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ลด
สูบบุหรี่ ลดดื่มสุรา ลดพฤติกรรม
เสี่ยง เจ้าหน้าที่ในสสจ. 

ต.ค.-ก.ย. หัวข้อกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม 

2 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง 3 อ. 3 ส. ต.ค.-ก.ย. จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องอาหาร/ โรคอ้วนลงพุง - จัดตั้งกลุ่มไลน์HAPPY HEALTHY เพื่อแชร์
ความรู้การเลือกรับประทานอาหาร การออก
กำลังกาย ฯลฯ 

ไม่มี 

3 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการออกกำลัง
กาย 

ต.ค.-ก.ย. เจ้าหน้าที่เดินออกกำลังรอบสำนกังานในช่วง
เย็น 

- เจ้าหน้าที่เดินออกกำลังรอบสำนกังานในช่วง
เย็น 

ไม่มี 

4 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายที่
หน่วยงานอื่นจัด 

ต.ค.-ก.ย. ร่วมกิจกรรมปั่น ปั่น ปั่น ตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง ที่สนามกีฬาอ.อินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 

ภาระงานทำให้ออกกำลัง
กายไม่สม่ำเสมอ 

ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ต่างๆรวมทั้งกิจกรรมออกกำลังทุกวันพุธตาม
นโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

ไม่มี 



 

223                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ อาทิ 
อาหาร การออกกำลังกาย การผ่อน
คลายความเครียด 

ต.ค.-ก.ย. ยังไม่มีท่านใดขอรับคำปรึกษา - ให้คำปรึกษารายบุคคล 2 ราย ไม่มี 

6 อาหารว่าง หวานพอดีที่ 4 กรัม ต.ค.-ก.ย. การจัดอาหารว่างในการประชุมต่างๆของสสจ.
สิงห์บุรี จะจัดอาหารว่างเป็นขนมไทย ผลไม้ 
น้ำเปล่า และถ้ามีจัดเลี้ยงกาแฟจะกำหนด
น้ำตาลที่ซองละ 4 กรัม 

- การจัดอาหารว่างในการประชุมต่างๆของสสจ.
สิงห์บุรี จะจัดอาหารว่างเป็นขนมไทย ผลไม้ 
น้ำเปล่า และถ้ามีจัดเลี้ยงกาแฟจะกำหนด
น้ำตาลที่ซองละ 4 กรัม 

ไม่มี 

7 ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรใน
สสจ.สิงห์บุรี พ.ย.61 และ
ประเมินผลBMIซ้ำในเดือน มี.ค.และ 
ส.ค.62 

พ.ย.61,มี.ค.และ ส.ค.
62 

จากการตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อพ.ย.60
เจ้าหน้าที่มีBMI ปกติ ร้อยละ36.8 และจาก
การสำรวจภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ ในเดือน
มี.ค.62 พบเจ้าหน้าที่มีBMIปกติ ร้อยละ 
37.7 (เพิ่มขึ้น1.1) 

- มีการชั่งน้ำหนักเพื่อประเมิน BMI เจ้าหน้าที่ 
พบมีBMIปกติ ร้อยละ 38 (เพิ่มขึ้น2.8 ตั้งแต่
เริ่มโครงการ) 

ไม่มี 

8 สวดมนต์ทุกเช้า ต.ค.-ก.ย. มีการเปิดเทปสวดมนต์ทุกเช้า - มีการเปิดเทปสวดมนต์ทุกเช้า ไม่มี 

9 ทำบุญและกิจกรรมสันทนาการวัน
สำคัญ 

ม.ค.,เม.ย. ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาเข้าวัดทำบุญ
ทุกครั้ง 

- ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาเข้าวัดทำบุญ
ทุกครั้ง 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 2.8 



 

224                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัด : สิงห์บุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : - กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โทรศัพท์ : 036813502 อีเมล์ : singmoph@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. สุขสันติ พักธรรมนัก โทรศัพท์ : 0812945494 อีเมล์ : psooksanti@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำแผนปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอย 
และลดการใช้ถุงพลาสติกของหน่วยงาน 
เพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรถือ
เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยมี
ผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ 

ม.ค. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยฯ โดยมีท่าน นพ.สสจ.ให้ความ
เห็นชอบ 

- มีแผนปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการ
ใช้ถุงพลาสติกของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี เพื่อเป็นแนวทางและกรอบ ให้บุคลากร
ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน 

ไม่มี 

2 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การ
เป็นประธานคณะทำงานและผู้แทนจำกบุ
คลกรทุกระดับและทุกฝ่าย 

ก.พ. แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีท่าน นพ.สสจ.สิงห์บุรี 
เป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มงานใน 
สสจ.สิงห์บุรี เป็นคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เป็นคณะทำงานและ
เลขานุการ 

- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีท่าน นพ.สสจ.สิงห์บุรี 
เป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มงานใน 
สสจ.สิงห์บุรี เป็นคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เป็นคณะทำงานและ
เลขานุการ 

ไม่มี 

3 สำรวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณ
ขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก
หูหิ้ว และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
ของหน่วยงำน 

ก.พ.-ก.ย. มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูล
ฝอย รายวัน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.62 (เฉพาะ
วันทำการ) 

- สำรวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
รายวัน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.62 -ปัจจุบัน(เฉพาะ
วันทำการ) จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณขยะแต่ละประเภทมีแนวโน้มลดลง 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ผู้บริหารองค์การมีการสื่อสารให้บุคลากร
ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบาย
การลดการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

ก.พ. นพ.สสจ.สิงห์บุรีมีการสื่อสารและมอบนโยบาย
ฯในวันที่ 18 มี.ค.2562 ให้แก่บุคลาการใน
สสจ.สิงห์บุรี 

- นพ.สสจ.สิงห์บุรีมีการสื่อสารและมอบนโยบายฯ
ในวันที่ 18 มี.ค.2562 ให้แก่บุคลาการในสสจ.
สิงห์บุรี 

ไม่มี 

5 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการลดการใช้ถุงพลาสติก 
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

มี.ค ประชุมชี้แจงและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน 
สสจ.สิงห์บุรีในวันที่ 18 มีนาคม2562 

- ประชุมชี้แจงและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน สสจ.
สิงห์บุรีในวันที่ 18 มีนาคม2562 

ไม่มี 

6 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชน
ที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 

มี.ค-ก.ย. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้บุคลากรและ
ประชาชนที่มาใช้บริการผ่านทางป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้บุคลากรและ
ประชาชนที่มาใช้บริการผ่านทางป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่มี 

7 ส่งเสริมสนับสนุนให้คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตาม
ความเหมาะสมของหน่วยงาน 

มี.ค-ก.ย. จัดวางถังขยะแยกประเภทขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย และขยะอินทรีย์ เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในหน่วยงาน 

- จัดวางถังขยะแยกประเภทขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย และขยะอินทรีย์ เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะในหน่วยงาน 

ไม่มี 

8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ลดการใช้ถุงพลาสติก
บรรจุอาหารในร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งใน
หน่วยงาน และงดนำโฟมบรรจุอาหารเข้า
มาในหน่วยงาน 

มี.ค-ก.ย. จัดทำข้อตกลงกับร้านค้าที่ตั้งอยู่ ในหน่วยงาน 
จำนวน 1 ร้าน ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและงด
ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

- จัดทำข้อตกลงกับร้านค้าที่ตั้งอยู่ ในหน่วยงาน 
จำนวน 1 ร้าน ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้
กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

ไม่มี 

9 ส่งเสริมสนับสนุนใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการ
ใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

มี.ค-ก.ย. มีการรณรงค์เจ้าหน้าที่ให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อ
ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

- มีการรณรงค์เจ้าหน้าที่ให้ใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อ
ลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

ไม่มี 

10 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า 
ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลาสติกหู
หิ้ว 

มี.ค-ก.ย. มีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าและภาชนะที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- มีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าและภาชนะที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 2 มาตรการ
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  จังหวัด : อ่างทอง เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 10 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ทวีป ทองเนื้อแปด โทรศัพท์ : 08 9992 6177 อีเมล์ : taweeb@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายอนุสรณ์ สุกสีเหลือง โทรศัพท์ : 08 8758 4146 อีเมล์ : suksee.sorn@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง งบประมาณ : 2625 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้
งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (เป็นโครงการที่
ดำเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2561)* 

20 สิงหาคม 2561 หน่วยงานในสังกัด สสจ.อ่างทอง ประกอบด้วย  
- สสจ.อ่างทอง และกลุ่มงาน/งาน ทุกกลุ่มงาน  
- โรงพยาบาลอ่างทอง  
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๗ แห่ง  
- โรงพยาบาลชุมชน ๖ แห่ง มีผู้ข้าร่วมประชุม 
จำนวน ๕๐ คน ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้
โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิทยากร
จากสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข - กำหนด
ผู้รับผิดชอบงาน  
- สร้าง Username Password 

ไม่พบ หน่วยงานในสังกัดให้โปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ทุกแห่ง (สสจ.และกลุ่มงาน 
รพท./รพช. และ สสอ.)  
- กำหนดผู้รับผิดชอบงาน  
- สร้าง Username Password  

- ไม่พบ 

2 ชี้แจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สสจ.
อ่างทอง  

26 กันยายน 2561 ชี้แจงในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารของ 
สสจ.อ่างทอง เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบในการใช้
งานโปรแกรมสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ กำหนด
กรอบระยะเวลา (Timeline) และเริ่มใช้งานระบบ 

ไม่พบ ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบในการใช้งาน
โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กำหนด
กรอบระยะเวลา (Timeline) และเริ่มใช้
งานระบบ 

- ไม่พบ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 จัดประชุมผู้รับผิดชอบในการใช้
งานโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4 มกราคม 2562 จัดประชุมผู้รับผิดชอบฯ จากทุกหน่วยงานในสังกัด 
สสจ.อ่างทอง จำนวน ๕๐ คน  
- เพื่อรับฟังปัญหาการใช้งานโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมและวิธีการ
แก้ไขปัญหา  

ไม่พบ - รับฟังปัญหาการใช้งานโปรแกรมสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
และวิธีการแก้ไขปัญหา  

- ไม่พบ 

4 ใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน 
สสจ. โรงพยาบาล และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ใน
การออกเลขรับ-ส่ง หนังสือใน
ระบบ 

มกราคม 2562 จัดประชุมผู้รับผิดชอบฯ จากทุกหน่วยงานในสังกัด 
สสจ.อ่างทอง จำนวน ๕๐ คน เพื่อประเมินผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้  
ระดับดี  สสอ.สามโก้ สสอ.ป่าโมก สสอ.ไชโยสสอ.
วิเศษชัยชาญ สสอ.โพธิ์ทองรพ.ป่าโมก รพ.สามโก้ 
รพ.ไชโย รพ.วิเศษชัยชาญ และกลุ่มงานใน สสจ. 
ระดับเริ่มต้นใช้งาน สสอ.แสวงหา สสอ.เมือง
อ่างทอง รพ.แสวหา รพ.โพธิ์ทองสามโก้ รพ.ไชโย 
ระดับยังไม่ได้ใช้งาน รพ.อ่างทอง  

- บางหน ่วยงานไม ่ยอมรับ
หนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
- ใช้สมุดทะเบียนรับหนังสือ 
แทน การรับหนังสือผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับดี - ทุกหน่วยงาน - ไม่พบ 

5 Scan หนังสือบางประเภท 
ส่งผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง
กระดาษ 

มกราคม 2562 - สสจ.อ่างทอง และกลุ่มงาน/งาน ทุกกลุ่มงาน 
Scan หนังสือเชิญประชุม และหนังสือแจ้งเวียน 
ส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้อง
ส่งกระดาษ 

- การเปิดเอกสารด่วน ที่ 
Scan ส่ง บางครั้งหน่วยงาน
ยังไม่ลงรับหนังสือ 

- ทุกหน่วยงาน Scan ส่งหนังสือเวียน - ไม่พบ 

6 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน และผู้บริหารที่
รับผิดชอบระบบสารบรรณของ
หน่วยงาน 

พฤษภาคม 2562 ยังไม่ประเมิน ไม่พบ - ความพึงพอใจขอผู้ใช้งาน ร้อยละ 
87.20 คะแนนเต็ม 2,070 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 1,805 คะแนน  

- ไม่พบ 

7 ปรับปรุงขั้นตอนการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

กันยายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่พบ - ปรับปรุงขั้นตอนการส่งหนังสือ จาก 
สสจ.อ่างทอง ถึงหน่วยงานในสังกัด ให้
เปลี่ยนหน่วยงานผู้ส่ง จากกลุ่มงานเป็น 
สสจ.อ่างทอง 

- ไม่พบ 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 



 

228                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  จังหวัด : อ่างทอง เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 10 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 08 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 21 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วราวรรณ สมบุญนาค โทรศัพท์ : 08 6052 4649 อีเมล์ : suksee.sorn@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายอนุสรณ์ สุกสีเหลือง โทรศัพท์ : 08 8758 4146 อีเมล์ : suksee.sorn@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ : 17550 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประกาศนโยบายของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดในประเด็น
ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มี
การดูแลสุขภาพตนเองเพื่อมีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ 

15 มกราคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อมีค่าดัชนีมวล
กายปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 

ไม่พบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อมีค่าดัชนี
มวลกายปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562  

ไม่พบ 

2 ตรวจคัดกรองภาวะดัชนีมวลกาย
และประเมินตนเองในเรื่อง 
พฤติกรรมการกิน ออกกำลังกาย 
และอารมณ์ 

15-22 มกราคม 2562 จนท.ทั้งหมด จำนวน 101 คน ตรวจคัดกรอง 
จำนวน 101 คน - เพศชาย จำนวน 38 คน – เพศ
หญิง จำนวน 63 คน รอบเอว ปกติ จำนวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.5 ภาวะอ้วนลงพุง จำนวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ค่าดัชนมีวลกาย ผอม 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ปกติ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.7 ท้วม 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และอ้วน 
43 คน ร้อยละ 42.6  

ไม่พบ ตรวจคัดกรองจำนวน ๑๐๑ คน -เพศชาย 
จำนวน 38 คน – เพศหญิง จำนวน 63 คน 
รอบเอว ปกติ จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.5 และภาวะอ้วนลงพุง จำนวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 ค่าดัชนีมวลกาย ผอม จำนวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ปกติ จำนวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 ท้วม จำนวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.7 และอ้วนจำนวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.6  

ไม่พบ 



 

229                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มีค่า
ดัชนีมวลกายที่ปกติ แก่บุคลากร
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทอง 

5 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมชี้แจงบุคลากร จำนวน 101 คน ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน 

ไม่พบ ประชุมบุคลากร จำนวน 101 คน ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 

ไม่พบ 

4 กิจกรรมทางกายในการสร้าง
สุขภาพ 

มกราคม-กันยายน 
2562 

1. การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เวลา 10.00 น.และ 
เวลา 14.00 น. ทุกวันราชการ 2. การเต้นแอโรบิค/
ออกกำลังกายโดยเครื่องออกกำลังกาย ทุกวันพุธ 
เวลา 16.00 -17.00 น. 3. การส่งรายงานการทำ
กิจกรรมทางกายตามทางเลือกเฉพาะบุคคลอย่าง
น้อย 150 นาที/สัปดาห์  

ไม่พบ 1. การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เวลา 10.00 น.
และ เวลา 14.00 น. ทุกวัน 2. การเต้นแอโร
บิค/ออกกำลังกายโดยเครื่องออกกำลังกาย ทุก
วันพุธ เวลา 16.00 -17.00 น. ๓. การส่ง
รายงานการทำกิจกรรมทางกายตามทางเลือก
เฉพาะบุคคลอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์  

ไม่พบ 

5 ติดตามผลของดัชนีมวลกาย
รายบุคคลและรายกลุ่มงาน 

มกราคม-กันยายน 
2562 

การ กำกับ ติดตามผลดัชนีมวลกายรายบุคคลและ
รายกลุ่มงาน/งาน โดยใช้โปรแกรมคำนวนค่าดัชนี
มวลกาย ผ่าน Group Line ซึ่ง จนท.ทุกคนสามารถ
ตรวจสอบค่าดัชนีมวลกายของตนเองได้ตลอดเวลา  

ไม่พบ ติดตามผลดัชนีมวลกายรายบุคคลและรายกลุ่ม
ในเดือน ตุลาคม2561 และมกราคม 2562 

ไม่พบ 

6 สนับสนุนองค์ความรู้วิชาการและ
เทคนิคในการปรับพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร 

มกราคม-กันยายน 
2562 

1. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการประชุมชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานและเทคนิคการสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อให้มีค่าดัชนีมวลกายที่ปกติ แก่บุคลากร
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
2. ส่งความรู้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิค/VDO จำนวน 5 ครั้ง 
3. การติดป้ายความรู้และ QR Code บริเวณหน้า
ห้องประชุมและบอร์ดความรู้ จำนวน 3 จุด  
4. จัดเมนูชูสุขภาพในการส่งเสริมการบริโภค ทุกวันพุธ  

ไม่พบ 1. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการประชุม
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเทคนิคการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มีค่าดัชนีมวลกายที่ปกติ 
แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทอง  
2. ส่งความรู้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิค/VDO จำนวน 
5 ครั้ง  
๓. การติดป้ายความรู้และ QR Code บริเวณ
หน้าห้องประชุมและบอร์ดความรู้ จำนวน 3 จุด 
๔. จัดเมนูชูสุขภาพในการส่งเสริมการบริโภค  

ไม่พบ 

7 ประเมินผลของค่าดัชนีมวลกาย
หลังการเข้าร่วมโครงการ สรุปผล
การดำเนินงาน 

20 มีนาคม 2562 และ 
20 สิงหาคม 2562 

การประเมินค่าดัชนีมวลกาย หลังการเข้าร่วม
โครงการ จากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนมีนาคม และ

ไม่พบ ตรวจคัดกรองจำนวน 99 คน - เพศชาย จำนวน 
38 คน – เพศหญิง จำนวน 61 คน รอบเอว - 
ปกติ จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 - 

ไม่พบ 



 

230                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สิงหาคม ขอเปลี่ยนเป็นเดือน เมษายน และเดือน
กรกฎาคม 

ภาวะอ้วนลงพุง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.4 ค่าดัชนีมวลกาย - ผอม จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.0 - ปกติ จำนวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 - ท้วม จำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.3 - อ้วนจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.3 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 10.1



 

231                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัด : กาญจนบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วรรณภา เฉลิมกุล โทรศัพท์ : 0819428603 อีเมล์ : p_rinrada@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นฤมล บรรดาศักดิ์ โทรศัพท์ : 0899138669 อีเมล์ : nuhdee@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข งบประมาณ : 251070 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำโครงการฯ เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ 

พ.ย.๖๑ จัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม แลอาชีวอ
นามัย ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวนเงิน 234,033.- บาท อนุมัติโดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) สร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
2) สถานบริการสาธารณสุข / อปท. มีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ 
ตระหนักต่อปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน  

ไม่มี จัดทำโครงการโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และ อาชีวอนามัย ในสถานบริการสาธารณสุข 
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 รอบ ดังนี้  
รอบที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 234,033.- บาท 
รอบที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 167,380.- บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) สร้างเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย และส่งเสริม
การ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ใน ทุกภาคส่วน  
2) พัฒนาคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัย ในสถานบริการสาธารณสุขให้
เป็นไปตามมาตรฐาน  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3) เสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักต่อ
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการ 
เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

2 สนับสนุน ให้พื้นที่จัดทำ
สถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมประเด็น
หลัก (ส้วม น้ำ ขยะ ส.อาหาร 
ฯลฯ) 

ต.ค.๖๑ - ม.ค.๖๒ ในการประช ุมคณะกรรมการพ ัฒนางานอนามัย
ส ิ ่ งแวดล ้อม และอาช ีวอนาม ัย ได ้มอบหมายให้
คณะกรรมการใน 13 อำเภอจัดแผนการดำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 มานำเสนอใน
การประชุมดังกล่าว โดยในแผนที่นำเสนอ นำมาจาก
สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
ประเด็นหลัก (ส้วม น้ำ ขยะ ส.อาหาร ฯลฯ) 

ไม่มี ไตรมาสที่ 1 – 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ รพ./
สสอ./รพ.สต. รายงาน สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ผ่านระบบระบบสารสนเทศอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) ให้ครอบคลุม
ทุกประเด็น (สุขาภิบาลอาหารและน้ำ/สิ่งปฏิกูล/มูล
ฝอย/คุณภาพน้ำบริโภค) โดยเฉพาะรพ./สสอ./รพ.
สต. ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ผ่านการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ การผลักดันผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ฯ การนิเทศ กำกับติดตาม  
ไตรมาสที่ 3 – 4 : รพ./สสอ. ทุกแห่งนำเสนอ 
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ ในประเด็นดังนี้  
- การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital  
- การจัดการมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยติดเชื้อ/ 
มูลฝอยอันตราย)  
- การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 
ให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในประเด็นการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป  
- ระบบข้อมูลสารสนเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
(NEHIS)  
- งานเฝ้าระวังร้านอาหารและแผงลอยตามเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT  
- การดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ ให้ผ่าน
มาตรฐาน HAS  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ สำหรับหน่วยบริการ
สุขภาพในเครือข่าย โดยจัดหา
ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ 
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

ธ.ค.๖๑ ดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ 
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ไม่มี • สนับสนุนภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดง ขนาด 
16 x 28 นิ้ว) และสนับสนุนกล่องเข็ม ขนาด 3.5 x 
4.5 นิ้ว ให้สถานบริการสาธารณสุข (รพ./รพ.สต.) ทุก
แห่ง • กำกับ ติดตาม ให้สถานบริการสาธารณสุขมีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื ้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการ มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

ไม่มี 

4 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชี
วอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี 

ธ.ค.๖๑, ก.พ.๖๒ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 40 คน ดังนี้ 1) ประชุมคณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2561 2) ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ สสจ.
กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอ
นามัย จังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาสที่ 1 – 2 และ
วางแผนปรังปรุงแก้ไขการดำเนินงานฯ ไตรมาสที่ 3 
– 4 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ไม่มี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้  
• ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61  
• ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62  
• ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 62  
• ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 โดยมี
วัตถุประสงค์  
• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และบรรลุวัตถุประสงค์หลัก
ตาม นโยบายการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนามัย ของกระทรวงสาธารณสุข  
• เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเปน็
ต้นแบบด้านการคดัแยกขยะ ลดการใช้โฟม ใช้ถุงผา้ใสย่า  

ไม่มี 

5 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒๐ คน 
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.

ธ.ค.๖๑ ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๒๐ คน ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อเชื่อมโยง Green & 
Clean สู่ Community 

ไม่มี • จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อม 
จำนวน ๑๒๐ คน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ เพื่อเชื่อมโยง Green & Clean สู่ Community 
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว 
สสจ.กาญจนบุรี  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

๒๕๓๕ เพื่อเชื่อมโยง Green & 
Clean สู่ Community 

• จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การพัฒนาส้วมให้ผ่าน
มาตรฐาน HAS ภายใต้นโยบาย GREEN and CLEAN 
Hospital ในสถานบริการสาธารณสุข เมื ่อวันที ่ 10 
เม.ย. 62 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู ่หลิว สสจ.
กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรสาธารณสขุ 
(รพ./สสอ.) จำนวน 100 คน  
• จ ัดประช ุมพ ัฒนาศ ักยภาพการจ ัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน ของอปท. และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 62 ณ 
ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สสจ.กาญจนบุรี จำนวน 
100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อม ให้ได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
(EHA 4001)  
• จัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา GREEN & CLEAN 
Hospital ในสถานบร ิการสาธารณส ุข ส ู ่  GREEN 
Community เน ื ่องในว ันอนาม ัยส ิ ่ งแวดล ้อมไทย 
(จำนวน 100 คน) เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 ห้องประชุม
อาคาร หลวงปู่หลิว สสจ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการจัดการมูลฝอยใน
ชุมชน  

6 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานอาชีวเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในสถาน

ธ.ค.๖๑ ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอาชวีเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 

ไม่มี ดำเนินการในไตรมาสก่อนแล้ว ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

บริการสาธารณสขุ จำนวน ๑๕๐ 
คน เพื่อรองรับการประเมินเพื่อ
ยกระดับ Green & Clean 
Hospital ระดับดีมาก plus 

๑๕๐ คน เพื่อรองรับการประเมินเพื่อยกระดับ 
Green & Clean Hospital ระดับดีมาก plus 

7 นิเทศ/กำกับ/ติดตามงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
สาธารณสุข 

ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒ ดำเนินการนิเทศ/กำกับ/ติดตามงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 

ไม่มี ดำเนินมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม ในสสจ.กาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วย  
• จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ สสจ.กาญจนบุรี  
• จัดทำมาตรฐานลดคัดแยกขยะมูลฝอย สสจ.
กาญจนบุรี และนพ.สาธารณสุขจงัหวัดได้ประกาศ
เจตนารมณ์ ในทุกคนในสำนักงานดำเนินการตาม
มาตรการ  
• จัดทำแผนปฏิบัติการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย  
• ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 5 
ประเภท (ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะ
ติดเชื้อ และขยะอินทรีย์) และได้จัดทำถังขยะ และ
ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล เป็น 5 ประเภท  
• บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล
การดำเนินงาน  

ไม่มี 

8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ มี.ค.๖๒ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการฯ  ไม่มี • ดำเน ินการน ิ เทศ/กำก ับ/ต ิดตามงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการ สาธารณสุข ตามมาตรฐาน 
Green & Clean Hospital  
• ประเมินร ับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม อปท (EHA) ในเทศบาล โดยเฉพาะ 
ในประเด็นการจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA 4001)  
• ผลการดำเนินมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน พบว่า ขยะมูลฝอย สสจ.กาญจนบุรี ลดลง 
ร้อยละ 60 โฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

• โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัด
กาญจนบุรี จำนวน 15 แห่ง ผ่านมาตรฐาน GREEN 
& CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป (ร้อยละ 
100), ผ่านระดับดีขึ้นไป จำนวน 14 แห่ง (ร้อยละ 
93.3), ผ่านระดับดีมากขึ้นไป จำนวน 7 แห่ง (ร้อย
ละ 46.6) และผ่านระดับดีมาก Plus ขึ้นไป จำนวน 
2 แห่ง (ร้อยละ 13.3)  
• ได้รับรองจากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ว่าจังหวัด
กาญจนบุรีมีระบบจัดการปัจจยัเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ผ่านมาตรฐานระดับดี โดยมีการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 100  
• จากเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด 49 แห่ง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป (EHA 4001) ระดับพื้นฐาน จำนวน 25 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 51.02  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  จังหวัด : นครปฐม เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 05 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 05 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ดร. คนงึเดช เชื่อมวราศาสตร์ โทรศัพท์ : 0868991100 อีเมล์ : kanungdach@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ดร. คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์ โทรศัพท์ : 0868991100 อีเมล์ : kanungdach@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การใช้ระบบ QR code ชำระค่าบริการคลินิกทันตกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงขอความร่วมมือดำเนินงาน
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข และกลุ่ม
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

มกราคม 2562 การประชุมชี้แจง การดำเนินกิจกรรม
การใช้ระบบ QR code ชำระ
ค่าบริการคลินิกทันตกรรม ให้กลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้ทุกกลุ่ม
งานร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ ในวาระของการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค การประชุมชี้แจง การดำเนินกิจกรรมการ
ใช้ระบบ QR code ชำระค่าบริการคลินิก
ทันตกรรม ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
และให้ทุกกลุ่มงานร่วมกันประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบ ในวาระของการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

2 ดำเนินการจัดทำระบบ QR code 
เชื่อมต่อระบบการเงินกับ
ธนาคารกรุงไทย 

มกราคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุขและกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ติดต่อประสานงานกับ
ธนาคารเพื่อจัดทำระบบ QR code 
เชื่อมต่อกับระบบการเงิน 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค กลุ่มงานทันตสาธารณสุขและกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ติดต่อประสานงานกับ
ธนาคารเพื่อจัดทำระบบ QR code 
เชื่อมต่อกับระบบการเงิน 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ประชาสัมพันธ์การใช้งานในที่ประชุม
สำนักงานสธารณสุขจังหวัดนครปฐม
และแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบ 

มกราคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ QR code 
ชำระค่าบริการคลินิกทันตกรรม ให้
ประชาชนรับทราบ 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์
การใช้ระบบ QR code ชำระค่าบริการ
คลินิกทันตกรรม ให้ประชาชนรับทราบ 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

4 ดำเนินการใช้ระบบ QR code  กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการใช้ระบบ QR code ชำระ
ค่าบริการคลินิกทันตกรรม โดยติดตั้ง 
QR code ณ จุดชำระค่าบริการ  

ไม่พบปัญหาอุปสรรค ดำเนินการใช้ระบบ QR code ชำระ
ค่าบริการคลินิกทันตกรรม โดยติดตั้ง QR 
code ณ จุดชำระค่าบริการ  

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

5 เก็บข้อมูลประเมินผลการใช้งาน กุมภาพันธ์ 2562-
สิงหาคม 2562 

ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการ
ใช้งานระบบ QR code ให้ผู้ใช้บริการ 
ระบบ QR code ประเมินผลงานใช้
งาน 

ยังไม่มีผู้ใช้ระบบ QR 
code ชำระค่าบริการ 
เนื่องจากผู้ใช้บริการใน
คลินิกทันตกรรมใช้สิทธิ์
ประกันสังคม มีโปรแกรม
เฉพาะในการเก็บค่าบริการ 
และผู้ใช้บริการในคลินิก
ทันตกรรมใช้สิทธิ์
ข้าราชการชำระค่าบริการ
ด้วยเงินสดและขอรับ
ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการเบิกจ่าย
จากต้นสังกัด 

ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการใช้
งานระบบ QR code ให้ผู้ใช้บริการ ระบบ 
QR code ประเมินผลงานใช้งาน 

มีผู้ใช้ระบบ QR code 
ชำระค่าบริการ จำนวนน้อย
เนื่องจากผู้ใช้บริการใน
คลินิกทันตกรรมใช้สิทธิ์
ประกันสังคม มีโปรแกรม
เฉพาะในการเก็บค่าบริการ 
และผู้ใช้บริการในคลินิกทัน
ตกรรมใช้สิทธิ์ข้าราชการ
ชำระค่าบริการด้วยเงินสด
และขอรับใบเสร็จรับเงิน
เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานในการ
เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

6 การวิเคราะห์ข้อมูล สิงหาคม 2562 รอดำเนินการ - เก็บรวบรวมแบบประเมินผลการใช้งาน
ระบบ QR code จากผู้ใช้บริการ ระบบ 
QR code และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามรายละเอียดของแบบประเมินผล  

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

7 การนำผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหากเกิด
ปัญหาอุปสรรค 

สิงหาคม 2562 รอดำเนินการ - นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมินผลการใช้งานระบบ QR code ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 



 

239                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

100 โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและดำเนินการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการตามข้อเสนอแนะ ได้แก่ การ
เพิ่มจำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการทราบ และการเพิ่มจำนวนป้าย
รหัส QR code สำหรับการชำระค่าบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งให้ผู้รับบริการ
สามารถตรวจผลการชำระค่าบริการได้
รวดเร็วมากขึ้น ผ่าน app ทางโทรศัพท์ 

8 การประเมินผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2562 รอดำเนินการ - ประเมินผลการดำเนินโครงการและสรุป
เป็นเอกสารสำหรับนำเสนอในวาระการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านอื่นต่อไป 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

240                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  จังหวัด : นครปฐม เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 05 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ดร. คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์ โทรศัพท์ : 0868991100 อีเมล์ : kanungdach@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ดร. คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร์ โทรศัพท์ : 0868991100 อีเมล์ : kanungdach@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี 2562 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อย
ละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในการ
ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม 

มกราคม 2562 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการฯ ในวาระการประชุม
ของหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการฯ ในวาระการประชุม
ของหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

2 ประสานงานกลุม่งานที่เกี่ยวข้อง มกราคม 2562 ดำเนินการประสานงานกลุ่มงานคุม้ครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เพื่อขอความ
ร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการฯ  

ไม่พบปัญหาอุปสรรค ดำเนินการประสานงานกลุ่มงานคุม้ครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เพื่อขอ
ความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้รับบริการฯ  

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

3 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ โดยศึกษาจากเอกสาร
วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์

ไม่พบปัญหาอุปสรรค ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ โดยศึกษาจากเอกสาร
วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อมูลจัดทำเป็นแบบสำรวจฯ ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

สังเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นแบบสำรวจฯ 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

4 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
ของแบบประเมินความพึงพอใจ 

กุมภาพันธ์ 2562 จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจฯ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ของ
ประเด็นที่สำคัญต่างๆ และนำมาจัดพิมพ์เพื่อ
ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งอธิบาย
รายละเอียดของแบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center: OSSC) ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถตอบข้อสงสัยของผู้ตอบแบบ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบ
สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ จะต้องสั้น 
กระชับ ตรงประเด็น มี
จำนวนข้อคำถามไม่มาก
เกินไป เนื่องจาก
ผู้รับบริการอาจจะไม่
สะดวกที่จะใช้เวลาในการ
ตอบแบบสำรวจความพึง
พอใจฯ มากเกินไป ซึ่ง
ผู้เกี่ยวข้องได้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจฯ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ของ
ประเด็นที่สำคัญต่างๆ และนำมาจัดพิมพ์
เพื่อใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
อธิบายรายละเอียดของแบบสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการฯ ให้เจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center: OSSC) ให้
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตอบข้อสงสัย
ของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ ได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แบบสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการฯ 
จะต้องสั้น กระชับ ตรง
ประเด็น มีจำนวนข้อ
คำถามไม่มากเกินไป 
เนื่องจากผู้รับบริการ
อาจจะไม่สะดวกที่จะใช้
เวลาในการตอบแบบ
สำรวจความพึงพอใจฯ 
มากเกินไป ซึ่ง
ผู้เกี่ยวข้องได้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
เรียบร้อยแล้ว 

5 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล กุมภาพันธ์ 2562-
สิงหาคม 2562 

ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการฯ โดยใช้แบบสำรวจฯ และมี
เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: 
OSSC) เป็นผู้ให้รายละเอียดหากผู้ตอบแบบ
สำรวจฯ มีข้อสงสัย 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจของผู้รับบริการฯ โดยใช้แบบสำรวจฯ 
และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center: OSSC) เป็นผู้ให้รายละเอียดหาก
ผู้ตอบแบบสำรวจฯ มีข้อสงสัย 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

6 การวิเคราะห์ข้อมูล สิงหาคม 2562 รอดำเนินการ - นำแบบสำรวจฯ มาดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามรายละเอียดของข้อคำถาม โดย
การใช้สถิติ แบบความถี่และร้อยละ ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละ 95.2  

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 



 

242                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 การนำผลการประเมินความพึง
พอใจมาพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการ 

สิงหาคม 2562 รอดำเนินการ - นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ ได้แก่ การเพิ่ม
จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
OSSC การให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
ของระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงานให้
ผู้รับบริการทราบจนมีความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

8 การประเมินผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2562 รอดำเนินการ - การประเมินผลการดำเนินโครงการฯ 
จัดทำเอกสารสรุปการประเมินผล สำหรับ
นำเสนอในการประชุมของหัวหน้ากลุ่มงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อ
ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ในส่วนที่
เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มงานต่อไป 

ไม่พบปัญหาอะปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 95.2



 

243                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กรกฎาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จารุรัตน์ พัฒน์ทอง โทรศัพท์ : 0819703655 อีเมล์ : nongpingping@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ธีรนุช อรรถยุติ โทรศัพท์ : 0925050033 อีเมล์ : planpcko@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ งบประมาณ : 15500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  มกราคม-มิถุนายน 2562 มีการกำหนดประชุมเครือข่ายงาน
คุ้มอครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใน
วันที่ 21 มีนาคม 2562  

ไม่มี มีการจัดประชุมเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทุกอำเภอ และกำหนด
แผนใการให้บริการอนุญาตใน
พื้นที่ และแผนเฝ้าระวังที่จะ
ดำเนินการต่อไป 

ไม่มี 

2 ประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม มกราคม-มิถุนายน 2562 ได้จัดประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม
ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 
มีนาคม 2562  

ไม่มี มีการประชุมเครือข่ายเภสัชกรรม
ไปแล้ว 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งเป็นการทบทวน
กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะ RDU / AMR 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 90 



 

244                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สมเนตร ทองอยู่ โทรศัพท์ : 092509093 อีเมล์ : somnate_aaa@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ธีรนุช อรรถยุติ โทรศัพท์ : 0925050033 อีเมล์ : planpcko@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ งบประมาณ : 31000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะทำงาน มีนาคม-กันยายน 2562 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ต.ค.61 (web 
conference) ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธ.ค 61 

ไม่มี 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ต.ค.61 
(web conference) ครั้งที่ 2 วันที่ 
6 ธ.ค. 61 

ไม่มี 

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีนาคม-กันยายน 2562 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันที่ 29 พ.ย.61 ครั้งที่ 
2 วันที่ 28 ก.พ. 62 

ไม่มี 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย.61 
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ก.พ. 62 ครั้งที่ 
3 วันที่ 7 พ.ค. 62 ครั้งที่ 4 วันที่ 
25 ก.ค. 62 

ครั้งที่ 5 กำหนดจัดประชุม
เดือนกันยายน 2562 

3 ประชุมคณะทำงานจัดหาเทคโนโลยี มีนาคม-กันยายน 2562 1 ครั้ง วันที่ 22 ม.ค. 62 ไม่มี 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 62 
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มี.ค. 62 ครั้งที่ 
3 วันที่ 9 เม.ย. 62 

ไม่มี 

4 ประชุมคณะทำงานข้อมูลระดับอำเภอ มีนาคม-กันยายน 2562 1 ครั้ง วันที่ 22 ม.ค. 62 ไม่มี 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค.62 
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย.62 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

245                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัด : เพชรบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 23 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 15 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุนทรี ชุติม์วัฒน์เสถียร โทรศัพท์ : 032-400902 อีเมล์ : suntharee76@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จันทรัตน์ สังข์แก้ว โทรศัพท์ : 0807727573 อีเมล์ : nongjantarat@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มาติดต่อกับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สำ ร วจคว ามพ ึ งพอ ใ จขอ ง
ผู ้ประกอบการที ่มาติดต่อกับ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 

1 มกราคม – 28 
กุมภาพันธ์ 2562  

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ
การให้บริการของกลุ ่มงานคุ ้มครองผู ้บริโภค 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 จำนวน 40 คน ระหว่าง
วันที่ 28 ม.ค.2562-13 ก.พ.2562  

ไม่มี สำรวจความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการของกลุ ่มงานคุ ้มครองผู ้บริโภค สำนักงาน
สาธารณสุขจ ังหว ัดเพชรบุร ี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที ่ 28 ม.ค.
2562 - 13 ก.พ. 2562  

- 

2 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ มีนาคม 2562 ได้ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 90.69 ไม่มี ได้ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 90.69 - 

3 ปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน
ของศ ูนย ์บร ิการผล ิตภ ัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

เมษายน - สิงหาคม 
2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ไม่มี พัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ 1. จัดเตรียมแบบคำขออนุญาตแต่ละ
ประเภทคำขอไว้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ๒. จัดทำ
คู่มือมาตรฐานแก่ผู ้ประกอบการเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินกิจการ ๓. การจัดทำไลน์กลุ่ม ผู้ประกอบการ
ประเภทต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
ในการสื่อสารและรับข้อมูลการขออนุญาต 

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 90.69 



 

246                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัด : เพชรบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 24 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สิทธวิชญ์ ตาลวงศาณินันท์ โทรศัพท์ : ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๐๙ อีเมล์ : sittawit.tan@gmail.com.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จันทรัตน์ สังข์แก้ว โทรศัพท์ : 0807727573 อีเมล์ : nongjantarat@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประเมินความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน 

ตุลาคม 2561 ผู้ใช้งานต้องการระบบการจองห้องประชุม
ที่สะดวก สามารถจองผ่านออนไลน์ได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และลดความซ้ำซ้อนใน
การจองซ้ำกัน  

ไม่มี ระบบเดิมมีความยุ่งยากในการจองห้องประชุมเนื่องจาก
ข้อจำกัดเรื่องเวลาการจองต้องจองในเวลาราชการเท่านั้น 
ผู้ใช้งานต้องการระบบการจองห้องประชุมที่สะดวก สามารถ
จองห้องประชุมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และลดความซ้ำซ้อนใน
การจอง  

- 

2 ออกแบบระบบ ด้านการใช้งาน 
การประมวลผลข้อมูล และการ
รายงานผล 

ตุลาคม–พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

งานสารสนเทศดำเนินการออกแบบการใช้
งานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

ไม่มี ดำเนินการออกแบบระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ผ่าน
เว็บไซต์สำนักสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในส่วนของ ผู้ดูแล
ระบบ ผู้ใช้งาน (สมาชิก, ผู้ใช้งานทั่วไป) และรูปแบบการจอง
ห้องประชุม  

- 

3 ดำเนินการจัดทำระบบ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เกิดระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี 

ไม่มี ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โดยการ
ใช้ภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL เช่น -การสมัคร
สมาชิก -การใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ (ปฏิทินห้อง
ประชุม, ตรวจสอบห้องว่าง, จอง, ยกเลิกการจอง, 
เปลี่ยนแปลงการจอง)  

- 



 

247                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ทดสอบระบบ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีการทดสอบการใช้งานผ่านการเข้าระบบ
โดยใช้ username และ password ของกลุ่ม
งาน และแจ้งปรับปรุงให้สะดวกต่อผู้ใช้ 

ไม่มี ผู้ใช้งานทดลองบันทึกข้อมูลการจองห้องประชุม พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

- 

5 ปรับปรุงและแก้ไขระบบ ธันวาคม ๒๕๖๑ - 
มกราคม ๒๕๖๒  

งานสารสนเทศดำเนินปรับปรุงระบบ ไม่มี ปรับปรุงแก้ไขระบบตามที่ผู้ใช้งานแจ้ง ได้แก่ ปรับระยะเวลา
การจองจากครั้งละ 1 วัน เป็นการจองเป็นช่วงระยะเวลา  

- 

6 ทดสอบการใช้งานจริง มกราคม ๒๕๖๒ ทดสอบการใช้งานโดยกลุ่มงาน จำนวน 
13 กลุ่มงาน และพัฒนาปรับปรุงให้เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้ซ้ำ 

ไม่มี ทุกกลุ่มงานดำเนินการทดสอบการจองห้องประชุมออนไลน์
ได้สะดวก 

- 

7 มีการนำไปใช้ กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2562 

กลุ่มงานมีการบันทึกการจองห้องประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

ไม่มี มีการจองห้องประชุมออนไลน์จำนวน ๓ ห้อง โดยกลุ่มงาน 
13 กลุ่มงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ username 
และ password ของกลุ่มงาน 

- 

8 ประเมินความพึงพอใจ และ
ความต้องการเพิ่มเติม 

พฤษภาคม 2562 มีแผนดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 ไม่มี ประเมินความพึงพอใจจากตัวแทนกลุ่มงาน จำนวน ๑๓ กลุ่มงาน 
ทุกกลุ่มงานมีความพึงพอใจในระดับดีมาก แต่มีข้อเสนอแนะใน
เรื่องการแบ่งช่วงเวลา ในวันเดียว จากการจองทั้งวันช่วงเดียว 
เป็นการจอง 2 ช่วง คือช่วงเช้าและ ช่วงบ่าย  

- 

9 นำผลการประเมินความพึงพอใจ
มาพัฒนารองรับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2562 

มีแผนดำเนินงานในเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

ไม่มี เกิดระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



 

248                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อัญนิกา งามเจริญ โทรศัพท์ : 084-0992259  อีเมล์ : sendtwokung@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุพจนีย์ สะอาด โทรศัพท์ : 0916984982 อีเมล์ : supotjanee-pare@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรคุณภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตามกรอบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

งบประมาณ : 48500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อย
ละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำโครงการ/เสนอเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

พ.ย.61 จัดทำโครงการและนำเสนอแล้วเสร็จ
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 

- จัดทำโครงการและนำเสนอแล้วเสร็จต้น
เดือนพฤศจิกายน 2561 

- 

2 การประเมินองค์กรด้วยตนเอง/ทบทวน 
OP/หมวด 1 และหมวด 5 ของปีที่ผ่าน
มาและดำเนินการหมวด 2 และหมวด 
4 โดยจ ั ดประช ุ ม เ ช ิ ง ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
คณะกรรมการ/ คณะทำงาน/ ผู้บริหาร/ 
บุคลากรสาธารณสุข(ตามเกณฑ์ PMQA 
หมวด 1,5/หมวด2,4) จำนวน 2 ครั้งๆ 
ละ 2 วัน 

19-20 พ.ย.61 1.ทบทวนคณะกรรมการ Steering-
Committee และ Working-Team  
2.จ ัดประช ุมเพ ื ่อข ับเคล ื ่อนระดับ
นโยบาย/สร้างกลไกในระดับจังหวัดให้
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน/
1 ครั้ง งบประมาณ 18,600 บาท  
3.สรุปการประเมินองค์กร/จุดแข็ง/
โอกาสในการปรับปรุง  
4.รายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้บริหาร  

- 1.ทบทวนคณะกรรมการ Steering-
Committee และ Working-Team  
2.จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนระดับนโยบาย/
สร้างกลไกในระดับจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 60 คน/1 ครั้ง 
งบประมาณ 18,600 บาท  
3.สรุปการประเมินองค์กร/จุดแข็ง/โอกาส
ในการปรับปรุง  
4.รายงานผลแกผู่้เกี่ยวข้อง/ผู้บริหาร  

- 



 

249                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 จัดประชุมชี ้แจงแบบรายงาน PMQA 
และตัวชี้วัด/ การส่งรายงานเข้าระบบ
แ ก ่ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ร ะ ด ั บ อำเภอ/ 
คณ ะ ท ำ ง า น  จ ำ น ว น  2 ค ร ั ้ ง ๆ 
ละ 1 วัน 

3 ธ.ค.61 1.วันที่ 26 ก.พ.62 จัดประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนระดับนโยบาย/สร้างกลไกใน
ระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 60 คน /1 ครั้ง/
1 วัน งบประมาณ 7,800 บาท 23 
ธ.ค. 61 จัดประชุมชี้แจงแบบรายงาน 
PMQA และตัวชี้วัด/ การส่งรายงาน
เข้าระบบแก่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ/ 
คณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง/วัน/25 
คน งบประมาณ 3,250 บาท  
2.สรุปรายงานและการนิเทศงานระดับ
จังหวัด  
3.ส่งรายงานเข้าระบบออนไลน์ของ
กระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา  

1.ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ์ ข อ ง
กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่
เสถียร  
2.ม ีการจ ั ดอบรม  PMQA 
งบประมาณของจังหวัดใน
เขตสุขภาพที่ 5 แล้ว /เป็น
การทบทวนและช ี ้แจงแก่
ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอด้วย 
ส อดค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผน ง า น
โครงการที่ได้วางไว้แล้ว  

1.จัดประชุมชี้แจงแบบรายงาน PMQA 
และตัวชี้วัด/ การส่งรายงานเข้าระบบแก่
ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ/ คณะทำงาน 
จำนวน 1 ครั้ง/วัน/25 คน งบประมาณ 
3,250 บาท  
2.สรุปรายงานและการนิเทศงานระดับ
จังหวัด  
3.ส่งรายงานเข้าระบบออนไลน์ของ
กระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา  

1.ระบบออนไลน์ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ยังไม่เสถียร  
2.มีการจัดอบรม 
PMQA งบประมาณของ
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 
5 แล้ว /เป็นการ
ทบทวนและชี้แจงแก่
ผู้รับผิดชอบระดับ
อำเภอด้วย สอดคล้อง
กับแผนงานโครงการที่
ได้วางไว้แล้ว  

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ 
management Review 
คณะกรรมการ/ คณะทำงาน/ ผู้บริหาร/ 
บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 1 ครั้งๆ 
ละ 1 วัน 

ไตรมาส 2 เลื่อนการจัดประชุม เนื่องจากตรงกับแผนออก
ประเมิน รพ.สต.ติดดาวใน
พื้นที่ และประเมินผลนิเทศ
งาน รอบ 2 และร่วมเป็นทีม
ตรวจราชการรอบปกติในเขต
สุขภาพที่ 5  

ไม่ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการ - 

5 ระดับจังหวัดนิเทศติดตาม ตามเกณฑ์
การประเมินผลและสรุปรายงาน จำนวน 
2 ครั้ง/ป ี

ธ.ค.2561 (ไตรมาส 
1/3) 

ระดับจังหวัดนิเทศติดตามแล้วเสร็จทั้ง 
10 อำเภอ ตามเกณฑ์การประเมินผล
และสรุปรายงาน จำนวน 1 ครั้ง ของ
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 

- 1.ระดับจังหวัดนิเทศติดตาม ตามเกณฑ์
การประเมินผลและสรุปรายงาน จำนวน 2 
ครั้ง/ปี ประจำปงีบประมาณ 2562  
2.ดำเนินงานนิเทศเสร็จสิ้นในวันที่ 22 
สิงหาคม 2562  

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.มีแผนออกประเมิน รพ.สต.ติดดาวใน 
พื้นที่ และประเมินผลนิเทศงาน รอบ 2  

6 ประเมิน กำกับติดตามและรายงานผล
ทุกไตรมาส 

รายไตรมาส ตามแผนการนิเทศงาน ปี 2562 (2 
ครั้ง/ปี) 2.ติดตามตามแบบรายงานราย
ไตรมาส (4 ครั้ง)  

- 1.ตามแผนการนิเทศงาน ปี 2562 (2 ครั้ง/ปี) 
2.ติดตามตามแบบรายงานรายไตรมาส (4 ครั้ง) 

- 

7 ประเมินความพึงพอใจของผู้ยื่นคำขอต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

ก.พ.-ก.ค.62 - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ และอยู่ในช่วงขอความ
ร่วมมือผู้มารับบริการกรอก
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  

- จ ัดทำแบบสอบถามความพ ึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อคุณภาพการให้บริการของ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และแจกให้กับ
ผู้ประกอบการที่มาติดต่อที่กลุ่มงานฯ และส่ง
ในกล่องตอบรับ มีผู้ตอบแบบทั้งสิ้น 62 คน 
พบว่า ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมในระดับดีมาก ร้อยละ 91.34 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 91.34 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นฤมล สุทธิแสงจันทร์ โทรศัพท์ : 095-7632265 อีเมล์ : nana1050@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุพจนีย์ สะอาด โทรศัพท์ : 0916984982 อีเมล์ : supotjanee-pare@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชุบรี งบประมาณ : 190818 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การวิเคราะห์ข้อมูล 43 แฟ้มที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน  
1.1) ประชุมคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบ
งานฯ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข และป้องกันชี้แจงแนวทางการ
บันทึกข้อมูลในระบบ (ม.ค. 62 ครั้งที่ 1) 
1.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ หน่วยบริการที่
ใช้โปรแกรม JHCIS (ธ.ค.61 ครั้งที่ 1/ก.พ 
62 ครั้งที่ 2/มี.ค. 62 ครั้งที่ 3/เม.ย. 62 
ครั้งที่ 4) 
1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ หน่วยบริการที่
ใช้โปรแกรม HOSxP/HOSxP for PCU (ธ.ค.
61 ครั้งที่ 1/ก.พ 62 ครั้งที่ 2/มี.ค. 62 
ครั้งที่ 3/เม.ย. 62 ครั้งที่ 4) 

พ.ย. 61 - ส.ค. 
62 

1.1) มีทีมขับเคลื่อนการสนับสนุนบริการ
เครือข่ายระดับจังหวัด - พื้นที่ทราบแนวทางการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงาน
บริการปฐมภูมิ  
1.2)  ครั้งที่1 หน่วยบริการ JHCIS ได้ติดตั้ง
ระบบโปรแกรม GisHOSxP การเก็บพิกัด และ 
Mapping - ครั้งที่ 2 ทำการ Clearing ข้อมูล
การคัดกรอง NCD และทราบแนวและวิธีการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
QOF ในระบบ - ครั้งที่ 3และ 4 ยังไม่ได้จัด
ประชุม  
1.3) ครั้งที่ 1 หน่วยบริการ HOSxP/HoSxp ได้
ติดตั้งระบบโปรแกรม GisHOSxP การเก็บพิกัด 
และ Mapping - ทำการ Clearing ข้อมูลการคัด

- 1.1) มีทีมขับเคลื่อนการสนับสนุนบริการเครือข่าย
ระดับจังหวัด ( ระบบ 43 แฟ้ม/ HDC/ Digital 
Transformation) - พื้นที่ทราบแนวทางการ
ดำเนินการตาม ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ และผลงาน
บริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome 
Framework: QOF) ปี 2562  
1.2) (ครั้งที่ 1) หน่วยบริการ JHCIS ได้ติดตั้ง
ระบบโปรแกรม GisJHCIS การเก็บพิกัด และ 
Mapping และนำมาใช้ เกี่ยวกับเรื่อง - การ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ - การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยติดเตียง - การแสดงพิกัดการคัดกรองต่าง ๆ 
- การ Rout เส้นทางเพื่อใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ครั้งที่ 2) หน่วยบริการ JHCIS 
ทำการ Clearing ข้อมูลการคัดกรอง NCD และ

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1.4) ประชุมสรุปผลทุกหน่วยบริการที่ใช้
โปรแกรม JHCISและโปรแกรม 
HOSxP/HOSxP for PCU (พ.ค. 62 ) 

กรอง  NCD และทราบแนวทางและว ิ ธ ี การ
ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ QOF 
ในระบบ - ครั้งที่ 3และ 4 ยังไม่ได้จัดประชุม  
1.4) ยังไม่ได้จัดประชุม 

ทราบแนวทางและวิธีการดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ QOF ในระบบ (ครั้งที่ 3) 
หน่วยบริการ JHCIS - ชี้แจงปัญหาและแนวทาง 
PRENATAL FOR FEE SCHEDULE -การใช้งาน
โปรแกรมระบบ JHCIS เพื่อการควบคุมคุณภาพ
แฟ้ม PRENATAL - ติดตามปัญหาและข้อมูล QOF 
ที่ใช้ในปี 2562 งาน MMR/SPECIALPP/สงสัย
ล่าช้า -การบันทึก และการคัดกรองงานมะเร็งปาก
มดลูก (เพิ่มเติม) เงื่อนไข/ กลุ่มเป้าหมาย 35 – 
60 ปี (นับถึงคนไทยทุกคนที่เคยคัดกรอง ก่อน 
1/10/2561) (ครั้งที่ 4) หน่วยบริการ JHCIS - 
ชี้แจงแนวทางและทบทวนการบันทึก GIS for 
Ratchaburi - Create ระบบนัด Online ทันตกร
รม, แผนไทย, นัดตรวจ ใน รพ.สต. (ครั้งที่ 5) 
หน่วยบริการ JHCIS - พิจารณาจดัสรรภายใต้การ
ตรวจสอบเงื่อนไขการบันทึกข้อมูล ที่ถูกต้อง (QOF 
Final /Fee Schedule)  
1.3) (ครั้งที่ 1) หน่วยบริการ HOSxP/HoSxp ได้
ติดตั้งระบบโปรแกรม GisHOSxP การเก็บพิกัด 
และ Mapping และนำมาใช้ เกี่ยวกับเรื่อง - การ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ - การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยติดเตียง - การแสดงพิกัดการคัดกรองต่าง ๆ 
- การ Rout เส้นทางเพื่อใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ครั้งที่ 2) หน่วยบริการ 
HOSxP/HoSxp ทำการ Clearing ข้อมูลการคัด
กรอง NCD และทราบแนวทางและวิธีการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ QOF 
ในระบบ (ครั้งที่ 3) หน่วยบริการ HOSxP/HoSxp 
- ชี้แจงปัญหาและแนวทาง PRENATAL FOR FEE 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

SCHEDULE -การใช้งานโปรแกรมระบบ JHCIS 
เพื่อการควบคุมคุณภาพแฟ้ม PRENATAL - 
ติดตามปัญหาและข้อมูล QOF ที่ใช้ในปี 2562 
งาน MMR/SPECIALPP/สงสัยล่าช้า -การบันทึก 
และการคัดกรองงานมะเร็งปากมดลูก (เพิ่มเติม) 
เงื่อนไข/ กลุ่มเป้าหมาย 35 – 60 ปี (นับถึงคน
ไทยทุกคนที่เคยคัดกรอง ก่อน 1/10/2561) 
(ครั้งที่ 4) หน่วยบริการ HOSxP/HoSxp - ชี้แจง
แนวทางและทบทวนการบันทึก GIS for 
Ratchaburi - Create ระบบนัด Online ทันตกร
รม, แผนไทย, นัดตรวจ ใน รพ.สต. (ครั้งที่ 5) 
หน่วยบริการ HOSxP/HoSxp - พิจารณาจัดสรร
ภายใต้การตรวจสอบเงื่อนไขการบันทึกข้อมูล ที่
ถูกต้อง (QOF Final /Fee Schedule) 1.4) 
เลื่อนกำหนดการประชุมจากเดิม พ.ค.62 เป็น 
ก.ย.62 

2 การอบรมพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 

18-19 ต.ค. 61 ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จ วันที่ 18-19 ต.ค.
62 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับงานเอกสาร จำนวน 100 คน ซึ่งจากการใช้
งานระบบ My Office ภายใน 3 เดือน พบว่า 
สามารถประหยัดค่าหมึกพิมพ์และกระดาษ รวม 
32,875 บาท คิดเป็น ร้อยละ 20 และยัง
สามารถลดระยะเวลาการทำงาน ค่าน้ำมันรถใน
การรับ-ส่งหนังสือ  

- ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จวันที่ 18-19 ต.ค.
61 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
งานเอกสาร จำนวน 100 คน ซึ่งจากการใช้งานใน
ระบบ My Office ภายใน3 เดือน พบว่า ประหยัด
ค่าหมึกพิมพ์และกระดาษ รวมเป็นเงิน 32,875 
บาท คิดเป็น ร้อยละ 20 และยังสามารถลด
ระยะเวลาการทำงาน ค่าน้ำมันรถในการับส่ง
หนงัสือ 

- 

3 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสาธารณภัย (EOC 
4.0) สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดราชบุรี 

ธ.ค. 61 – เม.ย. 
62  

3.1) จัดตั้ง EOC สสจ. ราชบุรี On Web เริ่มใช้
งานวันที่ 28 ธ.ค.61 และพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
หลังจากที่มีการสรุปข้อสั่งการ EOC ในแต่ละครั้ง 

- 3.1) จัดตั้ง EOC สสจ. ราชบุรี On Web เริ่มใช้
งานวันที่ 28 ธ.ค.61 จนถึงปจัจบุันรวมเหตุการณ์
ได้ทั้งหมด 5 เหตุการณ์ด้วยกัน ดังนี้ เทศกาลปี

พบว่ามีในบาง คปสอ.มี
ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.1) สสจ. พัฒนาระบบ EOC on Web 
(ธ.ค. 61 – ก.พ. 62)  
3.2) จัดทำ page Facebook กลุ่มปิด 
(ธ.ค. 61) 
3.3) จั้งตั้งกลุ่ม line EOC สสจ.ราชบุรี 
(ธ.ค. 61)  
3.4) คปสอ. ทุกแห่ง มีระบบ EOC on 
Web (ก.พ. - เม.ย. 62) 

3.2) page Facebook :ICS EOC ราชบุรี 
2018-2019 เริ่มใช้งานวันที่ 28 ธ.ค.61 3.3) 
กลุ่ม Line : EOC สสจ.ราชบุรี สมาชิก
ประกอบด้วย ผู้ที่อยู่ในระบบบัญชาการณ์
เหตุการณ์ทั้งภารกิจสายหลักและรอง 3.4) อยู่
ในช่วงดำเนินการจัดทำระบบ EOC on web ใน
แต่ละ คปสอ. 

ใหม่ 2562,พายุโซนร้อน ปาบึก,เทศกาล
สงกรานต์,PM2.5 และไข้เลือดออก 3.2) page 
Facebook: ICS EOC ราชบุรี 2018-2019 เริ่ม
ใช้งานวันที่ 28 ธ.ค.61 จนถึงปจัจุบัน โดยใช้ใน
การLive การประชุมในแต่ละเหตุการณ์โดย
สามารถดูย้อนหลังได้  
3.3) กลุ่ม Line: EOC สสจ.ราชบุรี สมาชิก
ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ใน ICS ทั้งภารกิจหลักและรอง 
โดยนอกจากจะใช้เป็นช่องทางการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารแล้วยังใช้ในการประชุม Line 
Conference อีกด้วย  
3.4) คปสอ. ที่มีระบบ EOC On Web คิดเป็น 
ร้อยละ 70 และ คปสอ. ที่ดำเนินการจัดทำระบบ 
EOC on Web ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์อีกจำนวน 3 
แห่ง คือ คปสอ.เมืองราชบุรี, คปสอ.จอมบึง และ 
คปสอ.ดำเนินสะดวก  

ไม่ตรงกันในประเด็น 
EOC 4.0 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง



 

255                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัด : สมุทรสงคราม เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ภาณุโชติ ทองยัง โทรศัพท์ : 0816207006 อีเมล์ : nuchote@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย คำรน ศรีวงค์ษา โทรศัพท์ : 0636244599 อีเมล์ : kamron3614@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ งบประมาณ : 183200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 Smart Product ร ่วมม ือก ับผ ู ้ประกอบการท้องถิ่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสมุนไพร 

ม.ค.62 1. พัฒนาอาหาร 1 ผลิตภัณฑ์  
2. พัฒนาเครื่องสำอาง 1 ผลิตภัณฑ์  
3. พัฒนาสมุนไพร 1 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 100 % 

ไม่มี 1.พัฒนาอาหาร 1 ผลิตภัณฑ์  
2.พัฒนาเครื่องสำอาง 1 ผลิตภัณฑ์  
3.พัฒนาสมุนไพร 1 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น 100 % 

ไม่มี 

2 Smart People จ ัดประช ุมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการเพ ื ่อส ่งเสริม
ผู้ประกอบการให้ผลิต ผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ 

ม.ค.62 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
80 คน คิดเป็น 100 % 

ไม่มี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 80 คน คิดเป็น 100 % 

ไม่มี 

3 Smart Promotion จัดมหกรรมคุณภาพลดโรคและ
สมุนไพร ภายใต้ชื่องาน แม่กลองการันตี 

ก.ค.62 จัดเดือนกรกฎาคม 2562 ไม่มี 1.ผู้ประกอบการร่วมงาน จำนวน 100 คน  
2.มอบป้ายและเกียรติบัตรให้ผู้ประกอบการ
จำนวน 90 รายการ คิดเป็น 100 % 

ไม่มี 

4 Smart Protection จัดประชุมแกนนำภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมเฝ้า
ระวังและเตือนภัย และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และทดสอบระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยเร่งด่วนที่ได้ออกแบบ 

ม.ค.62 จัดประชุมแกนนำภาคีเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและ
เตือนภัย จำนวน 100 คน คิดเป็น 100 % 

ไม่มี จัดประชุมแกนนำภาคีเครือข่าย เพื่อเฝ้าระวัง
และเตือนภัย จำนวน 100 คน คิดเป็น 100 % 

ไม่มี 

5 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ/ผู้ประกอบการที่มารับบริการ
จากเจ้าหน้าที่ 

ต.ค.61-ก.ย.
62 

พึงพอใจร้อยละ 86 ไม่มี พึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 85.6 (เม.ย.-
ส.ค.62) 

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 85.6 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัด : สมุทรสงคราม เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นิคม เจริญดี โทรศัพท์ : 0898028012 อีเมล์ : nikomjan@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย คำรน ศรีวงค์ษา โทรศัพท์ : 0636244599 อีเมล์ : kamron3614@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
การรับ-ส่งหนังสือราชการ 

ตุลาคม 2561-กันยายน 
2562 

1.รับหนังสือราชการ 2,729 ฉบบั  
2.ส่งหนังสือราชการ 1,674 ฉบบั 

ไม่มี 1.รับหนังสือราชการ 2,424 ฉบบั  
2.ส่งหนังสือราชการ 1,559 ฉบบั 

ไม่มี 

2 ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
ลงร้อยละ 30 

ตุลาคม 2561-กันยายน 
2562 

ลดลงร้อยละ 31.24 ไม่มี ลดลงร้อยละ 31.35 ไม่มี 

3 ใช้สำหรับการจองห้องประชุม/ขอใช้
รถยนต์ราชการ 

ตุลาคม 2561-กันยายน 
2562 

1.จองห้องประชุม 124 ครั้ง  
2.ขอใช้รถยนต์ 392 ครั้ง 

ไม่มี 1.การจองขอใช้ห้องประชุม 121 ครั้ง  
2.การขอใช้รถราชการ 339 ครั้ง 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง



 

257                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัด : สมุทรสาคร เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 12 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ศีลนิตย์ พึ่งเจษฏา โทรศัพท์ : 0884692636 อีเมล์ : pig08033@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สรชัย หลำสาคร โทรศัพท์ : 0944974445 อีเมล์ : mrsorachai@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ งบประมาณ : 27348 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อย
ละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ตรวจมาตรฐานประจำปี สถานพยาบาลเอกชนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ
กำหนด กรณี 10 ปีต่ออายุ 

เดือนมกราคม - 
กันยายน 2562 

ยังไม่ได้ดำเนินการ - ตรวจสถานที่ จำนวน 16 แห่ง - 

2 ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ขออนุญาตประกอบกิจการและ
ดำเนินการใหม่ทุกแห่งให้ได้มาตรฐานก่อนอนุญาต 

เดือนมกราคม - 
กันยายน 2562 

มีจำนวนสถานพยาบาลที่ผ่าน
การตรวจประเมินและผ่าน
มาตรฐานแล้วจำนวน 9 ราย 

- ตรวจสถานพยาบาล จำนวน 37 แห่ง บางที่ไม่สามารถทำตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ 
เช่น เครื่องดีบเพลิงติด
สัญญาเช่าห้ามเจาะผนัง 

3 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อนุญาตในการอนุญาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลและดำเนินการสถานพยาบาลใหม่ทุกราย 

เดือนมกราคม - 
กันยายน 2562 

จัดประชุมวันที่ 25 มีนาคม 
2562 

- ประชุมจำนวน 5 ครั้ง - 

4 รับชำระค่าธรรมเนียมประจำปี/ต่ออายุใบอนุญาต ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2562 

ยังไม่ได้ดำเนินการ - จำนวน 3 ราย - 



 

258                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 อนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลง/ออกใบแทนใบอนุญาตฯให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

เดือนมกราคม - 
กันยายน 2562 

ยังไม่ได้ดำเนินการ - จำนวน 20 ราย - 

6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการ
ร้องเรียนแก่ผู้ประกอบการประชาชน 

เดือนมกราคม - 
กันยายน 2562 

ยังไม่ได้ดำเนินการ - จำนวน 5 ครั้ง - 

7 รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพที่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม 

เดือนมกราคม - 
กันยายน 2562 

ยังไม่ได้ดำเนินการ - จำนวน 5 รายการ - 

8 สรุปโครงการและถ่ายเอกสาร กันยายน 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ  - - - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 93.03 



 

259                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัด : สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 06 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เฉลิมพล กาละพงษ์ โทรศัพท์ : 081833043 อีเมล์ : LEARM990@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง เทิดศักดิ์ จารุจารีต โทรศัพท์ : 0871514411 อีเมล์ : Terd8292@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและประเมินคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562 งบประมาณ : 3960 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ต ิดตามประเม ินผล ค ่าเบ ี ้ยเล ี ้ยงตรวจ
ประเมินเทศบาล 45 แห่ง ในด้านการพัฒนา
ระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ไตรมาสที่ 4 รอดำเนินการไตรมาส 4 - ม ีการประเม ินเทศบาลผ ่าน  EHA ระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 แห่ง 
(คิดเป็นร้อยละ 33.33 จากจำนวนเทศบาล
ทั้งหมด) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ผลการ
ดำเน ินงานพบว่าผ ่านเกณฑ์ท ั ้ง 15 แห่ง 
(EHA4001) 

เทศบาลสม ัครเข ้ าร ่ วมการ
ประเมินระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมไม่ครบทั้ง 45 แห่ง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

260                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัด : สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 06 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 13 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบตัิการ : นางสาว แน่งน้อย พลเสน โทรศัพท์ : 0898078795 อีเมล์ : Nang-aa2520@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง เทิดศักดิ์ จารุจารีต โทรศัพท์ : 0871514411 อีเมล์ : Terd8292@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสลิปเงินเดือนออนไลน์ งบประมาณ : 0.00 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การจัดทำสลิปออนไลน์ มีนาคม 2562 - กันยายน 
2562 

ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร 
สู่ระบบสารสนเทศ 

ไม่มี บุคลารสาธารณสุขในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี มีการ
สมัครใช้สลิปเงินเดือนออนไลน์ จำนวน 1,673 
คน คิดเป ็น ร ้อยละ 90.34 และดำเนินการ
ประเมินความพึงพอใจบุคลากรต่อโครงการสลิป
เงินเดือนออนไลน์ มีผู้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจ จำนวน 129 ราย ผลการประเมินความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ความพึง
พอใจอยู่ระดับ มาก  

บุคลากรสาธารณสุขบางท่าน
สมัครใช้สลิปเงินเดือนออนไลน์
ซ้ำซ้อน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก" 



 

261                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  จังหวัด : จันทบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 09 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จิรวรรณ บุญพิทักษ์  โทรศัพท์ : 089-1548719  อีเมล์ : sine018@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์ โทรศัพท์ : 0816868035 อีเมล์ : thawanchat@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จแนวใหม่(Paperless) กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี 

งบประมาณ : 28340 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จแนวใหม่
(Paperless)  

ต.ค. – ธ.ค. 61 ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

2 จัดประชุมและศึกษาดูงานที่สำนกังานสาธารณสขุจังหวัดกาญจนบุรี  ม.ค. 62 ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

3 จัดทำชุดข้อมูล Paperless ในศูนย์บริการฯ  ก.พ. – เม.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ  ไม่มี 

4 ปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์บริการฯให้ทันสมัยและอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ  

มี.ค. – เม.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

5 จัดทำฐานข้อมูลผู้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบ Paperless  มี.ค. – เม.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

6 เปิดศูนย์บริการฯแนวใหม่ (Paperless) เมย.62 เม.ย.62  อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

7 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  พ.ค.-มิ.ย.62 ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 96 



 

262                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  จังหวัด : จันทบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 09 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อัญชณา แจ่มแสงทอง โทรศัพท์ : 0863634837 อีเมล์ : yuth_chant@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์ โทรศัพท์ : 0816868035 อีเมล์ : thawanchat@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นวัตกรรม CHAN Conference  งบประมาณ : 2011600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์ประเด็นความสำคัญของปัญหาเพื่อกำหนดนวัตกรรมการ
ดำเนินงาน  

ตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

2 พัฒนานวัตกรรม CHAN Conference  พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
3.1 ติดตั้งและทดสอบระบบ Video conference 
3.2 กำหนดแนวทางการใช้งานประชุมผ่านระบบ Video conference 
3.3 ประเมินความพึงพอใจและประเมินการลดค่าใช้จ่ายจาก
นวัตกรรม CHAN Conference  

มกราคม-เมษายน 2562  ดำเนินการแล้วเสร็จ ข้อ 3.1 
และ 3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ข้อ 3.3 

ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม มาตรการที่กำหนด  พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

5 ประเมินผลโครงการ  สิงหาคม 2562 ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

6 นำผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนานวัตกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

สิงหาคม 2562 ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

263                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัด : ฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อาณัติ ประดิษแจ้ง โทรศัพท์ : 0818300304 อีเมล์ : nat8123@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ลาวัณย์ อมรรัตน์ โทรศัพท์ : 081-8638466 อีเมล์ : mam_mint@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบการประชุมผ่าน Web Conference ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ : 45000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดหาระบบ Web Conference 
สำหรับ ใช้ในหน่วยงานสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

ตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้ว โดยจ้างเหมาบริการใช้
ระบบ Web Conference (WebEx) ของ
บริษัท cisso (ตุลาคม 2561)  

ไม่มี ดำเนินการแล้ว โดยจ้างเหมาบริการใช้
ระบบ Web Conference (WebEx) 
ของบริษัท cisso (ตุลาคม 2561) 

ไม่มี 

2 สนับสนุนกล้อง webcam ให้ รพ.
สต.เพื่อใช้ในระบบประชุม 

27 ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้ว จำนวน 118 รพ.สต. 
(ธันวาคม 2561)  

ไม่มี ดำเนินการแล้ว จำนวน 118 รพ.สต. 
(ธันวาคม 2561) 

ไม่มี 

3 ทำการติดตั้งสาธิตและทดสอบ
การใช้งาน ระบบ Web 
Conference 

7-11 มกราคม 2562 ดำเนินการแล้ว (7-11 มกราคม 2562)  เนื ่องจากระบบ Web Conference 
มีความสามารถสูงสุด ที่จะใช้ในการ
ประช ุ มได ้  100 user (ซ ึ ่ ง เป็ น
ความสามารถสูงสุดที่ระบบจะรับได้
แล้ว) ในบางครั้งของการประชุมที่มี
ผ ู ้สนใจส ูง รพ.สต.ทุกแห่ง ซึ ่งมี
ท ั ้ งหมด 118 แห ่ ง จะเข ้ าร ่ วม
ประชุมไม่ได้ จึงต้องหาแนวทางการ

ดำเนินการแลว้ (7-11 มกราคม 2562) ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ในการแก้ปัญหา ซึ่งได้หาวิธีการไว้ 
๓ วิธีแต่ยังไม่ได้ปรับการใช้ คือ  
๑. จัดสรร จำนวน user เข้าใช้งาน
ตามอำเภอ โดยอาจมีบางพื้นที่ต้อง
เข้าร่วมประชุมในที่อำเภอ หรือรวม
กับพื้นที่อื่น ให้เพียงพอกับทรัพยากร
ที่มีอยู่จำกัด หรือ  
๒. จัดหาระบบ web Conference 
เพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด แต่ระบบชุดที่ ๒ นี้
ไม่สามารถรวมกับระบบชุดที่ ๑ ได้  
๓.จ ัดทำระบบประช ุมผ ่าน Line 
Application เสริมอีกระบบโดยสร้าง
กลุ่มที่สำรับประชุมชั่วคราวแล้วให้ 
รพ.สต.ที่ไม่สามารถเข้าระบบ Web 
Conference หล ักได ้  (เก ิน 100 
user) เข้าร่วมประชุมกลุ่มผ่านระบบ 
Line ทาง QR Code ซึ่งต้องทดสอบ
ก่อนใช้งานจริง  

4 ดำเนินการประชุมโดยใช้ระบบ 
Web Conference (ตามจริง) 

มกราคม 2562 - 
กันยายน 2562 ครั้งที่ 
1 วันที่ 16 ม 

ครั้งที่ 1 16 ม.ค.ผู้เข้าประชุม 45 user 
ครั้งที่ 2 6 ก.พ.ผู้เข้าประชุม 79 user 
ครั้งที่ 3 20 ก.พ.ผู้เข้าประชุม 50 user 
ครั้งที่ 4 6 มี.ค.ผู้เข้าประชุม 100 user  

ผู้เข้าประชุมเกิน 100 user ทำให้
ส่วนที่เกินเข้าระบบไม่ได้ 

ครั ้งที ่ 1/16 ม.ค .62 ผู ้ เข ้าประชุม 
45 user  
คร ั ้ งท ี ่ 2/6 ก .พ .62 ผ ู ้ เข ้าประชุม 
79 user  
ครั ้งที ่ 3/20 ก.พ. 62 ผู ้เข้าประชุม 
50 user  
ครั ้งที ่ 4/6 มี.ค. 62 มีผู ้เข้าประชุม 
100 user  
คร ั ้งท ี ่ 5/3 เม .ย .62 ผู ้ เข ้าประชุม 
28 user  

การประชุมครั ้งที ่ 4 ผู้
เข ้าประช ุมเก ิน 100 
user ทำให้ส ่วนที ่ เกิน
เข ้ า ระบบไม ่ ไ ด้  การ
ประช ุมคร ั ้ งท ี ่  25 มี
ปัญหาเรื ่องระบบเสียง
เนื ่องจากเป็นการใช้ 2 
เรื ่องติดต่อกัน ไม่ได้มี
การทดสอบส ัญญาณ 
เส ี ยงทำให ้ ได ้ ย ิ น ไ ม่
ชัดเจน  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ครั้งที่ 6 - ครั้งที่ 14 ใช้ในการประชุม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (ประชุมระหว่างศาลากลาง
จังหวัดกับอำเภอ 11 อำเภอ) จำนวน 8 
วัน ครั้งที่ 15-ครั้งที่ 24 ใช้ในการ
ถ่ายทอดการประชุม VDO Conference 
จากกระทรวงมาจังหวัดเพื่อไปพื้นที่ตาม
อำเภอ/รพ./รพ.สต. และประชุมย่อย
เฉพาะงานของกลุ่มงานต่างๆ ครั้งที่ 25/ 
22 ก.ค.2562 ผู้เข้าประชุม 44 user 
ใช้ในการถ่ายทอดการประชุมเรื่อง 
ฌ.ก.ส.จากกระทรวงและประชุมเรื่อง
ไข้เลือดออกระหว่างจังหวัดและอำเภอ 
ครั้งที่ 26/ 8 ส.ค.2562 ผู้เข้าประชุม 
36 user ใช้ในการประชุมการบันทึก
ข้อมูล Aging Health Data ครั้งที่ 27/ 
13 ส.ค.2562 ผูเ้ข้าประชุม 28 user 
ใช้ในการประชุม PCC_Link 

5 ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ประชุม(ทุกครั้งที่มีการ
ประชุม 

มกราคม 2562 - 
กันยายน 2562 

ครั้งที่ 1 ความพึงพอใจ ร้อยละ 79.00 
ครั้งที่ 2 ความพึงพอใจ ร้อยละ 70.91 
ครั้งที่ 3 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00 
ครั้งที่ 4 ความพึงพอใจ ร้อยละ 74.94  

ไม่มี ครั้งที่ 1 ความพึงพอใจ ร้อยละ 79.00  
ครั้งที่ 2 ความพึงพอใจ ร้อยละ 70.91  
ครั้งที่ 3 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00  
ครั้งที่ 4 ความพึงพอใจ ร้อยละ 74.94  
ครั้งที่ 5 ความพึงพอใจ ร้อยละ 81.81  
ครั้งที่ 25 ความพึงพอใจ ร้อยละ 45.45 
ครั้งที่ 26 ความพึงพอใจ ร้อยละ 75.00 
ครั้งที่ 27 ความพึงพอใจ ร้อยละ 77.77 

เนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 6-14 เป็นการ
ประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอก และครั้งที่ 
15-24 ใช้ในการ
ถ่ายทอดภาพและเสียง
ในการประชุมจึงไม่ได้
ประเมินความพึงพอใจ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัด : ฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 24 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง โสภา เวฬุตันติ โทรศัพท์ : 0819410204 อีเมล์ : s_sopa06@yahoo.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ลาวัณย์ อมรรัตน์ โทรศัพท์ : 081-8638466 อีเมล์ : mam_mint@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มี SEX+ ดี ปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1 เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  21-25 ม.ค. 62  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มี SEX+ ดี ปี 2562 

ไม่มี ได้รับอนุมัติโครงการฯ วันที่ 24 มกราคม 2562  ไม่มี 

2 จัดหาแบบประเมินให้บุคลากรทำการประเมิน
ตนเอง เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
(SEX+) 

21-25 ม.ค. 62  จัดทำแบบประเมินให้เจ้าหน้าที่ทุกคนกรอกในแบบฟอร์ม 
ที่  
http://dose.goodle.com/forms/de/1FAIpGLsfIEWxUQ
IGSwarWUeU-
ehuLa6vZRkmrITE72Ty4x6D1AFQ/viewform 

ไม่มี -จัดทำแบบประเมินตนเอง เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
(SEX+) 
-ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที ่พ ึงประสงค์ฯ ให้บุคลากรใน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทาง google Form ก่อนและหลัง
เสร็จสิ้นโครงการฯ  

ไม่มี 

3 ประมวลและสรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ (SEX+) 

ครั้งที่ 1 ก.พ. 62  
ครั้งที่ 2 มิ.ย. 62  

1.ร้อยละ 64.1 รอบเอวปกติ  
2.ร้อยละ 12.8 กินผักอย่างน้อย 5 ทัพพีต่อวัน  
3.ร้อยละ 7.7 เต็มเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง  
4.ร้อยละ 18.2 ดื่มเครื่องดื่มรสหวานทุกวัน  
5.ร้อยละ 14.1 ไม่มีกิจกรรมทางกาย  
6.ร้อยละ 25.6 นั่งเอนกายเฉยๆติดต่อกันนานเกิน 2 ชม.  
7.ร้อยละ 55.1 นอนน้อยกว่า 7 ชม.  

ไม่มี 1)รอบเอวปกติ ร้อยละ 65.9  
2)กินผักอย่างน้อย 5 ทัพพีต่อวัน ร้อยละ 17.1  
3)เติมเต็มเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง ร้อยละ 8.5  
4)ดื่มเครื่องดื่มรสหวานทุกวัน ร้อยละ 9.8  
5)ไม่มีกิจกรรมทางกายเลย ร้อยละ 21.3  
6)นั่งเอนกายเฉยๆติดต่อกันนานเกิน 2 ชม.ทุกวัน ร้อยละ 21  
7)นอนน้อยกว่า 7 ชม. ร้อยละ 54.9  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

8.ร้อยละ 55.5 แปรงฟันก่อนนอนทุกคืน  
9.ร้อยละ 64.1 ไปรับบริการทันตกรรม  
10.ร้อยละ 97.4 ไม่สูบบุหรี่  
11.ร้อยละ 93.6 ไม่เคยดื่มเบียร์  

8)แปรงฟันก่อนนอนทุกวันร้อยละ 58.5  
9)ไปรับบริการทันตกรรม ร้อยละ 59.3  
10)ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 98.8  
11) ไม่เคยดื่มเบียร์สุรา ร้อยละ 92.7  

4 ประเมินสมรรถภาพร่างกายของบุคลากร
ทุกคน และประมวลผล 

ก.พ. 62 1.อัตราการเต้นของหัวใจปกติ 95.93 %  
2.ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหลังปกติ 43.00 %  
3.กล้ามเนื้อส่วนบนปกติ(แขน) 61.22%  
4.กล้ามเนื้อแกนกลางปกติ(หลัง) 84.55%  
5.กล้ามเนื้อส่วนหลัง(ขา) 91.87%  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5 ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย และ
ประมวลผล  

ก.พ. 62 1.ร้อยละ 56.83 น้ำหนักเกิน  
2.ร้อยละ 57.55 BMI ปกติ  
3.ร้อยละ 70.70 ไขมันในร่างกานปกติ  
4.ร้อยละ 40.76 มวลกล้ามเนื้อปกติ  
5.ร้อยละ 27.34 มวลไขมันปกติ  

ไม่มี 1. ร้อยละ 7.14 น้ำหนักต่ำ ร้อย 61.90 น้ำหนักปกติ ร้อยละ 
30.95 น้ำหนักเกิน  
2.ร้อยละ 9.52 BMI ต่ำ ร้อยละ 61.90 BMI ปกติ ร้อยละ 
28.57 BMI เกิน  
3.ร้อยละ 7.17 มวลไขมันในร่างกายต่ำ ร้อยละ 30.95 มวล
ไขมันในร่างกายปกติ ร้อยละ 61.90 มวลไขมันในร่างกายเกิน  
4.ร้อยละ 44.05 มวลกล้ามเนื้อต่ำ ร้อยละ 42.86 มวล
กล้ามเนื้อปกติ ร้อยละ 13.09 มวลกล้ามเนื้อเกิน 
5.ร้อยละ 1.19 % ไขมันในร่างกายต่ำ ร้อยละ 26.19 % 
ไขมันในร่างกายปกติ ร้อยละ 72.61 % ไขมันในร่างกายเกิน  

ไม่มี 

6 สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 

มิ.ย. 62 นำผลเข้าที่ประชุม กกบ. เดือน มี.ค.62  ไม่มี นำผลงานเข้าที่ประชุมฯ คณะกรรมการฯ เดือนสิงหาคม 
2562  

ไม่มี 

7 เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มี SEX+ ดี หุ่นดี 
สุขภาพดี  

มิ.ย. 62 ยังไม่ดำเนินการ  ไม่มี เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มี SEX+ ดี หุ่นดี สุขภาพดี ได้แก่ 
1)ผู้ที่สามารถลดรอบเอวเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนิน
โครงการฯได้สูงสดุ 3 อันดับแรก  
2)ผู้ที่มีคะแนนรวมการประเมินองค์ประกอบของร่างกาย 
เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการฯ ได้สูงสุด 3 อันดับ  

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 7.56 



 

268                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  จังหวัด : ชลบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ โทรศัพท์ : 0921191671 อีเมล์ : witta_11@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ โทรศัพท์ : 0921191671 อีเมล์ : witta_11@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบการสื่อสารทางไกลแบบ Real Time ด้วยระบบ Web conference จังหวัดชลบุรี งบประมาณ : 64200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงความเข้าใจกับหน่วยงาน
เครือข่ายสำรวจความพร้อมของหน่วยงาน
เครือข่าย/จัดหาอุปกรณ์ ทดสอบระบบ
ภาพและเสียงของระบบสื่อสารทางไกล
แบบ Real Time ด้วยระบบ Web 
Conference และประเมินผล 
(รพ. 12 แห่ง, สสอ. 11 แห่ง, รพ.สต. 
118 แห่ง 
-ร้อยละ 100 ของ รพ. 
-ร้อยละ 100 ของ สสอ. 
-ร้อยละ 70 ของ รพ.สต. 

ต.ค.61-ก.ย. 62 มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับ
หน่วยงานเครือข่ายและมีการทดลองใช้
ระบบ Web Conference และสามารถ
ดำเนินการใช้ได้จริงแบบ Real Time 
โดยมีหน่วยงานเขา้เชื่อมต่อเครือข่าย
ดังนี้ รพ. 12 แห่ง, สสอ. 11 แห่ง, รพ.
สต. 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
รพ., ร้อยละ 100 ของ สสอ. และ ร้อย
ละ 72.03 ของ รพ.สต. นอกจากนี้ใน
ส่วนของ รพ.ยังได้มีการต่อยอดในการ
ทำเป็น Smart Hospital ในระดับที่ 1 
คือการทำคิว Online ทุกแห่ง 

บางช่วงสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่
เสถียรทำให้มีการรีเลย์ของภาพ
และเสียง 

มีการจัดหาอุปกรณ์ ทดสอบระบบภาพ
และเสียงของระบบสื่อสารทางไกล
แบบ Real Time ด้วยระบบ Web 
Conference และประเมินผล 
- รพ. จำนวน 12 แห่ง  
- สสอ. จำนวน 11 แห่ง  
- รพ.สต. จำนวน 83 แห่ง 

ความไม่เสถียรของ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

269                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  จังหวัด : ชลบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ โทรศัพท์ : 0921191671 อีเมล์ : witta_11@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ โทรศัพท์ : 0921191671 อีเมล์ : witta_11@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาศูนย์บริการเพื่อการขออนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดชลบุรี งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำทะเบียนการอนุญาต ทะเบียนรายชื่อสถาน
ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตาม พรบ.ต่างๆบันทึก
ข ้อม ูลระบบสารสนเทศ/ออกหน ่วยต ่ ออายุ
ใบอนุญาต และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80  

ต.ค.61-ก.ย.62 ม ีการจ ัดเก ็บข ้อม ูล  จ ัดทำ
ทะเบียนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ข ้ อม ู ลคว ามพ ึ งพอ ใ จขอ ง
ผู้รับบริการ 

การคีย์ข้อมูลเพื ่อการวิเคราะห์
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม
สำเร ็จร ูป (SPSS) ใช ้เวลานาน
เนื่องจากข้อมูลจำนวนมาก และ
ต้องคีย์นอกเวลาราชการ ซึ ่งใน
เวลาราชการต้องทำงานประจำ 

ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจเป็นเพศชาย
และหญิง ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จในส่วน
ภ ูม ิภาค ของสำน ักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี จำนวน 301 คน ทำการ
เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – 
กรกฎาคม 2562 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 85



 

270                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  จังหวัด : ตราด เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ธีรศักดิ์ จันทร์เทวาลิขิต โทรศัพท์ : 0819121243 อีเมล์ : thju13@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย พนัส นิตรมร โทรศัพท์ : 0813777063 อีเมล์ : yaw2550@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การประชุมทางไกล ผ่านระบบ web conference งบประมาณ : 74900 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รับทราบนโยบายจากผู ้บร ิหาร
ระดับจังหวัด เรื่องการประชุมผ่าน
ทางไกล 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ ๑ – 
๗ แล้วโดยเช ่าบร ิการกับบร ิษ ัทอ ินเตอร ์ เน็ต
ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และดำเนินการ
ทดสอบและสาธิตการใช้งานให้กลุ่มงานทราบใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ 
๑ – ๗ แล ้วโดยเช ่ าบร ิการก ับบร ิ ษัท
อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และ
ดำเนินการทดสอบและสาธิตการใช้งานให้
กลุ่มงานทราบในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- 

2 ว ิ เคราะห ์ระบบการประช ุมผ ่าน
ทางไกลชน ิ ดต ่ างๆ เช ่ น web 
conference และ video conference 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ ๑ – 
๗ แล้วโดยเช่าบริการกับบริษัทอินเตอร์เน็ต
ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และดำเนินการ
ทดสอบและสาธิตการใช้งานให้กลุ่มงานทราบใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ 
๑ – ๗ แล ้วโดยเช ่ าบร ิการก ับบร ิ ษัท
อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และ
ดำเนินการทดสอบและสาธิตการใช้งานให้
กลุ่มงานทราบในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- 

3 ติดต่อประสานบริษัท เพื่อสาธิต
การใช้ระบบประชุมผ่านทางไกล
ให้คณะกรรมการบริหารระดับ
จังหวัดทราบ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ ๑ – 
๗ แล้วโดยเช่าบริการกับบริษัทอินเตอร์เน็ต
ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และดำเนินการ

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ 
ข้อ ๑ – ๗ แล้วโดยเช่าบริการกับบริษัท
อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) 
และดำเนินการทดสอบและสาธิตการใช้

- 



 

271                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทดสอบและสาธิตการใช้งานให้กลุ่มงานทราบใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

งานให้กลุ่มงานทราบในวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

4 สรุปผลและดำเนินการขออนุมัติ
เช่าระบบการประชุมผ่านทางไกล 
web conference 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ ๑ – 
๗ แล้วโดยเช่าบริการกับบริษัทอินเตอร์เน็ต
ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และดำเนินการ
ทดสอบและสาธิตการใช้งานให้กลุ่มงานทราบใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ 
๑ – ๗ แล ้วโดยเช ่ าบร ิการก ับบร ิ ษัท
อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และ
ดำเนินการทดสอบและสาธิตการใช้งานให้
กลุ่มงานทราบในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- 

5 ติดตั้งและทดสอบระบบ web 
conference กับหน่วยงานใน
สังกัด 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ ๑ – 
๗ แล้วโดยเช่าบริการกับบริษัทอินเตอร์เน็ต
ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และดำเนินการ
ทดสอบและสาธิตการใช้งานให้กลุ่มงานทราบใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ 
๑ – ๗ แล ้วโดยเช ่ าบร ิการก ับบร ิ ษัท
อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และ
ดำเนินการทดสอบและสาธิตการใช้งานให้
กลุ่มงานทราบในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- 

6 จัดทำคู่มือการใช้ระบบ และ
วิธีการจองระบบการประชุมผ่าน
ทางไกล web conference 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ ๑ – 
๗ แล้วโดยเช่าบริการกับบริษัทอินเตอร์เน็ต
ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และดำเนินการ
ทดสอบและสาธิตการใช้งานให้กลุ่มงานทราบใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ 
๑ – ๗ แล ้วโดยเช ่ าบร ิการก ับบร ิ ษัท
อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และ
ดำเนินการทดสอบและสาธิตการใช้งานให้
กลุ่มงานทราบในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- 

7 ประชุมชี้แจงการประชุมผ่าน
ทางไกล web conference 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ ๑ – 
๗ แล้วโดยเช่าบริการกับบริษัทอินเตอร์เน็ต
ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และดำเนินการ
ทดสอบและสาธิตการใช้งานให้กลุ่มงานทราบใน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการ ข้อ 
๑ – ๗ แล ้วโดยเช ่ าบร ิการก ับบร ิ ษัท
อินเตอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหาชน) และ
ดำเนินการทดสอบและสาธิตการใช้งานให้
กลุ่มงานทราบในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

- 

8 ดำเนินการใช้การประชุมผ่าน
ทางไกล web conference กับ
หน่วยงานในสังกัด 

สิงหาคม ๒๕๖๑ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

มีการใช้ระบบการประชุมผ่านทางไกลตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ 
ครั้ง ได้แก่ เดือน ส.ค. ๒ ครั้ง ก.ย. ๒ ครั้ง ต.ค. ๔ ครั้ง 
พ.ย. ๑ ครั้ง ธ.ค. ๔ ครั้ง ม.ค. ๓ ครั้ง มี.ค. ๒ ครั้ง 

- มีการดำเนินการใช้การประชุมผ่านทางไกล 
web conference กับ รพ. สสอ. รพ.สต. 
ทุกเดือน 

- 

9 สรุปผลการดำเนินการใช้การ
ประชุมผ่านทางไกล  

สิงหาคม ๒๕๖๑ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

จำนวนกลุ่มงานที่ใช้มี ๗ กลุ่มงาน ได้แก่ พัฒนา
ยุทธฯ ๗ ครั้ง อนามัยสิ่งแวดล้อม ๕ ครั้ง ประกัน

- มีการใช้ทั้งหมด ๑๐ กลุ่มงานจาก ๑๓ 
กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ จำนวน

- 



 

272                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สุขภาพ ๒ ครั้ง โรคไม่ติดต่อ , โรคติดต่อ, คุ้มครอง
ผู้บริโภค , ทันตฯ กลุ่มงานละ ๑ ครั้ง จำนวนเงินที่
ใช้ (ส.ค. – ก.พ.) ๗ เดือนๆละ ๕,๓๕๐ บาท เป็น
เงิน ๓๗,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของ
งบประมาณในโครงการ  

การใช้งานทั้งหมด ๒๘ ครั้ง เฉลี่ยใช้เดือน
ละ ๒.๑๕ ครั้ง ค่าใช้จ่าย ๑๓ เดือน เป็น
เงิน ๖๙,๕๕๐ บาท 

10 ประเมินผลความพึงพอใจจากการ
ใช้ web conference ของ
ผู้จัดการประชุม และผู้รับฟังการ
ประชุม 

มีนาคม ๒๕๖๒ , 
กันยายน ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างประเมินเก็บผลแบบสอบถามความพึง
พอใจ แต่จากการสอบถามผู้ใช้โดยการสัมภาษณ์ใน
ภาพรวมพึงพอใจดี สะดวก ภาพและเสียงชัดเจนดี 
ลดเวลาการเดินทางเข้ามาจังหวัด ใช้เวลาการ
ประชุมไม่นาน ไม่เสียเวลาทำงาน 

- ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม ร้อย
ละ ๘๗.๕๐ 

-เสียงดังจากที่แต่ละแห่งเปิด
ไมค์บางครั้งฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง 
การซักถามไม่สะดวกเหมือน
มาประชุมเจอหน้ากัน บางที
อยากถามแต่ไม่สะดวก  
-สะดวก ประหยัด แต่เข้ายาก 
-พื้นที่ควรเตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อม 

11 นำผลการประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุง 

เมษายน ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๒ 

รอดำเนินการ - -ดำเนินการปิดไมค์ระหว่างประชุม /แจ้งให้
หน่วยบริการทุกแห่งปิดไมค์ระหว่างการ
ประชุม -เปิดทดสอบระบบก่อนการใช้การ
ประชุมจริงล่วงหน้า ครึ่งชั่วโมง เพื่อให้
พื้นที่เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



 

273                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัด : ปราจีนบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 14 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์ โทรศัพท์ : 0863046878 อีเมล์ : og.prachin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สรัตน์ชัย ยิ้มสุข โทรศัพท์ : 090-9721934 อีเมล์ : og.prachin@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนา Application เผยแพร่ข้อมูลด้านสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับประชาชน งบประมาณ : 5000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ศึกษารูปแบบความต้องการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุขของประชาชน 
จังหวัดปราจีนบรุี 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ทีมศึกษารูปแบบลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
การพ ัฒนา Application Support 
Mobie และวิธีการรับรู ้และเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชน 

ไม่มี ทีมศึกษารูปแบบลงพื ้นที่ศึกษาข้อมูลการ
พัฒนา Application Support Mobile และ
วิธีการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

ขาดงบประมาณสนับสน ุนที่
เพียงพอ ตั้งแต่ระบบการจัดตั้ง
ทีมงาน การประชุมทีมงาน การ
ลงพ ื ้นท ี ่ สำรวจ  การพ ัฒนา
ความรู ้ทีมงาน การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการทดลอง  

2 ศึกษาเทคโนโลยีสำหรับการจัดทำรูปแบบ
การนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุขที่สามารถ
เข้าถึงการรับรู้ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี จัดทำ Application ที่รองรับการใช้งาน
ผ่านโมบาย สมาร์ทโฟน 

ค่าเช่าระบบการฝาก 
Application ออนไลน์ 

3 ประชุมและจัดตั้งทีมพัฒนาเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนารูปแบบการนำเสนอ
ด้านการสาธารณสุข 

มีนาคม - เมษายน 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี จัดตั้งทีมพัฒนา Application สมุดสุขภาพ
ประชาชน 1 ทีม (10 คน) 

ไม่มี 



 

274                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
สาธารณสุขผ่าน Application Prachin 
Health 

มีนาคม - พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี พัฒนาและทดสอบการใช้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ไม่มี 

5 ทดสอบการใช้งาน App เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

มิถุนายน - สิงหาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี พัฒนาและทดสอบการใช้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ไม่มี 

6 สรุปและประเมินผลการพัฒนา App กันยายน 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี ยังไม่ได้สรุปผล อยู่ระหว่างทดสอบการใช้
งานและเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 



 

275                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัด : ปราจีนบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 14 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 16 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : เภสัชกรหญิง ธนัญชนก ฉ่ำเย็นอุรา โทรศัพท์ : 0882048109 อีเมล์ : og.prachin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สรัตน์ชัย ยิ้มสุข โทรศัพท์ : 090-9721934 อีเมล์ : og.prachin@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การให้บริการประชาชนในการขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณ : 5000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การยื่นขออนุญาตใหม่ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 
2562 

ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตใหม่ จำนวน 39 ครั้ง  ไม่มี 64 ครั้ง ไม่มี 

2 การยื่นขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 
2562 

ผู้ประกอบการยื่นขอแก้ไข จำนวน 38 ครั้ง ไม่มี 54 ครั้ง ไม่มี 

3 การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ผู้ประกอบการยื่นขอต่ออายุ จำนวน 156 ครั้ง ไม่มี 156 ครั้ง ไม่มี 

4 การยื่นขอแจ้งเลิก ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 
2562 

ผู้ประกอบการยื่นขอแจ้งเลิก จำนวน 11 ครั้ง ไม่มี 19 ครั้ง ไม่มี 

5 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ให้บริการ ธันวาคม 2561 การพัฒนาสมรรถนะ 1 ครั้ง ไม่มี 1 ครั้ง ไม่มี 

6 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ มีนาคม - พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี ร้อยละค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวมทุก
ด้าน เท่ากับร้อยละ 89.9 อยู่ในเกณฑ์พึง
พอใจมากที่สุด 

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 89.90 



 

276                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  จังหวัด : ระยอง เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย มุกดา รุหการ โทรศัพท์ : 038-613430 อีเมล์ : tid2547@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุภาวดี โกมลกาญจนกุล โทรศัพท์ : 091-4361059 อีเมล์ : tid2547@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาโปรแกรม “Plan Rayong” ในการประเมินผลงบประมาณตามแผนปฏิบัติการแบบ Online  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำโปรแกรม “Plan Rayong” เพื่อ
ใช ้ ในการประ เม ิ นผลการ ใช ้ จ ่ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการแบบ 
Online 

ตค.-ธค.61 ดำเนินการจัดทำโปรแกรม “Plan Rayong” 
เสร็จเรียบร้อย 

ไม่มี ดำเนินการจัดทำโปรแกรม “Plan Rayong” เสร็จเรียบร้อย  ไม่มี 

2 น ำ โ ป ร แ ก ร ม “ Plan Rayong” 
มาใช ้ในหน่วยงาน (สสจ .) เพ ื ่อการ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการแบบ Online 

มค.62 หน่วยงานนำโปรแกรม “Plan Rayong”มา
ใช้ในหน่วยงาน 

ไม่มี หน่วยงานนำโปรแกรม “Plan Rayong”มาใช้ในหน่วยงาน สสจ. ไม่มี 

3 ประ เม ิ นความพ ึ งพอใจ ในการใช้
โปรแกรม“Plan Rayong”  

กค.62 ดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2562 ตามแผน ไม่มี ผลการประเมิน : บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ใช้โปรแกรม“Plan Rayong”อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
คิดเป ็นร ้อยละ 55.30 โดยผลที ่ ได ้จากการประเมิน
ดังกล่าวได้นำมาใช้เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนา
และปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวในปีต่อไป เพื่อให้รองรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้

ไม่มี 



 

277                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

นำโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
เนื ่องจากผลการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ว ่าเป็น
โปรแกรมที่มีประโยชน์ สามารถงานง่าย สะดวก รวดเร็ว มี
ข ้อม ูลทุกประเด ็นที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับ การกำกับติดตาม
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการฯ  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

278                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  จังหวัด : ระยอง เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จิตราวรรณ วิทยานันท์ โทรศัพท์ : 038-613430 อีเมล์ : tid2547@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุภาวดี โกมลกาญจนกุล โทรศัพท์ : 091-4361059 อีเมล์ : tid2547@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ ONE STOP SERVICE สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดระยอง งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ณ ONE STOP SERVICE สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง 

ตค.61-กค.62 ดำเนินการเดือนกรกฎาคม 
2562 ตามแผน 

ไม่มี ในปีที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 จึงได้ประเมินความพึงพอใจ
ขอ ง ผ ู ้ ร ั บ บ ร ิ ก า ร  ณ  ONE STOP SERVICE ส ำน ั ก ง าน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื ่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บร ิการให้ม ีประสิทธ ิภาพยิ ่งข ึ ้น ผลการ
ประเมินผลในภาพรวมพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการบริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85โดยผล
ที่ได้จากการประเมินดังกล่าวได้นำมาใช้เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในปีต่อไป อาทิ เพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น 
โดยให้มีทั ้งกล่องรับฟังความคิดเห็นและผ่านช่องทาง Line 
รวมทั้ง Website ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 85 



 

279                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัด : สมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 15 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ภิญโญ พุ่มหอม โทรศัพท์ : 023895980 ต่อ 121 อีเมล์ : com.spko@moph.mail.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นุสรา เพชรฤทธิ์ โทรศัพท์ : 0830746446 อีเมล์ : npnuufai@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน Back Office 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโปรแกรมเดิม 
โปรแกรมประชาสัมพันธ์ โปรแกรมแจ้งซ่อม โปรแกรม
จองรถจองห้องประชุม โปรแกรมสารบัญ โปรแกรมลา 
โปรแกรมยืมเงิน โปรแกรมขอรหัส wifi ห้องประชุม 
โปรแกรมพิมพ์เช็ค โปรแกรมประชุมอบรม 

ต.ค.61-ก.ย.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว  ไม่มี 

2 อัพเดทโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน Bace Office 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขึ้น website : 
www.spko.moph.go.th ยกเว้นโปรแกรมสารบัญและ
โปรแกรมพิมพ์เช็ค 

ต.ค.61-ก.ย.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว  ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

280                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัด : สมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุวะรีย์ ดำเนินวุฒิ โทรศัพท์ : 023895980 ต่อ 104 อีเมล์ : h_promote.spko@moph.mail.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นุสรา เพชรฤทธิ์ โทรศัพท์ : 0830746446 อีเมล์ : npnuufai@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดีจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ : 388800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประสานอำเภอทุกแห่งดำเนินการเขียนโครงการขออนุมัติและ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 

ต.ค.-ธ.ค.61 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

2 อำเภอจัดกิจกรรม Kick off มหกรรมรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี
และประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

พ.ย.61 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

3 รพ.สต.จัดกิจกรรมการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ต.ค.-ธ.ค.61 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

4 รพ.สต.พื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดตั้งชมรมออกกำลังกายตรวจคดั
กรองสุขภาพ ประเมิน BMI และวัดรอบเอว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3อ 2ส กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ก่อนและหลังเข้าโครงการฯ 

ต.ค.-ธ.ค.61 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

5 อำเภอรวบรวมรายงานผลการจัดกจิกรรม/ภาพถ่ายให้ สสจ.ทุกสัปดาห์ ต.ค.-ธ.ค.61 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

6 จังหวัดกำกับติดตามการใช้งบประมาณโครงการฯ และรายงานผล
การดำเนินงาน Google form โครงการฯ 

ต.ค.-ธ.ค.61 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 



 

281                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 สรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ต.ค.-ธ.ค.61 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
มีการดูแลสุขภาพตนเอง และ
เจ้าหน้าที่มีค่า BMI ปกติ เพิ่มขึ้น 

ไม่มี รพ.สต.พื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดตั้งชมรม
ออกกำลังกายตรวจคัดกรองสุขภาพ ประเมิน 
BMI และวัดรอบเอว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3อ 2ส และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำปี และ วัด BMI 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

282                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  จังหวัด : สระแก้ว เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 03 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ทรงพล เพียเพ็งต้น โทรศัพท์ : 0909529741 อีเมล์ : shongpon@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เสกสรรค์ คงอาชีวกิจ โทรศัพท์ : 0989131959 อีเมล์ : sek_toto@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ งบประมาณ : 125700 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดทำโปรแกรมบริหาร
จัดการครุภัณฑ์ 

7 ธันวาคม 2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สสจ.
สระแก้ว จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำ
โปรแกรมพัสดุ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สสจ.
สระแก้ว จัดประชุมผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดทำโปรแกรมพัสดุ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

- 

2 ประชุมจัดทำโปรแกรมบริหาร
จัดการครุภัณฑ์ 

ธันวาคม 2561 - 
มีนาคม 2562 

คณะทำงานจัดทำโปรแกรมร่วมประชุมการจัดทำ
โปรแกรม 2 ครั้ง 

- คณะทำงานจัดทำโปรแกรมร่วมประชุมการ
จัดทำโปรแกรม 2 ครั้ง 

- 

3 จัดทำโปรแกรมบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2562 

คณะทำงานจัดทำโปรแกรม ร่วมจัดทำโปรแกรมเดือน 
ละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 62 มีความก้าวหนา้
ร้อยละ 70 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62 
และพร้อมอบรมเจ้หน้าที่ภายในเดือน เม.ย. 62 

- คณะทำงานจัดทำโปรแกรม ร่วมจัดทำ
โปรแกรมเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 
ม.ค. - มี.ค. 62 

- 

4 อบรมการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ 

เมษายน 2562 รอดำเนินการในเดือน เม.ย. 62 - จัดอบรมโปรแกรมระบบครุภัณฑ์ออนไลน์ เมื่อ
วันที ่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ผู ้เข้าร่วม
อบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบงาน
พัสดุ จำนวน 150 คน 

จัดอบรมโปรแกรมทุกอำเภอแล้ว แต่ยัง
ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุม ในปี 
2563 จะดำเนินการให้ครบทุกหน่วย
บริการและเพิ่มเติมระบบรายงาน 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

283                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  จังหวัด : สระแก้ว เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 27 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จนัทนี สัตยรุ่งเรือง โทรศัพท์ : 037425141 ต่อ 102 อีเมล์ : q.sakeaw@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เสกสรรค์ คงอาชีวกิจ โทรศัพท์ : 0989131959 อีเมล์ : sek_toto@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การกำกับดูแลผลติภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ และสถานประกอบการด้านสุขภาพ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

ม.ค. 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สืบค้น
ตัวอย่างแบบสอบประเมินความ
พึงพอใจ แล้วนำมาปรับใช้ 

เนื่องจาก สสจ ยังไม่เคยประเมิน
ความพึงพอใจขอผู้มารับบริการ จึง
ต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับแบบประเมินความพึงพอใจ
จากหลายแหล่ง เช่น สสจ.อื่น อย. 
หรือ กรม กอง อื่นในสังกัด สป.สธ. 
เพื่อนำมาปรับใช้ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สืบค้น
ตัวอย่างแบบสอบประเมินความพึง
พอใจ แล้วนำมาปรับใช้ 

เนื่องจาก สสจ ยังไม่เคยประเมิน
ความพึงพอใจขอผู ้มารับบริการ 
จึงต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล
เกี ่ยวกับแบบประเมินความพึง
พอใจจากหลายแหล่ง เช่น สสจ.
อื ่น อย. หรือ กรม กอง อื ่นใน
สังกัด สป.สธ. เพื่อนำมาปรับใช้ 

2 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อคุณภาพการให้บริการของกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ 

ก.พ. - ส.ค. 2562 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำ
แบบประเมินฯทั้งแบบกระดาษ
และแบบออนไลน์  

- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำ
แบบประเมินฯทั้งแบบกระดาษ
และแบบออนไลน์ 

- 

3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ครั้งที่ 1 

มี.ค. 2562 ยังสรุปผลการประเมินฯ รอบแรก
ไม่ได้ เนื่องจากยังได้ข้อมูลน้อย 

เนื่องจากมีผู้เข้ามารับบริการ ณ กลุ่ม
งานฯน้อย กลุ ่มงานจึงประชุมเพื่อ
ปรับแผนการประเมินความพึงพอใจ 

ยังสรุปผลการประเมินฯ รอบแรก
ไม่ได้ เนื่องจากยังได้ข้อมูลน้อย 

เนื่องจากมีผู้เข้ามารับบริการ ณ กลุ่ม
งานฯน้อย กลุ ่มงานจึงประชุมเพื่อ
ปรับแผนการประเมินความพึงพอใจ 



 

284                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

ส.ค. 2562 รอดำเนินการ - สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ึค่าเฉลี่ย = 3.91 ร้อยละความพึง
พอใจ = 78.16 ระดับความพึง
พอใจ "พอใจมาก" 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 78.16



 

285                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัด : กาฬสินธุ์ เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 20 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ธีรพัฒน์ สุทธิประภา โทรศัพท์ : 0819547191 อีเมล์ : Lampan221@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ธีรพัฒน์ สุทธิประภา โทรศัพท์ : 0819547191 อีเมล์ : lampan221@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรม งบประมาณ : 46800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
บุคลากรการจัดการความรู้ในการนำนวตก
รรมและองค์ความรู ้มาใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพประกอบดว้ย 
- ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบการจ ั ดการความ รู้  
- ผู้รับผิดชอบ NCD CCA และ พัฒนาการเด็ก 

ธันวาคม 61 – มกราคม 62 และ
พฤษภาคม 62 – มิถุนายน 62  

1.มีการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
การจัดการความรู ้ในการนำนวตกรรมและองค์
ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาโรคและ
ภัยสุขภาพ โดยมีผู ้รับผิดชอบการจัดการความรู้ 
และผู้รับผิดชอบ NCD CCA และ พัฒนาการเด็ก
ในแต่ละอำเภอ จำนวน 18 อำเภอ  
2. 18 อำเภอม ีนว ัตกรรม/ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอำเภอละ 1 เรื่อง  
3. มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
พ ัฒนาขึ ้นและมีการนำมาใช ้ 1 เร ื ่อง โดยมี
ประเด็น NCD CCA และ พัฒนาการเด็ก 

ไม่มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้บุคลากร
การจัดการความรู ้ในการนำนว
ตกรรมและองค ์ความร ู ้มาใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาโรค
และภัยสุขภาพประกอบด้วย  
- ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ 
- ผู ้ร ับผิดชอบ NCD CCA และ 
พัฒนาการเด็ก 

ระยะเวลาในการ
อนุมัติงบประมาณช้า 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 



 

286                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัด : กาฬสินธุ์ เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ตรึงใจ ศาลาโรจน์ โทรศัพท์ : 0819547191 อีเมล์ : Lampan221@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ธีรพัฒน์ สุทธิประภา โทรศัพท์ : 0819547191 อีเมล์ : lampan221@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 61450 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. ทบทวน วิเคราะห์ จัดทำแผนแม่บท
งานข้อมูล ข่าวสารสนเทศ  

ตุลาคม 61 ได้จัดประชุมทบทวน วิเคราะห์ จัดทำแผนแม่บทงานข้อมูล ข่าว
สารสนเทศ เพื่อนำมาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้านสุขภาพ
เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนางาน 

ไม่มี มีแผนแม่บทงานข้อมูล ข่าวสารสนเทศ ไม่มี 

2 ผลักดันและสนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาล
เข้าสู่คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาล (HAIT : Hospital 
Accreditation Information 
Technology) 

พ.ย.61- มค.62 มีการผลักดันและสนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาลเข้าสู ่คุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT : Hospital 
Accreditation Information Technology) โดยกำหนดเป็น
นโยบายในระดับจังหวัด และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน
ในเวทีประชุมในหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดทุกเดือน 

ไม่มี ทุกโรงพยาบาลเข้าสู่คุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 

ไม่มี 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ ดัชนี
ประเมินสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม
(summary measure of pop 
population)” (LE,HALE,DALY) 

พ.ย.61- มค.62 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ ดัชนีประเมิน
สุขภาพประชาชนแบบองค์รวม(summary measure of 
pop population)” (LE,HALE,DALY) ให้กับผู้รับผิดชอบ
งานข้อมูลข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศด้านสุขภาพในระดับ
อำเภอ 18 อำเภอ 

การนำข้อมูลไปใช ้ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ 
ดัชนีประเมินสุขภาพประชาชนแบบ
องค์รวม(summary measure of 
pop population)” (LE,HALE,DALY) 

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 



 

287                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จังหวัด : ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 08 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จุฑามาศ อนุสรณ์ธีระกุล  โทรศัพท์ : 065-0539783 อีเมล์ : mod-ta-noy_24@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เจษฎา สุราวรรณ์ โทรศัพท์ : 061-1925398 อีเมล์ : surawanjesada@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER)ของกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

งบประมาณ : 528300 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำแผนงานโครงการ มกราคม 2562 ดำเนินการเรียบร้อย(เป็นไปตามแผน) - ดำเนินการเสร็จเป็นไปตาม
ระยะเวลากำหนด 

- 

2 ประชุมชี้แจงผ฿ร้ับผิดชอบและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 
2562 

ดำเนินการเรียบร้อย(เป็นไปตามแผน) - ดำเนินการเสร็จเป็นไปตาม
ระยะเวลากำหนด 

- 

3 ปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

มกราคม - มีนาคม 
2562 

อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 1 เมษายน 2562 (เป็นไปตามแผน)  

- ดำเนินการเสร็จเป็นไปตาม
ระยะเวลากำหนด 

- 

4 พ ัฒนาค ุ ณภาพบร ิ การของ
ศูนย์บร ิการผลิตภัณฑ์ส ุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 

กุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ พัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (เป็นไปตามแผน) กิจกรรมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -
ดำเนินงานการจัดทำคู่มือประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน -
มีช ่องทาง line Facebook และเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ สอบถาม 
ระหว ่าง เจ ้าหน ้าท ี ่ ศูนย ์บร ิการผล ิตภ ัณฑ์ส ุขภาพเบ ็ดเสร ็จ และ
ผู้ประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ กิจกรรมที่อยู่
ระหว่างดำเน ินการ -อัพโหลดคู ่ม ือประชาชน ลงเว ็บไซด์สำนักงาน

- ดำเนินการเสร็จเป็นไปตาม
ระยะเวลากำหนด 

- 



 

288                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 31 พฤษภาคม 2562 (เป็นไปตามแผน) 

5 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ในภาพรวมของศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

เมษายน - กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินการวางแผนดำเนินการ (เป็นไปตามแผน ช่วงวันที่ 
1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) 

- ดำเนินการเสร็จเป็นไปตาม
ระยะเวลากำหนด 

- 

6 สรุปผลการดำเนินตามโครงการ กันยายน 2562 ดำเนินการเรียบร้อย (สรุปผลการดำเนินงานตามรอบรายงาน 6 เดือน) - ดำเนินการเสร็จเป็นไปตาม
ระยะเวลากำหนด ตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

- 

7 รายงานผลการดำเนินงาน ตาม
โครงการ 2 รอบ (6 เดือนและ 
12 เดือน) 

มีนาคม และกันยายน 
2562 

ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามแผน (รายผลการดำเนินงานตามรอบ
รายงาน 6 เดือน) 

- ดำเนินการเสร็จเป็นไปตาม
ระยะเวลากำหนด 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 95.80 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จังหวัด : ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สมจติร เดชาเสถียร  โทรศัพท์ : 098-1010755 อีเมล์ : decsom@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เจษฎา สุราวรรณ์ โทรศัพท์ : 061-1925398 อีเมล์ : surawanjesada@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาโปรแกรมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการควบคุม กำกับการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านสาธารณสุข ของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำแผนงานโครงการ  ตุลาคม 2561 ดำเนินการเรียบร้อย (เป็นไปตามแผน) - ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระยะเวลากำหนด 

- 

2 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม 2561 ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 ตค.61 (เป็นไปตามแผน) - ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระยะเวลากำหนด 

- 

3 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นทุกแห่งได้บันทึก
แผนปฏิบัติการ  

พฤศจิกายน 2561 - 
มกราคม 2562 

อยู่ในระหว่างดำเนินการประชุมเพื่อถอดบทเรียนในการดำเนินงาน 
ในวันที่ 22 มีค.62  

- ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระยะเวลากำหนด 

- 

4 กลุ่มงาน/งาน และงานตรวจสอบภายใน 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2561 - 
กุมภาพันธ์ 2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ เสถียร
มากยิ่งขึ ้น (เป็นไปตามแผน) กิจกรรมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว -
ดำเนินงานการจัดทำคู่มือโปรแกรมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ฉบับปรับปรุงให้ม ีความทันสมัย หมายเหตุ : ได้แจ้งเว ียนและ 
อัพโหลดคู ่ม ือฯ ให้ก ับผู ้ เก ี ่ยวข้องเร ียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ 
ขก 0032.02/ว.24 ลว.7 กพ.62 -มีช่องทาง ไลน์กลุ่ม และเบอร์

- ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระยะเวลากำหนด 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

โทรศัพท์ในการติดต่อ สอบถาม เพื ่ออำนวยความสะดวกระหว่าง 
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตัวชี้ยุทธศาสตร์จังหวัด และหน่วยบริการใน
สังกัด (รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ และ รพ.สต.ทุกแห่ง)  

5 หน่วยงานดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด  

มกราคม - สิงหาคม 
2562 

ดำเนินการเรียบร้อยเป็นไปตามแผน (รายผลการดำเนินงานตาม
รอบรายงาน 6 เดือน) 

- ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระยะเวลากำหนด 

- 

6 ประเมินความพึงพอใจของการใช้
โปรแกรมฯ  

สิงหาคม 2562 ยังไม่ถึงระยะเวลาในการประเมิน - ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระยะเวลากำหนด 

- 

7 สรุปผลการดำเนินตามโครงการ กันยายน 2562 ยังไม่เสร็จสิ้นการดำเนินการ - ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระยะเวลากำหนด 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้ 

- 

8 รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ๒ 
รอบ (๖ เดือนและ ๑๒ เดือน) 

มีนาคม และกันยายน 
2562 

ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามระยะเวลากำหนด 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัด : มหาสารคาม เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง แฉล้ม รัตนพันธุ์ โทรศัพท์ : - อีเมล์ : - 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ดร. รัชนีวิภา จิตรากุล โทรศัพท์ : 0816707462 อีเมล์ : rutchaneevipa@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 33,960 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า     
ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การดำเนินงานตรวจอนุญาตใหม่สำหรับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา อาหาร เครื ่อง 
สำอาง เครื่องมือแพทย์ฯ) และการบริการ
ส ุขภาพในสถานประกอบ การด ้าน
สุขภาพ (ร้านขายยา สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ) และสถานพยาบาลเอกชน 
ก ่ อนออกส ู ่ ตลาด  ( Pre-marketing 
control) และต่ออายุใบอนุญาต 

ต.ค.61 - ส.ค.62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินงาน
ตรวจอนุญาตใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการ
บริการสุขภาพในสถานประกอบการ ด้านสุขภาพ ใน
รอบ 6 เดือน ดังนี้  
- ดำเนินการออกตรวจสถานพยาบาลใหม่ จำนวน 15 แห่ง  
- ต่ออายุประกอบกิจการสถานพยาบาล จำนวน 23 แห่ง  
- ต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล จำนวน 132 แห่ง  
- ตรวจอนุญาตร้านยาใหม่ จำนวน 36 แห่ง  
- ต่ออายุอนุญาตร้านยา จำนวน 236 แห่ง  
- ตรวจขออนุญาตสถานประกอบการอาหาร จำนวน 12 แห่ง  
- ต่ออายุสถานประกอบการอาหาร จำนวน 62 แห่ง 

ผู้ประกอบการไม่มีความรู้
ในการย ื ่ นเอกสาร โดย 
เฉพาะการจัดทำแบบแปลน 

สำน ั กงานสาธารณส ุ ขจ ั งห วัด
มหาสารคาม ดำเน ินงานตรวจ
อน ุญาตใหม ่สำหร ับผล ิตภ ัณฑ์
สุขภาพ และการบริการสุขภาพใน
สถานประกอบการ ด้านสุขภาพ ใน
รอบ 12 เดือน ดังนี้  
-ออกใบอน ุญาตสถานพยาบาล
จำนวน 30 แห่ง  
- ต ่ อ อ า ย ุ ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก า ร
สถานพยาบาล จำนวน 24 แห่ง - 
ต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล 
จำนวน  99 แห ่ ง  -แจ ้ งยกเลิ ก
สถานพยาบาล 2 แห่ง  

ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ในการ
ยื่นเอกสาร โดยเฉพาะการจัดทำ
แบบแปลน -ผู้ประกอบการที่มา
ยื่นขอเปิดสถานพยาบาล ส่วน
ใหญ่กรอกรายละเอียดของคำ
ขอไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะปัญหาการกรอกไม่
ถูกต้องส่งผลต่อการล่าช้าในการ
ออกใบอนุญาต เช่น การกรอก
เวลาทำการไม ่ถ ูกต ้อง หรือ 
ก รณ ี เ ป ็ น ผ ู ้ ด ำ เ น ิ น ก า ร
สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง แต่
เวลาเปิดทำการที่ใหม่ที ่มายื่น



 

292                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

- ออกใบอนุญาตร้านยา จำนวน 24 
แห่ง  
- ต่ออายุอนุญาตร้านยาใหม่ จำนวน 
134 แห่ง  
-อนุมัติสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง 1 
แห่ง 
 -อนุมัติสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง 
1 แห่ง  
-ออกตรวจสอบสถานท ี ่ ผ ลิ ต
เครื่องสำอางแต่ไม่อนุมัติ 1 แห่ง  
- ออกใบอนุญาตสถานประกอบการ
อาหาร จำนวน 18 แห่ง  
- ต่ออายุสถานประกอบการอาหาร 
จำนวน 62 แห่ง  
-ออกใบอนุญาตสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ จำนวน 17แห่ง ต่ออายุ
ใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ จำนวน 15 แห่ง  
-ขึ ้นทะเบียนผู ้ให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื ่อสุขภาพ จำนวน 
143 ราย 

ขอมีเวลาเปิดทำการทับซ้อนกับ
ที่เดิม  

2 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
ระดับจ ังหว ัดมหาสารคาม ประจำปี 
2562 

ต.ค.61 - ก.ย.62 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลระดับ
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม
บุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดมหาสารคาม 

- จ ั ดประช ุ มคณะอน ุ กรรมการ
สถานพยาบาลระด ั บจ ั งห วั ด
มหาสารคาม ประจำปี 2562 จำนวน 
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
และวันที่ 27 มิถุนายน 2562  

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 โครงการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ
พยาบาลระดับจังหวัดมหาสารคาม 

ต.ค.61 - ส.ค.62 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณา
หรือประกาศเกี่ยวกับพยาบาลระดับจังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศ
เกี่ยวกับพยาบาลระดับจังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม 

- 

4 สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มา
รับบริการ การออกใบอนุญาตด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ (OSSC) สสจ.มหาสารคาม 

ต.ค.61 - ก.ย.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มา
รับบริการการออกใบอนุญาตด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ (OSSC) สสจ.
มหาสารคาม ร้อยละ 97.4 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 97.4 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัด : มหาสารคาม เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว รัชนีวิภา จิตรากุล โทรศัพท์ : 0816707462  อีเมล์ : rutchaneevipa@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ดร. รัชนีวิภา จิตรากุล โทรศัพท์ : 0816707462 อีเมล์ : rutchaneevipa@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวชิาการด้านส่งเสริมป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 

งบประมาณ : 299800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การประชุมคณะทำงานวิชาการ
สาธารณสุข ระดับจังหวัด/อำเภอ 

พ.ย.61 - ก.ย. 62 จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสาธารณสุข 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
ระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 เดือน 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 08.๓๐ – ๑๖.๓๐ 
น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด/ อำเภอ/ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ประสานงานวิชาการ
ระดับอำเภอ รวม 60 คน 

- จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสาธารณสุข ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ระดับ
จังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา 08.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้อง
ประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มหาสารคาม ครั้งที่ 2/
๒๕๖2 ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 8 
เดือน กุมภาพันธ์. ๒๕๖2 เวลา 08.๓๐ – ๑๖.๓๐ 
น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มหาสารคาม 
ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖2 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน 
๒๕๖2 เวลา 08.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ทับทิม ชั้น 1 สสจ.มหาสารคาม ผู้เข้าร่วมประชุม

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด/ อำเภอ/ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ประสานงานวิชาการ
ระดับอำเภอ รวม 60 คน 

2 จัดทำเอกสาร/ คู่มือ พ.ย.61 - ก.ย. 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะ
จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ด้านส่งเสริม ป้องกันโรค และแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสา ธารณสุข 
และประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการทั้ง Oral 
Presentation, Poster Presentation และ
นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ ในชื่องาน “มหกรรม
วิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 
23 – 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา 
จังหวัดมหาสารคาม 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดทำ
เอกสารประกอบการประชุม โดยจัดทำเป็น E-Book 
และ E-file เพื่อลดการใช้กระดาษ  

- 

3 จัดประกวดผลงานวิชาการทุก
สาขาทั้ง Oral Presentation, 
Poster Presentation, R2R  

พ.ย.61 - ก.ย. 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะ
จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ด้านส่งเสริม ป้องกันโรค และแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสา ธารณสุข 
และประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการทั้ง Oral 
Presentation, Poster Presentation และ
นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ ในชื่องาน “มหกรรม
วิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 
23 – 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา 
จังหวัดมหาสารคาม 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดการ
ประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวชิาการด้านส่งเสริม 
ป้องกันโรค และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และประกวดการนำเสนอ
ผลงานวิชาการทั้ง Oral Presentation, Poster 
Presentation และนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ ในชื่อ
งาน “มหกรรมวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรม
ตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ส่งผลงานเข้า
ร่วมประกวดผลงานวิชาการ จำนวน 456 เรื่อง โดย 
- มีการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลผลงานวิชาการผา่น

- 



 

296                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทางเว็บไซต์ สสจ.มหาสารคาม - มีการพัฒนาระบบ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและความถูกต้อง และลดขั้นตอนในการขอ
อนุมัติไปราชการ การขอใช้ลดยนต์ส่วนกลาง และ
รายงานลงเวงลาปฏิบัติราชการ อีกทั้งยังมรระบบ
การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง



 

297                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัด : ร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 24 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 24 กรกฎาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง รุจิรา จันทร์หอม โทรศัพท์ : 0624949353 อีเมล์ : ooy1321@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เสฐียรพงษ์ ศิวินา โทรศัพท์ : 088 508 2080 อีเมล์ : s.siw480@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate Care งบประมาณ : 29400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้ป่วยสำหรับพยาบาลและพัก
กายภาพบำบัด (หลักสูตร 1 วัน) 

มกราคม 2562 1.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย สำหรับ
พยาบาลและนัก กายภาพบำบัด 

ดำเนินการในวันที่ 15 ก.พ.62 
เครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 28 คน 

ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 เครือข่าย
เข้าร่วม 28 คน 

ไม่มี 

2 ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ 
Intermediate Care (กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการใน รพช./สสอ.) 

มีนาคม 2562 ติดตามการดำเนินงาน IMD. ใน รพ./สสอ. ครั้งที่ 1 ดำเนินการวันที่ 26 ธ.ค.
61 เครือข่ายเข้าร่วม 20 คน  
ครั้งที่ 2 ดำเนินการวันที่ 14 ก.พ.
62 เครือข่ายเข้าร่วม 40 คน  

การติดตามการดำเนินงาน 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 
เครือข่ายเข้าร่วม 20 คน  
ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 
เครือข่ายเข้าร่วม 20 คน  

ไม่มี 

3 ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูล มค./มีค./พค./กค./สค.
2560  

ประชุมคณะทำงาน  ดำเนินการวันที่ 19 ธ.ค.61 
เครือข่ายเข้าร่วม 25 คน  

ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 
เครือข่ายเข้าร่วม 20 คน  
ครั้งที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 
เครือข่ายเข้าร่วม 20 คน  

ไม่มี 



 

298                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ครั้งที่ 3 ดำเนินการเมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 
เครือข่ายเข้าร่วม 20 คน 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
เยี่ยมบ้าน (กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอง
งานใน รพช./สสอ.) 

ธันวาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
เยี่ยมบ้าน  

ดำเนินการวันที่ 20 ม.ค.62 
เครือข่ายเข้าร่วม 20 คน  

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเยี่ยม
บ้าน เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62 จำนวน 80 คน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

299                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัด : ร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน : 24 กรกฎาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 24 
กรกฎาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จุไรรัตน์ กลางคาร โทรศัพท์ : 0872211705 อีเมล์ : jurairat111@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เสฐียรพงษ์ ศิวินา โทรศัพท์ : 088 508 2080 อีเมล์ : s.siw480@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA งบประมาณ : 10000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การพัฒนากลไกให้เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ต.ค.61-ก.ย.62 1.แต่งตั้งคระกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการระดับจังหวัด  
2.วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  
3.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด/ร.พ.  
4.อบรมให้ความรู้ทีมพี่เลี ้ยง/ผู้ประสานงานคุณภาพ รพ. 
(กลุ่มเป้าหมาย พี่เลี้ยงใน รพ.ทุกแห่ง)  
5.ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลรายไตรมาส 

ดำเนินการระหว่างวันที่ 29-
30 ม.ค.62 เคร ือข่ายเข้า
ร่วมประชุม จำนวน 50 คน 

ดำเนินการวันที่ 29-30 ม.ค.62 เครือข่าย
เขาร่วม 50 คน 

ไม่มี 

2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
ขับเคลื่อนพัฒนาตามแผน 

ธ.ค.61-ก.ย.62 1.ดำเนินการพัฒนาตามแผน/โครงการระดับจังหวัด  
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา
คุณภาพระหว่างโรงพยาบาล  
3.ติดตาม รายงานความก้าวหน้า 

ดำเนินการในวันที่ 27 
ก.พ.62 เครือข่ายเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 50 คน 

ดำเนินการวันที่ 29-30 ม.ค.62 เครือข่าย
เขาร่วม 50 คน 

ไม่มี 



 

300                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 กำกับ ติดตาม เยี่ยมกระตุ้น
คุณภาพ/สรปผลการดำเนินงาน 

ต.ค.61-ก.ย.62 1.กำกับ ติดตาม/เยี่ยมกระตุ้นการดำเนินงานเพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

ดำเนินการในวันที่ 27 
ก.พ.62 เครือข่ายเข้าร่วม
ประชุม จำนวน 50 คน 

ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และเยี่ยมกระตุ้น
คุณภาพ/สรุปผลการดำเนินงาน  
ครั้งที่ 1 เครือข่ายอำเภอจังหาร  
(27 ก.พ.62) เครือข่ายเข้าร่วม 50 คน  
ครั้งที่ 2 เครือข่ายอำเภอธวัชบุรี 
 (19 มิ.ย.62) เครือข่ายเข้าร่วม 50 คน  
ครั้งที่ 3 เครือข่ายอำเภอ จตุรพักตรพิมาน 
(7 ส.ค.62) เครือข่ายเข้าร่วม 50 คน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 87.08 



 

301                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  จังหวัด : นครพนม เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ธารินี แกว้มณีชัย โทรศัพท์ : 042 515766 อีเมล์ : fonzaa@yahoo.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ไกรวุฒิ แก้วชาลุน โทรศัพท์ : 0812602111 อีเมล์ : kriwoot@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการขออนุญาตประกอบ
กิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน(คลินิก) 

ตุลาคม 2561 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการขออนุญาต
ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ที่ไม่
รับผู้ป่วยไว้ค้างคนื(คลินิก)  

ไม่มี 

2 จัดทำคู่มือประชาชนสำหรับการขออนุญาตประกอบ
กิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้าค้างคืน(คลินิก) 

ตุลาคม 2561-มกราคม 
2562 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี ได้จัดทำคู่มือประชาชนสำหรับการขออนุญาต
ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล 
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้าค้างคืน(คลินิก) 

ไม่มี 

3 ประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก)  

ตุลาคม 2561 -กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

รอผลการดำเนินการ ประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) ที่ร้อยละ 
89.29 

ไม่มี 

4 กำกับและติดตามผลการพัฒนาการขออนุญาต
ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) 

ตุลาคม 2561 -กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

รอผลการดำเนินการ มีการกำกับและติดตามผลการพัฒนาการขอ
อนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการ
สถานพยาบาล ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) 
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

ไม่มี 



 

302                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาการขออนุญาต
ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

มีนาคม 2562 และ 
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

รอผลการดำเนินการ สรุปและเสนอผลความพึงพอใจของผู้ประกอบ
กิจการและดำเนินการสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน (คลินิก) 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 89.29 



 

303                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  จังหวัด : นครพนม เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 05 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 05 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สว่างทิพย์ มีดี โทรศัพท์ : 0857441155 อีเมล์ : chaphus@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ไกรวุฒิ แก้วชาลุน โทรศัพท์ : 0812602111 อีเมล์ : kriwoot@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการกำกับ ติดตามโครงการในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครพนม ปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามผล 
สรุปปัญหาการบริการจัดการ กำกับ
ติดตามโครงการปี 2561 

ตุลาคม 2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการ
ประชุมหารือปัญหาที่พบในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา  

ไม่มี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการ
ประชุมหารือปัญหาที่พบใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ไม่มี 

2 พัฒนาระบบกำกับ ติดตามโครงการ 
Project Tracking 

ตุลาคม 2561 มีการพัฒนาระบบ Project Tracking ไม่มี มีการพัฒนาระบบ Project Tracking ไม่มี 

3 ทดสอบระบบเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานได้ทดสอบระบบ Project 
Tracking 

ไม่มี คณะทำงานได้ทดสอบระบบ Project 
Tracking 

ไม่มี 

4 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ใช้งาน 
และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ 

พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมชี้แจง ผู้ใช้งานระดับจังหวัด ใน
วันที่ 9 ต.ค. 2561 และแจ้งแนว
ทางการใช้งาน ให้ผู้จัดทำโครงการระดับ
อำเภอ ตำบลทราบ จัดทำคู่มือการใช้งาน 
Version 1 

ไม่มี จัดประชุมชี้แจง ผู้ใช้งานระดับจังหวัด 
ในวันที่ 9 ต.ค. 2561 และแจ้งแนว
ทางการใช้งาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระดับตำบล อำเภอจังหวัด ทราบ 
จัดทำคู่มือการใช้งาน Version 1 

ไม่มี 

5 เปิดใช้ระบบ รวบรวมปัญหาข้อผิดพลาด พฤศจิกายน 2561 - 
กันยายน 2562 

เปิดใช้ระบบProject Tracking ป ั ญหาการลงบาร ์ โค้ ด
โครงการไม่ถูกต้อง ,การลง

เปิดใช้งานระบบ Project Tracking ปัญหาการลงบาร์โค้ด
โครงการไม่ถูกต้อง ซ้ำซ้อน 



 

304                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

บาร์โค้ดซ้ำ, การตรวจสอบ
แก้ไขโครงการโดยตรงกับ
เจ้าของโครงการ โดยไม่แจ้ง
ในระบบ Project Tracking ,
การคืนโครงการโดยไม่ผ่าน
ระบบ Project Tracking 

การแจ้งคืนโครงการที่แก้ไข 
หรืออนุมัติโดยไม่แจ้งผู้ดูแล
ระบบ ทำให้โครงการ
กลับไปยังพื้นที่โดยยังไม่
จำหน่ายออก 

6 ประมวลผลข้อผิดพลาดในระบบและ
ปรับปรุง 

มกราคม - กันยายน 
2562 

รวบรวมปัญหา จัดทำคู่มือการใช้งาน
อย่างละเอียด โดยพัฒนาเป็นคู่มือการใช้
งาน Version 2 

ไม่มี รวบรวมปัญหา จัดทำคู่มือการใช้งาน
อย่างละเอียด โดยพัฒนาเป็นคู่มือ 
Version 2 

ไม่มี 

7 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานในระบบ 
Project Tracking 

เมยายน - พฤษภาคม. 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ (มีแผนดำเนินการ
ช่วง เมษายน -พฤษภาคม) 

ไม่มี ได้สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานใน
ระบบ และออกตรวจประเมิน
ยุทธศาสตร์เพื่อรับทราบปัญหา แนว
ทางแก้ไขระบบProject Tracking ให้
สามารถกำกับ และรายงานผลสำเร็จ
ของโครงการ 

ไม่มี 

8 นำผลประเมินความพึงพอใจมาพัฒนา
ระบบProject Tracking 

มิถุนายน - สิงหาคม 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ (มีแผนดำเนินการ
ช่วง มิถุนายน - สิงหาคม) 

ไม่มี ได้พัฒนาคู่มือ Version 3 ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



 

305                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย กรีติ สวยสมเรียม โทรศัพท์ : 0819656549 อีเมล์ : It4ssjbk@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นิตยา แดนราชรัมย์ โทรศัพท์ : 0934437707 อีเมล์ : n_dan1909@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ระดับอำเภอ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการ กวป. จังหวัด
บึงกาฬ เพื่อขอมติการใช้ระบบการ
ประชุมผ่าน VDO Conference 
ระหว่างจังหวัด กับอำเภอ 

ตุลาคม 2561 วันที่ 31 ต.ค. 2561 มีมติของการ
ประชุม กวป. แจ้งให้ทุกอำเภอมีห้อง
ประชุมสำหรับประชุม VDO 
Conference โดยให้ใช้ระบบ LAN 
เพื่อความเสถียรของสัณญาณ ระหว่าง
การประชุม 

มีอำเภอขนาดเล็กเช่นอำเภอ
บุ่งคล้า ไม่สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์เฉพาะได้ เพราะไม่มี
งบประมาณ ในการ
ดำเนนิการ 

วันที่ 31 ต.ค. 2561 มีมติของ
การประชุม กวป. แจ้งให้ทุกอำเภอ
มีห้องประชุมสำหรับประชุม VDO 
Conference โดยให้ใช้ระบบ LAN 
เพื่อความเสถียรของสัญญาณ 
ระหว่างการประชุม 

มีอำเภอขนาดเล็กเช่นอำเภอ
บุ่งคล้า ไม่สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์เฉพาะได้ เพราะไม่มี
งบประมาณ ในการ
ดำเนินการ แต่ได้มีการปรับ
เพิ่มการถ่ายทอดการประชุม
ผ่าน Facebook เพิ่มเติม 

2 อำเภอดำเนินการติดตั้งระบบ VDO 
Conference  

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 มีการดำเนินการติดตั้งระบบ VDO 
Conference ทั้งหมด 6 อำเภอ ยังไม่
ติดตั้ง 2 อำเภอ แต่สามารถรับรับฟัง
การประชุม ตอบโต้ได้ ใช้ผ่านโทรศัพท์ 
หรือคอมพิวเตอร์แทน 

สำหรับอำเภอที่ไม่สามารถ
ติดตั้งตั้งอุปกรณ์ได้ การ
ประชุมจะใช้คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์มือถือแทน 

มีการดำเนินการติดตั้งระบบ VDO 
Conference ทั้งหมด 6 อำเภอ ยัง
ไม่ติดตั้ง 2 อำเภอ แต่สามารถรับรับ
ฟังการประชุม ตอบโต้ได้ ใช้ผ่าน
โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์แทน 

- 



 

306                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการใช้การ
ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO 
Conference 

ธันวาคม 2561 ทดสอบการใช้ระบบโดยการชี้แจงการ
ประชุมผ่านระบบ VDO Conference 
ให้กับทุกอำเภอ 

- ทดสอบการใช้ระบบโดยการชี้แจง
การประชุมผ่านระบบ VDO 
Conference ให้กับทุกอำเภอ 

- 

4 ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO 
Conference เพื่อลดการเดินทาง 
เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 

ธันวาคม 2561 - กันยายน 
2562 

มีการดำเนินการประชุมผ่านระบบ 
VDO Conference กับระดับอำเภอ
ในเดือน ม.ค. – ก.พ. 2562 จำนวน
ทั้งสิ้น 11 ครั้ง 

- มีการดำเนินการประชุมผ่านระบบ 
VDO Conference กับระดับ
อำเภอในเดือน ม.ค. - กรกฎาคม 
2562 จำนวนทั้งสิ้น 32 ครั้ง 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

307                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 07 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว กันตนา ไชยนนท์ โทรศัพท์ : 042492046 อีเมล์ : nidnoi.259981@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นิตยา แดนราชรัมย์ โทรศัพท์ : 0934437707 อีเมล์ : n_dan1909@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big claening year สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สู่ชมชน งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมรณรงค์
การปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ สสจ.
,รพช.,สสอ.รพ.สต. เช่น การกำจัด
ขยะ ตัดหน้า 

พย.2561 - กย.2562 ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ - สสจ.ตามหลัก 5ส - 
รพท./รพช. ตามหลัก GREEN & CLEAN 
Hospital - รพ.สต. ตามหลัก รพ.สต.ติดดาว  

- ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ - สสจ.ตามหลัก 5ส และมี
การประเมินโดย คกก.ดำเนินงาน 5 ส - รพ. 
ดำเนินงานตามหลัก GREEN & CLEAN Hospital 
ผ่านระดับดีมาก Plus 1 แห่ง ระดับดีมาก 3 แห่ง 
ระดับดี 3 แห่ง และระดับพื้นฐาน 1 แห่ง - รพ.
สต. ดำเนินกิจกรรม 5 ส ผ่านกระบวนการ รพ.สต.
ติดดาว 5 ดาว 5 ดี จำนวน 61 แห่ง  

- 

2 ทำความสะอาด ลำคลอง ห้วย 
หนอง บึง ไม่ให้มีขยะและวัชพืชที่
ก่อให้เกิดการตื้นเขิน/อุปสรรคการ
ไหลของน้ำ รวมทั้งการกำจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน 

ตค.2561 - เมย 2562 1.ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความ 
ดี ด้วยหัวใจ”ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความ
สะอาดประตูระบายน้ำห้วยบางบาด วันที่ 5 
ธันวาคม 2561 2.จัดกิจกรรม Big claening 
day วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

- จัดกิจกรรม Big claening day จำนวน ๔ ครั้ง 
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

- 



 

308                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมรณรงค์ 
งดการเผาขยะ เศษวัสดุ เศษหญ้า 
ใบไม้อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

ต.ค.2561- ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์งดการเผาให้หน่วยงานในสังกัด
ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่ บก003.011/ว524 ลว 15 ก.พ.
62 

- ประชาสัมพันธ์งดการเผาให้หน่วยงานในสังกัดถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ 
บก003.011/ว524 ลว 15 ก.พ.62 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด    จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 4 (ครั้ง/ปี) 



 

309                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  จังหวัด : เลย เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 22 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จติลาวรรณ ฉันทจิตปรีชา โทรศัพท์ : 08 9940 6566  อีเมล์ : maidoremon9@gmail 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย กิตติ ประจันตเสน โทรศัพท์ : 0818713725 อีเมล์ : kitti3846@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และศักยภาพนักวิจัยสาธารณสุขจังหวัดเลย งบประมาณ : 392987 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานขับเคลื่อนการ
วิจัย R2Rสาธารณสุขจังหวัดเลย ชี้แจง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้วิจัย และ
ติดตามความก้าวหน้าการวิจัย 

มกราคม เมษายน และ
กรกฎาคม 2562 

ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงปนว
ทางการดำเนินงาน ทบทวนและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ไม่มี มีดำเนินการจัดประชุมชี ้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ไม่มี 

2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา EC มกราคม มีนาคม 
พฤษภาคม กรกฎาคม 
กันยายน 2562 

ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณา 
EC ของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องไป
แล้ว 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและ 

ไม่มี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง ไม่มี 

3 การพัฒนานักวิจัยด้านสาธารณสุข มีนาคม-เมษายน 2562 บุคลากรผู้ผู้รับผดิชอบระดับจังหวัดมี
การเข้าร่วมการพัฒนานักวิจัยที่จัด
โดยองค์กรภายนอก ในส่วนของ
ระดับหน่วยงานย่อยในระดับอำเภอ
อยู่ระหว่างการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 

ไม่มี ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดมีการเข้าร่วมการ
พัฒนานักวิจัยที่จัดโดยองค์กรภายนอกและ
จัดทำแผนเพิ่มสมรรถนะในแต่ละปี 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้าน
การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยด้าน
สาธารณสุข ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูล
นว ัตกรรมและการว ิจ ัย การพัฒนา
ช่องทางสื่อสารด้านการวิจัย และการ
พ ัฒนาแนวทางการ เข ้ าถ ึ งและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวิจัย 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2562 

อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและจัดทำ
ฐานข้อมูลเพื่อสามารถเข้าถึงได้และ
พร้อมใช้ 

ท ี ่ผ ่ านมาย ังไท ่ ได ้ดำเน ินการ
รวบรวมฐานข ้อม ูลจากหน ่วย
บริการและหน่วยงานในสังกัด การ
เก็บรวบรวมและจะทำฐานข้อมูล
ให้ครบถ้วน ต้องใช้เวลานานทำให้
ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ในห่วงระยะเวลาตามแผน 

มีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อม ูลใน
รูปแบบไฟล์excel เพื ่อสามารถเข้าถึงได้
และพร้อมใช้ แต่ยังไม่ได้นำขี้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

การกำกับติดตามไม่
ต่อเนื่อง  

5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลด้านการ
พัฒนาการวิจัยในระดับพื้นที่ 

เมษายน-กรกฎาคม 
2562 

ยังไม่อยู่ในห่วงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มี มีการออกประเมินผลการพัฒนางานR2R 
และติดตามในกรณีที่มีการนำผลการ
ดำเนินงานมาใช้ประเมินผลงาน ๑ ครั้ง 

การกำกับติดตามไม่
ต่อเนื่อง  

6 การนำนวัตกรรมและผลการวิจัยไป
พัฒนางานและประเมินผลการใช้
นวัตกรรม 

เมษายน-สิงหาคม 2562 ยังไม่อยู่ในห่วงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มี มีการขยายผลการนำนวตกรรมและผลงาน
พัฒนางานไปใช้ในระดับอำเภอ และมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับภายในอำเภอ 
รูปแบบการศึกษาดูงาน และการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงาน
ผลงานเด่นของพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง 

ไม่มี 

7 กิจกรรมมหกรรมวิชาการและการ
จัดการความรู้สาธารณสุขจังหวัดเลย 

พฤษภาคม 2562 ยังไม่อยู่ในห่วงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มี กำหนดจัดมหกรรมวิชาการระดับจังหวัดใน
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 
ภายใต้แนวคิด “ สาธารณสุขเลยสุขใจ 
ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
ภาคีร่วมสร้าง ก้าวย่างจังหวัดสุขภาพดี ปี 
2562” 

ไม่มี 

8 สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2562 ยังไม่อยู่ในห่วงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มี มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและ
คัดเลือกผลงานเด่นของแต่ละอำเภอใน3-6 
กันยายน 2562 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  จังหวัด : สกลนคร เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 24 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง มัทนาวดี ล้อมมหามงคล โทรศัพท์ : 0862370942 อีเมล์ : muttanawadee_nu@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง จริยา เครือคำ โทรศัพท์ : 0944790966 อีเมล์ : jari2513@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือเทคโนโลยี งบประมาณ : 122000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โครงการเมืองสมุนไพร 

25 ม.ค. 62 – 28 
ก.พ. 62 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการเมือง
สมุนไพร ในวันที่ 12 ก.พ.62 

คณะกรรมการบางท่านติด
ภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้  

ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรและ
พัฒนาศูนย์แปรรูปสมุนไพรวันที่ 15 ก.ค.62 
-เกิดการพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรร่วมกับ
วิสาหกิจชุมชน 4 เครือข่าย จาก 6 ศูนย์ 

คณะกรรมการบางท่าน
ติดภารกิจ จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ 

2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โครงการเมืองสมุนไพร 

25 ม.ค. 62 – 28 
ก.พ. 62 

รอดำเนินการ เนื่องจากมีการขยายโครงการ
เพิ่มเติม 

- ประชุมจัดทำแนวทางการนิเทศและติดตาม
การดำเนินงานการใช้หลักสูตรสมุนไพรใน
โรงเรียนวันที่ 11 และ 14 มิ.ย.62 -ได้
แนวทางการนิเทศงานร่วมกับทีม
ศึกษานิเทศก์ 

ไม่มี 

3 ประชุมติดตามการดำเนินงาน
ของอำเภอต้นแบบและการ
ดำเนินงานของกลุ่มแปรรูป
สมุนไพรจังหวัดสกลนคร 

25 ม.ค. 62 – 28 
ก.พ. 62 

ประชุมติดตามการดำเนินงานของอำเภอ
ต้นแบบและการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูป
สมุนไพรจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15 ก.พ.62 

- เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่
ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย
จังหวัดสกลนคร 

25 ม.ค. 62 – 28 
ก.พ. 62 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้าน
การแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 
29 ม.ค. 62 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตร
สมุนไพรในโรงเรียน ในวันที่ 11 ก.ค. 62 -
เกิดเครือข่ายการทำงานด้านการแพทย์แผน
ไทย ในโรงเรียน18 อำเภอ 

ไม่มี 

5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและยา
ปรุงเฉพาะราย 

25 ม.ค. 62 – 28 
ก.พ. 62 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ 
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและยาปรุง
เฉพาะราย ในวันที่ 13 ก.พ. 62  

เน ื ่องจากม ีผ ู ้ ร ่วมนำเสนอ
ผล ง านจ ำน วนม าก  แ ต่
ระยะเวลาในการจัดประชุม
เพียง 1 วัน จึงทำให้ใช้เวลาใน
การจัดประชุมล่วงเลยไปมาก 

ประชุมจัดทำคู่มือการใช้สมุนไพร ยาปรุงเฉพาะ
ราย ในการรักษาผู้ป่วยวันที่ 10 มิ.ย. 62 และ 
12 ก.ค. 62 -ได้ CPG โรคสะเก็ดเงิน 

ไม่มี 

6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง
อำเภอต้นแบบเมืองสมุนไพร 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรในจังหวัด
สกลนคร 

25 ม.ค. 62 – 28 
ก.พ. 62 

รอดำเนินการ เนื่องจากมีการขยายโครงการ
เพิ่มเติม 

- เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

313                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  จังหวัด : หนองคาย เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 18 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วิภาพร องคนุสสรณ์ โทรศัพท์ : 0956564848 อีเมล์ : tlek9@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายชัยมงคล ชัยสว่าง โทรศัพท์ : 0812607907 อีเมล์ : chaimk46@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบูรณาการศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ และการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา จังหวัดหนองคาย 
ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ : 10900 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. ด้านการพัฒนาองค์กร 
1.1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการ
ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1.3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับระบบ E-
SUBMISSION โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1-31 มีนาคม 2562 1 มกราคม 2562 จัดทำ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
จังหวัดหนองคาย 

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ
จำนวนผู้ประการจริงไม่ตรงกัน 
ต้องมีการสำรวจผู้ประกอบการ 

-ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำ
ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านอาหาร
ด้วยระบบพิกัด GPS  

ไม่มี 

2 2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและ
สถานประกอบการ 
2.1 ประชุม/อบรมให้ความรู้/สนับสนุนการศึกษา
ดูงานผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
จังหวัดหนองคาย 

1-31 มีนาคม 2562 1 ตุลาคม 2561 – 31 
มีนาคม 2562 ให้ความรู้
ผู้ประกอบการด้านการคีย์
ข้อมูลขออนุญาตด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ไม่มี -ออกให้ความรู้ด้านการผลิตแก่
ผู้ประกอบการ โดยร่วมออกประชุมกับ
พื้นที่ - การประเมินความพึงพอใจที่ผ่านมา 
เป็นความเห็นเชิงบวก ซึ่งอาจยังไม่เป็น

ยังจัดประชุมไม่
ครบพื้นที่ 



 

314                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.2 การเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการโดยการ
ส่งจดหมายข่าว แผ่นพับ/ใบปลิว 
2.3 จัดทำเอกสารคู่มือแนวทางในการขออนุญาต
สำหรับผู้ประกอบการ ด้านอาหาร ด้านยา ด้าน
เครื่องสำอาง ด้านวัตถุอันตราย ด้านผลิตภัณฑ์
วัตถุเสพติด และสถานประกอบการด้านสุขภาพ 
2.4 มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ภายในศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 

ความเห็นที่ชัดเจน เนื่องจากเก็บเฉพาะที่
ห้องทำงาน  

3 3. ด้านการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3.1 ตรวจสอบควบคุมการประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด (Pre-
marketing Control)  
3.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 
3.3 ตรวจสอบการโฆษณาด้านสุขภาพ 

1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 31 
มีนาคม 2562 ตรวจ
ประกอบการขออนุญาต 101 
ราย 

ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการขออนุญาต  

1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 
ตรวจสอบการขออนุญาต 433 ราย 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 93.03 



 

315                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  จังหวัด : หนองคาย เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พ.จ.ท. ประดิษฐ์ สารรัตน์ โทรศัพท์ : 0819778442 อีเมล์ : praditsararat@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายชัยมงคล ชัยสว่าง โทรศัพท์ : 0812607907 อีเมล์ : chaimk46@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จังหวัดหนองคาย ปี 2562 งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1.พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระยะทางการ
เดิน-วิ่ง สะสม 

มกราคม - กันยายน 
2562 

พัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลระยะทางการเดิน-วิ่ง สะสม 

ไม่มี มีโปรแกรมบันทึกข้อมูลระยะทางการ
เดิน-วิ่ง 

ไม่มี 

2 2.การสมัคร เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล น้ำหนัก ส่วนสูง 
รอบเอว อายุ ผ่านโปรแกรมที่กำหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
1) ประเภทบุคคล  
2) ประเภททีม 

มกราคม - กันยายน 
2562 

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2561 เป็นต้นไป ลงทะเบียนและ
บันทึกข้อมูล น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว 
อายุ ผ่านโปรแกรม 

ไม่มี 1.ประเภทบุคคล สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 (146 คน)  
2.ประเภททีม จำนวน 6 ทีม 2.1 ทีม 
นพ.สสจ. 28 คน 2.2 ทีมรองไพโรจน์ 
24 คน 2.3 ทีมหมอบัน 31 คน 2.4 
รองราเชนทร์ 22 คน 2.5 รองมะณู 18 
คน 2.6 รองวัชรพงษ์/สุนภา 23 คน  

ไม่มี 

3 3.การตรวจร่างกายเพื่อประเมินสุขภาพก่อน และ หลังเข้า
ร่วมโครงการ 

มกราคม - กันยายน 
2562 

การตรวจร่างกายเพื่อประเมินสุขภาพ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

4 4.กิจกรรมเดิน-วิ่ง 
เริ่มกิจกรรมเดิน-วิ่ง สะสมระยะทางการวิ่งของแต่ละบุคคล

มกราคม - กันยายน 
2562 

เริ่มกิจกรรมเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง
การวิ่งของแต่ละบุคคลและทีม(ใช้
อุปกรณ์คำนวณระยะทางการวิ่ง เช่น 

ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 



 

316                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

และทีม(ใช้อุปกรณ์คำนวณระยะทางการวิ่ง เช่น 
Application ในมือถือ/Tablet/นาฬิกาออกกำลังกาย 

Application ในมือถือ/Tablet/
นาฬิกาออกกำลังกาย 

5 5.การรายงานผลการเดิน-วิ่ง ประเภทบุคคล/ทีม รายงาน
ระยะทางผลการเดิน-วิ่ง และรูปภาพกิจกรรมบน Line กลุ่ม 
“ผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง”/กลุ่ม สสจ.หนองคาย/กลุ่มแต่
ละทีม 

มกราคม - กันยายน 
2562 

ยังไม่ดำเนินการ ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี 

6 6.ประเมินสถานะสุขภาพ จัดกลุ่มค่าดัชนีมวลกาย (body 
mass index : BMI) 
1)ระดับผอมกว่าปกติ ดัชนีมวลกายต่ำกว่า 18.4  
2)ระดับปกติ ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5 - 22.9 
3)อ้วนระดับ 1 ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 23 - 24.9 
4)อ้วนระดับ 2 ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 25 - 29.9 
5)อ้วนระดับ 3 ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 
6)อ้วนระดับ 4 ดัชนีมวลกายมากกว่า/หรือเท่ากับ 40 
7)การให้ความรู้เรื่อง 3 อ 2 ส. (อ.อาหาร. /อ.ออกกำลัง
กาย /อ.อารามณ์) 

มกราคม - กันยายน 
2562 

ยังไม่ดำเนินการ ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัด : หนองบัวลำภู เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อัจฉราวรรณ พงศาวลี โทรศัพท์ : 042312049  อีเมล์ : pho3901@health.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สะไกร กั้นกางกูล โทรศัพท์ : 0884648488 อีเมล์ : Sakrai_kkk@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ งบประมาณ : 91050 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การสร้างทีมพัฒนาระบบ
ไอที 

พ.ย 2561 - ก.ค. 
2562 

- ม ีการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการพ ัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ - ในการออกติดตามนิเทศ
ดำเนินงานระดับ คปสอ. มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ 
การใช้งานระบบต่าง 
- มีกลุ่ม Line เกี่ยวกับการติดต่อสอบถามในการ
ขอคำแนะนำในเรื ่องการใช้งานด้านไอที ทั้งใน
ส่วนของระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 

- บางอำเภอยังขาดอุปกรณ์เสริมใน
การเชื่อมต่อระบบทุกโปรแกรมที่
นำมาใช้ในการพัฒนาระบบไอที
เป็นโปรแกรมใหม่ ผู้ใช้งานอยู่ใน
ระหว่างปรับตัว บางโปรแกรมยัง
ต ้องม ีการพัฒนาให ้สอดคล้อง
ควบคู่กับบริบทแต่ละงาน 

- มีการแต่งต ั ้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ในการออก
ติดตามนิเทศดำเนินงานระดับ คปสอ. มี
การชี้แจงวัตถุประสงค์ การใช้งานระบบ
ต่าง - มีกลุ ่ม Line เกี ่ยวกับการติดต่อ
สอบถามในการขอคำแนะนำในเรื่องการ
ใช้งานด้านไอที ทั้งในส่วนของระดับ
จังหวัดและระดับอำเภอ  

- บางอำเภอยังขาดอุปกรณ์เสริมใน
การเชื่อมต่อระบบ - ทุกโปรแกรมที่
นำมาใช้ในการพัฒนาระบบไอทีเป็น
โปรแกรมใหม่ ผู้ใช้งานอยู่ในระหว่าง
ปรับตัว บางโปรแกรมยังต้องมีการ
พัฒนาให้สอดคล้องควบคู่กับบริบท
แต่ละงาน  

2 การพัฒนา e-Family 
Folder 

พ.ย 2561 - ก.ค. 
2562 

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการ
ใช้โปรแกรม แต่ในก่อนหน้านี้ได้มีการชี้แจงใน
ระดับอำเภอไปแล้ว เหลือการประชุมชี ้แจงใน
ระดับ รพ.สต. ที่จะดำเนินการในเดือนมีนาคม 
2562 

- บาง รพ.สต. ยังไม่คุ้นเคยในการ
ใช้ระบบ e - Family Folder ทำให้
ไม่ค่อยได้มีการใช้งานเท่าที่ควร - 
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบางพื้นที่
ยังมีข้อจำกัด - ทาง รพ.สต. เสนอ
ให้มีการใช้ข้อมูลแบบออฟไลน์ได้ 

- มีการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมทุก 
รพ.สต.ในจังหวัดและมีการใช้งานจริงทุก 
รพ.สต.ผลการประเมินภาพรวมระดับ
จังหวัดรายสัปดาห์ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์
การเข้าไปใช้งานในระบบ  

- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบางพื้นที่
ยังมีข้อจำกัด - ทาง รพ.สต. เสนอ
ให้มีการใช้ข้อมูลแบบออฟไลน์ได้ -
การเชื่อมโยงเรื่องผังเครือญาติยังไม่
สัมพันธ์กัน -การซิงค์ข้อมูลจากการ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เยี่ยมบ้าน ในหมู ่บ ้านเข ้าระบบ 
JHCIH ยังไม่สะดวกกับผู้ใช้งาน  

3 การพัฒนา e-
Conference 

พ.ย 2561 - ก.ค. 
2562 

- ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทาง สสจ.
หนองบัวลำภู ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ 
e - Conference ระหว่างกลุ่มงานของ สสจ. 
ไปยังอำเภอและ รพ.สต. 

- วัสดุอุปกรณ์ยังมีข้อจำกัดใน
เรื่องของการใช้เชื่อมต่อระบบ 

- มีการใช้งานระบบ e - Conference 
ระหว่างกลุ่มงานของ สสจ. ไปยัง
อำเภอและ รพ.สต. -อำเภอมีการใช้
งานระบบ e – Conference ในการ
ประชุมประจำเดือน  

- วัสดุอุปกรณ์ยังมีข้อจำกัดใน
เรื่องของการใช้เชื่อมต่อระบบ 

4 การพัฒนา e-
Premission 

พ.ย 2561 - ก.ค. 
2562 

ในเรื่องของการใช้งานระบบ e - Premission 
ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการนำร่องใช้
โปรแกรมนี้ทุกกลุ่มงานใน สสจ. ก่อน ส่วนในปี
ต่อไปค่อยจะขยายไปยังระดับอำเภอและ รพ.
สต. 

- โปรแกรมยังต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพราะส่วนใหญ่
แล้วจะมีปัญหาเรื่องของตัวอักษร
ยังมีบางคำที่ยังทับซ้อนกันอยู่ 

ในเรื่องของการใช้งานระบบ e - 
Premission ในปีงบประมาณ 2562 
ได้มีการนำร่องใช้โปรแกรมนี้ทุกกลุ่ม
งานใน สสจ. ก่อน ส่วนในปีต่อไปค่อย
จะขยายไปยังระดับอำเภอและ รพ.สต. 

- โปรแกรมยังต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพราะส่วนใหญ่แล้ว
จะมีปัญหาเรื่องของตัวอักษรยังมี
บางคำที่ยังทับซ้อนกันอยู่ 

5 การพัฒนา e-planning พ.ย 2561 - ก.ค. 
2562 

- มีการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานหรือตัว
แทนที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงานใน สสจ. และ
ระดับอำเภอแล้ว - แต่ละกลุ่มงานใน สสจ. , 
โรงพยาบาล, สำนักงานสาธาณสขุอำเภอ และ 
รพ.สต. ได้มีการใช้ระบบ e - Planning ในการ
เสนอโครงการ ซึ่งข้อมูลในการเสนอโครงการ
ผ่านระบบขณะนี้มีจำนวนมากกว่า 200 
โครงการ 

- เนื่องจากเป็นโปรแกรมใหม่ 
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาล สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ยังต้องมี
การเรียนรู้และทำความเข้าใจใน
การใช้ระบบนี้อยู่มากพอสมควร 
เนื่องจากโปรแกรมนี้ต้องทำ
หลายขั้นตอน เริ่มจากการคีย์ 
Action plan ตามด้วยโครงการ
ให้สอดคล้องกันทำให้มีความ
เข้าใจไม่ตรงกันอยู่บ้างพอสมควร 
ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบกลุ่มไลน์ e - planning  

- มีการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน
หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงาน
ใน สสจ. และระดับอำเภอแล้ว - แต่ละ
กลุ่มงานใน สสจ. , โรงพยาบาล, 
สำนักงานสาธาณสุขอำเภอ และ รพ.
สต. ได้มีการใช้ระบบ e - Planning 
ในการเสนอโครงการ ซึ่งข้อมูลในการ
เสนอโครงการผ่านระบบขณะนี้มี
จำนวนมากกว่า 500 โครงการ 

- เนื่องจากเป็นโปรแกรมใหม่ ทาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาล สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ยังต้องมี
การเรียนรู้และทำความเข้าใจใน
การใช้ระบบนี้อยู่มากพอสมควร 
ซึ่งโปรแกรมนี้ต้องทำหลาย
ขั้นตอน เริ่มจากการคีย์ Action 
plan ตามด้วยโครงการให้
สอดคล้องกันทำให้มีความเข้าใจ
ไม่ตรงกันอยู่บ้างพอสมควร ต้อง
อาศัยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
กลุ่มไลน์ e - planning  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัด : หนองบัวลำภู เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สยุมพร พรหมจารีต โทรศัพท์ : 042312049 อีเมล์ : pho3901@health.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สะไกร กั้นกางกูล โทรศัพท์ : 0884648488 อีเมล์ : Sakrai_kkk@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การจัดการขยะภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ : 130000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การลดปริมาณขยะ โดยหลัก 3 R  ม.ค - ก.ย 2562 1. จ ัดก ิจกรรมห่อขาวมาก ินร ่วมกัน 
(โดยใช้ปิ่นโต,ภาชนะเก็บอาหารลดการใช้
ถุงพลาสติก)ทุกวันอังคาร ทำให้ปริมาณ
ขยะโดยรวมของสำนักงานลดลง 20 %  
2. ทุกกลุ่มงานฯม ีการทำอาหารกิน
ร่วมกันทุกวัน (ลดการซื้อจากข้างนอก) 
3.กลุ่มงานที่จัดการประชุมไม่ให้ใช้กล่อง
โฟมโดยเด็ดขาด และให้ผู้รับเหมาจัดการ
ขยะที่เป็นเศษอาหารด้วยโดยการนำกลับ
บ้าน 

ในช่วงที่มีการประชุมงานต่างๆใน
สำนักงาน พบว่าปริมาณขยะยัง
เพิ่มขึ้น 

1. จัดกิจกรรมห่อขาวมากินร่วมกัน 
(โดยใช้ปิ่นโต,ภาชนะเก็บอาหาร ลด
การใช้ถุงพลาสติก) ทุกวันอังคาร 
ทำให ้ปร ิมาณขยะโดยรวมของ
สำนักงานลดลง 20 %  
2. ทุกกลุ่มงานฯมีการทำอาหารกิน
ร่วมกันทุกวัน(ลดการซื้อจากข้าง
นอก)  
3.กลุ่มงานที่จัดการประชุมไม่ให้ใช้
กล ่องโฟมโดยเด ็ดขาด และให้
ผู ้ร ับเหมาจัดการขยะที ่เป็นเศษ
อาหารด้วยโดยการนำกลับบ้าน  

ในช่วงที่มีการประชุมงานต่างๆ
ในสำนักงาน พบว่าปริมาณขยะ
ยังเพิ่มขึ้น จำนวนขยะเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอม มี
นักเรียนเข้ามาในบริเวณ สสจ.  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 การแยกขยะ ให้แยกขยะออกเป็น 
4 ประเภท 

ม.ค - ก.ย 2562 1.จัดสาธิตการคดัแยกขยะในการ
ประชุมต่างๆของกลุ่มงานเพื่อทำความ
เข้าใจ 

ยังพบว่ามีการทิ้งขยะทั่วไปในถัง
ขยะเปียก 

1.จัดสาธิตการคดัแยกขยะในการ
ประชุมต่างๆของกลุ่มงานเพื่อทำ
ความเข้าใจ 2.จัดสาธิตการคัด
แยกขยะให้กับนักเรียนที่ เข้ามา
รอรถกลับบ้านตอนเย็น จัดทำ
แนวทางและส่งเข้ากลุ่มไลน์ของ
โรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ 3.
แจ้งทางโรงเรียน ให้ใช้
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ  

ยังพบว่ามีการทิ้งขยะทั่วไปใน
ถังขยะเปียก 

3 การทิ้งขยะ ม.ค - ก.ย 2562 1.จัดสาธิตการคดัแยกขยะในการ
ประชุมต่างๆของกลุ่มงานเพื่อทำความ
เข้าใจ 

ยังพบว่ามีการทิ้งขยะทั่วไปในถัง
ขยะเปียก 

1.จัดสาธิตการคดัแยกขยะในการ
ประชุมต่างๆของกลุ่มงานเพื่อทำ
ความเข้าใจ 

- 

4 การเก็บรวยรวม และขนย้าย ม.ค - ก.ย 2562 1.ชี้แจง แม่บ้านที่ทำความสะอาดใน
การเก็บและรวบรวม  
2.ชี้แจง พนักงานเก็บขยะของเทศบาล
และทำป้ายแนวทางให้ชัดเจน 

- 1.ชี้แจง แม่บ้านที่ทำความ
สะอาดในการเก็บและรวบรวม  
2.ชี้แจง พนักงานเก็บขยะของ
เทศบาลและทำป้ายแนวทางให้
ชัดเจน 

-มีขยะตกค ้างในช ่วงท ี ่ม ีการ
ประชุมอบรม และรถขนขยะของ
เทศบาลไม่สามาถมาเก็บได้ตาม
วันเวลาที ่กำหนด (เก็บเย็นวัน
จันทร์ และเย็นวันพุธ) 

5 การดูแลถังขยะ และที่พักขยะ ม.ค - ก.ย 2562 1.จัดทำป้าย ระบุประเภทขยะให้ชัดเจน  
2.ทำป้ายแนวทางการดูแลถังขยะ และที่
พักขยะอย่างชัดเจน  
3.ชี้แจงแม่บ้าน และติดตามกำกับทุกวัน 

- 1.จัดทำป้าย ระบุประเภทขยะให้
ชัดเจน  
2.ทำป้ายแนวทางการดูแลถังขยะ 
และที่พักขยะอย่างชัดเจน  
3.ชี้แจงแม่บ้าน และติดตาม
กำกับทุกวัน 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 2 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จังหวัด : อุดรธานี เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 11 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 05 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 05 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 24 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จิรพันธ์ พิจารณ์จันทร์ โทรศัพท์ : 0819753550 อีเมล์ : jiraphun3178@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สถิดาภรณ์ สุระถิตย์ โทรศัพท์ : 0815922461 อีเมล์ : s.sathidaporn@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข“ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพลดอ้วน ด้วยคีโตเจนิก”  งบประมาณ : 95500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

26-27 ธันวาคม 2561 26 - 27 ธ ันวาคม 2561 ณ โรงแรม
ประจักษ์ตรา ดีไซน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
จำนวน ผู้เข้าประชุม 80 คน หน่วยงานที
เข ้ าอบรมไปจ ั ดก ิ จกรรม "ต ้ นแบบ
พฤติกรรมสุขภาพลดอ้วน ด้วยคีโตเจนิก"
จำนวน 20 อำเภอละ1 กิจกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรจำนวน 
80 คน วันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 

ไม่มี 

2 ติดตามประเมินผลภาวะสุขภาพของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

2 ครั้ง (มีนาคม, สิงหาคม 
2562)  

จัดทำโปรแกรมประเมินผลภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมให้
สมบูรณ์ จะแล้วเสร็จประมาน 
สิ้นเดือนมีนาคม 2562 

มีการติดตามภาวะสุขภาพของผู้ร่วมโครงการ
ผ่านระบบโปรแกรมประเมินผลภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ โดยบันทึก
ข้อมูลภาวะสุขภาพรายบุคคล สรุปข้อมูลได้
ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 57 คน 2.BMI 
ลดลง 57 คน 3.BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 6 
คน(ร้อยละ 10.52) ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
สาธารณสุขระดับอำเภอสามารถขยายผลการ

ไม่มี  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ลดอ้วนด้วยคีโตจีนิค ไปยังประชาชนที่มี
ปัญหา BMI เกินได้ โดยอาจกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการก่อน เช่น กลุ่ม 
อสม. เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้คีโตจินิกแก่ประชาชนได้  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม   ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 10.52 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จังหวัด : อุดรธานี เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 11 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 05 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 05 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายมรกต พิมพาเลีย โทรศัพท์ : 0842755538 อีเมล์ : morapim@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สถิดาภรณ์ สุระถิตย์ โทรศัพท์ : 0815922461 อีเมล์ : s.sathidaporn@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ประชุมชี้แจงการพัฒนาโปรแกรม E-family Folder ในการดูแลสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 24000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์
ความต้องการ ผลกระทบยกเลิกการ
เขียน FM ใน 4 อำเภอนำร่อง 
(หนองหาน บ้านดุง เมือง ไชยวาน) 

พ.ย.2561 มีคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรม E-family Folder ใน
การดูแลสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2562 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

ไม่มี มีคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรม 
E-family Folder ในการดูแล
สุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 
2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2562 

ไม่มี 

2 จัดทำแผน พ.ย.2561 มีแผนการดำเนินงาน ไม่มี มีแผนการดำเนินงาน ไม่มี 

3 พัฒนาโปรแกรม E-Family Folder 
สำหรับการพิมพ์และนำเสนอ 
รองรับการใช้ งาน Mobile 
Phone/การเยี่ยมบ้าน 

พ.ย. - ธ.ค.2561 มีนวัตกรรมโปรแกรม E-Family Folder ตามความ
ต้องการในการใช้งาน 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
น้อยทำให้การพัฒนาระบบ 
ยังไม่สมบูรณ์ 

มีนวัตกรรมโปรแกรม E-Family 
Folder ตามความต้องการในการ
ใช้งาน 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ อย่างต่อเนื่อง 

4 ติดตั้งโปรแกรม ทดสอบใช้งาน
โปรแกรมในอำเภอนำร่อง (หนอง
หาน บ้านดุง เมือง ไชยวาน) 

ธ.ค.2561 ติดตั้งโปรแกรมในการทดสอบแล้วเดือน พ.ย.-ธ.ค.61 ไม่มี ติดตั้งโปรแกรมในการทดสอบ
แล้วเดือน พ.ย.-ธ.ค.61 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 จัดทำคู่มือการใช้งาน / ชี้แจง
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

ธ.ค.2561 มีคู่มือการใช้งานและสื่อสารแก่ผู้ปฏิบัติผ่านโปรแกรม 
E-family Folder  

ไม่มี มีคู่มือการใช้งานและสื่อสารแก่ผู้
ปฏิบัติผ่านโปรแกรม E-family 
Folder  

ไม่มี  

6 ยกเลิก Family Folder ทั้งจังหวัด 
ประชุมชี้แจง การใช้งานผ่าน Web 
Conference 

ม.ค.2562 จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาโปรแกรม E-family Folder 
ในการดูแลสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2562 ใน 
รพ.สต.ทุกแห่ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 

หน่วยบริการบางแห่ง ยัง
ไม่มีความพร้อมในการ
ยกเลิก Family Folder 
ที่เป็นกระดาษ เนื่องจาก
ปัญหาจากบุคลากรที่
อายุมาก การแก้ไข
ช่วงแรกต้องใช้ควบคุม
กันไปก่อนระยะหนึ่ง ถึง
จะยกเลิกได้ 

จัดประชุมชี้แจงการพัฒนา
โปรแกรม E-family Folder ใน
การดูแลสุขภาพประชาชน 
ปีงบประมาณ 2562 ใน รพ.สต.
ทุกแห่ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2562 

หน่วยบริการบางแห่ง ยังไม่
มีความพร้อมในการยกเลิก 
Family Folder ที่เป็น
กระดาษ เนื่องจากปัญหา
จากบุคลากรที่อายุมาก การ
แก้ไขช่วงแรกต้องใช้ควบคุม
กันไปก่อนระยะหนึ่ง ถึงจะ
ยกเลิกได้ 

7 รายงานความก้าวหน้า ใน
คณะกรรมการบริหารและที่ประชุม 
กวป.ทุกเดือน 

ม.ค. - ก.ย.2562 รายงานความก้าวหน้าจำนวนการเข้าใช้งานในระบบ
โปรแกรม E-family Folder ของหน่วยบริการ รพ.สต. 
จำนวน 210 แห่ง เข้าใช้งาน 205 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 97.62 ในที่ประชุม กวป.หลังจากที่ติดตั้งครบทุก
แห่ง ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562  

ระบบในการ monitor 
เพิ่งปรับปรุงเสร็จเพื่อให้ 
สสอ.สามารถตามหน่วย
บริการ รพ.สต.ในสังกัด
ตนเอง เพื่อควบคุมกำกับ 
การเข้าใช้งาน 

รายงานความก้าวหน้าจำนวน
การเข้าใช้งานในระบบโปรแกรม 
E-family Folder ของหน่วย
บริการ รพ.สต. จำนวน 210 
แห่ง เข้าใช้งาน 210 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 

ไม่มี 

8 วางแผนเพื่อปรับปรุง / ทำ
แผนพัฒนาส่วนขาด การใช้ E-
Family Folder ในปีต่อไป 

ก.ค.-ก.ย.2562 มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเข้าใช้งานใน
ระบบนวัตกรรมโปรแกรม E-family Folder และ
ประเมินความคิดเห็นบุคลากรระดับอำเภอ/
ข้อเสนอแนะในการใช้งานนวัตกรรมโปรแกรม E-
family Folder ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผล
การประเมินพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากต้อง
มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ 1.การยกเลิกแฟ้มข้อมูลสุขภาพ
ครอบครัวที่เป็นเอกสารแล้วมาใช้ E-FF ทันทีอาจจะ
เกิดปัญหากับเจ้าหนา้ที่ที่อายุมากเพราะไม่สามารถ
บันทึกการให้บริการได้ทันที และการค้นหาข้อมูลของผู้

การพัฒนาส่วนขาด 
ได้รับเอาปัญหาจากที่
ประชุมมาพัฒนาแต่ต้อง
ใช้ระยะเวลา ทั้งในส่วน
ของ JHCIS และ HosXp 

ทีมงานได้ปรับปรุงโปรแกรมตาม
ความต้องการของผู้ใช้ มีการ
พัฒนาส่วนขาด EFF version 
3.1 สามารถกด avtivate ที่
หน้าโปรแกรม รอประมาณ 15 
วินาที โปรแกรมจะทำการ
อัพเดท ให้ทันที EFF verion 
3.1 what new ?? 1. ปรับหน้า
การแสดงผลใหม่บางส่วน 2. มี
การเพิ่มรายงาน ANC 2.1 มีการ

การพัฒนาส่วนขาด ได้รับ
เอาปัญหาจากที่การติดตาม
ควบคุม กำกับ ในพื้นที่มา
พัฒนาแต่ต้องใช้ระยะเวลา 
ทั้งในส่วนของ JHCIS และ 
HosXp  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

มารับบริการยังไม่สามารถทำเป็น real time ได้ 2.
ขอให้พัฒนาระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม
กลุ่มเป้าหมายมารับบริการ แจ้งเตือนไปสามารถ 
ควบคุมโรคได้ทัน เตือนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการคลอดที่มี
ความเสี่ยงสูง 3. การสรุปผลการดำเนินงานในส่วนของ
ผู้บริหาร ให้สรุปเป็นราย รพ.สต. และเรียงลำดับงาน
สำคัญก่อน -หลังและทำหน้า web แยกสำหรับ
ผู้บริหารโดยเฉพาะ และสามารถ login อัตโนมัติได้ 
และถ้าทำเมนูแบบ HDC จะทำให้ดูข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น 
และขอตัวหนังสือใหญ่ ๆ สามารถ Drill Down ได้ 4.
ขอให้เพิ่มชื่อหมอประจำครอบครัวในรายการของ
ทะเบียนของแฟ้มสุขภาพครอบครับด้วย 5.มีระบบ
เตือนคนไข้เข้ารับบริการ เช่น เตือนหญิงตั้งครรภ์ให้เข้า
มารับบริการ ,หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงจากการ
คลอด กลุ่มเสี่ยง ในตำบลนั้นมีกี่คน ดูแลอย่างไร พื้นที่
จัดการหรือยัง เวลาผู้บริหารอนุมัติโครงการจะได้ใช้
เพื่อการพิจารณาร่วมด้วย 

งาน ANC ครรภ์เสี่ยง 2.2 มี
รายงานข้อมูล ANC HR และ 
VHR จาก ANC Dashboard 
2.3 มีรายงานการคลอด 2.4 มี
รายงานดูแลหลังคลอด 2.5 GIS 
ของ ANC 3. มีรายงานผูู้สูงอายุ
ที่ได้รับการคัดกรอง นับจาก รหัส 
special pp 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัด : ชัยภูมิ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 01 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 01 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 02 ตุลาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พันธ์ทิพา อินทรศร โทรศัพท์ : 0817097207 อีเมล์ : pantipa23@yahoo.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สมฤทธิ์ รอดสนใจ โทรศัพท์ : 0660955415 อีเมล์ : riths3jwg@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : คนชัยภูมิลดอ้วนลดพุงลดโรคจังหวัดชัยภูมิด้วยแอพพลิเคชั่นฟิตโฟร์เฮล งบประมาณ : 103700 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 -ประชุมคณะทำงาน 
-แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการข ับเคล ื ่ อน
นโยบายคนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 
-ประช ุมคณะทำงาน เพ ื ่อกำหนด
แ น ว ท า ง แ ล ะ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ 
ประชุมติดตามความก้าวหน้า/ปัญหา
อุปสรรคสรุปแนวทาง รายงานผู้บริหาร 

ตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน2562 

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ลดอ้วน 
ลดพุง ลดโรค สรุปข้อมูลจากโปรแกรม 
Fitt4health พบว่ายังเหลืออยู่หลาย
หน่วยงานที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 
ภาพรวมทั้งจังหวัดมีเข้า โปรแกรม 
Fitt4health จำนวน 3,192 คน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า น้ำหนักเกิน 
จำนวน2,365 คน, BMI เกินร้อยละ 
53.3 หน่วยงานที่ผลงานบันทึกข้อมูลได้ 
3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ,
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, 
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ  

-หลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้
บันทึกข้อมูล -หน่วยงานบาง
แห่งไม่ให้ความสำคัญกับ
โครงการ -โปรแกรมยังไม่
สามารถรันได้อย่างสมบูรณ ์

.จำนวนองค์กรที่ลงทะเบียนผ่าน Website 
Health station จำนวน83 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ83 (ผ่านตัวชี้วัด ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมดำเนินการ) 1.1 จำนวนบุคคลากรที่
ลงทะเบียนผ่านAppจำนวน5,971คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.34 1.2 ค่าดัชนีมวลกาย บุคลากร 
83 องค์กร - ผอม 366 คนคิดเป็นร้อยละ 
6.12 - ปกติ 2,349 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.53(เป้าหมาย ร้อยละ 52) - อ้วน (ระดับ 
1) จำนวน 1,112คน คิดเป็นร้อยละ18.63 - 
อ้วนมาก(ระดับ2) จำนวน 1,531คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.65 - อ้วนอันตราย(ระดับ3) 
จำนวน541คน คิดเป็นร้อยละ9.07 2.
ตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ยังมีหน่วยงาน องค์บาง
แห่ง ไม่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้App -
บุคคลากรยังขาดการเอา
ใจใส่ดูแลสุขภาพอย่าง
จริงจัง โอกาสพัฒนา  



 

327                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

มีภาวะอ้วน(เกณฑ์ อ้วนจากระดับ2และ3 ขึ้นไป
34.72= ไม่ผ่านเกณฑ์ 3.ร้อยละ52 ของ
ประชาชนอายุ 30-44 ปีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
(จาก83องค์กรคดิเป็นร้อยละ34.74) =ไม่ผ่าน
เกณฑ์ สรุป จากผลการดำเนินการ มีองค์
ลงทะเบียนเจข้าร่วมโครงการ 83 แห่ง มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ ผ่านเกณฑ์10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
12.04 ไม่ผ่านเกณฑ์ 73 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
87.96 ภาพรวมองค์กร =ไม่ผ่านเกณฑ์  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

328                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด : นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 27 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ปกรณ์ ริมประนาม โทรศัพท์ : 082-8744775 อีเมล์ : strategyhealth.kr@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุมาลี วิชิตปรีชานันท์ โทรศัพท์ : 081-3906881 อีเมล์ : jeabmeenud@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนานวัตกรรม Korat Report ควบคุมกำกับประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ : 100000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สำรวจรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มวัยเพื่อเข้า
ดำเนินการให้บริการได้ตรงตามเป้าหมาย 

ตค.61-ก.ย.62 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 ผู้ปฏิบัติงานนำข้อมูลรายบุคคลตามกลุ่มวัย จัดทำแผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการเยี่ยมบ้านก่อนลงเยี่ยม ในแต่ละเดือน 

ตค.61-ก.ย.62 ดำเนินการแล้ว ยังไม่ครบถ้วน ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม Excel เพื่อนำมาวิเคราะห์ความ
ครอบคลุมในการให้บริการ 

ตค.61-ก.ย.62 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

4 กลุ่มงาน/งาน ผูค้วบคุมกำกับสามารถติดตามข้อมูล ควบคุม
กำกับงานนิเทศ ประเมินผล 

มีนาคม 2562, กรกฎาคม 
2562 

ดำเนินการแล้ว ข้อมูลมีบางส่วนยังไม่ครบถ้วน ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

5 ผู้บริหารติดตามข้อมูลการดำเนินงาน/การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ และควบคุมกำกับ 

มีนาคม 2562, กรกฎาคม 
2562 

ดำเนินการแล้ว ที่ประชุม กวป. ติดตามในที่ประชุม ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

329                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด : นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 27 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุมาลี วิชิตปรีชานันท์ โทรศัพท์ : 081-3906881 อีเมล์ : jeabmeenud@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุมาลี วิชิตปรีชานันท์ โทรศัพท์ : 081-3906881 อีเมล์ : jeabmeenud@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนานักสร้างสุข ผูกพันองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ : 1,000,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมกออกกำลังกายทุกวันพุธ งบประมาณ 2562 ดำเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่ 
ทั้งหมด 261 คน จากเดิม 
เดือน กันยายน .61 BMI ปกติ 
33.3% เดือน มีนาคม 62 
BMI ปกติเพิ่มขึ้นเป็น 43.8% 

บางคนไม่สะดวกทุกวันพุธ แต่ออกกำลังกาย
ตามที่ตัวเองถนัดและเวลาที่สะดวก 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม เมษายน 2562 , กรกฎาคม 
2562 ,สิงหาคม 2562 

วางแผนดำเนินการเดือน 
เมษายน 

ยังไม่ได้จัดกิจกรรม ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 กิจกรรมOD กุมภาพันธ์.2562 ดำเนินการแล้ว 3-5 ก.พ.62 มีข้อเสนอในการจัดครั้งต่อไป ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

4 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะ ตุลาคม.2561-กันยายน.2562 ดำเนินการทุกเดือน ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

5 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ธันวาคม.2561 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 12 



 

330                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัด : บุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 06 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ณรงค์ จันทศร โทรศัพท์ : 0880862191 อีเมล์ : kunaeh@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ โทรศัพท์ : 0863498321 อีเมล์ : kunaeh@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนา Application เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ง่ายและสะดวก ปี 2562 งบประมาณ : 37200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 1-15 ธันวาคม 2561 อนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2561 

- อนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 
และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการเป็น
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
การติดตั้งระบบลำดับเข้ารับบริการกับ
ระบบ PCC link เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62  

มีการเปลี ่ยนแปลงเนื ่องจาก
นโยบายของกระทรวงส่งเสริม
ให้ใช้ H4U ร่วมกับระบบ Que 
และเชื่อมกับระบบ PCC link 

2 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนา 
Application คนหุ่นดี และ 
Application รักษ์สุข 

16-31 ธันวาคม 2561 ประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 

เนื่องจากมีการทบทวนคำสั่ง
และแต่งตั้งคณะทำงานล่าชา้ 

ประชุมเมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 ไม่มี 

3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา 
Application คนหุ่นดี 

1-31 มกราคม 2562 ยังไม่ดำเนินการ - ยกเลิกกิจกรรม ไม่มี 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา 
Application รักษ์สุข 

1-31 มกราคม 2562 ยังไม่ดำเนินการ - ยกเลิกกิจกรรม ไม่มี 

5 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
ศักยภาพ จนท.ในการใช้งาน 

1-28 กุมภาพันธ์ 2562 ยังไม่ดำเนินการ - ยกเลิกกิจกรรม ไม่มี 



 

331                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

Application เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ของประชาชน WEB conference 

6 ประชุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การใช้ Application เพื่อสุขภาพ 
โดย WEB conference 

1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 
2562 

ยังไม่ดำเนินการ - ยกเลิกกิจกรรม แต่ได้มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบ
ลำดับเข้ารับบริการกับระบบ PCC link เมื่อ
วันที่ 9 เม.ย.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

332                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จังหวัด : สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 01 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ณัฐฑิฎา เหมาะทอง โทรศัพท์ : 0811438136 อีเมล์ : a_dekbaa@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ทพ. ณรงศักดิ์ บุญเฉลียว โทรศัพท์ : 094-5194599 อีเมล์ : Narongsak7109@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : รูปแบบการดำเนินงานการจัดการขยะทั่วไปในสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ : 16000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แต่งตั ้งคณะทำงานปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  

มกราคม 2562 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ
ลดขยะและค ั ดแยกขยะม ู ลฝอย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
ที่ 21/2562 

- ดำเนินการแล้ว ไม่พบ 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยในพื้นที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

มกราคม 2562 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด คัด
แยกขยะ ของสำนักงาน 

- ดำเนินการแล้ว ไม่พบ 

3 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ กุมภาพันธ์ - กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน  
1.มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน และงดนำโฟมบรรจุ
อาหารเข้ามาในหน่วยงาน  
2.มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้
แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  

ไม่พบ 



 

333                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว  
4.มีกิจกรรม "หิ้วปิ่นดต ห่อข้าว ทุกวัน" (1วัน/สัปดาห์)  
5.กิจกรรม "Green Meeting" กำหนดให้การประชุม อบรม 
สัมมนา หลีกเลี่ยงการจัดอาหารว่างและเครืองดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติก  
6.จัดหาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท พร้อมป้ายสร้าง
องค์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ  
7.กิจกรรมธนาคารขยะ โดยรับซื้อขยะรีไซเคิล 

4 สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2562 - - ตามเอกสารแนบ ไม่พบ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 7 มาตรการ 



 

334                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จังหวัด : สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 01 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง มโหธร ผลสมหวัง โทรศัพท์ : 0899496270 อีเมล์ : mahoth2511@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ทพ. ณรงศักดิ์ บุญเฉลียว โทรศัพท์ : 094-5194599 อีเมล์ : Narongsak7109@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการสุขภาพประชาชน จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณ : 20350 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2561 มีการจัดประชุมชี ้แจงการดำเนินงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศแก่ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ปฏิบัติระดับอำเภอ จำนวน 1 ครั้ง 

ผู้ปฏิบัติยังขาดความ
เข้าใจในการบันทึก
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

ดำเนินการแล้ว ไม่พบ 

2 ประชุมทีมแอดมินระดับอำเภอและจังหวัด ธันวาคม 2561 
กุมภาพันธ์ 2562 
เมษายน 2562 
มิถุนายน 2562 

มีการจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน
สารสนเทศระดับอำเภอ จำนวน 2 ครั้ง 

- ดำเนินการ 4 ครั้ง  ไม่พบ 

3 อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
งานประจำ 

ธันวาคม 2561 จ ัดประช ุมท ีมผ ู ้ร ับผ ิดชอบ จำนวน 
1 ครั้ง 

- ดำเนินการแล้ว เมื่อ ธันวาคม 2561 พัฒนาการ
ใช้ Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

ไม่พบ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

335                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัด : มุกดาหาร เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 04 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 10 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 14 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 16 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชาญ จิตรปรีดา โทรศัพท์ : 0815446780 อีเมล์ : pornpirom@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ทองเสริฐ ใจตรง โทรศัพท์ : 0895693895 อีเมล์ : tongserttt08@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบูรณาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปี 2562 งบประมาณ : 227940 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำมาตรการประกาศ
สำนักงานสสจ.มุกดาหารเรื่อง
การคัดแยกขยะที่ต้นทางและ
การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 

ธันวาคม2561-มีนาคม 
2562 

1.1 จัดทำคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร ที่ 19/2562 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 1.2 
ประชุมชี้แจงรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้น
ทางและการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2562 1.3 จัดทำประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ 
"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 
โดยให้เจ้าหน้าลงนามรับทราบทุกคน 

ไม่มี จัดทำคำสั่ง สำนกังานสาธารณสขุจังหวัดมุกดาหาร ที่ 
19/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงานปฏิบตัิการลดเเละคัดแยกขยะมูลฝอย 1.2 
ประชุมชี้เเจงรณรงค์เรื่องการคัดเเยกขยะที่ต้นทางและการ
ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
1.3 จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
เรื่องแนวทางปฎิบัติตามมาตรการลด และคัดเเยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งเเวดล้อม" ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 
2562 โดยให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบทุกคน  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 จัดทำถังขยะอินทรีย์ ประจำ
ครัวเรือนและสาธิตที่สำนักงาน 
เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการ
แยกขยะที่ครัวเรือน และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร  
(มาตรการ : จัดทำนโยบายให้
เจ้าหน้าที่ ทุกคน จัดทำถังขยะ
อินทรีย์ ประจำครัวเรือน และ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
โดยส่งภาพถ่ายกิจกรรม) 

ธันวาคม2561-
กันยายน ๒๕๖๒ 

2.1 จัดทำถังขยะอินทรีย์ ณสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 ถัง 2.2 
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดมุกดาหาร 
จำนวน 145 คน ดำเนินการจัดทำถังขยะ
อินทรีย์ ประจำครัวเรือนและส่งภาพถ่าย
กิจกรรม จำนวน 61 คน (ร้อยละ 42.07), 
แชร์โลเคชั่น ร้อยละ 32.41  

ไม่มี 2.1 จัดทำถังขยะอินทรีย์ ณ สำนักงานสาธารณสขุจังหวัด
มุกดาหาร จำนวน 2 ถัง 2.2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 145 คน ดำเนินการ
จัดทำถังขยะอินทรีย์ ประจำครัวเรือนและส่งภาพถ่าย
กิจกรรม จำนวน 145 คน (ร้อยละ 100), แชร์โลเคชั่น 
จำนวน 145 คน (ร้อยละ 100)  

ไม่มี 

3 ชั่งขยะทั่วไปที่สำนักงานเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล และรณรงค์การ
แยกขยะที่ต้นทาง โดยเฉพาะ
การประชุมใน สสจ.จะมีการ
แยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ออกจากขยะทั่วไป 

ธันวาคม ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

3.1 ดำเนินงานรณรงค์การแยกขยะที่ต้นทาง มี
การชั่งขยะที่สำนักงานสาธารณสขุจังหวัด
มุกดาหาร โดยขยะทั่วไปวันละ 25.75 
กิโลกรัม/วัน 3.2 มีการดำเนินงานจัดทำที่พัก
ขยะ -ขยะอินทรีย์ -ขยะรีไซเคิล -ขยะทั่วไป และ
มีการจำหน่ายขยะเดือนละ 1 ครั้ง 3.3 มีการ
บันทึกปริมาณขยะตามประเภทขยะ ทุกเดือน  

ไม่มี 3.1 ดำเนินงานรณรงค์การแยกขยะที่ต้นทาง มีการชั่งขยะ
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยขยะทั่วไปวัน
ละ 25.75 กิโลกรัม/วัน  
3.2 มีการดำเนินงานจัดทำที่พักขยะ -ขยะอินทรีย์ -ขยะรี
ไซเคิล -ขยะทั่วไป และมีการจำหน่ายขยะรีไซเคิลเดือนละ 
1 ครั้ง  
3.3 มีการบันทึกปริมาณขยะตามประเภทขยะ ทุกเดือน  

ไม่มี 

4 จัดทำที่พักขยะรีไซเคิล เพื่อ
รวบรวม จากทุกกลุ่มงาน และ
นำไปจำหน่าย / ขยะรวบรวมส่ง
กำจัดรวมกับจังหวัด 

ธันวาคม ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

4.1 มีการดำเนินงานจัดทำที่พักขยะ ขยะรี
ไซเคิล (ส่งกำจัดรวมกับจังหวัดโดยเข้าร่วม
ธนาคารขยะรีไซเคิลศาลากลาง) ทุกเดือน 

ไม่มี 4.1 มีการดำเนินงานจัดทำที่พักขยะ ขยะรีไซเคิล (ส่ง
กำจัดรวมกับจังหวัดโดยเข้าร่วมธนาคารขยะรีไซเคิลของ
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร) ทุกเดือน  

ไม่มี 

5 รณรงค ์ลดการใช ้ถ ุ งพลาสติก
และโฟม ตามนโยบายจ ังหวัด 
- หิ้วถุงผ้า(ลดการใช้ถุงพลาสติก) 
- นุ่งผ้าไทย 
- ถือปิ่นโต(ลดการใช้ถุงพลาสติก
และโฟม) รณรงค ์ท ั ้ งจ ั งหวัด 

ธันวาคม ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒ 

5.1 จัดทำป้ายรณรงค์หน้าสำนักงาน 3 จุด 5.2 
มีการรณรงค์หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโตทุกวัน
ศุกร์ /มีปิ่นโต และถุงผ้าให้ยืมประจำกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ ร่วม - หิ้วถุงผ้า จำนวน 
60 คน -นุ่งผ้าไทย จำนวน145 คน -ถือปิ่นโต 
จำนวน 55 คน  

ไม่มี 5.1 จัดทำป้ายรณรงค์สำนักงานปลอดโฟม,ถุงพลาสติก,แก้ว
น้ำพลาสติกและหลอดพลาสติก หน้าสำนักงาน 3 จุด(หน้าตึก
ทางขึ้น ๒ แห่ง และห้องประชุม ๑)  
5.2 มีการรณรงค์หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโตทุกวันศุกร์ /มี
ปิ่นโต และถุงผ้าให้ยืมประจำกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ 
ร่วมกิจกรรมประมาณ - หิ้วถุงผ้า จำนวน 120 คน คิดเป็น

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เดือนละครั้งตามที่จังหวัดกำหนด
ใน สสจ.อาทิตย์ละครั้งทุกวันศุกร์ 
(พ.ย.๖๑ – ก.ย. ๖๒) 

ร้อยละ 82.75 -นุ่งผ้าไทย จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 -ถือปิ่นโต จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 82.75  
5.3 กิจกรรมอื่นๆดำเนินการเพิ่มเติม กิจกรรมลดการทิ้งขยะ
อันตรายปนกับขยะชนิดอื่น - มีมาตรการการนำถ่านเก่ามา
แลกถ่านใหม่ โดยให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนถ่านต่างๆ นำถ่านก้อน
เดิมที่หมดไฟแล้ว มาเปลี่ยนถ่านก้อนใหม่ ถ้าหากไม่นำถ่าน
เก่ามาเปลี่ยนจะไม่ได้ถ่านก้อนใหม่ไปใช้ - และรณรงค์การทิ้ง
ขยะอันตรายชนิดอื่นๆ ในถังขยะอันตราย - นำขยะอันตราย
ไปกำจัดปีละ ๑ ครั ้ง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหารเป็นผู้รวบรวม ในวันสิ่งแวดล้อมไทย มีการ จัดหาถัง
ขยะอันตรายไว ้สำหร ับท ิ ้งขยะอ ันตราย เช ่นหลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย ถ่านรีโมทต่างๆ ขวดสารเคมี  
5.4 วิเคราะห์โครงสร้างขยะ ๑ ครั้ง เพื่อหาองค์ประกอบของ
ขยะของสำน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดม ุกดาหาร เพื่อ
ประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานใน
โอกาสต่อไป (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ผลการดำเนินงานพบว่า
ขยะส่วนมากเป็นเศษอาหาร ๙ กิโลกรัม จากน้ำหนัก ๒๕ 
กิโลกรัม ส่วนอื ่นจะเป็นโฟมชานอ้อย ถุงพลาสติกและ
กระดาษทิชชูจากห้องน้ำเป็นส่วนมาก  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 5 มาตรการ 



 

338                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จังหวัด : มุกดาหาร เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย วิศวพล บุทธิจักร์ โทรศัพท์ : 0836635495 อีเมล์ : phuphan_but@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ทองเสริฐ ใจตรง โทรศัพท์ : 0895693895 อีเมล์ : tongserttt08@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ : 14400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบหรือนวัตกรรม
สารสนเทศและช่องทางการ
ประสานงานระหว่างเครือข่าย 

มกราคม 62 มีระบบการบันทึกข้อมูลและ
ประสานงานระหว่างเครือข่าย 
๑ ระบบ 

ไม่มีปัญหา มีระบบในการควบคุมกำกับงาน ๒ ระบบ คือ  
๑.ระบบ program management system ซึ่ง
เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเพื่อใช้ควบคุมกำกับ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
๒.ระบบการประชุมทางไกลผ่านผา่นกล้อง  

ระบบการประชุมทางไกลผ่านผ่าน
กล้อง ลูกข่ายระดับอำเภอไม่
สามารถจัดหากล้องที่ใช้ในการ
ติดต่อสือสารได้ เนื่องจากติดขัด
เรื่องงบประมาณ 

2 ใช้ระบบหรือนวัตกรรมสารสนเทศ
และช่องทางการประสานงาน
ระหว่างเครือข่าย 

กุมภาพันธ์ -กันยายน 62 ใช้ระบบในการบันทึกข้อมูล
และสื่อสารระหว่างเครือข่าย 

ไม่มีปัญหา ๑.ใช้โปรแกรมprogram management 
system ในการควบคุมกำกับงาน ๒.ยังไม่ใช้
ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย 

๑.program management 
system สามารถใช้ได้ดี ๒.ลูกข่าย
ระดับอำเภอไม่สามารถจัดหา
กล้องที่ใช้ในการประชุมได้ 

3 ประเมินผลการใช้ระบบหรือ
นวัตกรรมสารสนเทศและช่องทาง
การประสานงานระหว่างเครือข่าย 

กันยายน 62 อยู่ระหว่างเตรียมการ ไม่มีปัญหา ๑.มีการใช้โปรแกรม program management 
system ในการควบคุมกำกับการทำงาน ซึ่งฝ่าย
ใน สสจ.สามารถกำกับการทำงานงานไป็นอย่างดี 

การประเมินใช้ระบบการใช้จาก
ผลการลงข้อมูลในโปรแกรมซึ่ง
สามารถลงข้อมูลได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

339                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จังหวัด : ยโสธร เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สภุาพร แก้วใส โทรศัพท์ : 0910641888 อีเมล์ : keawsai@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ โทรศัพท์ : 0899174720 อีเมล์ : keawjanwong@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน ประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดยโสธร งบประมาณ : 33289 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมิน คลินิก DPAC 

พ.ย.61-ก.ย.62 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขาดแคลนอุปกรณ์ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 

พ.ย.61-ก.ย.62 เป็นการสร้างกระแสการดูแลสุขภาพด้วยการออก
กำลังกายในหมูคณะบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บุคลากรหลายคนร่วม
กิจกรรมการวิ ่งมาราธอน หรือออกกำลังกายใน
สถานที ่ฟ ิตเนสของหน ่วยงานอย ่างต ่อเน ื ่อง
สม่ำเสมอ 

ภารกิจการปฏิบัติงานทำให้บุคลากร
ขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
ต้องสร้างบรรยากาศในการออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขาดความยั่งยืน 
ต่อเนื่อง 

3 โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิต
พอเพียงเพื่อลดเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
จังหวัดยโสธร 

17-18 มกราคม 
2562 

อยู่ระหว่างการติดตามผลการตรวจสุขภาพประจำปี
ของบุคลากรในองค์กร เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ 
ด้วยการตามภาวะ BMI ของบุคลากร 

บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปีไม่ครบ
ทุกคน 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จนท.มีความรู้ แต่ยัง
ปฏิบัติไม่ได้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

340                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จังหวัด : ยโสธร เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ไมตรี ทองสถิตย์ โทรศัพท์ : 0854979179 อีเมล์ : mai_ypoc@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ โทรศัพท์ : 0899174720 อีเมล์ : keawjanwong@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระบบติดตามการกินยาผู้ป่วยวัณโรคปอดจังหวัดยโสธร งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ระบบติดตามการกินยาผู้ป่วยวัณโรคปอด
จังหวัดยโสธร 

ต.ค.61 - ก.ย. 62 กลยุทธ์การพัฒนางานวัณโรค จังหวัด
ยโสธร ด้วย GIS ระบบติดตามการกินยา
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและในปี
ปัจจุบัน มีการใช้งานระบบการกำกับ
การกินยาอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ 
Success rate = 96.43 % (รอบที่ 
1/61) เป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

ปัญหา จนท.รพสต.บางวันที่
ภาระงานยุ่งหรือเข้าประชุมต่าง
พื้นที่ ลมื และไม่ได้เข้าไป
บันทึกการกินยาผู้ป่วยทำให้
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
และสามารถติดตามการกินยา
ของคนไข้ในภาพจังหวัดได้ 

การใช้งานโดยพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง
ในบางพื้นที่ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

341                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัด : ศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 06 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง กนกวิภา ประกอบศรี โทรศัพท์ : 0896284066 อีเมล์ : kanok_rx@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย กันตภณ เตชะสุข โทรศัพท์ : 0874515762 อีเมล์ : kantapon1970@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสถานที่ผลิตอาหารได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP ประจำปี 2562 งบประมาณ : 161200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เพื่อพัฒนาที่ผลิดอาหารให้บรรลุเป้าหมายของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ต.ค. 62  15 ไม่มีปัญหาอุปสรรค 10 ผู้ประกอบการไม่มีทุนในการ
พัฒนา 

2 เพื่อพิจารณาอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย มีการ
ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ Primary GMP/GMP  

มีค. 62 15 มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP  17 ไม่พบปัญหา 

3 เพื่อตรวจสอบควบคุมเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารหลัง
ได้รับอนุญาตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ primary 
GMP/GMP 

สค. 62 15 ได้รับการอนุญาตให้ผลิตอาหารได้ทุกแห่ง 272 ผู้ประกอบการบางบริษัทไม่
สามารถรักษามาตรฐานเอาไว้
ได้หลังจากที่ตรวจประเมินผ่าน
ไปแล้ว 

4 เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน 

ตค. 62 15 ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 272 ผู้ประกอบการไม่สามารถรักษา
มาตรฐานเดิมไว้ได้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 98 



 

342                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัด : ศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 06 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย กันตภณ เตชะสุข โทรศัพท์ : 0874515762 อีเมล์ : kant1970@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย กันตภณ เตชะสุข โทรศัพท์ : 0874515762 อีเมล์ : kantapon1970@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การปรับปรุงโปรแกรม DATA CENTER  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การพัฒนาโปรแกรม Data Center  ต.ค. 2561 เขียนชุดคำสั่งเพื่อพัฒนาโปรแกรม พื้นที่ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร มีการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น 4 โปรแกรม  

-การทำความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน - นำปัญหาการ
ทำงานมาทำนวัตกรรมแก้ไข
ปัญหา 

2 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพบริหาร
จัดการ 43 แฟ้ม เช่น 
- พัฒนาข้อมูลพื้นฐาน เช่น การรายงาน
การให้บริการผู้ป่วย 
- สาเหตุการเจ็บป่วย ด้วยโรค CD / NCD 

ต.ค. 2561 หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ได้แก่ 
รพ. 22 แห่ง รพ.สต. 254 แห่ง  

ยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง 
เนื่องจากความต้องการในการ
ใช้โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  

1. การรายงานข้อมูลการับวัคซีน
พิษสุนัขบ้า  
2. รายงานข้อมูลการตั้งครรภ์ เสี่ยง 
3. รายงานการบริการสิทธิ
ประกันสังคมของ รพ.สต.  
4. รายงานให้บริการคนต่างด้าว  

- ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก"



 

343                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จังหวัด : อำนาจเจริญ เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 07 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ยงยุทธ สุพล โทรศัพท์ : 0994614462 อีเมล์ : env1.amnat.pho@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ทนงศักดิ์ พลอาษา โทรศัพท์ : 0810761153 อีเมล์ : konpcu@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนา รพ.และ รพ.สต.ด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็มิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ : 45455 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมผู้รับผิดชอบ ๖๐ คน ก.พ.๒๕๖๒ ดำเนินการแล้ว ๖๐ คน ต้องสร้างแกนนำในระดับตำบล 
ระดับหมู่บ้าน 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพ
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย ใน รพ.อจ./รพช./สสอ.และ รพ.สต. 
จำนวน ๖๐ คน  

หาแกนนำที่ร่วมขับเคลื่อน 

2 ประกวดนวัตกรรมแยกขยะ ก.ค.๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการช่วง 
กรกฎาคม 

เตรียมการประกวด วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ
สาธารณสุขระดับจังหวัด ผลการประกวดนวัตกรรมด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ นวัตกรรม ดังนี้  
๑) อุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเกาะ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
๒) รถขนขยะติดเชื้อ คปสอ.เมือง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
๓) ถังขยะป้องกันลิง โรงพยาบาลพนา  
๔) ถุงตาข่ายลดโลดร้อน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  

บุคลากรมีภาระงานมาก และ
ขาดความมั่นใจในการ
นำเสนอนวัตกรรม หรือ
เอกสารวิชาการ 

3 บูรณาการกับโครงการ ๓ ดี 
(ปลอดขยะ ปลอดภัย 

มค.-กย. ๒๕๖๒ Kick off ร่วมกับโครงการ ๓ 
ดี (ปลอดขยะ ปลอดภัย 

จุดแข็งตำบลต้นแบบ อำเภอ
ละ ๒ตำบล รวม ๑๔ ตำบล 

การดำเนินงาน ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยส ิ ่งแวดล ้อม จำนวน 56 ตำบล 77 หมู ่บ ้าน 

สร้างการมีส่วนร่วม 



 

344                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ปลอดเหล้าและการพนันใน
งานศพ) 

ปลอดเหล้าและการพนันใน
งานศพ) 12 มีนาคม 2562 

ปลอดขยะในครัวเรือน ต้อง
สร้างความร่วมมือระดับ
ครอบครัวที่เป็นต้นทาง 

(Active Community) ซึ ่งมีการประเมินตนเองของ รพ.
สต.และมีการสุ่มประเมินรับรองโดย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ 
อุบลราชธานี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการอำนาจเจริญ 
3 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) 3 ปลอด (ปลอดขยะ ปลอด
โรค ปลอดภัย) โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานระดับ
จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีการคัดเลือกหมู่บ้าน
ต ้นแบบด ้านการจ ัดการขยะ  จำนวน  77 หม ู ่บ ้ าน 
(เป ้าหมาย รพ.สต.ละ 1 แห่ง ) มีการรายงานผลการ
ดำเนินงาน จากผู้ใหญ่บ้าน ส่งท้องถิ่นอำเภอ และรายงาน
ให้ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะเลขนุการ คณะทำงานปลอดขยะ 

4 รพ.สต.ผ่าน green & 
clean 77 แห่ง 

สค.๒๕๖๒ ประเมิน มิถุนายน - 
กรกฎาคม 

ประเมิน รพ.สต.ติดดาวใช้เกณฑ์ 
green & clean ร่วมด้วย  

โรงพยาบาลผ่านการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital 
ดังนี้  
- ระดับดีมาก พลัส จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.อำนาจเจริญ
และรพ.หัวตะพาน ร้อยละ  
- ระดับดีมาก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.ชานุมาน  
- ระดับดี จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ รพ.ปทุมราชวงศา รพ.พนา 
รพ.ลืออำนาจ และ รพ.เสนางคนิคม รพ.สต. ผ่านการ
ประเมินรับรองตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว จำนวน 77 แห่ง ร้อยละ 100  

การปรับปรุง โครงสร้าง 
เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ ต้องใช้
งบประมาณจำนวน มาก และ
มีระยะเวลาในการแก้ไข
ปรับปรุง  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 



 

345                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จังหวัด : อำนาจเจริญ เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 08 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ โทรศัพท์ : 0856118316 อีเมล์ : sakonrat.w@moph.mail.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ทนงศักดิ์ พลอาษา โทรศัพท์ : 0810761153 อีเมล์ : konpcu@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบ DashBoard สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ : 78750 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมวิเคราะห์และออกแบบระบบ หา 
User Requirement และโครงร่างระบบ
ติดตามผลการดำเนินงานบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข (Dash Board) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

21 ธันวาคม 2561 ประชุม ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ งบประมาณในการพัฒนาระบบ ประชุม ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ งบประมาณในการพัฒนาระบบ 

2 ประชุมพัฒนา Application ระบบ 
DashBoard 

7-8 มกราคม 2562 ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๒ ม ี มต ิพ ัฒนาApplication ระบบ 
DashBoard บน SMART phone ได้
เฉพาะ ระบบ android ส่วน IOS 
มีค่าลิขสิทธิ์ 

๗-๘ มกราคม ๒๕๖๒  มีมต ิพ ัฒนาApplication ระบบ 
DashBoard บน SMART phone 
ได้เฉพาะ ระบบ android ส่วน IOS 
มีค่าลิขสิทธิ์ 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบติดตาม
ผลการดำเนินงานบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข (Dash Board) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

มีนาคม 2562 อบรมการใช้(Dash Board) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อำนาจเจริญ ในช่วงนิเทศ 
กุมภาพันธ์๒๕๖๒ 

จนท.ทีมี โทรศัพท์ระบบIOS ใช้
ไม่ได้ ดูได้จาก PC 

อบรมการใช้(Dash Board) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในช่วง
นิเทศ กุมภาพันธ์๒๕๖๒ 

จนท.ทีมี โทรศัพท์ระบบIOS ใช้
ไม่ได้ ดูได้จาก PC 



 

346                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 การใช้ Application ระบบ DashBoard 
ติดตามงานจนบรรลุ PA 

สค.2562 ติดตามช่วงสิงหาคม ๒๕๖๒ ปะเมินการใช้งานระบบ DashBoard 
ติดตามงานจนบรรลุ PA 

อบรมการใช้(Dash Board) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อ 
18 กรกฎาคม 2562 

จนท.ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง



 

347                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ฉัฐฉวี ใจแก้ว โทรศัพท์ : 081 470 8565 อีเมล์ : chatchawee03@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ฉัฐฉวี ใจแก้ว โทรศัพท์ : 081 4708565 อีเมล์ : chatchawee03@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนโยบายการกำกับองค์การที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนง.สสจ.อุบลราชธานี งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 มอบนโยบายโดยนพ.สสจ.อบ. พฤศจิกายน 2562 นพ.สสจ.อบ.มอบนโยบายมอบนโยบายให้แก่
ผู้บริหารระดับอำเภอและหน.กลุ่มงานในสสจ.อบ. 
และมีการถ่ายทอดนโยบายในระดับโซนและทุก
อำเภอ 

ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 ประพันธ์เพลง ขับร้อง และเผยแพร่ พฤศจิกายน-เมษายน 2562 ม ีการเผยแพร ่ เพลงมาร ์ชสาธารณส ุขจ ั งหวัด
อุบลราชธานีทางเสียงตามสาย สนง. Facebook กลุ่ม
ไลน์ YouTube และร่วมร้องก่อนการประชุมของ
จนท. ทุกครั้งเพื่อให้ จนท.จำได้และสามารถร้องได้ 

ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจและ
ความพึงพอใจ 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ ร้อยละ91 สามารถร้องเพลงมาร์ช สสจ.
อบ.ได้ แต่ต้องดูเนื้อเพลง ร้อยละ91 รู้และเข้าใจ
นโยบายฯ ร้อยละ91 มีความพึงพอใจ  

มีการเปลี่ยนรูปแบบการ
ประเมินจากgoogle form 
เป็นสอบถามจาก จนท.ในสสจ. 

มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.8 การเก็บข้อมูลรอบ 
12 เดือนส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 



 

348                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : เภสัชกรหญิง ดวงเดือน จันทสุรียวิช โทรศัพท์ : 081 879 1257 อีเมล์ : aor1257@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ฉัฐฉวี ใจแก้ว โทรศัพท์ : 081 4708565 อีเมล์ : chatchawee03@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผู้มารับบริการ 

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562 จัดทำแบบประเมินผ่านคิวอาร์
โค้ด และอยุ๋ระหว่างดำเนินการ
เก็บข้อมูล 

ผ ู ้ ร ับบร ิการอาจไม ่ประเมิน
เนื่องจากต้องประเมินผ่านมือถือ 

มีความพึงพอใจมาก=81.82% 
พอใจ=18.18%  

ที่จอดรถไม่เพียงพอ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม  81.82



 

349                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  จังหวัด : กระบี่ เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พรรณา เอี่ยนเล่ง โทรศัพท์ : 0815368745 อีเมล์ : ja_panna@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง จุฑาภรณ์ สว่างเมฆ โทรศัพท์ : 0817379278 อีเมล์ : jama_yada@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดอ้วน ลดพุง ในวัยทำงาน จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ : 1650 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการองค์กรไร้พุง พ.ย.-ธค.61 ประชุมคณะกรรมการองค์กรไร้พุง 
สสจ.กระบี่จำนวน 15คน เมื่อวันที่ 
27 พ.ย.2561 

ไม่มี ดำเนินการไปแล้วในรอบที่๑ เมื่อ ๑๗ 
พ.ย.๖๑ 

ไม่มี 

2 บันทึกรอบเอว/ดัชนีมวลกายทุก 
6 เดือน 

ตุลาคม 2561 เมษายน 
2562 

ตรวจวัดดัชนีมวลกาย จนท.สสจ.ทุก
คน จำนวน 130คน ปี2561 คา่ BMI 
ปกติ 52คน ร้อยละ40 ปี62 งวด1 
ค่าBMI ปกติ57คน ร้อยละ43.8 รอบ
เอวปี61 ปกติ 78คน=ร้อยละ60 
ปี62 งวด1 ปกติ80คน=ร้อยละ61.5 

ไม่มี ปี62 งวด๒ ได้รับการตรวจ๑๑๑ คน - 
ค่าBMI ปกติ ร้อยละ44.1 - รอบเอว 
ปกติ ร้อยละ62.26  

การเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ 
เนื่องจากมี จนท.ย้ายเข้า 
/ออก และติดราชการ 

3 ประเมินความสุขวัยทำงานด้วย
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน 

ตุลาคม 2561 กรกฎาคม 
2562 

อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล บูรณาการร่วมกับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทำให้ข้อมูลที่
ได้ล่าช้าบ้าง เนื่องจากงาน
ทรัพยากรบุคคลวางแผน
ประเมินเดือนมี.ค.62 

จากการประเมินความสุขวัยทำงานพบว่า 
จิตวิญญาณดี ร้อยละ๗๑.๐๒ รองลงมา
คือน้ำใจดี ร้อยละ๗๐.๘๙ ต่ำสุดคือ 
สุขภาพการเงินดี ร้อยละ๔๙.๕๔  

จนท.บางคนไม่ให้ความ
ร่วมมือ ต้องติดตามอย่าง
หนักมาก 



 

350                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดจ้างทำคู่มืออาหารว่างเพื่อ
สุขภาพให้ทุกกลุ่มงาน 

พฤศจิกายน 2561 ได้มอบคู่มืออาหารว่างเพื่อสุขภาพให้
ทุกกลุ่มงาน จำนวน 15เล่ม 

ไม่มี ดำเนินการแล้วในงวดที่๑ ไม่มี 

5 ส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมออก
กำลังกาย 

ตุลาคม 61 – ก.ย.62 - ผู้บริหารส่งเสริมให้ทุกคนใน
หน่วยงานใส่ชุดออกกำลังกายทุกวันพุธ 
- จัดกิจกรรมเชิญชวนทุกคนออกกำลัง
กายทุกวันพุธเช่นเต้นแอโรบิก เดิน/วิ่ง 

ไม่มี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ 
ประกอบกับกรมอนามัยรณรงค์การออก
กำลังกายแบบคตีะมวยไทย ทำให้การ
ออกกำลังกายสามารถทำได้ต่อเนื่อง 

-แกนนำออกกำลังกาย
ย้ายไปรพ.ในเดือนมิ.ย.๖๒ 
ที่ผ่านมา 

6 รายงานการเฝ้าระวังสุขภาพ
บุคลากร สสจ. ให้กับผู้บริหาร 

มกราคม 62 และ สิงหาคม 
62 

รายงานผู้บริหารเมื่อเดือนมกราคม 
2562 

ไม่มี การรายงานในที่ประชุมกรรมการบริหาร 
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และรายงาน
เป็นรายลักษณ์อักษร 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม   ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 4.1 



 

351                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  จังหวัด : กระบี่ เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชานนท์ อ่าวสินธุ์ศิริ โทรศัพท์ : 075611012 ต่อ220 อีเมล์ : idear61@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง จุฑาภรณ์ สว่างเมฆ โทรศัพท์ : 0817379278 อีเมล์ : jama_yada@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ปี2562 งบประมาณ : 165560 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเว็ปไซด์
และแอปพลิเคชั่น(Application React 
Native JAVA Framework) 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมผู้รับผิดชอบงานIT จากสสจ.
และทุกอำเภอ จำนวน 15 คน เมื่อ
วันที่ 6-9 พ.ย.61 

ไม่มี ดำเนินแล้วในงวดที่๑ ไม่มี 

2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
นวัตกรรม ระดับสสจ.17 คน ,สสอ.24
คน รพท./รพช.18 คน 

ทุก 6 เดือน (มีค.และ ก.ย.) ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร
ต่อการใช้นวัตกรรม พบว่ามีความ
พึงพอใจมาก ร้อยละ 62.7 

มีตอบข้อ ไม่ได้เข้าไปใช้  ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการ
ใช้นวัตกรรม พบว่า - มีความพึงพอใจมาก 
ร้อยละ 62.7๑ - มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ๒๐ - มีความพึงพอใจปานกลาง 
ร้อยละ ๑๓ - พึงพอใจน้อยร้อยละ๔.๒๙  

ผู้บริหารรุ่นเก่าบางคน 
ไม่เปิดใจรับ 

3 ติดตาม/ประเมินผลการใช้ประโยชน์จาก
แอปพลิเคชั่นในการจัดการข้อมูล 

ทุก 3 เดือน(ธ.ค.,มี.ค,.มิ.ย.
,ก.ย.) 

อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  - มีApplication DATACENTER ของสสจ.
และเครือข่ายสาธารณสุขระดับอำเภอและ
โรงพยาบาลทุกแห่ง 

ความแรงของ
Internet  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก"



 

352                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จังหวัด : ชุมพร เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ศักดิ์อนันต์ รัตนสาครชัย โทรศัพท์ : 095 5329791 อีเมล์ : fdapv86@fda.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เสกสัน ทองแดง โทรศัพท์ : 0858885221 อีเมล์ : saksan9595@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด้านยา) งบประมาณ : 10200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

1 ประชุม  
-นโยบายการใช้ยาสมเหตุสมผลในร้ายยา
(เครือข่ายเฝ้าระวัง) และติดตามเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ร้ายยา 
-ชี้แจงคำสัง่ คสช. ที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 
ธ.ค.59 เรื่องแนวทางการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ดำเนินการในการตรวจประเมินร้ายขายยา
และผลดำเนินการในจังหวัดชุมพร 
-หลักปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2 
(ประจำปี พ.ศ.2562-2563) 
-แนวทางทางการควบคุมจำหน่ายยา ที่มี
ผลกระทบต่อสังคม 

เม.ย.62 1.อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดประชุมใน
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

- 1.มีแนวทาง GPP ในปี 2562  
2.มีแนวทางการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยาและ
ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา 

- 



 

353                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

2 ตรวจสถานที่ร้านขายยา พ.ย.61 - ส.ค.62 1.ทำ MOU กับชมรมร้านขายยา ไม่
จำหน่ายยา ทรามาดอล ยาน้ำแก้ไอ กับ
เด็กและวัยรุ่น 2.ดำเนินการตรวจสถานที่
ร้านขายยา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
กฎกระทรวง GPP จำนวน 95 ร้าน  

การพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ยังมีน้อยซึ่งทำให้
การดำเนินงานยังอาศัย
ดุลยพินิจส่วนบุคคล 

จัดตั้ง criteria ในการต่อใบอนุญาต GPP ร้าน
ขายยา โดยเน้นจัดลำดับความสำคัญในการตรวจ
ร้านที่มีความเร่งรีบก่อน (GPP ขั้น2) รวมทั้ง
เร่งรัดการตรวจร้านที่เหลือ 

- 

3 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านยา ม.ค. - ก.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้านยา 

- ค่าเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ด้านยา 4 ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจ
ที่สุด (ร้อยละ 90.8) 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 90.8 



 

354                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จังหวัด : ชุมพร เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 20 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พิมพา ร่มเย็น โทรศัพท์ : 0812703745 อีเมล์ : pimromyen@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เสกสัน ทองแดง โทรศัพท์ : 0858885221 อีเมล์ : saksan9595@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบ Cockpit เขตสุขภาพที่ 11 (โดย สสจ.ชุมพร) งบประมาณ : 96000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Data 
ระบบ Cockpit เขตสุขภาพที่ 11 

ม.ค.๖๒ -จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ Cockpit -
กำหนดแผนประชุมConference ประชุม 
Workshop 

คณะกรรมการประกอบด้วย
บุคลากร 7 จังหวัด การ
ดำเนินงานยุ่งยากเนื่องจากต้อง
นัดหมายให้เวลาตรงกัน 

จัดประชุมคณะกรรมการ Cockpit เขต
สุขภาพที่ 11 ในวันที่ 21-25 เม.ย.62 
ณ จังหวัดกระบี่ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้จบ 
computer โดยตรง ต้องอาศัย
การศึกษาเรียนรู้ 

2 จัดทำ software และ serverใน
การจัดเก็บรายงานตามตัวชี้วัด
และประมวลผล 

ม.ค. - ก.พ. 62 -พัฒนาระบบแจ้งเตือนตัวชี้วัด -หน่วย
บริการส่งรายงานข้อมูลตัวชี้วัดครบถ้วน -
งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควบคุม กำกับ ดำแลระบบให้ใช้งานได้ 

ขาดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ด้าน IT ด้าน
โปรแกรมปฏิบัติการ เช่น 
Linux 

ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรม 

ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดบาง
คนขาดทักษะในการบันทึก 

3 รวบรวมระบบข้อมูลสารสนเทศ
เขตสุขภาพที่11 

ก.พ. - ก.ย. 62 มีผลรายงานตัวชี้วัด 
www.rdc11.go.th/cockpit/2018 

ไม่สามารถกำหนดช่วงเวลา
รายงานที่ต้องการได้ครบทุก
รายงาน 

ระบบโปรแกรมสามารถรวบรวมข้อมูลได้
โดยอัตโนมัติ ตามคำสั่งที่คณะกรรมการ
ร่วมเขียน 

เป็นระบบโปรแกรมใหม่การ
ประมวลผลยังไม่สมบูรณ์ 

4 ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผล ระบบข้อมูล
สารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 

ก.พ. - ก.ย. 62 มีระบบการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล หน่วยงานทุกระดับ 

บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บางคนไม่ให้ความสำคัญในการ
ตรวจสอบ 

เปิดให้ผู้ใช้สามารถติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

มีผู้ใช้ในการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานคอ่นข้างน้อย 



 

355                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 เผยแพร่ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เขตสุขภาพที่ 11 

ก.พ. - ก.ย. 62 หน่วยบริการใช้ข้อมูลในการวางแผน
ดำเนินงานและกำหนดนโยบาย 

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
http://203.157.232.16/cockpit11 

ข้อมูลบางส่วนขาดความครบถ้วน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับ "ปานกลาง" 



 

356                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 
2562 

รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 
2562 

รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 11 มีนาคม 
2562 

รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุทธิดา ผกากรอง โทรศัพท์ : 0 7534 3409 ต่อ 121 อีเมล์ : fdanakhon@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง อัจฉรา รังสฤษติกุล โทรศัพท์ : 0840579108 อีเมล์ : atchara_rs@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (One stop service Center: 
OSSC) 

งบประมาณ : 68400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนศูนย์ OSSC ธันวาคม 2561 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 4 
รายการ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 
68400 บาท 

ไม่มี ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 
วงเงิน 68,400 บาท 

ไม่มี 

2 สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ OSSC มกราคม- สิงหาคม 2562 ออกแบบสำรวจและอยู่ระหว่าง
การดำเนินการสำรวจ 

ไม่มี ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 
ผู้เข้ารับบริการ ระหว่างเดือนตุลาคม 
2561 ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 ความ
พึงพอใจภาพรวม ร้อยละ 96.80 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 96.8 



 

357                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย พงศ์นที ทองขวัญ โทรศัพท์ : 0831740976 อีเมล์ : phongnatee@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง อัจฉรา รังสฤษติกุล โทรศัพท์ : 0840579108 อีเมล์ : atchara_rs@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ออกแบบรายงานสถานการณ์และการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากภัย
พิบัติ โดยให้รายงานผ่านทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 

มกราคม 2562 ออกแบบรายงานและดำเนินการรายงาน 
ช่วงพายุโซนร้อนปาบึก ในเดือนมกราคม 
2562 

ไม่มี ดำเนินการออกแบบรายงาน
ในระบบเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี 

2 จัดตั้งกลุ่มไลน์หน่วยงานเกี่ยวข้อง ติดตาม
การรายงาน 

มกราคม 2562 จัดตั้งกลุ่มไลน์ EOC เพื่อติดตามกำกับ การ
รายงาน 

ผู้รายงานบางท่าน
ไม่ได้อ่านไลน์ 

มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ EOC ไม่มี 

3 ประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง มีนาคม 2562 ออกแบบประเมินความพึงพอใจโดยให้กรอก
แบบฟอร์มผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

ไม่มี มีการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับผิดชอบรายงาน 

หน่วยงานตอบแบบสำรวจ ไม่ค่อย
เสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงและมีผู้
เข้าตอบแบบประเมินไม่ครบทุก
หน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ที่ต้อง
รายงาน 23 หน่วยงาน ตอบแบบ
สำรวจเพียง 15 หน่วย คิดเป็นร้อย
ละ 65.22 



 

358                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ปรับปรุงระบบรายงานตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

เมษายน 2562 กำหนดดำเนินการหลังจากสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 

ไม่มี ผลการสำรวจไม่ได้ระบุว่า
ควรปรับปรุงจึงยังไม่ได้
ดำเนินการปรับปรุง 

หน่วยงานตอบแบบสำรวจ ไม่เสนอ
ความเห็นเพื่อปรับปรุง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง  ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก"



 

359                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  จังหวัด : พังงา เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 29 มกราคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ทินกร จุลแก้ว โทรศัพท์ : 0817782006 อีเมล์ : jddcom@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว เนาวรัตน์ บุญรักษ์ โทรศัพท์ : 0630755744 อีเมล์ : jamiga.tan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 9,000 บาท บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง 

เดือน ธันวาคม 2561  จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้ว 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 25 ธค. 61 ณ ห้องประชุม สสจ.พังงา 
ผู้เข้าประชุม จำนวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 
100 ของเป้าหมาย 

- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 
ธค. 61 

ไม่มี 

2 ประเมินติดตามการดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(HAIT) รพท. 2 แห่ง (ตามเป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข) จำนวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 มกราคม 2562 
ครั้งที่ 2 เมษายน 2562 

ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT) ณ รพท. 
2 แห่ง ครั้งที่ 1 รพท.พังงา เมื่อวันที่ 7 มค.
62 และ รพท.ตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 8 มค.62 

- ออกประเมินติดตามการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT) 
รพท.ตะกั่วป่า 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 มค. 62 
รพท.พังงา 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 มค. 62  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

360                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  จังหวัด : พังงา เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ทิยานันท์ สุทธิจุฑามณี โทรศัพท์ : 0815363267 อีเมล์ : jamiga.tan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว เนาวรัตน์ บุญรักษ์ โทรศัพท์ : 0630755744 อีเมล์ : jamiga.tan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 96,900 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เฝ้าระวังและสุ่มเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ 

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 
2562 

กำลังดำเนินการ - 1.ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
   1.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรวจ 7 ตัวอย่าง ผ่าน
เกณฑ์ 6 ตัวอย่าง  
   1.2 ผัก ผลไม้สด ตรวจ 7 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 7 
ตัวอย่าง  
   1.3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ตรวจ 7 ตัวอย่าง ผ่าน
เกณฑ์ 7 ตัวอย่าง รวมตรวจ 21 ตัวอย่าง ผ่าน 20 
ตัวอย่าง ร้อยละ 95.24  
2.ตรวจด้วยชุดทดสอบ  
   2.1 ตรวจหาสเตียรอยด์ในยา ตรวจ 12 ตัวอย่าง 
ผ่าน 11 ตัวอย่าง  
   2.2 อาหารสด ตรวจ 1172 ตัวอย่าง ผ่าน 1150 
ตัวอย่าง รวมตรวจ 1184 ตัวอย่าง ผ่าน 1161 
ตัวอย่าง ร้อยละ 98.06 

- 



 

361                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 พ ัฒนาศ ักยภาพผ ู ้บร ิ โภคและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ 

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 
2562 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้รับอนุญาตผลิตน้ำ
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและ
น้ำแข็ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2662       
ณ ห้องประชุม สสจ.พังงา 

- ดำเนินการแล้ว - 

3 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 

ธันวาคม 2561 - 
กรกฎาคม 2562 

กำลังดำเนินการ - สรุปวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ ณ 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา 

-  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 88



 

362                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  จังหวัด : ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 07 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 08 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 15 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เกรียงไกร บำรุงตา โทรศัพท์ : 076211330 ต่อ 1431 อีเมล์ : kreangkrai_bulin@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุวรรณา หล่อโลหการ โทรศัพท์ : 0898945527 อีเมล์ : suwanna_lor@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสขุจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ : 139530 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การประชุมคณะทำงานสนับสนุน
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จังหวัดภูเก็ต 

ธันวาคม 2561-
มกราคม 2562 

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนบริหารจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อ 
วันที่ 4 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 40 คน  

- ประชุมคณะทำงานสนับสนุนบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 4 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 
40 คน 

- 

2 กาประชุมประะเมิน ติดตาม 
กำกับ ระบบการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

มกราคม - มิถุนายน 
2562 

จัดทำแผนประเมินเดือน เม.ย. 62 - 2.ประชุมประเมินติดตามระบบจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 
1 ครั้ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 

- 

3 สนับสนุนภาชนะรองรับมูลฝอย
ติดเชื้อ ถุงแดง กล่องทิ้งเข็ม 

มกราคม - มิถุนายน 
2562 

จัดซื้อกล่องทิ้งเข็มจำนวน 112 กล่อง - จัดซื้อกล่องทิ้งเข็มจำนวน 112 กล่อง  - 

4 ประขุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

มกราคม - กันยายน 
2562 

ดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 
2562 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมธนาคารขยะ  
- รับสมัครสมาชิกของธนาคาร โดยให้ผู้ที่สนใจกรอก
รายละเอียดในใบสมัคร  

- 



 

363                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เจ้าหน้าที่ธนาคารให้ เลขที่สมาชิก พร้อมสมุดคู่ฝาก โดย
ธนาคารจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวม สมุดคู่ฝากๆไว้ สมาชิกสามารถ
มาขอดูได้ในวันที่ธนาคารเปิดทำการ  
- เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลงรายละเอียดสมาชิก ใน ทะเบียน
ลูกค้า - คิดเป็นจำนวนเงินโดยเทียบกับใบราคาที่ได้มาจาก
ร้านรับซื้อของเก่า ลงบันทึกในใบนำฝาก  
- เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดเลขที่สมาชิก ประเภทขยะรี
ไซเคิล จำนวนเงิน ลงในเอกสาร ใบสรุปการนำฝาก  
- บันทึกลงในสมุดคู่ฝาก เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการฝากถอน
ของสมาชิก 
- ถ้าสมาชิกต้องการถอนเงิน ให้เขียนรายละเอียดใบถอนเงิน 
แล้วให้กับเจ้าหน้าที่  
- ภายหลังการเปิดธนาคารเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ต้องทำการ
รวบรวมรายรับ รายจ่าย และทะเบียนคุมเจ้าหนี้ของธนาคาร 
ในแต่ละวันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการลง
ค่าใช้จ่ายการซื้อขายขยะรีไซเคิลลงในสมุดเงินสด เพื่อ
สามารถตรวจสอบการขาดทุน - กำไร  
- ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน และ แจ้งแก่
สมาชิกของธนาคาร โดยการติดบอร์ดไว้บริเวณที่ทำการ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 4 มาตรการ 



 

364                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  จังหวัด : ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 07 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 07 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ โทรศัพท์ : 076211330 ต่อ 1312 อีเมล์ : keattisak008@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุวรรณา หล่อโลหการ โทรศัพท์ : 0898945527 อีเมล์ : suwanna_lor@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบและสนับสนุนงานระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ (Digital Transformation) ปี 2562 
จังหวัดภูเก็ต 

งบประมาณ : 70000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพ ฟื้นฟู และทำความ
เข้าใจเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ ในการ
บันทึก จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ KPI ปี 2562 ผ่าน
ระบบโปรแกรม HDC โดยใช้
วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข 

มีนาคม - กันยายน 
2562 

ดำเนินการจัดประชุมช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 
2562 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ ฟื้นฟู และทำความ
เข้าใจเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ ในการบันทึก จัดเก็บข้อมูล
ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ KPI ปี 2562 ผ่านระบบ
โปรแกรม HDC โดยใช้วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 สสจ.ภูเก็ต ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังมีความเข้าใจ ใน
การบันทึก จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องตามเกณฑ์ KPI ปี 
2562 ผ่านระบบโปรแกรม HDC โดยใช้วิทยากรจาก
ศูนย์เทคโนโลยีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น  

- 

2 ประชุมสัมมนาระบบ GIS 
HEALTH 

มีนาคม - กันยายน 
2562 

จัดประชุม วันที่ 20 มีนาคม 2562 - ยกเลิกกิจกรรม - 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ประชุมชี้แจงระบบจัดหา
คอมพิวเตอร์ภาครัฐ ออนไลน์ 

มีนาคม - กันยายน 
2562 

ดำเนินการจัดประชุมช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 
2562 

- ประชุมชี้แจงระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผู ้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
50 คน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต และยังมีการจัดทำแผนรองรับในภาวะฉุกเฉิน
ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล hardware 1. การประเมิน
สถานการณ์ความเสี ่ยง 1.1 ภัยพิบัติจากภายนอก - 
ภัยธรรมชาติและการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่
กระทบต่ออาคารสถานที่ตั้งของเครื่องประมวลผลหลัก 
หรือเครื ่องแม่ข่ายได้แก่ ภัยพิบัติอัคคีภัย อุทกภัย 
ความชื ้น อุณหภูมิแผ่นดินไหวฯลฯ - การโจรกรรม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็นส่วนของการจัดเก็บ
และรวบรวมขอมูล - ระบบการสื่อสารของเครื่องแม่
ข่ายที่เชื ่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเกิดความขัดข้อง - 
ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง / ไฟฟ้าดับ - การบุกรุกหรือ
โจมตีจากภายนอก เพื ่อเข ้าถ ึงหรือควบคุมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้างความเสียหายหรือ
ทำลายระบบข้อมูล - ไวรัสคอมพิวเตอร์ 1.2 ภัยพิบัติ
จากภายใน - ระบบแม่ข่ายหลักระบบฐานข้อมูลหลัก
เสียหาย หรือข้อมูลถูกทำลาย - ไวรัสคอมพิวเตอร์จาก
ผู้ใช้งานภายในองค์กร - เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ
หน ่ วยงาน  ขาดความร ู ้ ความ เข ้ า ใจ ใน เคร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ทั้งด้าน Hardware และ 
Software อันอาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสียหาย ใช้งานไม่ได้หรือหยุดการใช้งาน ทำให้ไม่
สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

- 

4 ประชุมชี้แจงการใช้ PCC 
Application 

มีนาคม - กันยายน 
2562 

ดำเนินการจัดประชุมช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 
2562 

- 1. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและวิธีการดำเนินงานแก่พื้นที่
เป้าหมายให้ทราบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีผู้เข้า
รับฟังการชี้แจง จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุม 3 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2. ให้พื้นที่เป้าหมายเตรียมจัดหา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ tablete หรือ Smart Phone Mobile
ตามสเปคที่ศูนย์เทคฯกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ 
หรือตามครุภัณฑ์มาตรฐาน ปี 2561 ที่กระทรวง DE 
กำหนด  
3. ให้พื้นที่เป้าหมายเตรียมบุคลากร Admin 
ผู้รับผิดชอบหลักเตรียมรับการลง Application ที่ผลิต
โดยศูนย์เทคฯกระทรวงสาธารณสุข  
4. ประสานงานกับศูนย์เทคฯกระทรวงสาธารณสุข 
เตรียมรับการ Implement รับการอบรม  
5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ใน PCC ทุกคน  
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์และ
วิธีการใหม่ๆ 

5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ข้อมูลสุขภาพขับเคลื่อน Digital 
Transformation และ Smart 
Hospital 

มีนาคม - กันยายน 
2562 

จ ัดประช ุมณะกรรมการพัฒนาข ้อม ูลส ุขภาพ
ขับเคลื่อน Digital Transformation และ Smart 
Hospital ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 
3 (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มี
ผู ้เข้าร่วมประชุมทั ้งสิ ้น 27 คน โดยมี นพ.ธนิศ 
เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
ประธาน ซึ่งมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ตัวชี้วัด 
Smart Hospital มี 3 เร ื ่อง ดังนี้ 1.1 . มีระบบ
ให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิว แบบออนไลน์ 
(Queue Online) เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอย 
และลดความแออัด โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง 
หร ือคล ิน ิคอ ื ่นๆ ตามท ี ่ โรงพยาบาลกำหนด 
แสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ 
และต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS 1.2 
การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ 

- จัดประชุมณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสุขภาพขับเคลื่อน 
Digital Transformation และ  Smart Hospital ไ ป
แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. 
– 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ตึกใหม่) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 
คน โดยมี นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต ประธาน ซึ่งมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. 
ตัวช ี ้ว ัด Smart Hospital มี 3 เร ื ่อง ดังนี้ 1.1 . มี
ระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิว แบบออนไลน์ 
(Queue Online) เพ ื ่อลดระยะเวลาในการรอคอย 
และลดความแออัด โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือ
คลินิกอื ่นๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด แสดงผลบน
อุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และต้องใช้งานได้
ในระบบ Android และ iOS 1.2 การใช้ใบสั ่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ HIS Gateway โดย
แพทย์ที่ออกตรวจ OPD 1.3 มีระบบการเชื่อมโยงและ

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

HIS Gateway โดยแพทย์ที่ออกตรวจ OPD 1.3 มี
ระบบการเชื ่อมโยงและแลกเปลี ่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน เช่น HIS Gateway 2. ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อ
ก ้าวส ู ่การเป ็น Smart Hospital ไว ้ 3 ระด ับ - 
ระดับ 1 Smart Tools จะต้องมีการใช้เครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพมาช่วยในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร ซึ่งได้แก่ ระบบ 
Queue Online และม ี ร ะบบ  HIS Gateway - 
ระดับ 2 Smart Service โรงพยาบาลต้องผ่าน
เกณฑ์ระดับ 1 และต้องมี Smart Service เรื ่อง
การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะผ่าน
เ กณฑ ์ ร ะด ั บ  2 -ระด ั บ  3 Smart Outcome 
โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1,2 และแสดง 
Success Story จากSmart Outcome ได ้อย ่าง
น้อย 1 เรื่อง จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (จะต้องทำ
ให้ผ่านถึงระดับ 3) 2. รพ.วชิระภูเก็ต นำเสนอ
ความคืบหน้าการดำเน ินงาน Smart Hospital 
2.1 ระบบ Queue Online หน้าห้องตรวจมีตู ้คี
ออส ใช้งานโดยการเสียบบัตรประชาชน ปัญหาที่
พบคือ ใช้ไม่ได้กับเด็กที ่ย ังไม่มีบัตรประชาชน 
แอพพลิเคชั ่นบนมือถือระบบ IOS ยังไม่รองรับ 
2.2 การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังมี
การใช้งาน 90 % 3. รพ.ป่าตอง นำเสนอความ
ค ืบหน ้ าการดำ เน ินงาน  3.1 ระบบ  Queue 
Online อยู่ระหว่างดำเนินการ การใช้ใบสั่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 100 % 4. รพ.
ถลาง นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน 4.1 
ระบบQueue Online ยังไม่มีหน้าจอแจ้งลำดับคิว 

แลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway 2. 
ระด ับความสำ เร ็ จของการดำ เน ินงาน  Digital 
Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
ไว้ 3 ระดับ - ระดับ 1 Smart Tools จะต้องมีการใช้
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร ซึ่งได้แก่ ระบบ 
Queue Online และมีระบบ HIS Gateway - ระดับ 
2 Smart Service โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1 
และต้องมี Smart Service เร ื ่องการใช้ใบสั ่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 2 -ระดับ 
3 Smart Outcome โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 
1,2 และแสดง Success Story จากSmart Outcome 
ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (จะต้อง
ทำให้ผ่านถึงระดับ 3) 2. รพ.วชิระภูเก็ต นำเสนอความ
คืบหน้าการดำเนินงาน Smart Hospital 2.1 ระบบ 
Queue Online หน้าห้องตรวจมีตู้คีออส ใช้งานโดย
การเสียบบัตรประชาชน ปัญหาที่พบคือ ใช้ไม่ได้กับเด็ก
ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน แอพพลิเคชั่นบนมือถือระบบ 
IOS ย ังไม ่รองร ับ 2.2 การใช ้ใบส ั ่ งยาในร ูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการใช้งาน 90 % 3. รพ.ป่าตอง 
นำเสนอความคืบหน้าการดำเน ินงาน 3.1 ระบบ 
Queue Online อยู่ระหว่างดำเนินการ การใช้ใบสั่งยา
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 100 % 4. รพ.
ถลาง นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน 4.1 ระบบ
Queue Online ยังไม่มีหน้าจอแจ้งลำดับคิว การใช้
ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 100 % 
มติที่ประชุม : - โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องผ่านเกณฑ์ 
Smart Hospital อยู่ในระดับ 3 หรือสูงกว่าระดับ 3 - 
PCC Link ต้องดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเดือน มิถุนายน 



 

368                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้ 
100 % มติที่ประชุม : - โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้อง
ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital อยู่ในระดับ 3 หรือสูง
กว่าระดับ 3 - PCC Link ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ
ก ่อนเด ือน ม ิถ ุนายน 2562 - เด ือนม ีนาคม – 
พฤษภาคม จะต ้องสร ุปผลการใช ้ งาน Smart 
Hospital และเดือนมิถ ุนายน จะต้องดำเนินการ
ติดตามประเมินผลการใช้งาน และจะจัดประชุม ครั้ง
ท ี ่  2 ในว ันท ี ่  8 ม ีนาคม 2562 2. จ ัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสุขภาพขับเคลื่อน Digital 
Transformation และ Smart Hospital คร ั ้ งท ี ่  2 
วันที่ 8 มีนาคม 2562 มติที่ประชุมให้ใช้นวัตกรรม 
AOC (AMBULANCE OPERATION CENTER)เ ป็ น
ระบบท ี ่สามารถสน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

2562 - เดือนมีนาคม – พฤษภาคม จะต้องสรุปผลการ
ใช ้งาน Smart Hospital และเด ือนมิถ ุนายน จะต้อง
ดำเนินการติดตามประเมินผลการใช้งาน และจะจัด
ประชุม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 2. จัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสุขภาพขับเคลื ่อน Digital 
Transformation และ Smart Hospital ครั้งที่ 2 วันที่ 8 
มีนาคม 2562 มต ิท ี ่ประช ุมให ้ใช ้นว ัตกรรม AOC 
(AMBULANCE OPERATION CENTER)เ ป ็ น ร ะบบที่
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้
อย่างสมบูรณ์แบบ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

369                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  จังหวัด : ระนอง เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สุทร ตันบี้ โทรศัพท์ : 081-0903469 อีเมล์ : tsutorn@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สุทร ตันบี้ โทรศัพท์ : 081-0903469 อีเมล์ : tsutorn@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ขั้นเตรียมการ เพื่อกำหนด
วัตถุประสงค์ วางแผนงาน กำหนด
ขอบเขตการทำงาน และกำหนด
บทบาทหน้าที่การทำงาน 

ตุลาคม 2561 - มีการแจ้งแนวทางการดำเนินงานในเวที
คณะกรรมวางแผนประเมินผล 
ประจำเดือนตุลาคม 2561 - ทุกอำเภอ
มีการเตรียมการรองรับการประชุม
ประชุมในพื้นที่อำเภอตนเอง โดยใช้ห้อง
ประชุมโรงพยาบาล เป็นห้องประชุมหลัก 

- บางอำเภอยังไม่มีความ
ชำนาญในการใช้ระบบ 

ไม่มี ไม่มี 

2 ขั้นปฏิบัติการ บุคลากรสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
ร่วมประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Conference) 
2.1 Team Viewer 
CONFERECNCE 
2.2 VDO CONFERENCE 

พฤศจิกายน 2561-
สิงหาคม 2562 

- 2.1 ยังไม่มีกลุ่มงานใดใช้งานในระบบนี้ 
- 2.2 มีกลุ่มงานใช้งานในระบบนี้ 
จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป วันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ครั้งที่ 2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ วันที่ 
17 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3 กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
ครั้งที่ 4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ วันที่ 

- ผู้ดูแลระบบในบางอำเภอ 
ยังมีการดำเนินการที่ยังไม่
คล่อง  

2.1 จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ วันที่ 29 มกราคม ครั้ง
ที่ 2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 
4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5 กลุ่มงานนิตกร วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 6 กลุ่มงาคุ้มครองผู้บริโภค 

ความพร้อม/ความ
ชำนาญของเจ้าหน้าคุม
ห้องประชุมทางไกล ใน
ระดับอำเภอ 



 

370                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 มกราคม 2562 ครั้งที่ 5 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ วันที่ 6 มกราคม 
2562 ครั้งที่ 6 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 14 
มกราคม 2562  

วันที่ 8 มีนาคม ครั้งที่ 7 กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข วันที่ 21 มีนาคม ครั้งที่ 8 กลุ่ม
งานแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 17 เมษายน ครั้ง
ที่ 9 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 29 
เมษายน ครั้งที่ 10 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
วันที่ 22 พฤษภาคม ครั้งที่ 11 กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 มิถุนายน ครั้ง
ที่ 12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ วันที่ 
19 กรกฎาคม 2.2 จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 

3 ระยะที่ 3 ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2562 ดำเนินการในเดือนกันยายน 2562 ไม่ถึงระยะเวลาที่ะ
ดำเนินการประเมินผล 

นวัตกรรม จำนวน 1 เรื่อง  ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

371                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  จังหวัด : ระนอง เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สทุร ตันบี้ โทรศัพท์ : 081-0903469 อีเมล์ : tsutorn@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สุทร ตันบี้ โทรศัพท์ : 081-0903469 อีเมล์ : tsutorn@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ขั้นเตรียมการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ 
วางแผนงาน กำหนดขอบเขตการทำงาน 
และกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงาน
ของบุคลากรสาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระนอง 

ตุลาคม 2561 - มีการแจ้งแนวทางการดำเนินงานในเวทีคณะกรรม
วางแผนประเมินผล ประจำเดือนตุลาคม 2561 

- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี ไม่มี 

2 ขั้นปฏิบัติการ บุคลากรสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ตาม
แผนการดำเนินงานของโครงการที่ได้
กำหนดไว้ 
2.1 ภายในสำนักงานสาธารณสขุ
จังหวัดระนอง 
2.2 ภายนอกสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดระนอง 

พฤศจิกายน 2561-
สิงหาคม 2562 

2.1 ภายในสำนักงาน มีการดำเนินงานกิจกรรมจติ
อาสา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 จิตอาสาเพื่อแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเนื่องในวันรับตำแหน่งใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 
25 มกราคม 2562 จิตอาสา 5 ส.เพื่อทำความ
สะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ กำจัดขยะ
และปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ 2.2 ภายนอกสำนักงาน มี
การดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 จิตอาสาพัฒนา

- การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรบาง
คน 

2.1 จำนวน 4 ครั้ง (รอบ 6 เดือน 2 ครั้ง)
ดังนี้ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม ครั้งที่ 
4 วันที่ 6 มิถุนายน ครั้งที่ 5 วันที่ 26 
กรกฎาคม ครั้งที่ 6 วันที่ 23 สิงหาคม 
2.2 จำนวน 15 ครั้ง(รอบ 6 เดือน 8 
ครั้ง)ดังนี้ ครั้งที่ 9 วันที่ 1 เมษายน ครั้งที่ 
10 วันที่ 4 เมษายน ครั้งที่ 11 วันที่ 12 
เมษายน ครั้งที่ 12 วันที่ 18 เมษายน ครั้ง
ที่ 13 วันที่ 25 เมษายน ครั้งที่ 14 วันที่ 

ไม่มี 



 

372                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย (ร่วมกับ
เทศบาลเมืองระนอง) ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 
2562 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย (ร่วมกับเทศบาลเมืองบางริ้น) ครั้งที่ 3 
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 จิตอาสากำจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายบริเวณวัด (ร่วมกับสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง) 
ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จิตอาสาเราทำ
ความดี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 5 (ร่วมกับสำนักงานจงัหวัดระนอง) ครั้งที่ 5 
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จิตอาสาเพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน
หลวง รัชการที่ 10 (ร่วมกับสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง) 
ครั้งที่ 6 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 จิตอาสารณรงค์
คน รักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี (ร่วมกับ
ชลประทานจังหวัดระนอง) ครั้งที่ 7 วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562 จติอาสาสร้างฝายประชาอาสา 
(ร่วมกับชลประทานจังหวัดระนองและ อบต.หาดส้ม
แป้น) ครั้งที่ 8 วันที่ 4 มีนาคม 2562 จิตอาสาทำ
ความสะอาด วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง 
(ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง) 

1 พฤษภาคม ครั้งที่ 15 วันที่ 16 
พฤษภาคม ครั้งที่ 16 วันที่ 17 
พฤษภาคม ครั้งที่ 18 วันที่ 4 มิถุนายน 
ครั้งที่ 19 วันที่ 10 มิถุนายน ครั้งที่ 20 
วันที่ 20 กรกฎาคม ครั้งที่ 21 วันที่ 25 
กรกฎาคม ครั้งที่ 22 วันที่ 7 สิงหาคม 
ครั้งที่ 23 วันที่ 13 สิงหาคม ครั้งที่ 24 
วันที่ 22 สิงหาคม  

3 ระยะที่ 3 ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน  กันยายน 2562 ยังไม่ถึงกำหนดระยเวลาที่จะดำเนินการ ดำเนินการในเดือน
กันยายน 2562 

จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะะ 
จำนวน 23 ครั้ง 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 23 (ครั้ง/ปี) 



 

373                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อุราวรรณ ผลพานิช โทรศัพท์ : 077272784 อีเมล์ : au_healthy@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สิงห์ณกรณ์ ใจชื่น โทรศัพท์ : 077272781 อีเมล์ : singnakon@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง  งบประมาณ : 82600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 นำเสนอกิจกรรมโครงการเข้า
วาระการประชุมหัวหน้าฝ่าย 

21 มกราคม 2562 นำเสนอที่ประชุม หัวหน้าฝ่ายและได้จัดทำโครงการ - เข้าวาระในรอบ 6เดือนแรกและ
จัดทำโครงการแล้ว 

- 

2 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

22-31 มกราคม 2562 ได้ประสาน รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.กาญจนดิษฐ์ และการกีฬา
แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ประสานงานในรอบ 6 เดือนแรก
เรียบร้อยแล้ว 

- 

3 จัดกิจกรรมวันใส่ใจสุขภาพ 
ประจำปี 2562 

14-15 กุมภาพันธ์ 
2562 

แบ่งบุคลากร เปน็ 2 รุ่น ตรวจสุขภาพประจำปีตามเกณฑ์อายุ 
และทดสอบสมรรถภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยมี
วิทยากรประจำให้ความรู้แต่ละฐานกิจกรรม 

บุคลากรบางคนไปราชการ
ในช่วงจัดกิจกรรม จึงต้อง
ไปตรวจสุขภาพเองที่ รพ. 

จัดแล้วในเดือน กพ.62 - 

4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และติดตามกลุ่มสมัครใจหุ่นดี 

1 มีนาคม - 31 
สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค.62 -พบแพทย์เพื่อแปลผลการตรวจ
และให้ความรู้ในห้องประชุมสำนักงาน 

- จัดแล้วในเดือน มี.ค.62 - 

5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มกราคม - กุมภาพันธ์ 
2562 

ดำเนินการต่อเนื่อง ทางกลุ่มไลน์ Facebook และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ สสจ. 

- ดำเนินการออนไลน์ต่อเนื่อง - 

6 ประเมินผลด้วยเครื่องวัด
องค์ประกอบร่างกาย 

14-15 กุมภาพันธ์ 
2562 

ดำเนินการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีในวัน
ตรวจสุขภาพประจำปี 

- ดำเนินการแล้วในเดือน ก.พ.62 - 



 

374                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 ออกกำลังกายทุกวัน พุธ พฤหัส 
และศุกร์ 
เวลา 16.00-16.30 น. ณ 
ลานอาคาร 1 ชัน้ 1 

ทุก พุธ พฤหัส ศุกร์ 
มีนาคม - สิงหาคม 
2562 

เริ่ม 20 มี.ค.2562 ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการต่อเนื่อง - 

8 ปิ่นโตสุขภาพ วันธรรมสวนะ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

มีนาคม - สิงหาคม 
2562 

ระหว่างเตรียมการ - จัดร่วมกับศาลากลางจังหวัด - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 15 



 

375                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สิงห์ณกรณ์ ใจชื่น โทรศัพท์ : 077272784 อีเมล์ : singnakon@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สิงห์ณกรณ์ ใจชื่น โทรศัพท์ : 077272781 อีเมล์ : singnakon@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การจัดการนวัตกรรมและผลงานเด่น ปี 2562  งบประมาณ : 7500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานการจัดการ
นวัตกรรมและผลงานเด่น ปี 2562 

15 กุมภาพันธ์ 2562 มีคำสั่งคณะทำงาน 1 ฉบับ - มีคำสั่งคณะทำงาน 1 ฉบับ - 

2 ชี้แจงกิจกรรมในวันประชุมหัวหน้าฝ่าย 18 กุมภาพันธ์ 2562 ชี้แจงกิจกรรมในวันประชุม
หัวหน้าฝ่าย 

- ชี้แจงในเดือน ก.พ.แล้ว - 

3 ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง 6 มีนาคม 2562 เลื่อนเป็นวันที่ 22 มี.ค.2562 - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 1 ครั้ง - 

4 แจ้งหน่วยงาน /กลุ่มงาน /ฝ่าย ในสังกัดให้
รับทราบแนวทางการจัดการ การประเมิน 
นวัตกรรมและผลงานแด่น  

13 มีนาคม 2562 เลื่อนเป็นวันที่ 25 มี.ค.2562 - มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด - 

5 ประชุมปฏิบัติการเขียนเอกสารนวัตกรรม
และผลงานเด่น 

23 เมษายน 2562 เตรียมการจัดวันที่ 23 
เมษายน 2562 

- เปลี่ยนจากประชุมเป็นให้ส่งผลงาน งบประมาณจำกัด 

6 จัดให้นำเสนอนวัตกรรมและผลงานเด่น 
เผยแพร่ในการประชุมต่างๆ 

มีนาคม - สิงหาคม 
2562 

เตรียมจัดครั้งที่ 1 วันที่ 29 
มีนาคม 2562 

- เลื่อนการนำเสนอจาก ส.ค.เป็นวัน
ประชุมวิชาการ 26-27 ก.ย.62 

ตรงกับวิชาการกระทรวง/ชมรม 
สธ./เขต จึงเลื่อน 



 

376                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 จัดทำเล่มออนไลน์เผยแพร่นวัตกรรมและ
ผลงานเด่นในเว็บไซต์ 

20 สิงหาคม 2562 - - ได้รวบรวมเป็นเล่ม ป ี2562 - 

8 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน 27 สิงหาคม 2562 - - เลื่อนไปสรุปต้นปีงบประมาณหน้า เนื่องจากประชุมวิชาการช่วง
ปลาย ก.ย.62 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

377                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  จังหวัด : ตรัง เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : - รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล โทรศัพท์ : 0897242313 อีเมล์ : anan2379@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ปราโมทย์ แก่นอินทร์ โทรศัพท์ : 0815697339 อีเมล์ : pramotekqi@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบบริการและระบบบริหารสาธารณสุข งบประมาณ : -169200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มกราคม 2562 
 

มีคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศจังหวัดตรัง 

ไม่มี 

2 ประชุมคณะทำงาน 4 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ได้ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการฐานข้อมูลบริการตามกลุ่มวัยต่างๆ การ
ตรวจสอบความครบถ้วนของฐานข้อมูลประชากร 
เพื่อติดตามความครอบคลุมของการจัดบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการและ
คณะทำงานเข้าร่วมประชุมทุกคน 

ไม่มี 

3 พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
2562 

 
ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ได้แก่ ฐานข้อมูลประชากร 
ข้อมูลบริการขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวัย 

ข้อมูลมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
เจ้าหน้าที่กังวนกับการประเมินผลงานกลัว
ไม่ผ่านเกณฑ์ KPI ที่กระทรวงกำหนด 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง  



 

378                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  จังหวัด : ตรัง เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : - รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ทรงวุฒิ ท่าจีน โทรศัพท์ : 0910791548 อีเมล์ : sthajeen@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ปราโมทย์ แก่นอินทร์ โทรศัพท์ : 0815697339 อีเมล์ : pramotekqi@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบูรณาการพัฒนาการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 102950 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิและการ
จัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 

7 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่จากรพ.สต./ สสอ. และกลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวของโรงพยาบาลทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพภาคประชาชนของ สสอ. รวมจำนวน ๑๔๕ คน 

ไม่มี 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมสนับสนุนและประเมิน
คุณภาพคณะทำงานบูรณาการ
ระดับจังหวัดและทีมสนับสนุนและ
ประเมินคุณภาพระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ 

8 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ประชุมปฏิบัติการทีมสนับสนุนการพัฒนาและประเมินคุณภาพ 
ระบบปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว) อำเภอละ ๕ คน รวม จำนวน ๕๐ 
คน เพื่อให้ทีมให้การสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงร่วมพัฒนางานปฐม
ภูมิและเป็นทีมประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ  

ไม่มี 

3 พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว 

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
2562 

 
รพ.สต.ทุกแห่ง จำนวน ๑๒๕ แห่ง ได้ดำเนินการพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว และเกิดนวัตกรรมของ
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอโดยเครือข่ายได้เห็นประโยชน์ของ
การพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมสนับสนุนระดับอำเภอกับ รพ.สต. 

ในพื้นที่อำเภอเมืองทีม
สนับสนุนจากโรงพยาบาลมี
ข้อจำกัดในการลงพื้นที่
เนื่องจาก รพ.สต.มีจำนวนมาก



 

379                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

จึงกำหนดให้ใช้เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวเป็นเครื่องเมือในการนิเทศน์
งานของ อำเภอ ส่งผลให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชนได้มากขึ้น 

และมีภารกิจของ รพ. แต่ได้รับ
การสนับสนุนจากทีมสหวิชาชีพ
คลินิกหมอครอบครัว 

4 ประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว มิถุนายน-สิงหาคม 
2562 

 
ร้อยละ ๖๔.๘ ของ รพ.สต.ที่ได้รับการประเมินรับรองตามมาตรฐาน 
รพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ์ จำนวน ๘๑ แห่ง ขณะเดียวกันได้มีการบูร
ณาการการประเมินรับรองตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้าน
ปร ั บ เปล ี ่ ยนพฤต ิ กรรมไปในความเด ี ยวก ั น เน ื ่ อ งจาก
กระบวนการพัฒนาและเกณฑ์การประเมินใกล้เคียงกับ รพ.สต.ติด
ดาว เป็นการลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน ลดภาระของ
เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ เกิดการขยายผลการบูรณาการกับ
งานอื่นๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเป็นทิศทางการพัฒนา
ให้เครือข่ายอำเภอไปดำเนินการ จำนวน ๔ อำเภอ 

ทีมประเมินระดับจังหวัดมีน้อย
ไม่สอดคล้องกับจำนวน รพ.สต.
ที่ขอรับการประเมิน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 92



 

380                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  จังหวัด : นราธิวาส เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 
2562 

รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 
2562 

รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 
2562 

รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 
2562 

รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว จิรภิญญา ขุนพรหม โทรศัพท์ : 073532063 อีเมล์ : fdanara@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วรรณา เหมือนกู้ โทรศัพท์ : 0901602789 อีเมล์ : phat.ssj@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพก่อนและหลังออกสู่ท้องตลาด จังหวัดนราธิวาส ปี2562 งบประมาณ : 597999 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบบริการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จจังหวัดนราธิวาส 

ทั้งปีงบประมาณ 2562 1.ให้บริการควบคุมกำกับ ตรวจสอบเฝ้าระวัง
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ ก่อนและหลังออกสู่ท้องตลาด ด้วย
ความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน
ผู้รับบริการดังนี้ 1.พรบ.อาหาร จำนวน 7 
ราย จำนวน 58 รายการ 2.พรบ.ยา จำนวน 
105 ราย 3.พรบ.เครื่องสำอาง จำนวน 2 
ราย 4.พรบ.ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ 
จำนวน 29 ราย 5.พรบ.สถานพยาบาล 
จำนวน 98 ราย 6.พรบ.สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ จำนวน 38 ราย 7.ให้บริการผ่าน
ระบบ E-submission จำนวน 271 ราย 8.

สถานที่ไม่เพียงต่อการ
ให้บริการ กรณีที่
ผู้ประกอบการมาพร้อม
กันหลายราย 

1.อัตราความพึงพอใจ ร้อยละ 95.5(ข้อมูล ณ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2562) โดยมีประเด็นคำถาม
ของแบบสอบถาม คือ ระบบการให้บริการ : ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก 
คุณภาพการให้บริการ และด้านความโปร่งใส 
คุณธรรม จริยธรรม 2.จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด 
362 ราย แยกเป็นผู้มารับบริการรายละเอียด
ดังนี้ 2.1 พรบ.อาหาร จำนวน 59 ราย 2.2 
พรบ.สถานประกอบการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 
และ พรบ.ประกอบโรคศิลปะ จำนวน 28 ราย 
2.3 พรบ.เครื่องสำอาง จำนวน 8 ราย 2.4 
พรบ.ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ตุลาคม 2561-
สิงหาคม 2562 



 

381                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ติดต่อรับคำปรึกษา จำนวน 75 ราย 2.ร้อย
ละของความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100 

ประสาท จำนวน 67 ราย 2.5 พรบ.
สถานพยาบาล จำนวน 93 ราย 2.6 พรบ.ยา 
จำนวน 106 ราย 2.7 พรบ.วัตถุอันตราย 
จำนวน 1 ราย หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนผู้
มารับบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 
2562 

2 มีไลน์กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนัด
หมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าและให้
คำปรึกษา โดยผู้ประกอบการไม่
ต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง 

ทั้งปีงบประมาณ 2562 พรบ.อาหาร ได้ให้คำปรึกษาและนัดหมาย
ผู้ประกอบการ จำนวน 7 ราย (ในแต่ละรายมี
การติดต่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 
จนกว่าผู้รับบริการจะได้ใบอนุญาตสถานที่ 
และใบจดแจ้งอาหารผลิต หรือนำเข้าอาหาร) 
จำนวน 58 ผลิตภัณฑ์ 

กรณีที่ผู้รับผิดชอบติด
ราชการไม่สามารถตอบ
คำถามได้ทันท่วงที 

จำนวนผู้รับบริการ จำนวน 21 คน ให้บริการ
ตอบประเด็นคำถาม จำนวน 210 ครั้ง 

ตุลาคม 2561-
สิงหาคม 2562 

3 มีระบบต่ออายุสัญจรทุกปี ณ 
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอรือเสาะ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่
ใกล้เคียง สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เมษายน 2562 - 
ธันวาคม 2562 

1.ออกสัญจร อำเภอสุไหงโก-ลกระหว่างวันที่ 
27-29 พฤศจิกายน 2561 จำนวน
ผู้รับบริการ จำนวน 61 คน 2.ออกสัญจร
อำเภอรือเสาะ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
ผู้รับบริการ จำนวน 10 คน  

ผู้ประกอบการเตรียม
เอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้
เสียเวลา หรือต้องมา
ดำเนินการติดต่อที่
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาสโดยตรง 

3.1 ออกให้บริการสัญจร ณ อำเภอสุไหงโก-ลก 
วันที่ 27, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2561 
3.2 ออกให้บริการสัญจร ณ อำเภอรือเสาะ วันที่ 
4 ธันวาคม 2561 

ตุลาคม 2561-
สิงหาคม 2562 

4 ผู้ประกอบการโซนอำเภอสุไหงโก-
ลก สามารถขอรับอนุญาต การขอ
อนุญาต พรบ.ต่างๆ และต่ออายุ 
จาก เจ้าหน้าที่ คบส.ประจำด่านสุ
ไหงโก-ลก 

ทั้งปีงบประมาณ 2562 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร “Pre-
marketing” จำนวน 7 ราย 

- ผู้ประกอบการด้านอาหาร ประสานข้อมูลด้านต่อ
อายุและขออนุญาตผลิตรายใหม่ จำนวน 7 ราย 

ตุลาคม 2561-
สิงหาคม 2562 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 95.5 



 

382                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  จังหวัด : นราธิวาส เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สุทัศน์ พิเศษ โทรศัพท์ : 073532058 ต่อ303 อีเมล์ : phat.ssj@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วรรณา เหมือนกู้ โทรศัพท์ : 0901602789 อีเมล์ : phat.ssj@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ งบประมาณ : 4800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การเยี่ยมบ้านคุณภาพใน 5ประเด็น คือ 
1.หญิงตั้งครรภ์(ปัญหาแม่ตาย) 2.วัคซีน 
3.ทันตสุขภาพ 4.ยาเสพติด 5.อาหาร
ปลอดภัย 

ทุกเดือน อยู่ในระหว่างการพัฒนา
โปรแกรม เนื่องจากเป็น
โปรแกรมใหม่ 

ยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้อีก ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
ทุกเดือน โดยการนำเครื่องมือ
แนวทางเวชปฏิบัติครอบครัว 
INHOMESSS  

เนื่องจากโปรแกรมยังไม่
สมบูรณ์ ทำให้ดึงข้อมูลยังไม่
ครบถ้วน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 1 เรื่อง แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ 



 

383                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  จังหวัด : ปัตตานี เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 22 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง รัชนี เทียมแก้ว โทรศัพท์ : 0536558243 อีเมล์ : tee-kop@windowslive.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ฮายาตี ดีแม็ง โทรศัพท์ : 0819597790 อีเมล์ : tee-kop@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์และตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น งบประมาณ : 31750 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาโปรแกรมการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง สูง 5 กลุ่ม
โรค (Pattani ANC High Risk) 

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง 
มีนาคม 2562 

1. มีการเชิญตัวแทนจาก สสอ.,ตัวแทน
งานฝากครรภ์จากโรงพยาบาลชุมชนและ 
โรงพยาบาลปัตตานีมาประชุมเพื่อทบทวน
ปัญหาจากการใช้โปรแกรมที่ผ่านมาและ
สิ่งที่ต้องการให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน เมื่อวันที่ 21 – 
22 มกราคม 2562 เวลา ณ ห้องประชุม
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 2. 
ผู้พัฒนาโปรแกรมได้เริ่มพัฒนาโปรแกรม
มาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 และได้
สื่อสารให้ผู้ใช้โปรแกรมทราบทางไลน์กลุ่ม
ผู้ดูแลระบบ High risk เพื่อให้พยาบาล
ผู้รับผิดชอบ ANC High risk ได้เริ่มลง

1. บางอำเภอยังลงข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน 2. ยังไม่
สามารถเชื่อมต่อกับ
โปรแกรมปกติของ
หน่วยงานที่ใช้ในปัจจุบัน
(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)  

1. ผลการบันทึกข้อมูลพบว่า แต่ละ
อำเภอมีการบันทึกข้อมูลเป็นปจัจุบัน 
อยู่ที่ร้อยละ 95 2.มีการนำข้อมูลไป
ใช ้ ในการวางแผนการด ูแลหญิง
ตั ้งครรภ์ที่มีภาวะเสี ่ยงในที่ประชุม
คณะกรรมการ MCH BOARD ทุก
เดือน 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปัตตานียังไม่มีการประเมินผลการใช้
งานโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ทีี
มีภาวะเสี่ยงฯ อย่างเป็นทางการ แต่
ใช้การผู้คุยสอบถามผู้รับผิดชอบและ
ผู้ใช้งานทุกคน ว่ามีปัญหาอุปสรรค
ตรงไหน และจะต้องเพิ่มส่วนไหบ้าง
เพื่อความครอบคลุมของโปรแกรม 

1. ยังไม่สามารถเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS 
หรือ Hos xp ได้,  
2.การทำระบบแจ้งเตือนใน
หญิงตั้งครรภ์ที่ถึงกำหนดคลอด
ให้ผู้รับผิดชอบงานรับทราบ  
3. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อ
การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อมูลและให้สื่อสารปัญหาที่พบจากการลง
ข้อมูลให้ทราบ เพื่อได้แก้ไขต่อไป 3. มี
การเพิ่มแผนที่แสดงการ กระจายของหญิง
ตั้งครรภ์ High risk ในแต่ละอำเภอ  

และความสะดวกในการใช้งานมาก
ยิ่งขี ้น สรุปได้ดังนี้ ***ครั้งที ่ 1 มี
การให้เพิ่มเรื ่องการเข้าถึง โดยให้ 
ผู ้ร ับผ ิดชอบงานระด ับ รพ .สต .
เข้าถึงได้ ***ครั้งที่ 2 ให้เพิ่มรายชื่อ
ในหน้ารายงานเชื ่อมต่อข้อมูลใน
หลายๆด้านให้ครอบคลุม โดยเมื่อ
คลิกที ่ต ัวเลข(ข้อมูล)ก็สามารถ
ทราบได้ว่า ข้อมูลด้านนี้คือใครบ้าง 
***ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงตาม
รายการท ั ้ ง  2 คร ั ้ ง  และม ีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะเพื่อการ
ใ ช ้ ง า นท ี ่ ค ร อบคล ุ ม และ เ กิ ด
ประโยชน ์ส ู งส ุ ด  ท ั ้ งผ ู ้ ใช ้ ง าน
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง) 
ผู้บริหาร และประชาชน 

2 ประชุมชี้แจงโปรแกรมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน(แพทย์ พยาบาลงาน
ฝากครรภ์และงานห้องคลอด) 

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 - ยังไม่มีการประชุม(เลื่อน)แต่ใช้การ
สื่อสารทางไลน์กลุ่มเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ใช้โปรแกรมและติดตามการทำงาน และ
ปัญหาในการดำเนินของผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ 

- ผู้รับผิดชอบงานมีคนเดียว 
รับผิดชอบหลายงาน ทำให้
การทำงานไม่เป้นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

1.มีการประชุมชี้แจงโปรแกรม 
Pattani ANC High risk เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบ ในการลงข้อมูล มี
ความเข้าใจในการลงข้อมูลและการ
ใช้งานโปรแกรม Pattani ANC 
High risk วันที่ 3 เมษายน2562 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมศรีวาโย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน 
2.มีการประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการใช้โปรแกรม 
Pattani ANC High risk เมื่อวันท่ี 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

19 สิงหาคม 62 มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 60 คน พบว่ามีการขยาย
ผลการบันทึกข้อมูลในการติดตาม
ดูแลหลังคลอดในระดับ รพ.สต.  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  จังหวัด : ปัตตานี เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 08 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 08 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบตัิการ : นาย นายมะยาซี ควรเอกวิญญู โทรศัพท์ : 0840013750 อีเมล์ : tee-kop@windowslive.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ฮายาตี ดีแม็ง โทรศัพท์ : 0819597790 อีเมล์ : tee-kop@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี งบประมาณ : 412700 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดประกวดนวัตกรรมด้าน
สารสนเทศในระดับจังหวัด
(ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ
ระดับอำเภอ) 

เดือนเมษายน 2562 ยังไม่ดำเนินการ กำหนด ตามแผน 3 
เมษายน 2562 

- การประกวดนว ัตกรรมด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ - จัดประกวดวันที่ 26 มิถุนายน 
2562 -ผู ้เข้าร่วม60คน - มีผลงานส่งเข้า
ประกวดจำนวน4 ผลงานประกอบด้วย -
นวัตกรรมด้านการสนับสนุนback office 1 
เรื ่อง -นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ และ
ติดตาม จำนวน3เรื่อง -การประกวดนวัตกรรม 
พบว่ามีท ั ้งนวัตกรรมที ่สนับสนุนบริการ
ทางด้านสาธารณสุขและนวัตกรรมในการ
สนับสนุน Back office โดยได้นำนวัตกรรมที่
ได้ไปขยายต่อในบางพื้นที่ และส่งเข้าประกวด
ในระดับเขตสุขภาพที่ 12  

1.การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
2.บุคลากรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการทำนวัตกรรม 3
ควรให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ในการทำนวัตกรรมใหม่ๆ  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
HIS และ 43 แฟ้ม(ผู้รับผิดชอบ

เดือนพฤศจิกายน 2561 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 
180 คน ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  

เนื่องจากจัดอบรม
ต่างจังหวัด ทำให้

1.เจ้าหน้ารพ.สต.สามารถแก้ไขข้อมูลโดย
ใช้data correct 2.คุณภาพข้อมูลรายแฟ้ม

1.อุปสรรค บางข้อมูลเจ้าหน้าที่
รพ.สต.ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้อง
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

งานทุกระดับ รพ.สต. อำเภอ 
จังหวัด) 

2.ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความพึงพอใจใน
การจัดอบรม โดยวัดจากการประเมิน
ความพึงพอใจหลังการอบรมส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก  
3.ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมนำความรู ้ท ี ่จัด
อบรมไปใช้ในการแก้ไขความผิดพลาด
ของข้อมูล โดยคุณภาพข้อมูล 43 
แฟ้มดีขึ้นตามลำดับ โดยก่อนการอบรม
คุณภาพเฉลี ่ยร้อยละ 99.82 ตอนนี้
คุณภาพเฉลี่ย ร้อยละ 99.92  

กลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่
สะดวกในการเดินทางเข้า
ร่วมอบรม 

ผ่านร้อยละ 99.9 3.การอบรม 43 แฟ้ม 
ประเมินคุณภาพข้อมูล พบว่าคุณภาพเฉลี่ย
ของคุณภาพแฟ้มทั้งจังหวัดอยู่ที่ ร้อยละ 
99.62 แต่ยังพบว่ายังมีปัญหาในบาง
แฟ้มข้อมูล เช่น แฟ้ม Person New born 
Labor 4.กำหนดแฟ้มที่มีปัญหาเป็น
เป้าหมายในการทำงานของปีงบประมาณ 
63 5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบสารสนเทศ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายคือ 
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับที่ใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) พบว่า
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อวิเคราะห์เป็นร้ายด้าน ซึ่งประเมิน 
2 ด้าน คือ ด้านการใช้บริการ และด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจ ทั้ง 2 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดย
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานพบว่า ควรจะมี
การออกรายงานเป็นรายเดือน และสามารถ
ดูรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในทุกงาน ระบบการ
แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ควรจะซับซ้อน 
เช่น บางแฟ้มต้องให้ IT ระดับจังหวัดเป็น
คนแก้ไขข้อมูล ทำให้ยุ่งยาก  

ส่ง 2.ข้อมูลให้จังหวัดแก้ไข ทำ
ให้เกิดความล่าช้า  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 



 

388                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  จังหวัด : พัทลุง เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สาคร อักษรพิมพ์ โทรศัพท์ : 074613127 ต่อ 207 อีเมล์ : choo_pak@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์ โทรศัพท์ : 0612572310 อีเมล์ : iampiyapew@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การรับเงินผ่านระบบ KTB Coporate Online งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ
ต่างๆ เงินยืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ที่เบิกจากเงินงบประมาณให้แก่
เจ้าหน้าที่ในสังกัด 

๑ ตค.๖๑-๓๐ ตค.๖๒ มีการโอนเงินผ่านระบบได้
จำนวน ๑๔๐ ครั้ง 

เลขที่บัญชีที่ขอรับโอนเงิน ไม่
ตรงกับใบขอรับเงิน 

เจ้าหน้าที่ทุกคนรับเงิน
ค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ
ต่างๆ เงินยืม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการผ่านระบบ 
KTB Corporrate Online 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง



 

389                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  จังหวัด : พัทลุง เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงษ์ โทรศัพท์ : 0937615927 อีเมล์ : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์ โทรศัพท์ : 0612572310 อีเมล์ : iampiyapew@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.พัทลุง ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้
ระบบ QR code และ paper  

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ มีแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ระบบ 
QR code และ paper 

ไม่มี มีแบบประเมินความพึงพอใจ ไม่มี 

2 วัดผลการประเมินทุกเดือน ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ วัดผลการประเมินทุกเดือนตั้งแต่ ธค.๖๑ -
ก.พ.๖๒ 

ไม่มี วัดผลการประเมินทุกเดือน ไม่มี 

3 สรุปผลการประเมินทุกเดือน วิเคราะห์ 
นำมาแก้ไขข้อบกพร่อง 

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ ธค. ๖๑ ร้อยละ ๘๗.๖๔ มค.๖๒ ร้อยละ 
๘๘.๒๕ ก.พ.๖๒ ร้อยละ ๘๘.๕๐ 

ไม่มี สรุปผลการประเมินทุกเดือน ไม่มี 

4 รานงานต่อผู้บังคบับัญชาทุกไตรมาส ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รานยงานผู้บังคบับัญชาในไตรมาสที่ ๑ 
ความพึงพอใจมากที่สุด ๓ ลำดับแรก -
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เอาใจ
ใส่ -ได้รับบริการตรงตามความต้องการ -มี
ความชัดเจนในการอธิบาย 

ไม่มี รายงานทุกไตรมาส ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 89 



 

390                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  จังหวัด : ยะลา เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 22 สิงหาคม 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว กรรณิการ์ สุวรรณอินทร์ โทรศัพท์ : - อีเมล์ : abas3512@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ประพันธ์ สีสุข โทรศัพท์ : 0883960308 อีเมล์ : prapun56@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้
ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562  

งบประมาณ : 30000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาศักยภาพการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ธันวาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนระดับ 5 ทุก
หน่วยงาน (ระดับ 5 คือส่งเอกสาร EB1-EB4 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับดัชนีความโปร่งใส
ครบทุกข้อ)  

ไม่มี สำเร็จตามกิจกรรมตั้งแต่รอบ 6 เดือนแล้ว ไม่มี 

2 จัดตั้งและขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรมสาธารณสุข 

ธันวาคม 2561 - 
กุมภาพันธ์ 2562  

ประชุมคณะกรรมการ ผู้ประสานงานชมรม
จริยธรรมสาธารณสุขจังหวัดยะลา จำนวน 60 คน 

ไม่มี ได้ดำเนินการประชุมชี ้แจงการดำเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของบุคลากรสาธารณสุข 
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จำนวน 
70 คน พร้อมจัดส่งเอกสาร EB1-EB26 

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 85 



 

391                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  จังหวัด : ยะลา เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ดวงกมล ศิริลัภยานนท์ โทรศัพท์ : - อีเมล์ : dkm_si@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ประพันธ์ สีสุข โทรศัพท์ : 0883960308 อีเมล์ : prapun56@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2562 งบประมาณ : 199658 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การส่งเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผล 

พฤศจิกายน 2561 - 
กันยายน 2562 

14 มกราคม 2562 : ประชุมปรึกษา หารือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ตามคำสั ่งจังหวัดยะลา ที่ 
128/2562 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร ศรีฟ้า 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานควบคุม และป้องกันการติดเชื้อ (IC) 
ระดับจังหวัด เพื่อร่วมกำหนดแผนพัฒนา และจัดทำแนวปฏิบัติ (WI) เพื่อ
พัฒนาไปพร้อม ๆ กันทุก รพ. ในจังหวัดยะลา จำนวน 30 คน ณ ห้อง
ประชุมปาริชาติ (ชั้นล่าง) อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
4 มีนาคม 2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริหารความ
เสี ่ยง (RM) ระดับจังหวัด เพื ่อติดตามผลการบริหารความเสี ่ยง (Risk 
Profile) ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดยะลา จำนวน 50 คน ณ ห้อง
ประชุมราชาวดี (ชั้น 2) อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะล 

ไม่มี 26 ก .ค .  2562 1. การพ ัฒนาค ุณภาพ
มาตราฐาน HA 1.4 การประชุมสรุปผลการ
ติดตามเยี่ยม รพ.ของทีมต่างๆ (ทีม PCT, ทีม 
IC, ทีม ENV, ทีม RM, ทีม NSO, ทีมระบบยา) 

ไม่มี 



 

392                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 การพัฒนาศักยภาพโดยการ
อบรม และการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ 

พฤศจิกายน 2561 - 
กันยายน 2562 

30 มกราคม 2562 : จัดอบรมฯ การจัดการความเสี่ยงทางคลินิก 
และการบันทึกในโปรแกรม Risk Register ให้กับทีมความเสี่ยงจาก
โรงพยาบาลทุกแห่ง จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 5 มีนาคม 2562 : จัดอบรมฯ การ
ตามรอยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (Tracer) ให้กับทีมดูแลผู้ป่วย (PCT) 
โรงพยาบาลทุกแห่ง จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมราชาวดี (ชั้น 2) 
อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  

ไม่มี 6-8 ส.ค. 2562 4. การพัฒนาคุณภาพงาน
รังสีวินิจฉัย 4.1 การประชุมกำหนดแผนและ
ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของ 
โรงพยาบาลต่างๆ 
 2100204080000000/N4502-
พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้แบบ
บูรณาการ ร้อยละความพึงพอใจ ผู้ป่วยนอก
ร ้อยละ 82.60 ผู ้ป ่วยใน 83.63 รพสต. 
ร้อยละ 87.15 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก"



 

393                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  จังหวัด : สงขลา เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ศิรินาถ จูห้อง โทรศัพท์ : 0865972039 อีเมล์ : sirinart.j@moph.mail.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ขนกพร แก้วพิบูลย์ โทรศัพท์ : 0815407080 
อีเมล์ : 
kanokk_jeab@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๒ (กิจกรรมการพัฒนา 
Songkhla Smart Health) 

งบประมาณ : 129270 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รวบรวมข้อมูลเพื ่อศึกษาวิเคราะห์ในการพัฒนา
นวัตกรรมระบบสืบค้นข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วย
ในจังหวัดสงขลา จากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

กรกฎาคม - กันยายน 
2561 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 ออกแบบนวัตกรรมระบบสืบค้นข้อมูลประวัติการ
รักษาผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
และตัวแทนจากผู้ใช้งาน 

กันยายน - ธันวาคม 
2561 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 ดำเนินการพัฒนาจัดทำนวัตกรรมระบบสืบค้น
ข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยพัฒนาในรูปแบบเว็ป
แอปพลิเคชั่น  

ธันวาคม 2561 - 
กุมภาพันธ์ 2562 

ดำเนินการแล้ว โปรแกรมสมบูรณ์ แต่เมื่อมีการใช้งาน อาจมี
การเพิ่มเติมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 



 

394                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ทำทะเบียนแพทย์ที่จะเข้าในระบบเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลผู้ป่วย และสิทธิการอนุญาตของผู้ป่วยใน
การเข้าดูข้อมูล 

ธันวาคม 2561 - 
มกราคม 2562 

ดำเนินการแล้ว ทะเบียนแพทย์มีครบถ้วนสมบูรณ์ แต่สิทธิ
การอนุญาตขึ้นอยู่กับผู้ป่วย หากไม่ยินยอมก็
ไม่สามารถดูข้อมูลได้ 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

5 ทดลองใช้งานนวัตกรรมระบบสืบค้นข้อมูล 
ประวัติการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา 

มกราคม - เมษายน 
2562 

มี รพ.เข้าร่วมจำนวน 7 
แห่ง 

จะประกาศใช้ในเดือนเมษายน 2562 มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเพิ่มอีก 1 
แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง 

ไม่มี 

6 สำรวจความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการใช้งาน เพื่อนำมาแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนา version ต่อไป 

มิถุนายน - กรกฎาคม 
2562 

ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการหลังใช้งานประมาณปลายเดือน
กรกฎาคม 

ดำเนินการแล้วเป็นแพทย์
จำนวน 17 คน จาก 8 แห่ง 

ข้อมูลบางอย่างบันทึก
ไม่สมบูรณื 

7 เสนอผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ผู้ใช้งานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

สิงหาคม - กันยายน 
2562 

ยังไม่ดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

395                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  จังหวัด : สงขลา เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วิไลวรรณ สาครินทร์ โทรศัพท์ : 0897334513 อีเมล์ : w.sakarin59@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ขนกพร แก้วพิบูลย์ โทรศัพท์ : 0815407080 อีเมล์ : kanokk_jeab@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มาติดต่อกับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สร ุปผลการดำเน ินงานให ้บร ิการของศ ูนย ์บร ิการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ 2561 

ตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ ตุลาคม 2562 ประมวลผลปีละ 1 ครั้ง ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

4 ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ กันยายน 2562 ยังไม่ดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 96



 

396                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  จังหวัด : สตูล เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 08 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 05 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 04 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 20 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เอกพล เหมรา โทรศัพท์ : 0935803222 อีเมล์ : beesun.hemmara@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เอกพล เหมรา โทรศัพท์ : 0935803222 อีเมล์ : beesun.hemmara@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 467190 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามพรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2560 

พ.ย.2561-ธ.ค.
2562 

- - ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข จังหวัด 1 
ครั้ง 

- 

2 การดำเนินงานพัฒนาระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 

พ.ย.2561-ธ.ค.
2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA)ณ 
ห้องประชุมสถานที่ราชการ จำนวน 50 คน 

ไม่มี สสจ.ออกปะรเมินเทศบาลทุกแห่ง 100% - 
มีเทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้มาตราฐานร้อยละ 57.14 

เทศบาลบางแห่งไม่มีความพร้อมใน
การดำเนินงานเรื ่องระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

3 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษา/โรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/เอกชน 

พ.ย.2561-ธ.ค.
2562 

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบ
เกียร์ติบัตรแก่โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่
ได้รับมาตราฐานด้าน สุขาภิบาลระดับดีและดี
มาก ปี 2562 จำนวน 93 คน ณ ห้องประชุม
สถานที่เอกชน 

ไม่มี ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 
ส.ค. 2562 ผู้รับเกียรติบัตรระดับดีมากตอ่เนื่อง 
3 ปี 23 แห่ง ดีมาก 36 แห่ง ดี 3แห่ง รวม 72 
แห่ง จนท.ผู้รับผิดชอบงานจาก สสอ. รพ. และ
กลุ่มงาน อวล.22 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 12 (ครั้ง/ปี) 



 

397                                                                                                                                รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  จังหวัด : สตูล เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 08 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 05 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เอกพล เหมรา โทรศัพท์ : 0935803222 อีเมล์ : beesun.hemmara@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เอกพล เหมรา โทรศัพท์ : 0935803222 อีเมล์ : beesun.hemmara@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯปี2562 งบประมาณ : 467190 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การดำเนินงานระบบสารสนเทศอนามัย
และสิ่งแวดล้อม(NEHIS) 

พ.ย. 2561 - ส.ค. 2562  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอนามัย
สิ่งแวดล้อม(NEHIS) ณ ห้อง ประ
ชุมสถานาที่ราชการ จำนวน 50 คน 

ไม่มี ประชุมแล้ว มีการนิเทศติดตามผล
การดำเนินงานระบบฐานข้อมูลของ 
อปท. จำนวน 20 แห่ง 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง  

 



 

398 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด : เชียงราย เขตสุขภาพที่ : 1 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วรลักษณ์ แก้วจันทรา โทรศัพท์ : 053910690 อีเมล์ : crh.plan@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พศิน แสงสมเรือง โทรศัพท์ : 053910690 อีเมล์ : crh.plan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสุขภาพดี เริ่มท่ีตัวเรา งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี กุมภาพันธ์ -กันยายน 2562 กำลังดำเนินการ ยังไม่พบปัญหา เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี จำนวน 2684 รายจาก
จำนวนทั้งสิ้น 2871 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 93.49  

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 

2 เสริมพลัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 
แบบเข้มข้น 

กุมภาพันธ์-กันยายน 2562 กำลังดำเนินการ ยังไม่พบปัญหา มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายโดยจัดทำ
โครงการ โฮงยาไทยรัน  

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 3.2 
 
 
  



 

399 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด : เชียงราย เขตสุขภาพที่ : 1 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. สำเริง สีแก้ว โทรศัพท์ : 053910690 อีเมล์ : crh.plan@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พศิน แสงสมเรือง โทรศัพท์ : 053910690 อีเมล์ : crh.plan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : Talent management season I-II งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 OPD lean ตุลาคม2561-กนัยายน 2562 กำลังดำเนินการ ยังไม่พบปัญหา มีการดำเนินการดังนี้  
1. มีระบบส่งต่อโดยมีแนวทางการปฏิบัติงานในการ
ส่งต่อร่วมกับรพ.ชุมชน   
2. มีระบบการรับปรึกษาอาการผู้ป่วยทางLine ก่อน
การส่งต่อ  
3. มีการนัดมีผู้ป่วยแบบช่วงเวลา มีบริการ SMC  
4.มีการพัฒนาระบบบัตรคิวและตู้เช็คสิทธิอัตโนมัติ 

ไม่พบปัญหา 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 3 นาที 



 

400 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด : เชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ : 1 
วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ โทรศัพท์ : 053-999200 ต่อ 1163 อีเมล์ : doctorladawan@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล โทรศัพท์ : 053999200 ต่อ 1174, 1175 อีเมล์ : dr_siripoj@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. ลดระยะเวลาการรอคอย ตุลาคม 2561 -เฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่
ทำบัตรจนถึงรับยากลับบ้าน จากเดือน 
ธันวาคม 2561 เฉลี่ย 197 นาทีลดลง
เหลือ 191 นาทีในเดือนกุมภาพันธ์ 
2562  

- - ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยตั้งแต่ผู้ป่วยทำบัตร
จนถึงรับยากลับบ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเดือน
เมษายน-กรกฎาคม2562 234,233,221และ 
223 นาที ตามลำดับ 

ระยะเวลาการรอคอยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่ 
ระยะเวลาการรอรับยาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจาก 1.ขาดแคลน
อัตรากำลัง เพราะเภสัชกร 
ลาออก2คน ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรคืนอัตราทดแทนให้ 2.
กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบ 
EMR (Electronic medical 
record) ทำให้ต้องใช้เวลาใน
การคัดกรองและแก้ไข drug 
error มากขึ้น  



 

401 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 1.1. ผู้ป่วยนัดที่มาตรงตามวัน
นัด สามารถรับการบริการที่
ห้องตรวจโดยไม่ต้องผ่านเวช
ระเบียนหรือศูนย์เช็คสิทธิ์ 
เนื่องจากได้ตรวจสอบและแก้ไข
สิทธิ์ผู้ป่วยนัดให้ถูกต้อง 
ล่วงหน้า 2 วัน 

ตุลาคม 2561  - ศึกษาดูงาน รพ.ลำปาง นำมาปรับใช้
กับระบบบริการ รพ.นครพิงค์ ผู้ป่วยนัด
ได้รับการยืนยันสิทธิ 70 % -มีการ
ตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า 80.56% ของ
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า 
1,450 ราย จากผู้ป่วยนัดล่วงหน้า 
1,800 ราย)  

- ยังมีการไม่เข้าใจขั้นตอน
อย่างทั่วถึง ต้องเพิ่มการสื่อสาร
ให้มากขึ้น  

-มีการตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้า 86% ของผู้ป่วย
นอกทั้งหมด (ยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า 2,014 ราย 
จากผู้ป่วยนัดล่วงหน้า 2,322 ราย) 

- ยังมีการสื่อสารที่
คลาดเคลื่อน กรณีที่มีการ
ตรวจสอบสิทธิ์แล้วแต่หน้า
งานไม่ได้เปิดตรวจสอบใน
ระบบ ได้มีการสื่อสารทำ
ความเข้าใจแล้ว  

3 1.2. เปิดให้บริการ X-ray โดย
ไม่หยุดพักเที่ยง  

ตุลาคม 2561 -เปิดบริการ 2 จุดที่อาคารอุบัติเหตุ และ 
อาคารบำบัดรักษา มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 
5-10 คน/วัน 

-จุดบริการห่างจากอาคาร 
OPD เนื่องจากต้องให้บริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมด้วย - 
กำลังคนไม่เพียงพอที่จะเปิด
ห้อง X-Ray OPD อีกจุด 

-มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยเพิ่มขึ้น8-10 คน/วัน -จุดบริการห่างจากอาคาร
OPD -ต้องให้บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉินร่วมด้วย  

4 1.3. ให้บริการทางรังสี ด้วย
ระบบเครือข่ายโดยให้ผู้ป่วยใช้
บริการใน รพ.ชุมชน หรือ รพ.
หลัก (node) ใกล้บ้านก่อน 

ตุลาคม 2561 -การใช้บริการตรวจทางรังสีใน
โรงพยาบาลชุมชนก่อนส่งต่อผู้ป่วยมี
แนวโน้มสูงขึ้น จากปี 2561 9% เป็น 
10% ในปี 2562 (ตุลาคม2561-
กุมภาพันธ์ 2562)  

- - มีการใช้บริการตรวจทางรังสีในโรงพยาบาล
ชุมชนก่อนส่งต่อผู้ป่วย9.33% เฉลี่ย 1,600 
คน/เดือน 

-รพ.ชุมชน หรือ รพ.หลัก
(node) ขาดกำลังคนของ
นักรังสีเทคนิคและรังสีแพทย์
ทำให้ไม่สามารถตรวจพิเศษ
ทางรังสีและขาดครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์เช่น CT ทำให้ไม่
สามารถทำการตรวจที่มีความ
ซับซ้อนได้  

5 1.4. เพิ่มตู้เครื่อง Kiosk (ตู้เก็บ
เงินและตรวจสอบสิทธิ์
อัตโนมัติ) จาก 1 เครื่อง เป็น 5 
เครื่อง 

กุมภาพันธ์ 2562 1.สามารถลดระยะเวลาในการชำระเงิน
ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้ เฉลี่ยมีผู้มา
รับบริการ 238 ราย/วัน  
2.สามารถลดความแออัดที่ช่องรับ
บริการของจุดเก็บเงิน OPD  
3.ยอดรายรับค่าบริการ 30 บาท ที่
ตู้Kiosk เพิ่มสูงขึ้น 

ด้านผู้รับบริการ 1.ผู้ป่วยที่มา
ใช้บริการยังไม่เข้าใจขั้นตอน
การทำงานของตู้ Kiosk 2.
ผู้ป่วยไม่ได้นำบัตรประชาชนมา 
ทำให้ไม่ สามารถใช้งานตู้ได้ 
แนวทางแก้ไข : จะเพิ่มการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้
มากยิ่งขึ้น ด้านตู้ Kiosk 1. ตู้ 

1.จำนวนผู้รับบรกิารเดือนพฤษภาคม-วันที่ 15 
สิงหาคม 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนี้ 
4,542/4,782/6,151/2,444 ราย 2.
สามารถลดระยะเวลาในการชำระเงินได้มากขึ้น
จากเดิมเฉลี่ย10 นาที/ราย ปัจจุบันเฉลี่ย3นาที/
ราย เฉลี่ยมีผู้มารับบริการ262 ราย/วัน 3.ผู้มา
รับบริการสามารถใช้งานเครื่อง Kiosk ได้มากขึ้น 
เพราะมีป้ายบอกขั้นตอนการใช้งานอยู่ข้างตู้ 

1.ยังมีการขัดข้องของเครื่อง
EDC ทำให้ไม่สามารถใช้งาน
สำหรับสิทธิจ่ายตรงได้ -
ประสานกับงานIT รพ.และ
ติดต่อบริษัทเจ้าของเครื่อง 
EDC ให้ดำเนินการแก้ไข 2.
ผู้ป่วย 50%เป็นผู้ป่วยสูงอายุ
อ่านหนังสือไม่ได้ 3.ผู้ป่วย 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

Kiosk ขัดข้องทางระบบ ทำ
ขั้นตอนไม่สำเร็จในบางครั้ง 2.
ผู้ป่วยชำระเงินที่ตู้ Kiosk แล้ว
ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
ได้ 3.ตู้ Kiosk ทำรายการได้วัน
ละ 1 ครั้ง เท่านั้น ตัวอย่างเช่น 
ผู้ป่วยมาเจาะเลือดและได้ชำระ
เงินที่ตู้ Kiosk แล้ว ไปพบ
แพทย์ มีค่ายา/ค่าใช้จ่าย ไม่
สามารถกลับมาทำรายการที่ตู้
ได้อีก แนวทางแก้ไข : จะ
ประสานกับบริษัท เพื่อพัฒนา
ระบบและโปรแกรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Kiosk ทุกเครื่อง 4.เพิ่มเครื่อง EDC ที่ตู้ Kiosk 
จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้ หน้าห้องการเงินชั้น 3 
จำนวน 2 เครื่อง  อาคารอุบัติเหตุ - หน้าห้อง
การเงิน 101 จำนวน 1 เครื่อง  หน้าห้อง
เจาะเลือดเบอร์12 จำนวน 1เครื่อง - มี
ผู้รับบริการสิทธิเบิกจ่ายตรง 44 ราย/วัน 5. 
ยอดรายรับค่าบริการที่ตู้ Kioskเดือนเมษายน-
กรกฎาคม 2562มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนี้ 
166,797/151,718/179,090/237,029
บาท 6.ความพึงพอใจของผู้มารับบริการระดับดี 
70%  

20%เป็นบัตรรุ่นเก่าไม่มีchip 
card ทำให้ใช้งานไม่ได้ 4.
ผู้ป่วย30%เป็นบัตรต่างด้าว
ไม่สามารถใช้กับตู้Kioskได้ -
ให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยแจ้งผู้
มารับบริการในการทำบัตร
ประชาชนเป็นSmart card 5.
ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถพิมพ์
ออกมาได ้-ประสานกับงานIT
รพ. ให้มาแก้ไข และ
ตรวจสอบกระดาษ  

6 1.5. โครงการส่งยาทาง
ไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยนอก 
กลุ่มโรคเรื้อรังที่อาการคงที่ 
ผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามเรื่องยา และ
ผู้ป่วยสมัครใจ 

มีนาคม 2562 -เริ่มดำเนินการ 1 มีนาคม 2562 มีผู้
มารับบริการ 29 ราย พบว่าผู้ป่วยให้
ความสนใจพอสมควร 

- กลุ่มสิทธิ์ข้าราชการ จะต้อง
มารับบริการด้วยตนเองทุกครั้ง 
และนำบัตรประชาชนมารูดที่
เครื่อง EDC (เพื่อเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลาง) 

- มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการส่งยาฯเพิ่มขึ้น 
เดือนเมษายน-กรกฎาคม 
256299/162/220/284 รายตามลำดับ 

- กลุ่มสิทธิ์ข้าราชการ จะต้อง
มารับบริการด้วยตนเองทุก
ครั้ง และนำบัตรประชาชนมา
รูดที่เครื่อง EDC (เพื่อเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายจาก
กรมบัญชีกลาง) - พบปัญหา
ผู้ป่วยไม่มาลงทะเบียน และ
บางรายไม่มีที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ในระบบคอมพิวเตอร์
ของรพ. ทำให้ไม่สามารถส่งยา
ได้  

7 2. ลดความแออัด ตุลาคม 2561 - - - - 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

8 2.1. เพิ่มห้องเอกซเรย์ระบบ
digital ที่ตึก OPD ใหม่
ให้บริการ X-Ray และนำภาพ
ทางรังสีจากโรงพยาบาลอื่น 
เข้าระบบ PACS ของ รพ. 

ตุลาคม 2561 ด้านผู้รับบริการ 1.มีผู้มารับบริการ X-
Ray เฉลี่ย 120 ราย/วัน 2.นำภาพทาง
รังสีเข้าระบบ PACS ของ รพ.20 ราย/
วัน ลดความแออัดของผู้ใช้บริการห้อง 
X-Ray อาคารบำบัดรักษา 3. ลด
ระยะเวลาที่ต้องเดินทางไปห้อง X-Ray 
เดิม 15-30 นาที เนื่อง จากอยู่ใกล้ห้อง
ตรวจ 

- แนวโน้มคงที่ ดังนี้ 1.มีผู้มารับบริการ X-Ray 
เฉลี่ย 120 ราย/วัน 2.นำภาพทางรังสีเข้าระบบ 
PACS ของ รพ.20 ราย/วัน  

1.ผู้ป่วยบางส่วนมีภาพถ่าย
รังสีจากโรงพยาบาลอื่นมา
แล้วแต่ไม่ได้นำภาพเข้าระบบ 
ทำให้ได้รับการถ่ายภาพซ้ำซึ่ง
ทำให้เพิ่มระยะเวลาการรับ
บริการ เกิดการสิ้นเปลืองและ
ผู้ป่วยได้รับรังสีเพิ่ม  
- เพิ่มการสื่อสารให้รพ.
เครือข่ายดำเนินการตาม
ข้อตกลง  

9 2.2. พัฒนาการส่งภาพทางรังสี
ผ่านระบบเครือข่าย cloud กับ
รพ.มหาราช ทำให้ไม่ต้องลง
และใช้แผ่น CD ในการเก็บ
ข้อมูลภาพ และขยายไปยัง รพ.
ชุมชนในจังหวัด เพื่อประโยชน์
การ refer และ consult 

ตุลาคม 2561 มีผู้รับบริการ เฉลี่ย 250-300 ราย/
เดือน - จะขยายไปยัง รพ.ชุมชนใน
จังหวัด ในเดือนมีนาคม 2562 

1.ระบบ network ไม่เสถียร  
2.การรับรู้และเข้าใจของ
บุคลากรทั้ง 2 รพ.ยังไม่ทั่วถึง 

มีการส่งภาพคงที่ ดังนี้ - มีการส่งภาพเฉลี่ย100 
ราย/เดือน - ขยายการส่งภาพทางรังสีกับ รพ.
ชุมชน หรือโรงพยาบาลนอกสังกัดในจังหวัดผ่าน
ระบบแม่ข่าย ผู้รับบริการ เฉลี่ย 1,800 รายการ
ตรวจ/เดือน 

1. เนื่องจากรพ.มีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น จึงส่งภาพทางรังสี
ไปรพ.มหาราชฯลดลง 2.
ระบบถ่ายภาพรังสีแบบ
ดิจิตอล ปัจจุบันยังไม่
ครอบคลุมทุก รพช. ในจังหวัด
เชียงใหม่จึงไม่สามารถส่งต่อ
ภาพผ่านระบบแม่ข่ายได้
สมบูรณ์ 3.โปรแกรมสาธิต
การรับส่งภาพถ่ายรังสีกับ 
รพช.จะสิ้นสุดการทดลองใช้
งานในเดือนกันยายน 2562 

10 2.3. ให้ผู้ป่วยเจาะเลือดและ
เอกซเรย์ ตามที่แพทย์สั่งที่ รพ.
ใกล้บ้านก่อนนัด 

ตุลาคม 2561 - ผู้ป่วยไปเจาะเลือดและเอกซเรย์ ที่ 
รพ.ใกล้บ้านก่อนมารพ.เฉลี่ย 50%  
- คนไข้นำผลการตรวจจากรพ.ใกล้บ้าน
มาทำให้ไม่ต้องรอนาน 

- ผลการตรวจไม่ได้สแกนใน
ระบบของรพ ทำให้ไม่สามารถ
ย้อนกลับมาดูอีกครั้งได้ 

- ผู้ป่วยไปเจาะเลือดและเอกซเรย์ ที่ รพ.ใกล้
บ้านก่อนมา รพ.เฉลี่ย 70% -มีการพัฒนาการใช้
งานโปรแกรมดูข้อมูลผู้ป่วยออนไลน์แต่ละ รพ. 
สามารถเข้ามาดูประวัติ (Lab ,ยา,Treatment)
ของผู้ป่วยข้อมูลเดือนเมษายน - กรกฎาคม 
2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนี้ 

-คนไข้ไม่ได้นำผลมาส่งที่ห้อง
LabและX-rayเพื่อscan เข้า
ระบบ -เนื่องจากระบบไม่
เสถียรและไม่ครอบคลุม 100 
%อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
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ปัญหา/อุปสรรค 

23.47/23.47/24.34/26.08%ตามลำดับ -
โปรแกรมทดลองสาธิตการรับส่งภาพถ่ายรังสี 
สามารถเชื่อมต่อกับรพช. 12 แห่ง (รพ.เชียงดาว
,จอมทอง,เทพรัตน์ฯ,ดอยสะเก็ด,ฝาง,หางดง
,ฮอด,แม่แตง,พร้าว,สันป่าตอง,สนัทราย,วัดจันทร์
ฯ)และเชื่อมกับรพ.ประสาท,รพ.แมคคอร์มิคและ
รพ.ประจำจังหวัดอีก 2 แห่ง คือรพ.แม่ฮ่องสอน
กับรพ.ลำพูน  

11 2.4. เปิด PCC ในพื้นที่ ต.
ช้างเผือก และ ต.แม่เหียะ 

ตุลาคม 2561 - เปิดดำเนินการแล้วรอ ประเมินผล - -รพสต.เจ็ดยอด มีผู้มารับบริการ เพิ่มข้ึนดังนี้ 
242/1,195 ,211/854 361/1,338, 
492/1,314(ราย/ครั้ง) -รพสต.แม่เหียะมีผู้มา
รับบริการ เพ่ิมสูงขึ้นดังนี้ 250/683 ,92/432 
,199/656 , 578/1,267(ราย/ครั้ง) 

- 

12 2.5. ระบบนัดออนไลน์เริ่ม
ทดลองใช้ในคลินิก SMC 

มีนาคม 2562 - อยู่ระหว่างการทดลองใช้ระบบงาน  - -คาดว่าจะเปิดดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 
2562 

-อยู่ระหว่างการจัดระบบ
สาธารณูปโภค 

13 2.6 เปิด PCC ในพื้นที่ ต.ริมใต้ มิถุนายน 2562 - ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ - - เริ่มใช้เดือน กรกฎาคม2562 คลินิกศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ราย - เดือนสิงหาคม 
2562 ขยายเพิ่มในคลินิกศัลยกรรมทั่วไป 

- ยังมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการ
น้อยจะเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ทางหน้า
website รพ.และสื่อวิทยุ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง -223 นาที (เพิ่มขึ้น) 
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นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการอบรมาเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลนครพิงค์ งบประมาณ : 52000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ขออนุมัติผู้บริหารฯ ตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการเรียบร้อย - 
2 ชี้แจง นโยบาย ผู้บริหาร/ ผู้เกี่ยวข้อง ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการเรียบร้อย - 
3 สื่อสารให้บุคลากรรับทราบ ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ - สื่อสารให้รับทราบโดยผ่านคณะ

กรรมการบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้า
งาน/ในระบบ MIS ของโรงพยาบาล 

การสื่อสารยังไม่ครอบคลุม 

4 จัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

23 มกราคม 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดโครงการอบรม 23 มกราคม 2562 บุคลากรไม่สามารถเข้าได้
ทุกคน 

5 ทดลองใช้โปรแกรม กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลไม่เสถยีร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - 
6 สำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของ

องค์กร 
กุมภาพันธ์ 2562 กำลังดำเนินการ - สำรวจเรียบร้อย ภายในเดือน กรกฎาคม 

2562 
บุคลากรตอบแบบสำรวจไม่
ครบ 100% 

7 เริ่มใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการความเสี่ยง 1 มีนาคม 2562 เริ่มเปิดระบบ 1 มี.ค.62 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลไม่เสถยีร เริ่มใช่งาน วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 



 

406 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

8 ประเมินผลการใช้โปรแกรม 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 - พบการรายงานอุบัติการณ์ในโปรแกรมจำนวน 
2,632 อุบัติการณ ์

ยังมีบุคลากรที่ไม่เข้าใจใน
การใช้โปรแกรม ทำ
บุคลากรบางท่านได้รายงาน 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น



 

407 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด : ลำปาง เขตสุขภาพที่ : 1 
วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อธิษฐาน วงศ์ใหญ่ โทรศัพท์ : 0805033339 อีเมล์ : lungdang2012@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย อธิษฐาน วงศ์ใหญ่ โทรศัพท์ : 0805033339 อีเมล์ : lungdang2012@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการโรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม 
โครงการโรงพยาบาลลำปางร่วมสร้างสุขภาพดี 

งบประมาณ : 20550 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมรณรงค์ปลอดโฟม ลดใช้
ถุงพลาสติก 

มกราคม 2562 จัดกิจกกรม kick off no foam และ
ลดใช้ถุงพลาสติกในวันที่ 25 มกราคม 
2562 

ไม่มี จัดกิจกรรมครบตามกำหนด และมีกิจกรรม
นำปิ่นโตหรือภาชนะจากธรรมชาติมา
รับประทานทุกวันศุกร์ 

บางครั้งจำนวนผู้เข้าร่วม
น้อยเนื่องจากติดภารกิจ/
งานประจำ 

2 ทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก เมษายน 2562 ทำมาตรการร่วมกับกิจกกรม kick off 
no foam และลดใช้ถุงพลาสติก 

ไม่มี ได้ทำประกาศมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่มี 

3 ทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ มิถุนายน 2562 นัดคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนดำเนินงานในปลายเดือน
มีนาคม 2562 

ไม่มี ได้ทำประกาศมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ ไม่มี 

4 กิจกรรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ ไม่มี จัด/เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาตามกำหนด 
และส่งรายงาน/รูปภาพ ไปยังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มี 



 

408 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 กิจกรรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ ไม่มี จัด/เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาตามกำหนด 
และส่งรายงาน/รูปภาพ ไปยังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มี 

6 จัดทำโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุมวางแผน 

มกราคม 2562 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลลำปางสะอาดปราศจาก
โฟมประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีรองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหาร เป็นประธาน ในเดือน 
ธันวาคม 2561 

ไม่มี ได้ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมงานในการดำเนินการ ไม่มี 

7 ประเมินภาวะสุขภาพ/รวบรวมวิเคราะห์/
คำนวนค่าBMI/วางแผนประสานงาน 

กุมภาพันธ์ 2562 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ไม่มี อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ไม่มี 

8 ติดตามประเมินผล/รายงานผล มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ไม่มี มีการติดตามผลงานโดยประชุม/สรุปผล ใน
ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน และโรงพยาบาล
ลำปางได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Green and 
Clean Hospital ในระดับดีมาก Plus 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 2 มาตรการ 



 

409 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด : ลำปาง เขตสุขภาพที่ : 1 
วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. อตินาท ศรีรัตน์ โทรศัพท์ : 054237400 ต่อ 8755 อีเมล์ : surgerylampang@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย อธิษฐาน วงศ์ใหญ่ โทรศัพท์ : 0805033339 อีเมล์ : lungdang2012@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ Smart OPD งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตุลาคม 2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ PCT งานผู้ป่วย
นอกประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
นพ. อตินาท ศรีรัตน์ เป็นประธาน 

ไม่มี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ PCT งาน
ผู้ป่วยนอกประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

2 ประชุมคณะทำงาน / วางแผน ตุลาคม 2561 - มกราคม 
2562 

3 เดือนแรกมีการประชุมทุกวันพฤหัสเช้า ไม่มี มีการประชุมติดตามและประเมินผลทุก
เดือน 

ไม่มี 

3 ปรับระบบการทำงาน ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

มีการประชุมเพื่อปรับflow ของระบบการ
ให้บริการตามความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 2ครั้ง เพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการ 
1 ก.พ.เริ่มใช้ระบบ paperless ทุกห้องตรวจ 

ไม่มี ลดขั้นตอนการรับบริการจาก 6 ขั้นตอน
เหลือ 5 ขั้นตอนโดยใช้ตู้ kiosk ในการ
ยื่นบัตรตรวจและตรวจสอบสิทธิ 

ไม่มี 

4 จัดบริการให้ผู้รับบริการมีส่วน
ร่วม 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

1 มีค เร ิ ่มใช ้ตู้kiosk 4 ตู ้  ให ้ผ ู ้ร ับบร ิการ
สามารถยื ่นบัตรตรวจ การตรวจสอบสิทธิ 
ชำระเงิน 30 บาทในสิทธิบัตรสุขภาพ - 1 
ก.พ.มีการทดลองใช้ระบบ smart queue ใน

-ผู้รับบริการยังมีปัญหาใน
การใช้งานต้องมีเจ้าหน้าที่
คอยแนะนำ -ยังมีปัญหา

มีการใช้ tablet ในการบันทึกข้อมูลการ
ซักประวัติผู้ป่วยเปลนอน ,การบันทึก
ข้อมูลที่ต้องวาดรูป/ถ่ายรูปของแพทย์ใน
การตรวจร่างกายผู้ป่วย 

โปรแกรมยังไม่ครอบคลุม
ในการใช้งานในบางห้อง
ตรวจ  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ห้องตรวจกระดูก ห้องตรวจศัลยกรรม - มีแผน
จัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ เพิ่ม 10 เครื่อง  

การใช้งานจากระบบ 
internetไม่เสถียร  

5 ปรับ Flow ระบบการให้บริการ ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

มีการปรับระบบบริการดังนี้เพื่อลดระยะเวลา
รอคอย -ห้องทะเบียนเพิ่มช่องให้บริการในช่วง 
8.00-10.00 -ห้องการเงินเพิ่มช่องบริการใน
ช่วงเวลา9.30-12.00 -ห้องเจาะเลือด ห้อง
ตรวจจะนัดผู้ป่วยเจาะเลือดล่วงหน้าโดยนัด
ผู้ป่วยที่ต้องงดน้ำและอาหารมาในช่วง 7.30-
10.00 ผู้ป่วยทีไ่ม่ต้องงดน้ำและอาหารมา
หลัง 10.00 น. - ห้องจ่ายยาปรับระบบการ
จัดจ่ายยาตามห้องตรวจเพื่อลดระยะเวลารอ
รับยาเนื่องจากบางห้องตรวจจะมีการจ่ายยา
หลายรายการและเพิ่มชิองทางจ่ายยาที่
ต้องการเร่งด่วน เช่น ยาเคมีบำบัด - ห้อง
ตรวจ ผู้รับบริการนัดที่มีเอกซเรย์ก่อนพบ
แพทย์ จะ hold request ไว้ให้ผู้รับบริการ
สามารถไปเอกซเรย์ก่อนมายื่นบัตรนัดที่ห้อง
ตรวจได้เลย  

ระบบโปรแกรม paperless 
ยังมีปัญหาในการ hold 
request 

-ห้องทะเบียนและห้องตรวจสอบสิทธิ ใช้
ตู้ kiosk ในการเปิด VN และส่งต่อห้อง
ตรวจ - ห้องการเงินเพิ่มช่องบริการจาก 
3 ช่องเป็น 5 ชอ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน 
ติดตั้งตู้ kiosk หน้าห้องตรวจอายุรกรรม 
ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ คลินิกโรคเรื้อรัง 
ห้องเอกซเรย์ โดยผู้ป่วยบัตรทองสามารถ
ยื่นชำระเอง - ห้องตรวจได้นัดผู้ป่วยเจาะ
เลือดล่วงหน้าโดยนัดผู้ป่วยที่ต้องงดน้ำ
และอาหารมาในช่วง 7.30-10.00 
ผู้ป่วยที่ไม่ต้องงดน้ำและอาหารมาหลัง 
10.00 น.พบยังมีผู้ป่วยบางคนมาไม่
ตามเวลานัด ห้องเจาะเลือดได้เพิ่มการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้หน้าห้อง - ห้อง
ยาปรับระบบการจ่ายยาตามหอ้งตรวจ 
โดยมีทีมจัดยาและจ่ายยาตามห้องตรวจ
ที่กำหนด และปรับเวลาพักกลางวันเป็น 
12.30 น. -ห้องตรวจปรับระบบนัดเป็น
ช่วงเวลา คลินิกพิเศษ/คลินิกโรคเรื้อรัง 
นัดเป็นช่วงบ่าย  

-ระบบโปรแกรม 
paperless ยังมีปัญหาใน
การ hold request 

6 ประเมินผลสำเร็จโครงการ กันยายน 2562 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของ
ผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ลดลง 2 นาที 

ไม่มี จะสรุปผลโครงการปลายเดือนกันยายน 
62 

ไม่มี 

7 ส่งรายงานผลสำเร็จโครงการ กันยายน 2562 อยู่ระหว่ารวบรวมข้อมูล ไม่มี จะสรุปผลโครงการปลายเดือนกันยายน 
62 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 7 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด : พิษณุโลก เขตสุขภาพที่ : 2 
วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 17 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ภัทราวดี โตอุ่นเพ็ชร โทรศัพท์ : 0819719000 อีเมล์ : forex.050209@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ชาตรี ป้อมเปิ้น โทรศัพท์ : 08 1475 2561 อีเมล์ : pompern_2011@honmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : งานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ  งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 งานวันกายภาพบำบัด
แห่งชาติ 

ปีงบประมาณ 2562 ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรจำแนกตามโรค 
NCD ปี 2560-2561 (1) กลุ่มปกติ โรคความดัน
โลหิตสูง 83.98 โรคเบาหวาน 49.3 โรคไขมันไน
เลือดสูง 54.99 ค่า BMI เกินมาตรฐาน 42.9 (2) 
กลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง 6.87 
โรคเบาหวาน 8.22 โรคไขมันไนเลือดสูง 23.23 
ค่า BMI เกินมาตรฐาน 42.56 (3)กลุ่มป่วย โรค
ความดันโลหิตสูง 9.16 โรคเบาหวาน 5.09 โรค
ไขมันไนเลือดสูง 21.79 ค่า BMI เกินมาตรฐาน 
14.54 การประเมินสุขภาพเมื่อแรกเข้าและการ
ตรวจเป็นระยะโรงพยาบาลมีการจัดระบบดูแล
สุขภาพบุคลากร ตั้งแต่แรกเข้าทำงาน โดยให้
เจ้าหน้าที่ใหม่ทุกคนนำในรับรองแพทย์พร้อมผล
การตรวจสุขภาพ แนบพร้อมการรายงานตัว ผล

จากสิ ่งแวดล้อมที ่กระตุ้นการ นิยมบริโภค
อาหารที ่ก ่อให้เกิดโรคในกลุ่ม NCD และ
พฤติกรรมการออกกำลังกาย โรงพยาบาลของ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมีคณะกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพวัยทำงาน คณะทำงานพี่เลี ้ยง
สุขภาพและสโมสรโรงพยาบาล คอยดูแล
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เช่นจัดอุปกรณ์ 
สถานที่สำหรับออกกำลังกาย ได้แก่ โรงยิม 
สถานที่เต้นแอโรบิค ซุมบ้า โยคะ ปรับปรุง
บริเวณรอบสระน้ำ(สระแก้ว)ให้เป็นที่ออก
กำลัง สร้างศูนย์สุขภาพ BUDHOSP Health 
และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุม่ป่วย 
ในปี2561-2562 ดังนี้  

รายงานผลการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด 

1.การพัฒนาองค์ความรู้และ
ศ ั ก ยภาพผู้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น
Wellness center  
2.จัดทำแผนการดำเนินการ 
Wellness center  
3.จ ัดทำโปรแกรมส ่งเสริม
สุขภาพของWellness center 
4.แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์สุขภาพ
ดีวัยทำงานWellness center 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ใหม่ด้านสนับสนุน ได้แก้ 
CXR CBC ผลตรวจสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
คลินิก ได้แก่ CXR CBC และ Hepatilis B Profile 
(HBs Ag HBs Ab HBc Ab) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะ
ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยงานตรวจ
สุขภาพ งานอาชีวอนามัย และมีพี่เลี้ยงสุขภาพ
ประจำหน่วยงานเป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 
ผลการตรวจสุขภาพจะนำไปวิเคราะห์ จัดเป็นกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่่ยง กลุ่มป่วย เพื่อนำไปติดตามดูแล
รักษาและส่งเสริมสุขภาพดังนี้ 1. กลุ่มปกติ แจก
เอกสารใหค้วามรู้ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 
และส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ต่างๆ เช่น โยคะ เดินวิ่งรอบสระแก้ว แอโรปิค ไลน์
แดนซ์ พิตเนส เป็นต้น 2.กลุ่มเสี่ยง มี
คณะกรรมการส่งเสิรมสุขภาพกำลังคน จัดทำ
แผนงาน/กิจกรรมส่งเสิรมสุขภาพ โดยชักชวน/
รณรงค์ ให้ร่วมกิจกรรม 3. กลุ่มป่วย ส่งแพทย์
เพื่อให้การรักษา มีการติดตามเป็นระยะโดยพี่เลี้ยง
สุขภาพ และมีคลินิกอาชีวเวชกรรม เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์บ่าย สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 
13.00-16.00 น.  

1. โครงการสร้างเสริมสุขาภาพบุคลากรกลุ่ม
ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่  
2. โครงการฉีดว ัคซีน Hep A ให้ผู้ส ัมผัส
อาหารในโรงครัว  
3. โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน 
Stroke ด้วยการเดิน ว่ิง  
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการ
วิ่งร่วมกับสถาบันต่างๆ  
5. นโยบายลดอาหารที่ก่อให้เกิดโรค NCD 
โดยให้เสิร ์ฟอาหารว่างในการประชุม ได้
เฉพาะน้ำเปล่าและผลไม้เท่านั้น  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม   ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด : พิษณุโลก เขตสุขภาพที่ : 2 
วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 17 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 17 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ภัทราวดี โตอุ่นเพ็ชร โทรศัพท์ : 0819719000 อีเมล์ : forex.050209@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ชาตรี ป้อมเปิ้น โทรศัพท์ : 08 1475 2561 อีเมล์ : pompern_2011@honmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระบบ paperless กับการลดความแออัดและการรอคอยของผู้ป่วย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ระบบ paperless กับการ
ลดความแออัดและการรอ
คอยของผู้ป่วย โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก 

ปีงบประมาณ 2560-
2565 

ข้อมูลตัวชี ้วัดสำคัญอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์(จากความพยายามในการพัฒนา
หรือจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป)โดยอาจ
ใ ช ้  run chart ห ร ื อ  control chart ท ี ่ มี  
(annotation) จากผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในมิติ
การเข้าถึง ตัวชี้วัด -ระยะเวลารอคอยที่ OPD -
กรณีไม่วิเคราะห์โรค(ชั่วโมง)เป้าหมาย15% -
อัตราผู้ป่วย Multiple trauma ที่เข้า Trauma 
fast-track ได ้ร ับ Door to OR ภายในเวลา 
60 นาที เป้าหมาย >80% -ร้อยละของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต>55% 

โรงพยาบาลได้จัดระบบบริหารจัดการคัดกรอง
ประเมินสภาพ จำแนกประเภทผู้ป่วย โดยใช้แบบ
ประเมินของ ESI และ SOS Score และใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่คล่องตัวในการรับส่งต่อศูนย์ Refer 
และนำเครื่องมือที่ทันสมัยในการกำหนดควบคุม
คิวเป็นช่วงเวลา ทั้งกลุ่มผู้ป่วยนัดและกลุ่มผู้ป่วย
ไม่นัด (Walk in) เพื่อให้การบริการผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริการที่สะดวก รวดเร็ว มีการ
ประเมินสภาพผู้ป่วยทุกขั้นตอนการบริการ เพ่ือ
สร้างความปลอดภัย และความพึงพอในของ
ผู้รับบริการ อุปสรรค เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมี
มากทำให้การเกิดความแออัด 

รายงานการดำเนินการ
ลดระเวลารอคอย 

ระยะเวลารอคอย  
1. กรณีวิเคราะห์โรค  
2. กรณีไม่วิเคราะห์โรค  
3. ความพึงพอใจของผู้ป่วย 
ร้อยละ 85 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาเพิ่มข้ึน 



 

414 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ : 2 
วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง กัลยา อัคคะ โทรศัพท์ : 0819531193 อีเมล์ : Kanlaya_best@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นงนิตย์ ช่วยเจริญ โทรศัพท์ : 0816750236 อีเมล์ : nchouy8@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดความแออัด และการรอคอยที่ OPD ด้วยแนวคิด Lean งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์ขั้นตอนการบริการ
ตามแผนภูมิสาย ธารแห่ง
คุณค่า โดยทีมสหวิชาชีพ 

1-7 มกราคม 2562 ทุกหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการมีแผนภูมิสายธาร
ของหน่วยงานตนเอง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและหา
โอกาสพัฒนา 

ยังพบว่าบางหน่วยงานยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในแผนภูมิสายธาร ทำให้ไม่
เห็นโอกาสพัฒนา (เช่นงานเวชระเบียน, 
งานบริการบางคลนิิก เป็นต้น) 

ลดขั้นตอนการบริการจาก 
เดิม 13 ขั้นตอน เหลือ 8 
ขั้นตอน 

- 

2 จัดเก็บข้อมูลการใช้เวลาการ
บริการแต่ละ 
ขั้นตอน (ก่อนปรับปรุง) 

8-20 มกราคม 
2562 

ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ ทั้งหมด 13 
ขั้นตอน ดังนี้ (1) รอยื่นบัตร 35 นาที (2) ยื่นบัตร 5 
นาท ี(3) รอตรวจ Lab/x-ray 20 นาที (ถ้ามี) (4) ตรวจ 
Lab/x-ray 20 นาที (5) รอวัดสัญญาณชีพ 13 นาที 
(6) วัดสัญญาณชีพ2 นาที (7) รอซักประวัติ 25 นาที 
(8) ซักประวัติ 5 นาที (9) รอเรียกพบแพทย์ 60 นาที 
(10) พบแพทย์ 6 นาที (11) พยาบาลให้สุขศึกษาและ
รับใบนัด 5 นาท ี(12) รอรับยา/จ่ายเงิน 75 นาท ี(13) 
รับยา 5 นาท ี 

มีบางหน่วยงานไม่ได้เก็บระยะเวลา
ส่วนที่เชื่อมกับหน่วยงานอื่น 

- - 



 

415 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 นำข้อมูลที่จัดเก็บจากทุก
ขั้นตอนการบริการมา
วิเคราะห์ และวางแผนพัฒนา
ทุกขั้นตอนด้วยแนวคิด Lean 

21-25 มกราคม 
2562 

สรุประยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการ ตั้งแต่รับ
บัตรคิวจนถึงสิ้นสุดการรับยา เฉลี่ย ๓๒๖ นาที (๕ 
ชม. ๒๖นาที) Value Added Time (เวลาที่เกิด
คุณค่ากับผู้ป่วย) = ๒๓ นาที (7.06%) และพบว่า
ช่วงเวลาที่สูญเสียส่วนใหญ่คือ ใช้เวลาการค้นประวัติ 
(OPD Card) และระยะเวลาการรอผล Lab 

- 1. ย ื ่นบ ัตร/ค ้นบ ัตร (19 
นาที) 2. รอซักประวัติ (37 
นาที) โดยรวมกิจกรรมชั่ง 
นน., วัดความดัน,วัดรอบเอว 
3. พยาบาลซักประวัติ (4 
นาที) 4. รอเรียกพบแพทย์ 
(45 นาที) 5.พบแพทย์ (10 
นาที) 6. พบพยาบาลให้สุข
ศึกษา/รับใบนัด (5 นาที) 7. 
รอร ับยา/ชำระเง ิน (41 
นาที) 8. รับยา (2 นาที) 

- 

4 ดำเนินกิจกรรมบริการตาม
ขั้นตอน Lean  
ที่วางไว้ 

กุมภาพันธ์-กันยายน 
2562 

ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการ ตั้งแต่รับบัตร
คิวจนถึงสิ้นสุดการรับยา เฉลี่ย ๓13 นาที (๕ ชม. 
13นาที) Value Added Time (เวลาที่เกิดคุณค่า
กับผู้ป่วย) = ๒6 นาที (8.31%) 

- เครื่องตรวจ Lab chem ชำรุด 1 
เครื่อง (อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ
ทดแทน) - ประชุมหารือในทีมเมื่อวันที่ 
๒๔ ม.ค. ๒๕๒๖ และ ๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และทบทวนแผนภูมิสายธาร 
ในส่วนที่ยังเป็นส่วนขาดหรือช่วงเวลา
ระหว่างหน่วยงาน - วางแผนส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง Lean 

ดำเนินการตามขั้นตอน 
Lean ที่วางไว้ ทั้ง 8 
ขั้นตอน 

- 

5 จัดเก็บข้อมูลการเพื่อ
ประเมินผลหลังปรับกิจกรรม
บริการลดขั้นตอน ทุก 3 
เดือน 

กุมภาพันธ์-กันยายน 
2562 

กำหนดจัดเก็บรอบต่อไปคือ เมย.2562 และ กค.
2562 

- - รวมระยะเวลาใช้บริการ 
(เมย.2562) = 213 นาที 
- รวมระยะเวลาใช้บริการ 
(กค.2562) = 163 นาที  

ระยะเวลารอคอย Lab ยัง
ไม่ลดลงเท่าที่ควร เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนถ่ายระบบการ
ตรวจและรายงานผลจาก
ระบบเดิมไปสู่ระบบ LIS ทำ
ให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ
กับโปรแกรมเดิม 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 163 นาท ี



 

416 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ : 2 
วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นงนิตย์ ช่วยเจริญ โทรศัพท์ : 0816750236 อีเมล์ : nchouy8@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นงนิตย์ ช่วยเจริญ โทรศัพท์ : 0816750236 อีเมล์ : nchouy8@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน ภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์การสำรวจข้อมูล
สุขภาพ คัดกรองประเมินภาวะ
สุขภาพและค้นหาผู้มีความเสี่ยง 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2562 

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากจัดบริการตรวจสุขภาพ
บุคลากร รพ.อุตรดิตถ์ จำนวน 
1,957 คน แล้วเสร็จเมื่อ 28 
ก.พ. 2562 จึงอยู่ระหว่างเร่ง
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมิน BMI มากกว่า 25 = 629 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.59 

- 

2 วางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง 

มกราคม-มีนาคม 2562 จัดกิจกรรม”แข่งขันลดน้ำหนัก” 
หลังจากทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย แล้วเสร็จ 

กำหนดจัดบริการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในบุคลากร 
จำนวน 5วัน (วันที่ 19 , 21 , 
21 , 26 และ 27 มีค.2562 ) 

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลกร รพ.
อุตรดิตถ์พิชิต BMI - ประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรต้นแบบที่สามารถพิชิต BMI ได้
สำเร็จ - ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
ต้นแบบที่มีการติดตาม BMI ต่อเนื่อง - เวที
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนโดยผู้พิชิต BMI 
สำเร็จ ด้านอาหารและการออกกำลังกาย 

- 

3 จัดตั้งศูนย์สุขภาพวัยทำงานเพื่อให้
คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ 

มกราคม-กันยายน 2562 ได ้ เป ิดบร ิการศ ูนย ์ส ุขภาพวัย
ทำงาน ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

สถานที่คับแคบ ยังไม่เอื้อต่อการ
ใช้บริการ 

เปิดให้บริการต่อเนื่อง และส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าถึงได้เพิ่มขึ้น 

- 



 

417 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

มีนาคม 2562 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 19 , 21 , 
21 , 26 และ 27 มีค. 2562  

- บุคลากรเข้ารับการตรวจวัดสมรรถภาพทางกาย - 

5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายพร้อม
กันทุกหน่วยงาน ทุกวัน เวลา 
15.00 น. (10-15นาที) 

มกราคม-กันยายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเน ินก ิจกรรมโดยท ุกหน ่วยงานรับ
สัญญาณเพลงทางเสียงตามสายแล้วออก
กำลังกายพร้อมเพรียงกัน 

- 

6 จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง และปั่น
จักรยาน ในเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ทุกเดือน 

มกราคม-กันยายน 2562 กำหนดจัดกิจกรรม - ปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 
เม.ย. และ 29 มิ.ย. 2562 - ว่ิง
เพื่อสุขภาพ วันที่ 18 พ.ค. และ 
13 ก.ค. 2562 

- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง และปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ เดือน เมย.-สค.2562 
รวม 4 ครั้งเฉลี่ย 151 คน/ครั้ง 

- 

7 จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ทุกเย็น 
วันจันทร์-ศุกร์ 

มกราคม-กันยายน 2562 ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง มีผู้ร่วม
กิจกรรมวันละประมาณ 20 คน 

สถานที่คับแคบ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวัน - 

8 จัดกิจกรรมปรับสมดุลร่างกาย/
กิจกรรมเต้นซุมบ้า 

พฤษภาคม 2562 รอดำเนินการ - มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวัน - 

9 ติดตามและบันทึกการชั่ง
น้ำหนัก วัดรอบเอว ประเมิน 
BMI 

มีนาคม-กันยายน 2562 บุคลากร มี BMI อยู่ในเกณฑ์
ปกติ (น้อยกว่า 25) ร้อยละ 
67.27  

ยังไม่ครอบคลุม 100 % เนื่อง
การกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
ดังนั้น จะต้องใช้เวลาในการ
ดำเนินการติดตามรายบุคคลให้
ครบถ้วน 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมติดตาม น้ำหนัก 
วัดรอบเอว 1. พค. 62= 1796 คน (ร้อย
ละ 91.77) 2. มิ.ย. 62= 1579 คน 
(ร้อยละ 80.68) 3. กค. 62= 1725 คน 
(ร้อยละ 88.15) 4. สค. 62= 1734 คน 
(ร้อยละ 88.61) 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมยังไม่
ครอบคลุม 100% 

10 สรุปผลการดำเนินงาน และ
นำเสนอผู้บริหาร 

กันยายน 2562 - - บุคลากร รพ.อุตรดิตถ์ มี BMI ปกติเพิ ่มขึ้น       
1. พ.ค.62 ร้อยละ 0.38  
2. มิ.ย.62 ร้อยละ 4.27  
3. ก.ค.62 ร้อยละ 5.33  
4. ส.ค.62 ร้อยละ 6.16 

โอกาสพ ัฒนา ในป ี  2563 จะ
ดำเนินกิจกรรมต่อเนื ่อง เพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมการออกกำลังกาย 
ควบคู่กับการับประทานอาหาร ซึ่ง
จะส ่ งผลให ้  ฺBMI ในภาพรวม
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 6.16 



 

418 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด : นครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ : 3 
วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 07 พฤษภาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 24 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นวลทิพย์ เวสสะสุนทร โทรศัพท์ : 0866621627 อีเมล์ : telephone_room@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ. ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ โทรศัพท์ : 0846189848 อีเมล์ : kcopcode@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งบประมาณ : 7000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เชิญสื ่อมวลชนเข้ามารับฟังนโยบายการ
พัฒนาโรงพยาบาลและให ้วส ื ่อมวลชน
ส า ม า ร ถ ซ ั ก ถ า ม ป ั ญ ห า แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาโรงพยาบาล 

กุมภาพันธ์ สื่อมวลชนให้การสนับสนุนและเผยแพร่
นโยบายของโรงพยาบาล ได้เต็ม 100 
% ทำให้ประชาชนรับรู ้และรับทราบ
นโยบายของโรงพยาบาลได้มากขึ้น และ
สามารถนำไปสู่การลดระยะเวลารอคอย
ได้มากขึ้น 

ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค สื่อมวลชนให้การสนับสนุนและเผยแพร่
นโยบายของโรงพยาบาล ได้เต็ม 100 % 
ทำให ้ประชาชนร ับร ู ้ และร ับทราบ
นโยบายของโรงพยาบาลได้มากขึ้น และ
สามารถนำไปสู่การลดระยะเวลารอคอย
ได้มากขึ้น 

ไม่พบปัญหาอุปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 60 นาที 



 

419 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 
วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ประทิน ฮึงวัฒนากุล โทรศัพท์ : 02-528-4567 ต่อ 7502 อีเมล์ : b.a.n.k.pnk@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย พัฒนาภรณ์ คันทะสอน โทรศัพท์ : 02-528-4567 ต่อ 1835 อีเมล์ : eid_pnk@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมหารือในกลุ่มงานเภสัชกรรม ต.ค .61 - ก.ย. 62 มีนโยบายปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายยาใหม่ 
มีผลทำให้จำนวนผู้ส่งยาไปรษณีย์ลดลง 

ไม่มี ว่างแผนขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม ไม่มี 

2 ติดต่อขอข้อมูลท่ีไปรษณีย์นนทบุรีและ 
ที่ไปรษณีย์สาขาใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 ประสานงานเรื่องการเข้ามารับยาและ
การเบิกกล่องไปรษณีย์ 

เบอร์โทรติดต่อได้
ยาก, ไม่ค่อยรับสาย 

ไม่มี ไม่มี 

3 สอบถามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในการ
เข้าร่วมโครงการ 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 ผลตอบรับดี ไม่มี การดำเนินการก่อนเปิดโครงการแล้ว 
ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมในรอบนี้ 

ไม่มี 

4 วางแผน : อัตรากำลัง เครื่องมือ-อุปกรณ์ 
เขียนโครงการ เสนอผู้อำนวยการรพ. 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 อัตรากำลังและอุปกรณ์มีเพียงพอต่องาน
ในขณะนี้ 

ไม่มี อัตราการ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เพียงพอไท้ได้เขียนโครงการเพิ่มเติม 

ไม่มี 

5 ทดลองดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย 
ปรับให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสม 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 ในกลุ่มเป้าหมายดำเนินการได้ดีและ
กำลังขยายบริการในผู้ป่วยที่รับสิทธิต่างๆ 

ไม่มี ดำเนินการทดลองกลุ่มเป้าหมายใหม่
ให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสม 

ไม่มี 

6 ข ย า ย ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ใ ห ้ ค ร อ บ ค ลุ ม 
ประเมินผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบให้ดีย่ิงขึ้น 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 ขยายรับผู้ป่วยที่ส่งไปรษณีย์ในกลุ่มอื่น
นอกเหนือจกาที่ผู้มารับยา Refill 

ไม่มี ขยายการส่งไปรษณีย์ในกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มเติม เพื่อให้คนไข้ได้เข้าถึงบริการ 

ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ
ทำให้มีผู้สนใจส่งไปรษณีย์น้อย 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง



 

420 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด : นนทบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 27 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จริยา ผดุงพัฒโนดม โทรศัพท์ : 02-528-4567 ต่อ 3516 อีเมล์ : b.a.n.k.pnk@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย พัฒนาภรณ์ คันทะสอน โทรศัพท์ : 02-528-4567 ต่อ 1835 อีเมล์ : eid_pnk@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ งบประมาณ : 615000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้การ
สนับสนุนและอนุมัติให้ดำเนินการตามที่ร้อง
ขอ และร่วมพิจารณาการกำหนดคุณลักษณะ
และการเลือกใช้ เครื่องเตรียม, แยกประเภท, 
ตรวจวิเคราะห์และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ 
(Laboratory Automation System; LAS) 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 ควรพิจารณาการกำหนด
คุณลักษณะและการเลือกใช้ เครื่อง
เตรียมแยกประเภท ตรวจวิเคราะห์
และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ 
(Laboratory Automation 
System; LAS) ได้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

เครื่องมือมีขนาดใหญ่ ต้องใช้พื้นที่
มาก ดำเนินการปรับปรุงห้องใหม่ 
โดยทุบผนังห้อง 2 ห้อง รวมเป็น 
1 ห้อง รวมงานที่ใช้เครื่องอัตโนมัติ
ทั้งหมดมาปฏิบัติงานด้วยกัน ได้แก่ 
งานเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา 
โลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์  

ในรอบ 12 เดือนนี้ มีการใช้ LAS ในการ
ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 1.4 ล้านการทดลอง 
โดยพบว่ามีปริมาณมากขึ้น มากกว่าปี 
2561 ประมาณ 200,000 การทดลอง 
แต่ความรวมเร็วในการรายงานผลยังปฏิบัติ
ได้เช่นเดิม ระบบสามารถรองรับงานที่
เพิ่มข้ึนได้ 

ไม่มี 

2 คณะกรรมการด่านหน้าโดยมี ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และวิชาการเป็นประธาน มีคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องในงานบริการด่าน
หน้าทุกแผนกได้แก่ พยาบาล หัวหน้าห้อง
ตรวจต่างๆ ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ เจ้าหน้าที่เวช
ระเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งานรังสี

ต.ค .61 - ก.ย. 62 การขยายเวลาการให้บริการเจาะ
เลือดล่วงหน้าในวันหยุด (วันเสาร์
และวันอาทิตย์) เป ิดให้บร ิการ
เรียบร้อยแล้ว โดยให้บริการตั้งแต่
เ ว ล า  7.30 - 13.30 น .  จั ด
เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานทุกขั ้นตอน
ตั ้งแต่รับใบส่งตรวจ คีย์ข้อมูลส่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย 
ต้องอยู่เวรบ่อย 

ในการเปิดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้าในวัน
เสาร์-อาทิตย์ มีสถิติการให้บริการ คือ วัน
เสาร์ ประมาณ 350-400 คน วันอาทิตย์
ประมาณ 400-500 คน การจัดบริการเป็น
แบบ One Stop Service ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
การเงินและตรวจสอบสิทธิ์มาปฏิบัติงานที่
ห้องแล๊ป 

ไม่มี 



 

421 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เทคนิค เภสัชกร โภชนากร เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็น
ปัญหาและผลกระทบจากการเจาะเลือดและ
ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ล่าช้า 
และผู้รับบริการแออัดจึงมีมติให้มีการขยาย
เวลาการให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้าใน
วันหยุด ( วันเสาร์และวันอาทิตย์ ) 

ตรวจ เร ียกเจาะ เก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจ จะเล ือด ตรวจเล ือดตรวจ
ปัสสาวะ ทั้งสิ้น 15 คน มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสิทธิ 1 คน การเงิน 1 คน 
เพื่อให้เป็น one stop service สถิติ
ผู ้รับบริการวันเสาร์เฉลี่ย 350 คน 
วันอาทิตย์เฉลี่ย 420 คน  

3 บริษัทพี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทคู่ค้า
กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยจำหน่าย
น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
เคมีคลินิก (การตรวจหาปริมาณน้ำตาลใน
เลือด ปริมาณไขมัน ฯลฯ) และด้านโลหิต
วิทยา (การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
การแข็งตัวของเลือด) ได้นำเสนอเทคโนโลยี
เกีย่วกับเครื่องติดบาร์โค้ดที่หลอดเก็บตัวอย่าง
เลือด (BC ROBO) และระบบสายพานพร้อม
เครื่องปั่นตกตะกอนเซลล์เม็ดเลือด 
(Laboratory Automation System; LAS) 
โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือดังกล่าว อีกทั้ง
เป็นผู้สนับสนุนการอบรมหลักสูตร “ทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ LEAN LAS” เมื่อจบการอบรม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถนำทฤษฎี 
LEAN มาปรับปรุงกระบวนการทำงานจน
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 ผลการใช้เครื ่องติดบาร์โค้ดที่หลอด
เก็บตัวอย่างเลือด (BC ROBO) และ
ระบบสายพานพร ้อมเคร ื ่ องปั่ น
ต ก ต ะ ก อ น เ ซ ล ล ์ เ ม ็ ด เ ล ื อ ด 
(Laboratory Automation System; 
LAS) และจากการอบรมทฤษฎี LEAN 
สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน
จนสามารถลดระยะเวลารอคอยผลการ
ตรวจทางห ้ องปฏ ิ บ ั ต ิ การจาก 
121.30 นาที เหล ือเพ ียง 60.40 
นาที และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จาก 26 ข ั ้นตอนเหล ือเพ ียง 17 
ขั ้นตอน ความพึงพอใจผู ้รับบริการ 
จากร้อยละ 76 เพิ่มเป็นร้อยละ 87 
ผ ล ผ ล ิ ต จ า ก ก า ร ใ ช ้ ร ะ บ บ 
(productivity)มากขึ ้นชัดเจน ความ
ผิดพลาดจากการเจาะเลือดผิดคน 
ลดลงร้อยละ 98 

ต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับในการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการ LEAN เจ้าหน้าที่ต้อง
เปิดใจรับฟังและปฏิบัติ ซึ่งต้องมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานหลายจุด แต่เจ้าหน้าที่ทุก
คนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

การนำทฤษฎี LEAN มาปฏิบัติทำให้ขึ้นตอน
การทำงานลงได้จาก 26 ขั้นตอนเหลือ 17 
ขึ้นตอน ลดเวลารอคอยผลการตรวจจาก
ห้องปฏิบัติการจาก 121 นาที เหลือ 61 
นาที ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องรอนาน/ล่าช้า ไม่
พบผู้บริการเป็นลม ช็อกหมดสติหน้าห้อง
เจาะเลือด 

ไม่มี 

4 พยาบาลห้องตรวจต่างๆ เป็นผู้แนะนำให้
ผู้รับบริการมาเจาะเลือดล่วงหน้าในวันหยุด 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย ลด

ต.ค .61 - ก.ย. 62 พยาบาลห้องตรวจต่างๆ จะแนะนำ
ผู้รับบริการมาเจาะเลือดล่วงหน้าไว้
ได้ไม่เกิน 7 วัน ยกเว้นบางการทด

ผู้รับบริการไม่อ่านเอกสาร ติดธุระ
มาไม่ได้ ลืม 

พยาบาลห้องตรวจต่างๆ ให้คำแนะนำให้
ผู้รับบริการมาเจาะเลือดล่วงหน้าในวัดหยุด 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การรอคอยผล ผู้สูงอายุมีญาติพามาโดยไม่
ต้องลางาน สามารถมารับผลตรวจวิเคราะห์ใน
วันที่แพทย์นัด 

สอบที่ต้องใช้เวลานัดหมายนานกว่า
น ั ้น จะแนะนำเป ็นรายๆไป โดย
ห้องปฏิบ ัต ิการจ ัดทำเอกสารให้
พยาบาลแนบไปกับใบนัดพบแพทย์
และใบ Request เม ื ่อใกล ้ว ันนัด 
ผู ้ใช้บริการจะมาเจาะเลือดไว้ก่อน 
ห้องปฏิบัติการรับเจาะเลือดล่วงหน้า
ในวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย ์

ทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องลางาน เกิดความพึง
พอใจ ในการให้บริการมากขึ้น 

5 งานตรวจสอบสทิธิ จัดให้มีเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงานในวันที่เปิดเจาะเลือดล่วงหน้าเพื่อ
เปิดการใช้ข้อมูลของผู้รับบริการ การมาใช้
บริการและตรวจสอบสิทธิผู้มารับบริการ 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 งานตรวจสอบสิทธิ จัดเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงานที ่ห้องเจาะเลือด 1 คน 
เพื่อเปิด Visit Number (VN)การมา
ใช้บริการ ตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการ 
ณ วันนั้น เป็นการตรวจเช็คสิทธิ ซึ่ง
พบว ่ าม ีส ิทธ ิ เปล ี ่ ยน ใบส ่ งตั ว
หมดอายุ เป็นการป้องกันการสูญเสีย
รายได้ของโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง  

ไม่มี งานตรวจสอบสทิธิ์มาปฏิบัติงานในช่วงเช้า
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำให้
สามารถเช็คสิทธิการรักษาของผู้รับบริการได้
แบบ Real Time และให้คำแนะนำแก่
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

ไม่มี 

6 งานการเงิน จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใน
วันที่เปิดเจาะเลือดล่วงหน้า เพื่อเก็บค่าใช้จ่าย
จากผู้รับบริการ เพื่อให้จบกระบวนการแบบ 
One Stop Service 

ต.ค .61 - ก.ย. 62 งานการเงิน จัดให้มีเจ้าหน้าที ่มา
ปฏิบัติงานที ่ห้องเจาะเลือดทุกวัน
รวมท ั ้ ง เสาร์ -อาท ิตย ์  เพ ื ่ อให้
ผ ู ้ ร ับบร ิการสะดวก เน ื ่ องจาก
ผู้รับบริการต้องชำระค่าตรวจเลือด
ทันทีก่อนเข้าเจาะเลือด 

ไม่มี งานการเงินมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานช่วงเวลา 
1.00 น. จำนวน 1 คน เพ ื ่ออำนวยความ
สะดวกในการชำระเงิน และไม่เสียเวลาในการ
เดินไป-มาของผู้รับบริการ ก่อนเริ ่มโครงการ 
60 นาที สามารถจ่ายผลตรวจ 10-20 คน 
ผู้ป่วยใช้เวลาในการมาโรงพยาบาลประมาณ        
5 ชม. หลังจากเริ่มโครงการ 60 นาที สามารถ
จ่ายผลตรวจได้ 50-80 คน ในช่วง 08.30-
09.00 น. ผู้ป่วยใช้เวลาในการมาโรงพยาบาล
ประมาณ 2.20 ชม.  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 60 นาที



 

423 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา เขตสุขภาพที่ : 4 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อัญชลี คงสมบุญ โทรศัพท์ : 0917045290 อีเมล์ : mamunchalee@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม โทรศัพท์ : 0899012851 อีเมล์ : academic.ayh@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปว่ยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) ในคลินิกรักษ์ดวงใจ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : เพิ่มขึ้น หรือไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะทำงานสหสาขาวิชาชพี ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 1 6 ตุลาคม 2561  
ครั้งที่ 2 8 พฤศจิกายน 2561  
ครั้งที่ 3 4 กุมภาพันธ์ 2562 

- - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - ประชุมวางแผน
ทาง Line ทุกเดือน และเมื่อมีปัญหา 

- 

2 จัดทำโครงการ พฤศจิกายน2561-
มกราคม2562 

จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) 
ในคล ิน ิ กร ั กษ ์ ดวงใจ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 

- - - 

3 วางแผนการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วย  
- เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย เข้า-ออก 
จากคลินิก 
- ออกแบบกิจกรรม 

มกราคม-มิถุนายน 
2562 

- มีแนวทางการคัดเลือกผู้ป่วย เข้า-
ออก Heart Failure Clinic - จัดทำ
ข้อตกลงผู้เข้าร่วมโครงการ "คลินิก 
รักษ์ดวงใจ" 

- ขาดพื้นที่ในการทดสอบ 
6MWT  
-ขาดแคลนพยาบาล 

1.วางแผนเพิ่มวันตรวจ จากเดือนละ 1 ครั้ง 
เป็นเดือนละ 2 ครั้ง  
2.เตรียมปรับปรุงเอกสารใบลงประวัติแต่ละ 
Visit เพิ่มเติม 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ประเมินและติดตามผลการ
ดำเนินการเบื้องต้น 

กรกฎาคม 2562 - - 1.ประเมินผลการทำงานของหัวใจ 
(Echocardiography) ให้กับผู้ป่วยในรายที่
ปรับยาครบ  
2.ประเมินผลตัวชี้วัด  
   2.1การเปลี่ยนแปลง LVEF หลังผู้ป่วยเข้า
คลินิก 6-8 เดือน (18ราย) LVEF ดีข้ึน
มากกว่า 40% 13รายคิดเป็น (72.2%) 
60% ของผู้ป่วยหลังเข้าคลินิกสามารถเดิน
ขึ้นบันได 4 ขั้นได้  
   2.2การกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำด้วย
อาการหัวใจล้มเหลว (Heart failure) = 1 
คน (2ครั้ง) คิดเป็น 3.57%  
   2.3ER Visit (มาห้องฉุกเฉินด้วย Heart 
failure) =0 2.4อัตราเสียชีวิต = 1 ราย 
(3.57%) หมายเหตุ: ผู้ป่วยที่เสียชีวิต กู้ชีพ
ไปพบ นอนเสียชีวิตในกุฏิพระ 

- 

5 ขยายผลการดำเนินการสู่เครือข่าย 
(โรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงที่ยัง
ไม่มี Heart failure clinic) 

สิงหาคม-กันยายน 
2562 

- - หลังจากมาดูงานและได้รับคำแนะนำการเปิด 
Heart failure clinic ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล
พระนครศรีอยุธยา ทางโรงพยาบาลอ่างทอง และ
โรงพยาบาลนครนายก สามารถดำเนินการเปิด 
Heart failure clinic ได ้

- 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

กันยายน 2562 - - งาน Heart failure clinic จะประสบ
ความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย
อย่างยิ่ง สาเหตุที่ทำให้ Heart failure clinic 
ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสำเร็จ 
และเกิดขึ้นได้นั้น ในขณะที่ไม่มีแพทย์
โรคหัวใจ เกิดจากความตั้งใจ และร่วมมือ
ร่วมใจของทีมสหสาขาจริงๆ และยังสามารถ

1.มีพยาบาลประจำในหน่วย
โรคหัวใจ และใน Heart failure 
clinic เพียง 1 คน แก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีการนำพยาบาลเฉพาะ
ทางโรคหัวใจมาเป็น OT เสริม  
2.ยังขาดนักกายภาพบำบัดมา
ทำ 6mwt แก้ไขปัญหาโดยใช้
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เป็นแบบอย่างให้โรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่มี
แพทย์โรคหัวใจ กล้าที่จะเปิดคลินิกได้ และ
เกิดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยและ
ญาติได้รับประโยชน์สูงสุด 

พยาบาลเป็นผู้ทำ 6mwt และมี
โปรแกรมให้ผู้ป่วยทุกรายออก
กำลังกายเบื้องต้น โดยการแกว่ง
แขน วันละ 30 นาท ี

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 78.73 



 

426 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา เขตสุขภาพที่ : 4 
วันที่ส่งรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. ตรีธันว์ ศรีวิเชียร โทรศัพท์ : 0899012851 อีเมล์ : academic.ayh@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม โทรศัพท์ : 0899012851 อีเมล์ : academic.ayh@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ชวนฟิต พิชิตพุง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปี 2562 งบประมาณ : 35000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2562 

มีการจ ัดทำโครงการชวนฟิต พ ิช ิตพุง 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปี 2562 
เสนอผ ู ้บร ิหารและได ้ร ับการอน ุม ัติ
เรียบร้อย 

- ได้รับการอนุมัติให้สามารถดำเนินโครงการได้ ด้วยงบประมาณ 
35,000บาท 

- 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค
การดูแลตนเองด้วยการบริโภค
อาหาร และการออกกำลังกาย
เพื ่อควบคุมน้ำหนัก เพื ่อปรับ 
เปล ี ่ ยนพฤต ิ ก รรมส ุ ขภาพ
ผู้เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน 2562 - - 1.ประเมินความรู้รอบด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2 ส. 
จากการประเมินพบว่า  
   1.ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ ร้อยละ 74.24 อยู่ในระดับถูกต้อง  
   2.การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ ร้อยละ 70.91 อยู่ในระดับดี  
   3.การสื่อสารสุขภาพ ร้อยละ 62.09 อยู่ในระดับพอใช้  
   4.การจัดการตนเอง ร้อยละ65.72 อยู่ในระดับพอใช้  
   5.การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ร้อยละ 67.98 อยู่ในระดับพอใช้  
   6.การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ 60.94 อยู่ในระดับพอใช้  
   7.พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2 ส. ร้อยละ 74.98 อยู่ในระดับดี 
โดยแบ่งเป็น  

- 



 

427 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

      7.1 พฤติกรรมถูกต้องที่สุด/ดีมาก ร้อยละ 38.38  
      7.2 พฤติกรรมถูกต้อง/ดี ร้อยละ 27.27  
      7.3 พฤติกรรมถูกต้องบ้าง/พอใช้ ร้อยละ 32.32  
      7.4 พฤติกรรมไม่ถูกต้อง/ไม่ดี ร้อยละ 2.02  
   8.จากการประมวลผลข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และรอบเอว ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม พบว่า  
      8.1 น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (BMI ต่ำกว่า 18.5) ร้อยละ 1.5 
      8.2 น้ำหนักปกติ สมส่วน (BMI 18.5 – 22.9) ร้อยละ 16.7  
      8.3 น้ำหนักเกิน (BMI 23.0 – 24.9) ร้อยละ 10.6  
      8.4 โรคอ้วน (BMI 25.0 – 29.9) ร้อยละ 42.4  
      8.5 โรคอ้วนอันตราย (BMI มากกว่า 30) ร้อยละ 28.8  

3 ต ิดตามประเม ินผล 1, 3 เด ือน           
2 ครั้ง 

กรกฎาคม และ
กันยายน 2562 

- - จากการประมวลผลข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และรอบเอว หลังเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสังเขปได้ 66 คน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน พบว่า  
   1. น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (BMI ต่ำกว่า 18.5) ร้อยละ 4.5  
   2. น้ำหนักปกติ สมส่วน (BMI 18.5 – 22.9) ร้อยละ 18.2  
   3. น้ำหนักเกิน (BMI 23.0 – 24.9) ร้อยละ 6.1  
   4. โรคอ้วน (BMI 25.0 – 29.9) ร้อยละ 34.8  
   5. โรคอ้วนอันตราย (BMI มากกว่า 30) ร้อยละ 36.4 ซึ่งจากการ
สำรวจทำให้พบว่า มีจำนวนผู้ที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติ สมส่วน 
มากขึ้น จากเดิมร้อยละ 16.7 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ18.2  

 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 1.5 



 

428 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัด : สระบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นรากรณ์ นราธิกรณ์ฤทธิ์ โทรศัพท์ : 081-6373162 อีเมล์ : Naratikorn@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. อนันต์ กมลเนตร โทรศัพท์ : 081-3417373 อีเมล์ : akamolnate@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว งบประมาณ : 10000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รับบริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ในโครงการ ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561 ดำเนินการแล้ว ไม่พบปัญหา จำนวนผู้ที่บริจาคถุงผ้าเพิ่มมากขึ้นทำให้
ผู้ที่ไม่ได้เตรียมถุงผ้ามาจากบา้นสามารถ
นำมาใช้ใส่ยาได้ 

ไม่พบปัญหา 

2 จัดทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากร
ของโรงพยาบาลสระบุรี และผู้ป่วยผู้ใช้บริการ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
ความสำคัญของการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
แบบหูห้ิวที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการทุก
ช่องทาง ทั้งภายในและภายนอก 

ผู้รับบริการบางท่าน ไม่ทราบ
ข่าว และบางท่านไม่ได้นำถุง
ผ้าที่ได้รับไปกลับมาใช้ในการ
มารับบริการครั้งต่อไป 

ประชาชนรับรู้ และให้ความร่วมมือ
โครงการเป็นอย่างดี 

ไมพ่บปัญหา 

3 ประกาศนโยบายการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
แบบหูห้ิวในระยะยาว รพ.สระบุรี 

ส.ค. 2561 ประกาศใช้นโยบาย วันที่ 1 
สิงหาคม 2561  

ไม่พบปัญหา ประชาชนรับรู้ และร่วมมือ ไม่พบปัญหา 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

429 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัด : สระบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 
วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. อารักษ์ แก่นเพิ่ม โทรศัพท์ : 087-4160998 อีเมล์ : arrukkan@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. อนันต์ กมลเนตร โทรศัพท์ : 081-3417373 อีเมล์ : akamolnate@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบ Smart OPD โรงพยาบาลสระบุรี งบประมาณ : 330000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลระยะเวลาการรอ
คอยของโรงพยาบาล 

พ.ย. 2561 ลดระยะเวลารอคอย ไม่พบปัญหา ปรับขั้นตอนการรับบริการในบางช่วงเพื่อ
รองรับการใช้เครื่องจัดการคิวด้วยตู้อัตโนมัติ 

ไม่พบปัญหา 

2 ศึกษาดูงานระบบการจัดการคิวด้วยตู้
อัตโนมัติ รพ.ตรัง 

ธ.ค.2561 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ไม่พบปัญหา ดำเนินการแล้ว ไม่พบปัญหา 

3 สรุปผลการดูงาน ทบทวน กำหนด
แนวทางการดำเนินการ 

ม.ค.2562 สรุปผลการดำเนินการแล้ว ไม่พบปัญหา ทบทวน และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ไม่พบปัญหา 

4 เริ่มดำเนินการใช้งานระบบตู้อัตโนมัติ เม.ย.2562 สรุปผลการดำเนินการแล้ว ไม่พบปัญหา กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ และ
ดำเนินการการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 

ไม่พบปัญหา 

5 สรุปผลการดำเนินงาน  ก.ย.2562 - ร่างขอบเขตการทำงานของตู้อัตโนมัติ โดยให้
แต่ละบริษัทนำเสนอ  
- เสนอรูปแบบการทำงานของตู้อัตโนมัติ  
- สรุปวันและสถานที่ที่จะทดลองใช้ตู้อัตโนมัติ  

ไม่พบปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่อง และ
ทดสอบระบบการทำงาน 

ไม่พบปัญหา 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 93 นาที 



 

430 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัด : นครปฐม เขตสุขภาพที่ : 5 
วันที่ส่งรายงาน : 23 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 21 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อภิญญา ดีเอี่ยม โทรศัพท์ : 08 5142 9393 อีเมล์ : apinya_dee@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อภิญญา ดีเอี่ยม โทรศัพท์ : 08 5142 9393 อีเมล์ : apinya_dee@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โรงพยาบาลนครปฐม รักษ์โลก เลิกถุงพลาสติก งบประมาณ : 70000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องและจัดทำโครงการเสนอขอ
อนุมัติ 

พ.ค.61 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - 

2 จัดเตรียมสื่อ ป้าย เอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
ความรู้แก่ผู้รับบริการ โดยประสานกับงานเวชนิทัศน์ 

มิ.ย.61 - ก.ค.61 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการแล้วเสร็จและต่อเนื่อง - 

3 ดำเนินการจัดทำถุงผ้าในการรับยา มิ.ย.61 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการต่อเนื่อง และมีผู้มาบริจาคถุงผา้ - 
4 การดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ 

ระยะแรก ประกาศเชิญชวนให้ผู้รับบริการนำถุงผ้ามารับยาด้วย
ตนเองและรับบริจาคถุงผา้จากประชาชนทั่วไป 
ระยะที่ 2 ขยายการดำเนินการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพทางด่วน
ประกันสังคม Express Way Clinic และงานศูนย์สุขภาพใกล้
บา้นใกล้ใจ และPCC 3 แห่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ปฐมนครและพระปฐมเจดีย์ 

1 ก.ค.61 1 ส.ค.61 
1 ต.ค.61  

ดำเนินการแล้วเสร็จ การใช้ถุงผ้าในหอผู้ป่วยใน 
มีการใช้เป็นบางหน่วยงาน 
ยังไม่ครบทุกหน่วยงาน 

ดำเนินการแล้วเสร็จและต่อเนื่อง - 



 

431 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ระยะที่ 3 ใช้ถุงผ้าในทุกหน่วยงาน รวมทั้งหอผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลนครปฐม 

5 หอผู้ป่วยกระดูกหญิง ทำนวัตกรรม "กระดูกหญิงรักษ์โลก รัก
คุณ" ต่อยอดจากห้องยา จัดทำถุงผ้าจากผ้าห่อ set sterile ให้
ผู้ป่วยในใส่ยากลับบ้านและนำมาใส่ยาในครั้งต่อไป 

1 ต.ค.61 ดำเนินการแล้วเสร็จ
และต่อเนื่อง 

- ดำเนินการแล้วเสร็จและต่อเนื่อง - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

432 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัด : นครปฐม เขตสุขภาพที่ : 5 
วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อภิญญา ดีเอี่ยม โทรศัพท์ : 08 5142 9393 อีเมล์ : apinya_dee@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อภิญญา ดีเอี่ยม โทรศัพท์ : 08 5142 9393 อีเมล์ : apinya_dee@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : บริการด่านหน้า สร้างคุณค่าบริการ พัฒนางานต่อเนื่อง งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดระบบ one stop service จุดลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ 
ซักประวัติ คัดกรองอาการผู้ป่วยไว้จุดเดียวกัน และนำระบบ
คิวอัตโนมัติมาใช้ เพื่อสะดวกในการเข้าถึง 

ปี 2560 เป็นต้นไป ระยะเวลารอคอย โดยรวมลดลง 
30 นาที 

- ระยะเวลารอคอย โดยรวม ลดลง 
32 นาที 

- 

2 จัด Zone การให้บริการผู้ป่วยให้ชัดเจน ได้แก่ จุดคัดกรอง 
พื้นที่การเฝ้าระวังอาการในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง พื้นที่สำหรับการ
ทำ treatment และหัตถการ เพ่ือง่ายในการรับบริการและ
ให้บริการ และลดความแออัดบริเวณหน้าห้องอายุรกรรม 

ปี 60 เป็นต้นไป มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่ม
เสีียง สามารถเฝ้าระวัง จนไม่เกิด
อุบัติการณ์ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง
ขณะรอตรวจ 

- มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง สามารถเฝ้าระวังจนไม่เกิด
อุบัติการณ์ผู้ป่วยมีอการทรุดลง
ขณะรอตรวจ 

- 

3 ใช้ระบบคิวอัตโนมัติมาช่วยอำนวยความสะดวกในการรอเรียก
คิว ทั้งในจุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง หน้าห้องตรวจ ห้องเจาะ
เลือด และห้องยา เพื่อลดความสับสนและสามารถทราบ
สถานะการณ์รอคิว 

ปี 60 เป็นต้นไป ดำเนินการและพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

- ดำเนินการและพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

- 

4 จัดระบบ One stop service ที่ OPD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการผู้ป่วย ได้แก่  

ป2ี561 เป็นต้นไป ระยะเวลารอคอยรับบริการที่ 
OPD orthoล ดลง 

ปัจจุบันระบบคิวอัตโนมัติของ 
OPD orthoยังอยู่้ในระยะของ

ระยะเวลารอคอยรับบริการลดลง ปัจจุบันมีระบบควิ
อัตโนมัติ HYGGE 



 

433 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4.1 OPD ออร์โธปิดิกส์ (Smart OPD) สามารถลงทะเบียน
นัดจากที่บ้านได้ และลงทะเบียนตรวจรักษา รับยา ชำระเงิน 
ทีห่้องตรวจแบบครบวงจร  
4.2 OPD ทางด่วนประกันสังคม ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงสามารถลงทะเบียนรับการตรวจรักษา เจาะ
เลือด ชำระเงิน และรับยาที่ห้องตรวจแบบครบวงจร 

การปรับปรุงโปรแกรม ยังไม่
สามารถใช้ระบบการจองคิวมา
จากบ้านได้ 

มาใช้ในการจัดคิว
เข้าห้องตรวจ 

5 ลดขั้นตอนการให้บริการ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยและรับการ
รักษาได้รวดเร็ว 
5.1 ใช ้ระบบ Less paper ยกเลิกการใช้เวชระเบียน มาใช้ 
Medical record electronic file ผ่านระบบ Neo-hos (100% 
เมื่อ 30 มี.ค.61) 
5.2 ยกเลิกการใช้ฟิล์ม/การค้นฟิล์ม X-ray ปรับเป็นดูผลทางรังสี
วินิจฉัย ผ่านระบบ PACS 
5.3 เพิ่มช่องทางการดูผล/พิมพ์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ผ่านโปรแกรมการดูผล online (PCL, M lab) 
5.4 นำโปรแกรม Ez-hos มาใช้ในการทำงานในส่วนของการซัก
ประวัติ คัดกรองอาการ การบันทึกผลและการสั่งการรักษาของ
แพทย์ รวมไปถึงการนัดและรับยา 
5.5 Lean ระบบการให้บริการเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลารอ
คอย เช่น ระบบการฉีดยาต่อเนื่อง ระบบการนัดผ่าตัดห้องตรวจ
ศัลยกรรม ระบบการแจ้งผล pap smear ที ่ห้องตรวจนรีเวช 
ระบบการตรวจด้วยเครื ่องมือพิเศษ และการทำหัตถการห้อง
ตรวจตา ห ้ องตรวจ เด ็ ก  และห ้ องตรวจห ู  คอ จมู ก 
5.6 เพิ่มช่องทางการให้บริการผู้ป่วยนอก เพื่อลดความแออัดของ 
ผู้ป่วย ในเวลาราชการ ได้แก่ 
5.6.1 คลินิก NCD โรคไม่ติดต่อเรื ้อร ัง เบาหวาน ความดัน 
5.6.2 คลินิกนอกเวลาราชการ ช่วงเย็น เวลา 16.00 - 21.00 น. 

ปี 2561 เป็นต้นไป 5.1สามารถลดขั้นตอนการค้น
เวชระเบียน 5.2บุคคลากรให้
ความร่วมมือในการใช้โปรแกรม
การบันทึก EZ hos ,Neo hos, 
PACs,LAB online ทุกระดับ 
5.3 สามารถลดความแออัดของ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยนำู้
ผู้ป่วย เบาหวานความดันที่
สามารถควบคุมอาการได้กลับสู่
สถานพยาบาล เครือข่ายใน
ชุมชน  

โปรแกรม EZ hos มี
ข้อจำกัด ทำให้เกิดความ
ล่าช้าและล่มในบางครั้ง และ
ไม่สามารถตอบสนองการ
ทำงานได้ทั้งหมด จึงมี
แผนการเปลี่ยนแปลงเป็น
โปรแกรม PMKในเดือน
พฤษภาคม 2562 เพื่อให้
ตอบสนองการทำงานทั้ง
ระบบ 

5.1 สามารถลดขั้นตอนการค้น
เวชระเบียน 5.2 บุคลากรให้
ความร่วมมือในการใช้โปรแกรม
การบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ PMK,Neo 
hos,PACs, LAB online ทุก
ระดับ 5.3 สามารถลดความ
แออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
โดยนำผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน 
ทีส่ามารถควบคุมอาการได้กลับสู่
สถานพยาบาลเครือข่ายในชุมชน 

- 



 

434 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5.6.3 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) เวลา 
16.30 - 20.30 น. (เริ่ม 1 พ.ย.61) 
5.7 .ใช้ระบบ Refer back โดยส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่
กลับไปสู่ศูนย์สุขภาพชุมชน ได้แก่ CPU คลินิกหมอครอบครัว
ปฐมนคร และ รพช.เครือข่าย เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล 
5.8 พัฒนาระบบการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วย เพื่อคัดกรอง
ความเร่งด่วน คัดกรองการติดเชื้อ และเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ขณะรอตรวจ  

6 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ โดยให้
ผู้รับบริการ/ประชาชนมีส่วนร่วมในขณะรอตรวจ 
6.1 ด้านสุขภาพ ได้แก่ การสอนสุขศึกษา โภชนบำบัด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ
กิจกรรมมณีเวช 
6.2 ด้านจิตใจ ได้แก่ สวดมนต์ตอนเช้าทุกวันในทุกจุดบริการ 
และทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ ทุกวันศุกร์ 

ปี 2561 -ปัจจุบัน ดำเนินการเป็นประจำและอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - 

7 นำระบบคิวฮุกกะ HYGGE medication medication 
service Application เริ่มใช้ที่ OPD ออร์โธปิดิกส์ เพื่อ
ผู้รับบริการทราบขั้นตอนการรับบริการ และสามารถ Scan 
QR Code ทีจุ่ดบริการหรือดูรายละเอียดการเข้ารับบริการ
ของสถานพยาบาลได้ 

ม.ค.62 เป็นต้นไป ใช้โปรแกรมในการให้คิวผู้มารับ
บริการและอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ 

ยังไม่สามารถใช้โปรแกรมได้
ครบวงจร อยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ 

ใช้โปรแกรมระบบคิวผู้รับบริการที่
ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ และที่ห้อง
ยา สามารถเช ็คสถานะยาทาง
โทรศัพท์มือถือ และใช้บาร์โค้ด 
เช็คสถานะรับยาทีห่้องยา 

- 

8 นำ PMK System มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย พ.ค.62 อยู่ระหว่างการ Training 
เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องในแต่ละ
หน่วยงาน เริ่มนำมาใช้จริง ใน
เดือนพฤษภาคม 2562 

- อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนา
ระบบบริการผู้ป่วย 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 32 นาที 



 

435 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลราชบรุี จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 
วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 24 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กรกฎาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นพมาศ สุทธิวิรัช โทรศัพท์ : 032719600 อีเมล์ : rbhstrategy@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล  โทรศัพท์ : 0814446554 อีเมล์ : rbhosp@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบบริการด่านหน้าสู่ Smart Hospital งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณ
ด้านหน้าเป็นที่นั่งพักรอ 

ส.ค.-ต.ค.61 มีจุดบริการผู้รับบริการนั่งพัก
รอรับบริการ 

พื้นที่ห้องตรวจจำกัดอาคารตรวจโรค
เก่าม2ีชั้นพื้นที่ไม่พอเพียง ให้บริการ 
เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลไม่พอเพียง 

มีพื้นที่นั่งรอของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณ 
100 ที่นั่ง บริเวณด้านหน้าอาคาร
อำนวยการ 

- 

2 ลดการค้นประวัติเก่ามีระบบ
สแกนข้อมูลเดิมในคอมพิวเตอร์ 

ก.ย.60-เม.ย.62 ผู้ป่วยที่มารับบริการไม่ต้องรอ
ค้นประวัติเก่า 

ยังมีผู้ป่วยบางส่วนยังไม่สามารถ สแกน
ข้อมูลได้ครบ 

สแกนประวัติการตรวจรักษาได้มากกว่า 
80% 

ผู้ป่วยบางรายถือประวัติกลับบ้าน/บาง
แผนกส่งประวัติคืนไม่ครบ 

3 จัดจุดบริการวัดความดันโลหิต
ไว้ด้านหน้า 

ต.ค.-ก.ย. ผู้รับบริการสามารถวัดความดัน
โลหิตก่อนพบแพทย์ทุกราย 

ผู้ป่วยรถนั่ง เปลนอน ต้องการ พื้นที่ใน
การพักรอพบแพทย์ 

เพิ่มจำนวนเครื่องวัดโลหิตแบบสอดแขน
จำนวน 7 เครื่อง จัดพยาบาลประจำเพื่อ
ประเมินอาการผู้ป่วยรถนั่ง เปลนอน/จัด
พื้นที่สำหรับผู้ป่วยนั่งรถเปลนอนที่ต้อง
เฝ้าระวัง 

ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งขาดความรู้ความ
เข้าใจในการวัดความดันโลหิตด้วย
ตนเอง/ไม่สามารถจัดอัตรากำลัง
พยาบาลได้ทุกวัน 

4 จัดระบบคิว สามารถดูข้อมูล
จากจอทีวีหรือสมารท์โฟนเพื่อท
ราบเวลาการรับบริการ 

ต.ค.-ก.ย. ผู้รับบริการสามารถดูข้อมูล
จากใบคิว ใน QR Code เพื่อ
ทราบคิวในการพบแพทย์ 

ผู้รับบริการยังขาดความเข้าใจ ระบบ 
QR Code 

ดำเน ินการจ ัดระบบค ิวของห ้องตรวจ
ศัลยกรรมเป็นหน่วยงานนำร่องทำให้ผู้ป่วย
ทราบคิวตรวจและรู้เป้าหมายการรอคอย 

ผู้ป่วยบางส่วนยังไม่มั่นใจในระบบและยืน
รอหน้าห้องตรวจ/ระบบคิวยังไม่รองรับ



 

436 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผู้ป่วยไม่นัดทำให้ผู้ป่วยต้องรออยู่หน้า
ห้องตรวจ 

5 จัดบริการแพทย์เฉพาะทางออก
ตรวจทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย 

ต.ค.-ก.ย. ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์แต่ละ
สาขาได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย 

มีผู้รับบริการจำนวนมาก กำหนดจำนวนผู้ป่วยนัดแต่ละห้องตรวจ/
กระจายคลินิกพิเศษให้เปิดในช่วงบ่าย 

ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเลื่อนนัด
ออกไปได้อีกทำให้มีจำนวนผู้ป่วยนัด
ในแต่ละวันมากกว่ากำหนด/และ
ผู้ป่วยที่ผิดนัดขอพบแพทย์เพิ่มขึ้นอีก 

6 จัดระบบบริการนัดเหลื่อมเวลา ต.ค.-ก.ย. ผู้ป่วยนัดสามารถมาตรวจตาม
ช่วงเวลาที่นัด 

แพทย์ออกตรวจไม่ตรงตามช่วงเวลา
นัด เนื่องจากมีภารกิจ 

กำหนดเปิดให้ผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจ
ตั้งแต่ 7.00 น./ผู้ป่วยนัดมารับคิวตรวจ
ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที - 1 ชั่วโมง 
/ ให้บริการผู้ป่วยตามลำดับเวลานัด ไม่
ให้บริการผู้ป่วยนัดที่ยังไม่ถึงเวลา / จัด
เก้าอี้นั่งรอที่ด้านหน้าอาคาร 

ผู้ป่วยไม่มาตามช่วงเวลานัด ผู้ป่วยนัด 
10.00 และ 11.00 น.มาตั้งแต่ 
8.00 น.ผู้ป่วยนัด 9.00 น.มาช้ากว่า
เวลานัด ทำให้การกระจายของผู้ป่วย
ไม่ลื่นไหล 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

437 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลราชบรุี จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 
วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 01 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 16 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา โทรศัพท์ : 032719600 อีเมล์ : rbhstrategy@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย วิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล  โทรศัพท์ : 0814446554 อีเมล์ : rbhosp@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : รณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิล งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดอืน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดประกวดนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิล ธค.61 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวด นวัตกรรม ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่า
จะดำเนินการช่วงสิ้นปี 

- 

2 จัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากขยะรีไซเคิล มค.62 มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ด้านสถานที่และเวลาที่
เหมาะสม 

มีประชาชนในชุมชนไทยรามัญ
ลงชื่อให้ความสนใจ 

ด้านเวลา ต้องประชมเวลา 18.00 
น.เป็นต้นไปเนื่องจากสมาชิกชุมชน
เลิกงาน ทำให้มีเวลาน้อย 

3 การให้ความรู้ประชาชนในการลดปริมาณขยะ
โดยการทำน้ำหมัก EM , การคัดแยกขยะ 

มค.62 มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ด้านสถานที่และเวลาที่
เหมาะสม 

มีประชาชนในชุมชนไทยรามัญลง
ชื่อให้ความสนใจจำนวน 53 คน 

ด้านเวลา ต้องประชมเวลา 18.00 
น.เป็นต้นไปเนื่องจากสมาชิกชุมชน
เลิกงาน ทำให้มีเวลาน้อย 

4 การจัดซื้อตระแกรงเหล็กคัดแยกขยะเพิ่ม กพ.62 กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินงาน อุปกรณ์ไม่เพียงพอ จัดซื้อตะแกรงคัดแยกขยะเพิ่ม
อีก 10 ตะแกรง วางตามจุด
ต่างๆในโรงพยาบาล 

ผู้รับเหมาจัดส่งตะแกรงล่าช้า และ
ทาสีตะแกรงผิดต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัด : สมุทรสาคร เขตสุขภาพที่ : 5 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. วิฑูรย์ กิตติพิชัย โทรศัพท์ : 034427099  อีเมล์ : skhplan@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย รัตนา หุ่นภู่ โทรศัพท์ : 034427099 ต่อ 2202 อีเมล์ : skhplan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดบริการผู้ป่วยเพื่อสนับสนุน Smart Hospital งบประมาณ : 850000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ระบบคิวหน้าห้องตรวจโรค  
เน้นให้ผู้รับบริการทราบสถานะ 
/ระยะเวลารอคอย เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจใน
ระบบ และวางแผนจัดการกิจธ
ระส่วนตัวได้ 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

-วางแผนออกแบบระบบแล้วอยู ่ระหว่าง
ขั้นตอนการเตรียมจัดหาครุภัณฑ์ /กำหนด
แผนกบร ิการเป ้าหมายในระยะแรก -
ป ร ะ ช ุ ม แ ล ก เ ป ล ี ่ ย น เ ร ี ย น ร ู ้ กั บ 
ผู้พัฒนาโปรแกรมแล้ว 2 ครั้ง  
- ร่างขั้นตอนการให้บริการ และการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ 

-จำนวนผู้รับบริการมาก และ
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Flow) ในแต่
ละแผนกยังมีความแตกต่างกัน 

ติดตั้งหน้าจอ และโปรแกรมแสดง
หมายเลขคิว โดยนำร่องที่ห้องตรวจ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิส์ และห้องตรวจ
ประกันสังคม มีผู้ป่วยที่แผนกตรวจและ
ได้รับประโยชน์จากคิวทั้งสองห้อง
ประมาณวันละ 450-550 ราย หรือ
ประมาณร้อยละ 30 ของผู้รับบริการ
ทั้งหมด จากการสอบถามพบว่ามีความ
พึงพอใจที่ทราบสถานการรอคอย 
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลที่ห้อง
ตรวจอบัติเหตุฉุกเฉิน มีการคัดแยก
ประเภทผู้ป่วย ลำดับการตรวจ สร้าง
ความเข้าใจและความพึงพอใจในการรอ
รับบริการ 

ในการขยายไปที่แผนกอื่นๆ อยู่
ในช่วงจัดหาครุภัณฑ์เพิ ่มเติม 
รวมถึงต้องจัดระบบการแสดงผล
ให้สัมพันธ์กับกระบวนการหน้า
ห ้ อ งตรวจ  หร ื อ  Flow ที่ มี
ลักษณะงานเฉพาะทางของแต่ละ
ห้องตรวจ เช่น คิวที่ต้องไปเจาะ
เลือด คิว เอกซเรย์ ต่อเป็นต้น 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 การสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
เพื่อนำสรุปผลการรักษาของ
ผู้ป่วยแต่ละรายเข้าสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ 
เชื่อมต่อกับส่วนที่มีการ Key in 
ได้ เพิ่มความสะดวกในการค้น
คืนประวัติการรักษาที่จะนำมา
วางแผนการรักษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร 

มีนาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

-เริ่มดำเนินการ Scan ผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 
ก.พ.2562 เพื่อจัดเก็บอย่างเป้นระบบใน
ฐานข้อมูล (ณ 15 ก.พ.62 มีประวัติผู้ป่วย
ในจาก Summary Chart แล้วประมาณ 
5,200 รายซ ึ ่ งทำให ้ประว ัต ิผู้ ป ่ วยใน
เชื ่อมโยงกับส่วนที ่มีการ Key in ได้ครบ 
100 เปอร์เซ็นต์)  
-กำลังอยู่ในช่วงทบทวนและปรับปรุงระบบ
พัฒนา วิธีการ นำข้อมูลที ่จ ัดเก็บมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนดูแลผุ ้ป ่วย ซึ่ง
แพทย์สามารถเรียกประวัติเก่าดูได้สะดวก
ขึ้น และข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

- ดำเนินการ Scan เวชระเบียนผู้ป่วยใน
แล ้วเสร ็จ และดำเน ินการต ่อเน ื ่อง 
สามารถค้นคืนด้วยโปรแกรมที่ต่อเชื่อม
กับระบบ HIS หลัก ไม่ต้องเสียเวลาการ
ค้นเวชระเบียนเดิม และแพทย์สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาเดิมกับสถานการ
เจ็บป่วยปัจจุบันได้ ห้องเวชระเบียน
ยกเลิกการเก็บเวชระเบียนบนชั ้นเก็บ 
และกระจายจุดให้บริการไปตามพื ้นที่
อาคารที่มีแผนกตรวจ ผู้ป่วยสามารถยื่น
บัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนส่งตรวจได้
ท ี ่ จ ุ ดใกล ้ เค ี ยงก ับแผนกตรวจ ลด
ระยะเวลารอคอยเวชระเบียนลงเฉลี่ยราย
ละ 15 นาท ี

ไม่มี 

3 ระบบ electronic Chart  
จัดเก็บและแสดงผลข้อมูลที่
จำเป็นของผู้ป่วยขณะให้การ
รักษา เช่น สัญญาณชีพ ผ่าน 
หน้าจอของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
บันทึกจัดเก็บเป็นประวัติการ
รักษาที่ใช้ดูแนวโน้ม
ความก้าวหน้าของการรักษาได้
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การ
วินิจฉัย การวางแผนการรักษา
ทำได้รวดเร็วและประสบ
ผลสำเร็จมากขึ้น 

มีนาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

- ประชุมวางแผน เพื่อกำหนดขอบเขต 
และนำข้อมูลต่างๆไปศึกษาแนวทางที่
โรงพยาบาลจะดำเนินการได้ในระยะ
ต่อไป 

- เพื่อวิเคราะห์หน้างาน และ 
Flow แล้วพบว่า ในบางแผนก
อาจจะมีความซับซ้อนของ
ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยมาก จึง
ต้องใช้เวลาในการออกแบบ
กระบวนการพอสมควร 

อยู่ระหว่างดำเนินการ (ศึกษาและ
ออกแบบซอฟแวร์ การวางแผนจดัหา
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการ
ออกแบบระบบให้เชื่อมโยงกับ HIS ทั้ง
ทางด้านการใช้งานและการแสดงผล) 

- การวางแผนจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ต้อง
จัดทำโครงการ ซ่ึงโรงพยาล
กำลังศึกษาความเหมาะสมของ
คุณลักษณะเฉพาะ รวมถึงการ
วางแผนงบประมาณรองรับ  
- ระบบบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลยังมีความ
หลากหลายและเฉพาะทาง จึง
ต้องใช้เวลาในการออกแบบ
ระบบให้สอดคล้องกับ Flow 
และความพึงพอใจของบุคากร
ผู้ใช้งานด้วย 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 15 นาที 



 

440 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด : สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 
วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 26 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน : 14 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 19 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ปฤษณา เปล่งอารมณ์ โทรศัพท์ : 0898362519 อีเมล์ : caba.2508@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นางชะบา ธรรมวิชิต โทรศัพท์ : 0877594244 อีเมล์ : caba.2508@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : Smart Hospital รพ.เจ้าพระยายมราช ปี 2562 งบประมาณ : 1284100 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ลดระยะเวลาในการรับบริการของผู้ป่วย 
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ปรับปรุงให้
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562 

ระยะเวลารอคอย ระยะเวลารอ
เวชระเบียนลดลงจาก 26.02 
นาทีเหลือ 12.59 นาที 

- ระยะเวลารอคอยพยาบาล
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ซักประวัติลงในคอมพิวเตอร์ยัง
ช้าและเจ้าหน้าที่บางท่านอายุ
ม า ก  - ร ะยะ เ วล า รอตรวจ
เพิ่มขึ้นเพราะยังมีปัญหาไม่พบ
ภ า พ  Scan OPD โ ด ย ร ว ม
ระยะเวลาในการรับบริการของ
ผู้ป่วยมากขึ้นการแก้ปัญหา มี
การ set ระบบการตรวจสอบ 
vitsit ที่ Scan โดยห้องบัตรโดย
ตรวจสอบจำนวนนำเข้าภาพ 
OPD Scan เปรียบเทียบจำนวน
ที่ห้องตรวจส่งมา Scan และทีม

1.ไม่มีการรอคอยเวชระเบียน/
จาก 12.59 นาทีเหลือ 0 นาที 
เนื่องจากใช้ระบบ Scan OPD 
Card เข้ามาใช้ทั้งระบบ 2.
ระยะเวลารอยาเฉลี่ย เดือน มิ.ย. 
62 = 22 นาที เดือน ก.ค. 62 
= 19 นาที เนื่องจากการแยก
แผนก/คลินิก เพื่อกระจายจุดรับ
ยาลดความแออัด และคอขวด 
โดยคลินิกพิเศษอายุรกรรมจะ
ให้บริการ ชั้น 1 คลินิกจิตเวช ไต 
เปิดบริการชั้น 3 และคลินิกตา 
หู คอ จมูก จะเปิดบริการ ชั้น 4 
3.ระยะเวลารอคอยการสั่งยา

ปัญหาการหาภาพ Scan 
OPD ไม่พบ เนื่องจากเพิ่ม
ระบบการตรวจสอบบัตรที่ 
Scan ระหว่างห้องตรวจกับ
ห้องบัตรทั้งก่อนและหลัง 
Scan  



 

441 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สารสนเทศตรวจสอบ OPD Scan 
ซ้ำ - แพทย์สั ่งยาในระบบ LAN 
ไม่ทำเครื่องหมายในช่องรับยาทำ
ให้มีการตรวจสอบว่าผู ้ป่วยรับ
ใบสั่งยาช้า 

ของแพทย์ลดลง เนื่องจากแพทย์
สั่งมาโดย Computer มากขึ้น 
4.ปัญหาการหาภาพ Scan OPD 
ไม่พบ เนื่องจากเพิ่มระบบการ
ตรวจสอบบัตรที่ Scan ระหว่าง
ห้องตรวจกับห้องบัตรทั้งก่อน
และหลัง Scan 5.แผนพัฒนาใน
ปี 2563 5.1 ใช้ระบบคิว ผ่าน
ทาง Application เข้ามาใช้ใน
ระบบบริการ 5.2 วางระบบเปิด 
Visit/check สิทธิ์ หน้าห้องตรวจ
แต่ละชั้น เพ่ือลดความแออัดหน้า
ห้องบัตร 5.3 ผู้ป่วยสามารถ
เข้าถึงระบบบริการโดยการ
ตรวจสอบทาง Website การ 
Scan Bar code ว่าตนเองถึง
สถานะขั้นตอนไหน ในช่วงของ
การบริการ และช่วยให้
ประชาสัมพันธ์ได้ตรวจสอบ
ขั้นตอนและแจ้งผู้ป่วยได้รู้ว่าอยู่
ขั้นตอนไหน ช่วยให้ Flow ไม่
ติดขัดหรือล่าช้า 

2 ความพึงพอใจผู้รับบริการที่ OPD เพิ่มข้ึน 1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562 

ความพึงพอใจผู้รับบริการที่ 
OPD เพิ่มมากขึ้น  

-ไม่ม-ี ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 
2559 = 85.71% ป ี  2561 = 
86.70% ป ี  2562 = 85.08% 
หมายเหตุ ความพึงพอใจลดลง 
เนื ่องจากมีการเปลี ่ยนแปลงเป็น
ระบบ Less Paper อาจทำให้เกิด

1.ความพึงพอใจ ปี 2562 
ลดลงจากปี 2561 เนื่องจาก
เปลี่ยนระบบ less paper  
2.ผู้ป่วยยังไม่เข้าใจขั้นตอน 
ระบบ less paper ไม่ต้องมี
ประวัติผู้ป่วยและตามผล Lab  



 

442 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ขั ้นตอนระยะแรกเก ิดความไม่
สะดวกต่อผู ้ร ับบริการ สรุปผล
ดำเนินงานรอบ 12 เด ือน สรุป
ระยะ เวลารอคอยของ  OPD          
เฉลี่ย Non investigation ครั้งที ่1 
71.67 นาท ีครั้งที2่ 67.82 นาท ี
investigation ครั ้งที่  1 119.40 
นาที  คร ั ้ งท ี ่  2 113.69 นาที  
ประชาส ั มพ ันธ ์ ข ั ้ นตอนการ
ให้บริการไม่มีประวัติผู้ป่วยไม่มีผล 
Lab ผ ู ้ป ่ วยมาย ื ่นใบนำทางที่
พยาบาลคัดกรองเลยและรอตรวจ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 6 นาที 



 

443 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด : สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 
วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน : 10 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 19 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุมลฑา แตงโต โทรศัพท์ : 0813005792 อีเมล์ : caba.2508@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นางชะบา ธรรมวิชิต โทรศัพท์ : 0877594244 อีเมล์ : caba.2508@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช งบประมาณ : 106200 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาบุคลากร 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  
1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ระดับ 
1.3 จัดประชุม/อบรมให้ความรู้เรื่องระบบโลจิ
สติกส์แก่หน่วยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ภายในโรงพยาบาล 
1.4 มีระบบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการจัดตั้งระบบโล
จิสติกส์ภายในโรงพยาบาล 

มกราคม 2562 - 
มีนาคม 2562 

ตามคำสั่งโรงพยาบาลเจ้าพระยา
ยมราช ที่ 52/2562 ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2562 รอกำหนด
วันจากวิทยากร และรออบรม
เดือน เมษายน 2562  

-ไม่ม-ี  1.1.ตามคำสัง่โรงพยาบาล เจ้าพระยายม
ราช ที่ 52/2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2562 1.2.ตามคำสั่งโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช ที่ 52/2562 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2562 1.3.ประชุมชีแ้จงเรื่อง
การบริหารจัดการผ้า 1.4.ได้ที่ปรึกษาคือ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องการ
จัดการผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลตากสิน เรื่อง 
central supply  

ข้อ 1.1 -ไม่มี-  
ข้อ 1.2 -ไม่มี-  
ข้อ 1.3 -ไม่มี-  
ข้อ 1.4 -ไม่มี- 

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง 
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์
ด้วยโปรแกรม INVS โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผ่านในการอบรมในปี 2561 

กุมภาพันธ์ 2562 , 
มิถุนายน 2562 

ีอยู่ในระหว่างขั้นตอน รออบรม
เดือนเมษายน 2562  

-ไม่ม-ี  2.1. จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว กำลัง
ดำเนินการ กำลังพัฒนาเชื่อมต่อ 2.2. กำลัง
ดำเนินการ 2.3.พัฒนาโปรแกรมและทดลอง 
ใช้งานเชื่อมต่อกัน 

ข้อ 2.1 -ไม่มี-  
ข้อ 2.2 -ไม่มี-  
ข้อ 2.3 ต้องดำเนินการ
ควบคู่กับระบบเก่าด้วย  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.2 การใช้ระบบบาร์โค้ด 
2.3 การพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อใช้งาน 

3 พัฒนาระบบวิชาการและงานวิจัยนวัตกรรม กันยายน 2562 ดำเนินการให้ความรู้เบื้องต้นใน
การทำผลงาน 

-ไม่ม-ี มีการพัฒนาระบบป้องกันแพ้ยาซ้ำ โดย
โปรแกรม ADR-Yom โดยใช้ชื่อยาจาก
ฐานข้อมูลบัญชียา เท่านั้น พบว่า - ชื่อยาที่
แพ้ตรงกับฐานข้อมูลบัญชียา และการเลือก 
ห้ามสั่ง ใช้ยาที่แพ้ เท่ากับ 100% - แพ้ยา
ซ้ำจากชื่อยาที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลบัญชียา 
และจากการ ไม่เลือก ห้ามสั่งใช้ยาที่แพ้ 
เท่ากับ 0 - สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ 100% 
และได้พัฒนาปรับเพิ่มข้อมูล การแพ้ยาเดิม
บนหน้าจอทำให้ ตรวจสอบได้ 

ช่วงแรกที่พัฒนาไม่
สามารถเห็นข้อมูลการแพ้
ยาของผู้ป่วยจึงทำให้เกิด
การบันทึกซ้ำ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด : จันทบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 01 เมษายน 2562 รอบ 12 เดือน : 25 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กรกฎาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ปัณรสี เรืองผดุง โทรศัพท์ : 039-319619 อีเมล์ : panarasri.ru@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์ พิพัฒน์ คงทรัพย์ โทรศัพท์ : 0635398795 อีเมล์ : pkongsap@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการเฝ้าระวังสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลพระปกเกล้า งบประมาณ : 1196348 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากร 
1.1) ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  
1.2) ตรวจสุขภาพประจำปี 
1.3) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
จากการปฏิบัติงาน 
1.4) คัดกรองวัณโรคในบุคลากร 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

1. กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากร 1.1) ตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าทำงาน - ร้อยละ 100 (77/77 
) 1.2) ตรวจสุขภาพประจำปี - ร้อยละ 39.1 
(903/2309) 1.3) ตรวจสุขภาพตามปัจจัย
เสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 1.3.1) ตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการได้ยิน -รอดำเนินการตามแผน 
1.3.2) ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น -
ร้อยละ 40.3 (27/67 คน) 1.3.3) ตรวจคัด
กรองสมรรถภาพปอด -รอดำเนินการตามแผน 
1.4.คัดกรองวัณโรคในบุคลากร - ร้อยละ 42.9 
(991/2309)  

1.3) พื้นที่ไม่เหมาะสมใน
การให้บริการ รอการ
ปรับปรุง 

1.1) ร้อยละ 100(149/149 คน)  
1.2) ร้อยละ 89.27 (2,056/2,303 คน)  
1.3) ร้อยละ 53.3 (144 /270คน) ได้รับ
การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน การ
มองเห็น และปอด 1.3) ร้อยละ100 
(126/126) ได้รับการตรวจทางชีวเคมี ตาม
ปัจจัยเสี่ยงจากงาน  
1.4) ร้อยละ 80.24 (1,848/2,303 คน) 

- 

2 กิจกรรมเฝ้าระวัง สร้างเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคการบาดเจ็บและ
อ ุ บ ั ต ิ เ ห ต ุ จ า ก ก า ร ท ำ ง า น 

ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

2.กิจกรรมเฝ้าระวัง สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม
ป้องกันโรคการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน 2.1) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากร

- 2.1) Hep B=334 คน / Varicella = 
20คน 2.1) MMR=512 คน /ไข้หวัด
ใหญ่ =1,294 คน 2.2) Focus group = 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.1) สร ้างเสร ิมภ ูม ิค ุ ้มก ันโรคแก่
บ ุคลากรกลุ ่มเส ี ่ยง (4 วัคซีนตาม
มาตรฐาน) 
2.2) สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกด้าน
พฤติกรรมสุขภาพและความปลอดภัย
ใน การทำงาน 
2.3) สอบสวนโรค การบาดเจ็บและ
อุบัติเหตุ จากการทำงาน 
2.4) สอบสวนโรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด ้วยวัคซีน ในบุคลากรและจัดทำ
ระบบเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่สัมผัสโรค 

กลุ่มเสี่ยง (4 วัคซีนตามมาตรฐาน) - ไข้สุกใส 
(กลุ่มเสี่ยง ) = 189 คน - หัด/หัดเยอรมัน/คาง
ทูม(กลุ่มเสี่ยง+ ผู้สัมผัส) = 338 คน - ไวรัสตับ
อักเสบบี (ทุกคน) = 301 คน - ไข้หวัดใหญ่ (ทุก
คน) = รอวัคซีนสนับสนุน 2.2 สร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุกด้านพฤติกรรมสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทำงาน = 2 ครั้ง/2 หน่วยงาน 
2.3) สอบสวนโรค การบาดเจ็บและ อุบัติเหตุ 
จากการทำงาน 2.3.1) สอบสวนการบาดเจ็บ/
อุบัติเหตุ = 6 คน / 6ครั้ง 2.3.2) สอบสวนโรค
จากการทำงาน = 7 คน/ครั้ง 2.4) สอบสวน
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ในบุคลากรและ
จัดทำระบบ เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่สัมผัสโรค = 24 
คน/24 ครั้ง  

3 หน่วยงาน 2.3) อุบัติเหตุจากการทำงาน 
ร้อยละ 0.28 (7/2,482 คน) 2.4) 
บุคลากรที่เจ็บปว่ยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน ร้อยละ 0.6 (17 /2,484 คน) 

3 กิจกรรมเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 
3.1) ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
บุคลากร (มีแผน WALK THOUGH 
SURVEY ) 
3.2) ตรวจประเมินสภาพแวดล้อม
ในการทำงานด้วยเครื่องมืออาชีวสุข
ศาสตร์ 

ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

3.กิจกรรมเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3.1) ประเมินความเสี่ยงสุขภาพบุคลากร (มีแผน 
WALK THOUGH SURVEY = 38 หน่วยงาน 
3.2) ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ด้วยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ - ตรวจวัดแสง = 
38 หน่วยงาน /512 จุด - ตรวจวัดเสียง = 2
หน่วย/2 จุด - ตรวจวัดความร้อน = 3 
หน่วยงาน/4 จุด 

- - มีแผนการดำเนินงานและมีผลรายงานผล
การตรวจวัด 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด : จันทบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 กรกฎาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ทันตแพทย์หญิง สุภร ตันตินิรามัย โทรศัพท์ : 03931966 อีเมล์ : faiandmint6581@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์ พิพัฒน์ คงทรัพย์ โทรศัพท์ : 0635398795 อีเมล์ : pkongsap@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานรับบัตรคิว และตรวจคัด
กรองผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 07.00 น. 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

-ช่วยลดระยะการรอคอยของ
คนไข้ ทำให้คนไข้ได้รับบัตรคิว
เร็วขึ้น -ลดขั้นตอนและอำนวย
ความสะดวกให้ผู้ป่วยในการมา
ติดต่อขอรับบริการ 

- -ผู้ป่วยได้รับการแจกบัตรคิว
เร็วขึ้น ทำให้ระยะเวลาการรอ
คอยในการมารอรับบัตรคิว
ลดลง -ผู้ป่วยรับบริการทันตก
รรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน ถอน
ฟัน ขูดหินปูน ฯลฯ ได้รับการ
รักษาตามความต้องการภายใน
เช้าวันนั้น 

-ผู้ป่วยที่มาเกินจำนวนคิวจากที่
ห้องฟันกำหนดจะได้รับการตรวจ
และแนะนำ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินจะ
ได้รับการรักษาทันที -ผู้ป่วยที่ใช้
สิทธิ์เบิกจ่ายตรง,ประกันสังคม,
ชำระเงิน จะได้รับการตรวจ
ประเมิน และนัดทำที่คลินิกทันต 
กรรมนอกเวลาราชการ 

2 ผู้ป่วยรับบริการตามประเภทการให้บริการแยกเป็น 
ดังนี้ 
2.1) ผู้ป่วยนัดรับบริการรักษาเฉพาะทางทันตกรรม 
2.2) ผู้ป่วยรับบริการทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน 
ถอนฟัน ตรวจสุขภาพฟันทั่วไป ฯลฯ 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

-คนไข้นัด ได้รับการตรวจตาม
เวลานัดและรวดเร็วขึ้น 

- -ผู้ป่วยนัดเฉพาะทางทันตกรรม
มีระยะเวลารอคอยไม่เกิน 20 
นาที -ผู้ป่วยทั่วไประยะเวลารอ
คอยลดลงประมาณ 35 นาที 

-ผู้ป่วยนัดที่มาไม่ตรงเวลานัดทำ
ให้มีผลกระทบต่อผู้ป่วยรายต่อไป 
-ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
ระหว่างการรักษา เช่น รากฟันหัก 
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลารอคอย
ของผู้ป่วยรายต่อไป 



 

448 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 จัดเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนการให้บริการผู้ป่วย 
และ นัดหมายรับการรักษาต่อหลังจากรับบริการ
แล้ว ซึ่งเดิมใช้ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่อยู่แต่ละห้องตรวจ
เป็นผู้ดำเนินการ ทำให้เกิดความล่าช้าในการับผู้ป่วย
คิวต่อไปเข้าไปรับบริการต่อในห้องให้บริการ 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

-ผู้ช่วยจะนำใบสั่งยา และใบนัด
มาให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทำ
การลงข้อมูล เพื่อที่จะเรียก
ผู้ป่วยคิวต่อไปเข้ารับการ
บริการในห้องบริการได้รวดเร็ว
ข้ึน 

1.คอมพิวเตอร์และเครื่อง
ปริ้นใบนัดคนไข้ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน เนื่องจากต้อง
คีย์ข้อมูลและลงวันนัดหมาย
ให้คนไข้โดยใช้เครื่องคอมฯ
เครื่องเดียวกัน  
2.กรณีเคาน์เตอร์มีคนไข้มา
ติดต่อจำนวนมากอาจทำให้
คนไข้ได้รับใบสั่งยาหรือใบนัด
หมายล่าช้า 

-ผู้ช่วยทันตแพทย์สามารถ
ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น -
ห้องที่ทำ Lean (ห้อง
1,3,8,10,11) สามารถเรยีก
ผู้ป่วยคนต่อไปเข้ารับการรักษา
เร็วขึ้น 

-ผู้ป่วยนำใบสั่งยามายื่นให้
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ทำการลง
ข้อมูลในระบบ PPK 11 อาจเกิด
การล่าช้าถ้าหากมีคนไข้มาติดต่อ
ประสานงานจำนวนมาก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบันทึกเวลาการ
ทำ Lean 

4 ติดตามประเมินผล เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยการ
ตรวจรักษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบต่อไป 

ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 

ระยะเวลาการรอคอยของ
คนไข้OPD และคนไข้นัดลดลง 

- ระยะเวลาการรอคอยของ
ผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยทั่วไปลดลง 

-หากพบการรักษาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และในกรณีที่ต้องเปลี่ยน
แผนการรักษาจะทำให้เวลาการ
รอคอยเปลี่ยนแปลงไป 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 30 นาที 



 

449 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด : ฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ธีระยศ ปุณโณทก โทรศัพท์ : 038814375 ต่อ 3329 อีเมล์ : saravut_11@yahoo.co.th 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย จำเนียร วงษ์ศรีแก้ว โทรศัพท์ : 038814375 ต่อ 3325 อีเมล์ : saravut_11@yahoo.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา (Green Hospital) งบประมาณ : 41840 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กำหนดแนวทางปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้ว(กำหนดแนวทางจัดการ ขยะ 4 
ประเภท) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 

ไม่มี ดำเนินการต่อเนื่องและเพิ่มการจัดการมูลฝอย
รีไซเคิลอย่างมีระบบชัดเจน 

ไม่มี 

2 ประกาศนโยบายโรงพยาบาลสี
เขียว (Green Hospital) 

มกราคม 2562 ดำเนินการแล้ว (ตามมาตรการ 6 ข้อ) เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2562 

การรับรู้ของ บุคลากร  สร้างความเข้าใจการรับรู้ของบุคลากรเพิ่มเติม
ทุกหน่วยงาน 

ไม่มี 

3 ดำเนินการตามแผน กุมภาพันธ์-กันยายน 2562 ระหว่างดำเนินการ 1.ประชาสัมพันธ์ ขอความ
ร่วมมือ 2.กำหนดจุดคัดแยกขยะ 11 จุด 

ไม่มี ประชาสัมพันธ์และกำหนดจุดคัดแยกขยะให้
ชัดเจนต่อเนื่อง 

ไม่มี 

4 ควบคุมกำกับ และติดตาม
ประเมินผล 

มีนาคม-กันยายน 2562 ระหว่างประเมินผล 1.การรวบรวมและคัดแยก
ขยะท่ีถูกต้องตามมาตรฐาน) 

ไม่มี การดำเนินการเป้นไปตามมาตรบานถูกต้อง ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 6 มาตรการ 



 

450 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัด : ฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ภาสวัฒน์ บุญจันทร์ โทรศัพท์ : 038814375 ต่อ 1104 อีเมล์ : saravut_11@yahoo.co.th 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย จำเนียร วงษ์ศรีแก้ว โทรศัพท์ : 038814375 ต่อ 3325 อีเมล์ : saravut_11@yahoo.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ : 2552098 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 61-
กันยายน 2561 

ดำเนินการแล้ว และขอขยายโครงการ
และงบประมาณ ตุลาคม 2562 

ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 ประชาสัมพันธ์โครงการ คัดกรอง
กลุ่มเป้าหมาย 

ตุลาคม 2561 - 
พฤศจิกายน 2561 

ดำเนินการแล้ว -คัดกรองเป้าหมาย
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเขตอำเภอ
เมือง จำนวน 6 รุ่นๆละ135 คน  

ข้อมูลไม่นิ่ง ซ้ำซ้อน ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 ดำเนินการกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD 

ธันวาคม 2561 - 
กุมภาพันธ์ 2562 

-ระยะที่ 1 พ.ค.-ก.ย.61 -ระยะที่ 2 
ธ.ค.61-ก.พ.62 

การติดตามกลุ่มเป้าหมาย 
ย้ายที่อยู่ 

ดำเนินจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วาง
ไว้ 

ไม่มี 

4 ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผล
โครงการ 

มีนาคม - กันยายน 
2562 

ระหว่างติดตามประเมินผล 
กลุ่มเป้าหมายดีขึ้น /ปกติ 

ไม่มี การดำเนินการติดตามผลเสร็จสิ้น
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายที่ติดตาม
ประเมินผลน้อยกว่าที่ประเมินไว้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 6 กิจกรรม



 

451 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชลบรุี จังหวัด : ชลบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 11 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ธัญพิมน ประเสริฐผล โทรศัพท์ : 038932130 อีเมล์ : prasertpol_l@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ชัยญา ตันเต็ง โทรศัพท์ : 038931929 อีเมล์ : yod_2555@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 
ณ แหล่งกำเนิด 

ต.ค.2561-ก.ย.2562 ม ี ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ค ั ด แ ย ก ข ย ะ                     
ณ แหล่งกำเนิด (หอผู้ป่วย) โดยแบ่งขยะ
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรี
ไซเคิล ขยะเคมีบำบัด และขยะติดเชื้อ 

มีการทิ้งขยะผิดประเภทอยู่
บ้างเนื่องจากบริษัททำความ
สะอาดมีการเปลี่ยนแม่บ้าน 

มีการดำเนินการคัดแยกขยะ ณ 
แหล่งกำเนิด (หอผู้ป่วย) โดยแบ่งขยะเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 
ขยะเคมีบำบัด และขยะติดเชื้อ 

ไม่มี 

2 รณรงค์คัดแยกขยะงานผู้ป่วยนอก ต.ค.2561-ก.ย.2562 ระหว่างขออนุมัติจัดหาถังขยะสำหรับ
ตั้งวางบริเวณพื้นที่ภายนอกหอผู้ป่วย 
(คลินิกผู้ป่วยนอก และพื้นที่ส่วนกลาง) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการจัดหาถังขยะทั่วไปและถังขยะรี
ไซเคิลสำหรับตั้งวางบริเวณส่วนกลางและ
บริเวณคลินิกผู้ป่วยนอกต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสามารถแยกทิ้งขยะ
ได้ตามประเภทของถังที่ระบุได้ชัดเจน รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 19 จุด (38 ใบ) 

ยังมีการทิ้งขยะทั่วไปลง
ในถังขยะรไีซเคิลอยู่บ้าง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 2 มาตรการ 



 

452 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชลบรุี จังหวัด : ชลบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ธีระ ศิวดุล โทรศัพท์ : 0805718333 อีเมล์ : siwadune@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ชัยญา ตันเต็ง โทรศัพท์ : 038931929 อีเมล์ : yod_2555@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาโปรแกรมโรงพยาบาลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดหาผู้พัฒนาระบบ ต.ค.61-ม.ค.62 ระหว่างดำเนินการโดยการสนับสนุน
จาก ธนาคารกสกิรไทย 

ระหว่างดำเนินการ จัดระบบคิวผ่าน App. CBH PLUS โดยทำร่วมกับ K bank 
ดำเนินการแล้วใน OPD อายุรกรรม และเดือนสิงหาคม 2562 
ขยายเพิ่มไปที่ Lab, X-ray, ยา, การเงิน วันที่ 9 กันยายน 
2562 มีแผนเปิดตัวการใช้ Application เป็นทางการ โดย
เชิญสื่อมวลชลร่วมงาน สรุป app cbh plus 1. ผู้ป่วยสามารถ
ตรวจสอบสิทธิการรักษา ผ่าน web สปสช โดยตรง ทำให้ได้
สิทธิที่ถูกต้องแน่นอน 2. ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนตรวจ ด้วย
ตนเอง ไม่ต้องไปห้องบัตร มีระบบเตือนการนัดหมาย ก่อนวัน
นัด 1 วัน 3 .single queue ผู้ป่วยได้รับคิวหลังลงทะเบียน 
ผ่าน app และใช้คิวดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเข้าใช้บริการจนเสร็จสิ้น
กระบวนการดูแลรักษา และเป็นคิว เชื่อมต่อ HIS โดยไร้
รอยต่อ 4. มี PHR personal health record บน app ผู้ป่วย
ทราบ ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ. ข้อมูลการใช้ยา การแพ้ยา. 
การวินิจฉัยของตนเอง 5 .มีระบบ E payment บน app 

ระยะเริม่ ผู้รับบริการ
บางกลุ่มยังใหม่กับ
การใช้ App. 



 

453 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เชื่อมโยง บัตรเครดิต. บัตรเดบิด กับ app ทำให้สะดวกในการ
ชำระเงิน  

2 สำรวจรูปแบบความ
ต้องการ 

ม.ค.62-มี.ค.62 ระหว่างดำเนินการโดยการสนับสนุน
จากธนาคารกสิกรไทย 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการออกแบบให้ผู้รับบริการ สามารถเสนอความคิดเห็น
หรือความต้องการ ผ่าน QR code ผู้รับผิดชอบสามารถดู
ข้อมูลและรายงานผู้บริหารได้เป็น Real time จาก QR code 
และได้นำความคิดเห็น ความต้องการของผู้รับบริการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาจุดให้บริการหลายส่วน เช่น เตรียมย้าย OPD 
ศัลยกรรม, ปรับ Flowและจุดบริการของ Lab, OPD การเพิ่ม
จำนวนห้องน้ำผู้ป่วยให้เพียงพอและสอดคล้องกับผู้ป่วย  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 21 นาที



 

454 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด : ปราจีนบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่ โทรศัพท์ : 0981949941 อีเมล์ : njamyoo@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่ โทรศัพท์ : 0981949941 อีเมล์ : njamyoo@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 5000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ "ทำความ
สะอาดอาคารสถานที่,ทาสีปรับปรุง
ภูมิทัศน์,ปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้" 

มกราคม 2562-
กันยายน 2562 

ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.ทำความสะอาดอาคาร
สถานที่ รอบ รพ. 2.ทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เส้นทางจราจร รอบ รพ. 3.ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่
สีเขียว และตกแต่งสวนดูแลต้นไม้ 4.ดูแลและ
กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ในส่วนบริการคนไข้ 
และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 

ไม่มี ทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ,ทาสีเส้นจราจรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์,ปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ คว่ำกระถาง อ่างโอ่ง 
เพื่อขจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 

ไม่มี 

2 กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก "ถุงผ้ามารับยา" 

มกราคม 2562-
กันยายน 2562 

ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก "นำ
ถุงผ้ามารับยา" ประกาศรับบริจาคถุงผ้าที่ไม่ได้
ประโยชน์ นำมามอบให้กับ ทาง รพ.เพื่อ มอบ
ให้กับผู้มารับบริการได้ใส่ยากลับบ้าน 

ไม่มี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก "พับถุง
ใส่ยาจากกระดาษเหลือใช้" ประกาศรับบริจาคถุง
ผ้าที่ไม่ได้ประโยชน์ นำมามอบให้กับ ทาง รพ.เพื่อ 
มอบให้กับผู้มารับบริการได้ใส่ยากลับบ้าน 

ไม่มี 

3 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ "จัดตั้ง
ธนาคารขยะ" 

มกราคม 2562-
กันยายน 2562 

จัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการสร้าง
รายได้ และลดค่าใช้จ่าย ในการกำจัดขยะ และ

ไม่มี พัฒนาระบบการคัดแยกขยะให้มีความละเอียดมาก
ขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทักษะบุคลากรในการ

ไม่มี 



 

455 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

รณรงค์ให้ผู้มารับบริการให้ความใส่ใจในการลด
ขยะในชุมชน หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง่ายๆ 
ตามหลัก 3R 

ดำเนินงานและ อีกท้ังยังสามารถสร้างรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 2 มาตรการ 



 

456 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด : ปราจีนบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่ โทรศัพท์ : 0981949941 อีเมล์ : njamyoo@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ณัฐวุฒิฑ์ จำอยู่ โทรศัพท์ : 0981949941 อีเมล์ : njamyoo@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปีงบประมาณ 
2562 

งบประมาณ : 5000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมปรับระบบงานบริการ เพื่อลด
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการ
ของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยาลดลง 

มกราคม 2562 - 
กันยายน 2562 

ได้เริ่มนำระบบ คิว และระบบ HOS XP ซึ่งจะ
เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในวันที่ 25 มีนาคม 
2562 ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ในทุกส่วนบริการ 
ทำให้การส่งต่อข้อมูลของผู้มารับบริการไปยัง
ส่วนต่างๆ ได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น โดยขณะนี้อยู่ในส่วน
ของการอบรมผู้ใช้งานระบบ และได้ดำเนินการ
ออกแบบผังส่วนงานบริการแผนกต่างๆ ของ 
OPD ใหม่ เพื่อให้แต่ล่ะกระบวนงานบริการของ
แต่ละแผนก ลื่นไหล ไปอย่างราบรื่น เพ่ือเป็นการ
ลดขั้นตอนตั้งแต่ยื่นบัตร จนถึงรับยา ลดเวลา
บริการให้น้อยที่สุด อีกทั้งเพิ่มความสวยงามใน
ส่วนของ OPD อีกทางหนึ่งด้วย 

ไม่มี จัดบริการ ทำโอพีดี การ์ด ด้วยตนเอง ผ่าน
ระบบตู้อัตโนมัติ "ตู้คีย์ออส" เพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบบริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ทันสมัย ลดขั้นตอนและระยะเวลา
การรอคอย อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบาย
การลดใช้กระดาษแบบยั่งยืนและเพิ่มความ
สวยงามในพื้นที่บริการ 

ไม่มี 



 

457 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 กิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อให้
ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ได้มีทักษะในการ
อพยพหนีไฟ เพื่อป้องกันและลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยได้ 

มีนาคม 2562 ได้ดำเนินการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น ในวันที่ 
7 มีนาคม 2562 มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
ทั้งสิ้น 116 คน ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึง
วิธีการใช้ถังดับเพลิง ประเภทของการเกิดเพลิง
ไหม ้วิธีการดับเพลิงเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิง
ประเภทต่างๆ และรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน รพ. 

ไม่มี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี เพื่อ
พัฒนาทักษะความรู้ให้แก้เจ้าหน้าที่ และ
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกรณีฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจาก
ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุสาหกรรม
เป็นจำนวนมาก 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 30 นาที 



 

458 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลระยอง จังหวัด : ระยอง เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. ณัฏฐิญา ศิิริธรรม โทรศัพท์ : 0830605858 อีเมล์ : suntreeh@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง มัณฑณา ธงทองทิพย์ โทรศัพท์ : 0895446391 อีเมล์ : mantana2505@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : SMART OPD งบประมาณ : 200000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 Pre-Dx Phase(ช่วงก่อนเปิด VN) 
เป้าหมาย ไม่เกิน 20 นาที ≥80% ( ใน
ราย Walk in ) 
1.เพิ่มสถานที่จอดรถ เพื่อผู้ป่วยไม่ต้อง
เสียเวลาหาที่จอดรถและมาก่อนเวลานัด
หมายนาน 
2.จัดทำป้ายบอกสถานที่ ประชาสัมพันธ์
จุดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตามจุดต่างๆ 

พค.2561-ปัจจบุัน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลา 
27.92 นาที 1.จัดหาสถานที่จอดรถ
เพิ่มท่ีบริเวณเนินอุไร สวนศรีเมืองให้แก่
ผู้รับบริการ และมีรถรับส่งต่อมายัง
โรงพยาบาล โดยปัจจุบันมีผู้ไปใช้บริการ
เฉลี่ย 20 คนั/วัน 2.ป้ายบอกสถานที่ 
อยู่ในช่วงกิจกรรมคิดดำเนินการใหม่ 

1.ผู้ป่วยบางรายมาตั้งแต่เช้า
เนื่องจากบุตรนำส่งแล้วไป
ทำงานต่อ หลังเลิกงานมารับ
กลับบ้าน ทำให้มีระยะเวลารอ
คอยนาน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
ระยะเวลาเฉลี่ย 28.34 นาที ไม่เกิน 
20 นาที คิดเป็น ร้อยละ 52.55  

-การซักประวัติผู้ป่วยต้อง
รอญาติ กรณีที่ผู้ป่วยไม่
สามารถให้ข้อมูลได้ -จัดที่
จอดรถไว้รองรับ แต่ญาติ
นำรถไปจอดน้อย เฉลี่ย 
18 คัน/วัน  

2 Dx Phase (เปิด VN – ปิด VN) 
เป้าหมาย ไม่เกิน 60 นาที ≥ 80 % 
1.ตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเองก่อนพบ
แพทย์ 
2.สร้างระบบแสดงสถานะ การรับบริการ
โดยเชื่อมกับ Application 

มค.2560-ปัจจบุัน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 
กรณี ในกรณี Walk in ใช้ระยะเวลา 
152.40 นาที ในกรณีมีใบนัด ใช้
ระยะเวลา 174.58 นาที 1.ศูนย์สิทธิ
จะตรวจสอบและอนุมัติสิทธิให้ผู้ป่วยนัด
ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันที่ผู้ป่วยนัด 

1.เนื่องจากมีผู้มารับบริการมาก 
บางครั้งอาจทำให้ตู้ตรวจสอบ
สิทธิทำงานไม่ทัน เกิดการชำรุด
บางครั้ง 2.สร้างความเข้าใจ
และการทำงานของระบบแก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 
2 กรณี -กรณี Walk in ใช้ระยะเวลา 
126.17 นาที -กรณีมีใบนัด ใช้
ระยะเวลา 128.14 นาที  

- 



 

459 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.กระตุ้นการมาตรงเวลาของแพทย์โดยให้ 
Reward 
4.สร้างระบบแพทย์นัดเองและสั่งใบนัด
เองเพื่อลดระยะเวลารอคอยใบนัด 
5.สร้างระบบแพทย์สั่งใบเจาะเลือดได้เอง 
โดยการSet การเจาะเลือดเป็น Group 
เพื่อการสั่งที่ง่ายและรวดเร็ว 
6.สร้างระบบใบนำทางรวมอยู่ใน OPD 
Card เพื่อทราบขั้นตอนการบริการและ
Paperless 

ยกเว้น มาก่อนนัด ผิดนัด หรือ Refer 
แต่สามารถตรวจสอบสิทธิได้เองที่ตู้
ตรวจสอบสิทธ ิ2.ติดต่อระบบ Health 
Connect มาช่วยในขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในช่วงดำเนินการ แก้ไข
บางส่วน และอยู่ในช่วงดำเนินการจัดซื้อ 
3.ดำเนินการเก็บข้อมูล ให้รางวัล มอบ
ประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้มาตรงต่อ
เวลา 4.ระบบแพทย์นัดเองของ OPD 
เริ่มมีการนำร่องที่แผนกอายุรกรรม ซ่ึง
แพทย์สามารถนัดได้เองแล้ว 30 – 50 
% 5.การออกใบนัดสั่งเจาะเลือดอยู่
ในช่วงดำเนินการ จัดGroup Request 
Lab เพื่อสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน 
6.สร้างระบบใบนำทางรวมอยู่ใน OPD 
Card อยู่ในช่วงดำเนินการออกแบบ 
และ Set เข้าระบบ SSB 

3.ผู้บริหารมีนโยบายกระตุ้นให้
แพทย์มาตรวจให้ตรงเวลา 4.
แผนกอายุรกรรมนำร่องในการ
ออกใบนัด มีการพยายามให้
แพทย์ออกใบนัดได้เอง ให้ครบ 
100 % แต่ด้วยจำนวนมีผู้มา
รับบริการมาก และยังขาด
ความคล่องตัวในการออกใบนัด
อยู ่5.อยู่ในช่วงจัด Group 
Lab ให้เหมาะสมคลอบคลุมกับ
โรค และการนำไปเพิ่มในระบบ 
SSB 6.อยู่ในช่วงออกแบบ และ
เพิ่มลงในโปรแกรม SSB 

3 Post Dx Phase(ปิด VN- รับยา) 
เป้าหมาย ไม่เกิน 40 นาที ≥ 80 % 
1.ห้องยาวางแผนจัดยารอตามระบบ SSB 
ลดระยะเวลารอคอยในการยื่นใบสั่งยา 
2.ระบบการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการและแสดงผลข้อมูลแบบ real 
time 

มค.2562-ปัจจบุัน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 
กรณี ในกรณี Walk in ใช้ระยะเวลา 
32.55 นาที ในกรณีมีใบนัด ใช้
ระยะเวลา 25.45 นาที 1.ที่ผ่าน
ดำเนินการจัดยาตามใบสั่งยา เมื่อผู้ป่วย
มายื่นใบสั่งยา แต่ในอนาคตวางแผน 
เมื่อแพทย์สั่งยาและนัดเข้าระบบได้มาก
ขึ้น ห้องยาจะสามารถจัดยาได้จากระบบ 
SSB ก่อนที่ผู้ป่วยจะมายื่นใบสั่งยา 

1.แพทย์ยังออกใบนัด ใบสั่งยา
เขา้ระบบไม่ครบ 100 % 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 
2 กรณี -กรณี Walk in ใช้ระยะเวลา 
32.11 นาที -กรณีมีใบนัด ใช้
ระยะเวลา 38.21 นาที  

กรณีมีใบนัด ใช้ระยะเวลา
เพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณ
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 187 นาท ี



 

460 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลระยอง จังหวัด : ระยอง เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เฉลา ลิขิต โทรศัพท์ : 0863755979 อีเมล์ : tonmosso@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง มัณฑณา ธงทองทิพย์ โทรศัพท์ : 0895446391 อีเมล์ : mantana2505@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : สุขภาพดี ชีวีมีสุข งบประมาณ : 100000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 3 อ. 2 ส. ม.ค.62-ก.ย.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่พบปัญหา -จากผลการสำรวจสุขภาพ
ประจำปี 2562 จำนวน 
1,570ราย พบว่ามีผู้ที่มีภาวะ
ค่า BMI เกินมาตรฐาน (≥25 
kg/m) อยู่จำนวน 531 ราย 
คิดเป็น ร้อยละ 33.82 -จัดทำ
โครงการลดพุง ลดโรค ลด
น้ำหนัก ให้แก่บุคลากรที่มีค่า
BMI เกินมาตรฐาน ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. 
ในปีงบประมาณ 2563  

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพ 
ประจำปีสำหรับเจ้าหน้าที่ เริ่ม
ดำเนินตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ต้องรอ
หน่วยงานที่ดำเนินการสรุปผล
การตรวจสุขภาพประมาณ ครึ่ง
เดือน  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างดำเนินงาน



 

461 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัด : สมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 07 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 19 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว พิมพ์วไล จุฬาพิมพ์พันธุ์ โทรศัพท์ : 089-887833 อีเมล์ : pimwlalai_fai@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ศิริรัตน์ เกี้ยมรอด โทรศัพท์ : 0815641466 อีเมล์ : Sirirat_smpk@hotmaail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  งบประมาณ : 3000000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ให้แก่ 
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
สมุทรปราการ โรงพยาบาลชุมชน และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในจังหวัด
สมุทรปราการ จำนวน 200 คน วันที่ 30 
ตุลาคม 2561 

30 ตุลาคม 2561 1. จากการจัดการอบรม เจ้าหน้าที่สามารถ
ประเมินผู้ป่วยได้เร็วขึ้น 2. มีการประเมิน
ความพร้อมในการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐานในแต่
ละหน่วยงาน 

อบรมได้ไม่ครอบคุมกับ
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
บางส่วนต้องปฏบิัติงาน  

- บุคลากรในรพ.สามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการ
รอดชีวิตเพิ่มขึ้น 

- 

2 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ให้แก่ 
ประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ เช่น เทศบาล โรงงาน 
โรงเรียน และออกบูธงานกาชาดจังหวัด 
โดยจัดทีมออกไปอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จำนวน 2,000 คน 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

1. จัดอบรมที่ กรมประมง วันที่ 21 พ.ย. 
61 จำนวน 90 คน 2. จัดอบรมที่ บ. GPV 
วันที่ 19 ธ.ค. 61 จำนวน 90 คน 3. จัด
อบรมที่ ศาลแขวงสมุทรปราการ วันที่ 9 
มี.ค. 62 จำนวน 100 คน 4.จัดอบรมที่ 
เทศบาลบางปู วนัที่ 5 มิ.ย. 61 จำนวน 60 
คน 5. จัดอบรมที่ มูลนิธิและอาสาสมัคร รุ่น

- 1. งานกาชาดนมัสการพระสมุทรเจดีย์ 1-8 
พ.ย. 61 จำนวน 400 คน 2. องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเสาธง 18 ธ.ค. 61 
จำนวน 50 คน 3. เทศบาลตำบลสำโรงหนือ 
24 ธ.ค. 61 จำนวน 100 คน 4. องค์การบ
รารส่วนตำบลบางแก้ว 30 ธ.ค. จำนวน 
100 คน 5. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโก
บอลบริการธุรกิจ 11 มี.ค. 62 จำนวน 

- 



 

462 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ที่ 5, 6, จำนวนรุ่นละ 100 คน วันที่ 8, 
10, มิ.ย. 61 27, 28 ต.ค. 61 

100 คน 6. เจ้าหน้าที่ รพ.สมุทรปราการ 
27 ม๊.ค. 62 จำนวน 80 คน 7 เจ้าหน้าที่
แผนกทันตกรรม 20 มิ.ย. 62 จำนวน 20 
คน 8. สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ 24 
มิ.ย.62 จำนวน 20 คน 9. ชมรมนักเรียนที่
เทศบาลบางปู 8 ส.ค.62 จำนวน 150 คน  

3 การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย
วิกฤตในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาล
สมุทรปราการ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

30 ตุลาคม 2561  - เครื่อง AED Training จำนวน 2 เครื่อง – 
หุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต จำนวน 1 
เครื่อง - เครื่อง ENG Monitor จำนวน 1 
เครื่อง - เครื่องวัดความดัน 2 เครื่อง 

- -มีการใช้เครื่อง AED Training และหุ่น CPR 
สำหรับฝึกสอนทั้งในและนอกโรงพยาบาล
สมุทรปราการ - เครือง EKG monitor และ
เครื่องวัด BP ใช้ในหอผู้ป่วย  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม 



 

463 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัด : สมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ : 6 
วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พยอม มณีพฤกษ์ โทรศัพท์ : 086 - 1015604 อีเมล์ : payom.manee@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ศิริรัตน์ เกี้ยมรอด โทรศัพท์ : 0815641466 อีเมล์ : Sirirat_smpk@hotmaail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการชุมชนนักปฏิบัติด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ : 226400 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมกลุ่มย่อย CoP เพื่อ
จัดทำผลงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทุก 2 เดือน  

(เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2561 – เดือนกันยายน 25 

ประชุมกลุ่มย่อยทุก 2 เดือน 
จำนวน 7 CoP จาก 10 CoP 
คิดเป็น 70%  

บาง CoP ผลการดำเนินงาน
ประสบผลสำเร็จ ยังงไม่พบ
ปัญหาจึงไม่มีการประชุม บาง 
CoP ประชุมไม่ครบ 3 ครั้ง 

- ประชุมกลุ่มย่อย COPs ทุก 2 
เดือน จำนวน7 COPs - ประชุม
ทุก 3 เดือน จำนวน 3 COPs  

ไม่มีการเขียน Timeline ที่
ชัดเจนทำให้ไม่สามารถ
ประชุมได้ตามที่กำหนด 

2 ประชุมกลุ่มใหญ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความสำเร็จระหว่าง CoP และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
ติดตามผลดำเนินงาน ทุก 6 เดือน  

มีนาคม และ สิงหาคม 2562 จัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง 
แลกเปลี่ยนไม่ครบทุก CoP ให้
แลกเปลี่ยนเฉพาะ CoP ที่มี
ผลงาน 

วาระการประชุมมีเนื้อหา
จำนวนมาก 

- จัดประชุมกลุ่มใหญ่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง COPs จำนวน 2 
ครั้ง - มีการนำแนวปฏิบัติ หรือ
มาตรฐานที่COPs ใด้พัฒนาขึ้น ลง
ในระบบ Intranet ของ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ  

-  

3 จัดอบรม เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อ
สร้างภาพลักษณท์ี่ดีขององค์กร จำนวน 3 
รุ่น รุ่นละ 100 คน  

มกราคม กุมภาพันธ์ และ
มีนาคม 2562 

ยกเลิกกิจกรรม ไปรวมกับ
โครงการอื่น 

- ยกเลิกกิจกรรม -  



 

464 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 กิจกรรมที่ 4 มหกรรมนำเสนอผลงาน  สิงหาคม 2562 วางแผนจัดการประชุม วันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 

- -จัดโครงการมหกรรมคุณภาพ
ทางการพยาบาล วันที่ 2 พ.ค. 
2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิม
พระเกียรติทรงครองราชย์ 60 ปี 
มีจำนวนผลงานทั้งหมด 19 
ผลงาน มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน COPs จำนวน 4 
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 21 ของ
ผลงาน 

- วางแผนให้ทุก COPs มี
ผลงานนวัตกรรมทางการ
พยาบาลปีละ 1เรื่อง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 1 เรื่อง แต่ยังไม่มีการนำมาใช้



 

465 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ : 7 
วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 24 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ร่มฉัตร คุณรักษ์  โทรศัพท์ : 0815458410 อีเมล์ : rainning1229@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สายฝน กาดนอก โทรศัพท์ : 0897145772 อีเมล์ : rainning1229@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การจัดระบบนัดหมายผู้ป่วยส่งต่อ ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

1.มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนัด
หมายผู้ป่วยส่งต่อจำนวน ๑๓ โรงพยาบาล 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗ ( ของโรงพยาบาล
ในจังหวัดขอนแก่น) 2.ผู้ป่วยส่งต่อที่ได้รับ
การนัดหมายได้รับคิวตรวจ ร้อยละ89.33 
( เกณฑ์ ร้อยละ 95) 3.อัตราความพึง
พอใจภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 98.41 
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย กลุ่มที่ได้รับนัด
หมายล่วงหน้า 127 นาที ( เกณฑ์ ร้อยละ 
120) 4.ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยตั้งแต่
ลงทะเบียนจนรับยา 187 นาที ( เกณฑ์ 
ร้อยละ 180 )  

1.ระบบไม่เชื่อมโยงกับระบบ 
I Referทำให้ต้องทำหลาย
ขั้นตอน 2.โรงพยาบาลต้น
ทางไม่สามารถระบุวันที่
ผู้ป่วยจะมาใช้บริการได้
เนื่องจากญาติ 3.ผู้ป่วยที่
ได้รับการนัดแล้วอาการดีขึ้น
จึงไม่มาตามนัด  

๑.มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
นัดหมายผู้ป่วยส่งต่อจำนวน ๑๐ 
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ( 
ของโรงพยาบาลในจังหวัด
ขอนแก่น)โรงพยาบาลในเครือข่าย
จำนวน ได้แก่ ชุมแพ, กระนวน, 
บ้านฝาง , ซำสูง ,พระยืน ,พล , 
มัญจาคีรี ,หนองเรือ , หนองนาคำ ,
หนองสองห้อง นอกเครือข่าย
จำนวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.
กาฬสินธ์ รพ.ยางตลาด และ
โรงพยาบาลขอนแก่น2 ๒.ผู้ป่วยส่ง
ต่อที่ได้รับการนัดหมายได้รับคิว
ตรวจ ร้อยละ๑๐๐ ( เกณฑ์ ร้อยละ 

1.ระบบไม่เชื่อมโยงกับระบบ I 
Referทำให้ต้องทำหลาย
ขั้นตอน 2.โรงพยาบาลต้นทาง
ไม่สามารถระบุวันที่ผู้ป่วยจะมา
ใช้บริการได้เนื่องจากญาติ 3.
ผู้ป่วยที่ได้รับการนัดแล้วอาการ
ดีขึ้นจึงไม่มาตามนัด 



 

466 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

95) ๓.อัตราความพึงพอใจ
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 98.38 
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย กลุ่มที่ได้รับ
นัดหมายล่วงหน้า 127 นาที ( 
เกณฑ ์< 120 นาที ) ๔.ระยะเวลา
รอคอยเฉลี่ยตั้งแต่ลงทะเบียนจนรับ
ยา 181 นาที (< 180 นาที) น้อย
กว่าเฉลี่ยภาพรวมผู้ป่วยทั้งหมด 
194 นาที ที  

2 การพัฒนาระบบนัดเหลื่อมเวลา ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

มีการดำเนินการนัดหมาย จำนวน 3 ห้อง
ตรวจ ( อายุรกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม 
ฝากครรภ์ ) 1.ระยะเวลาใช้บริการเฉลี่ย
ลดลง ในห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง 
255 นาทีจากเดิม 256 นาที 2.
ระยะเวลาใช้บริการเฉลี่ยสูงขึ้นในห้อง
ตรวจ ศัลยกรรม 218 นาที จากเดิม208 
นาที 3.ระยะเวลาใช้บริการเฉลี่ยไม่
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ห้องฝากครรภ์ 137 
นาที)  

1.มีข้อจำกัดในการเดินทาง
ของผู้ป่วย 2.ข้อจำกัดการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ตรวจ 3.ห้องตรวจมีกิจกรรม
เพิ่ม เช่นคลินิกศัลยกรรม มี
กิจกรรมการให้คำแนะนำ
และประเมินการใช้ยาในกลุ่ม
ผู้โรคหลอดเลือด , โรคเต้า
นม ,เพิ่มการตรวจพิเศษ 
Ultrasound ในขั้นตรวจ
วินิจฉัย ในห้องตรวจ 4.
จำนวนใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น  

มีการดำเนินการนัดหมาย จำนวน 
3 ห้องตรวจ ( อายุรกรรมเฉพาะ
ทาง ศัลยกรรม ฝากครรภ์ ) 1.
ระยะเวลาใช้บริการเฉลี่ยลดลง ใน
ห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะทาง 
246 นาทีจากเดิม 256 นาที 2.
ระยะเวลาใช้บริการเฉลี่ยสูงขึ้นใน
ห้องตรวจ ศัลยกรรม 187 นาที 
จากเดิม208 นาที 3.ระยะเวลาใช้
บริการเฉลี่ยลดลงในห้องตรวจ ฝาก
ครรภ์ 150 นาที จากเดิม 208 
นาที 

1.มีข้อจำกัดในการเดินทางของ
ผู้ป่วย 2.ข้อจำกัดการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าตรวจ 3.
ห้องตรวจมีกิจกรรมเพิ่ม เช่น
คลินิกศัลยกรรม มีกิจกรรมการ
ให้คำแนะนำและประเมินการ
ใช้ยาในกลุ่มผู้โรคหลอดเลือด , 
โรคเต้านม ,เพิ่มการตรวจพิเศษ 
Ultrasound ในขั้นตรวจ
วินิจฉัย ในห้องตรวจ 4.จำนวน
ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น  

3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เข้าถึงบริการ 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

มีการเพิ่มพื้นที่บริการ รองรับผู้ป่วยได้ 
400 ราย อัตราความพึงพอใจด้าน
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.60  

1.งบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ 2.ขยายพื้นที่ไม่ได้  

1.มีการเพิ่มพื้นที่บริการ รองรับ
ผู้ป่วยได้ 400ราย 2.การปรับปรุง
ห้องแยกโรค เพ่ือรองรับการบริการ
ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 3.การ
ปรับปรุงห้องน้ำและที่พักคอย
สำหรับผู้พิการ 4.ปรับปรุงทางเดิน
สำหรับผู้พิการจากหน้าโรงพยาบาล

1.งบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ 2.ขยายพื้นที่บริการ
ไม่ได ้ 



 

467 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เข้ามายังอาคารผู้ป่วยนอก อัตรา
ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมร้อย
ละ 96.85  

4 จัดเพิ่มบริการคลินิกพิเศษเฉพาะ
ทางนอกเวลา 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

เปิดบริการ 13 สาขา เริ่มวันที่ 1 กุมภา
พันธุ์ 2562 มีผู้ใช้บริการ 2,245 ราย 
ระยะเวลาเฉลี่ย ใช้บริการนอกเวลา 
103.61 นาที น้อยกว่าระยะเวลาบริการ
ในเวลา 83.39 นาที  

1.การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ครอบคลุม 2.ข้อจำกัดด้าน
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย  

เปิดบริการ 13 สาขา เริ่มวันที่ 1 
กุมภาพันธุ์ 2562 มีผู้ใช้บริการ 
๑๕,๒๓๔ ราย ระยะเวลาเฉลี่ย ใช้
บริการนอกเวลา 92 นาที ซึ่ง
ระยะเวลาลดลงจากการบริการใน
เวลา 102 นาที 

1.การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ครอบคลุม 2.ข้อจำกัดด้าน
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย  

5 การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 
อิเลคทรอนิคส์ 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างการปรับเป็นโปรแกรมใหม่ 1.โปรแกรมเดิมที่ใช้ปัจจุบัน
ยังไม่เสถียร 2.ภาระงานมาก
การบันทึกไม่ทัน 3.ผู้ปฏิบัติ
ไม่ชำนาญการบนัทึกข้อมูล 
4.มีการเพิ่มเติมฐานข้อมูลที่
ไม่มีในฐานเดิม 

อยู่ระหว่างการปรับเป็นโปรแกรม
ใหม่ 

1.โปรแกรมเดิมที่ใช้ปัจจุบันยัง
ไม่เสถียร 2.ภาระงานมากการ
บันทึกไม่ทัน 3.ผู้ปฏิบัติไม่
ชำนาญการบันทกึข้อมูล 4.มี
การเพิ่มเติมฐานข้อมูลที่ไม่มีใน
ฐานเดิม 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

468 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ : 7 
วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 24 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สงกรานต์ กลั่นด้วง โทรศัพท์ : 0850273220 อีเมล์ : rainning1229@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สายฝน กาดนอก โทรศัพท์ : 0897145772 อีเมล์ : rainning1229@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมสุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยง กลุ่มโรค NCD งบประมาณ : 80000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
การติดตามงานและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน 1.การจัดค่าย “3 ป.” 
และ ค่าย “สุขภาพ” 2.การจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการติดตามการรับบริการตาม
มาตรฐานของกลุ่มเป้าหมาย 3.การส่งต่อ
คลินิกเฉพาะทาง  

ไม่มีปัญหาอุปสรรค ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนการดำเนินงาน - การจัดค่าย “3 
ป.” และ ค่าย “สุขภาพ” - การจัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการติดตามการรับ
บริการตามมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมาย - 
การส่งต่อคลินิกเฉพาะทาง การประชุม
ติดตามงานและวางแผนงานเป็นระยะ แต่
เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ และ
เป็นการประชุมกลุ่มย่อย  

ภาระงาน การประชุม
คณะทำงานจึงแบ่งตามกิจกรรม 
ประชุมกลุ่มย่อย สื่อสารทาง
ไลน์ แจ้งผลการประชุม  

2 ค่าย "สุขภาพ"  
- เบาหวาน ความดัน หัวใจและ
หลอดเลือด รู้ลึก รู้จริงหรือยัง 
- คุณเสี่ยงแค่ไหน ประเมิน
ความเสี่ยง เบาหวาน ความดัน 

ธันวาคม 2561 - 
สิงหาคม 2562 

*ยังไม่ถึงกำหนดการจัดกิจกรรม* 2.การจัด
ค่าย "สุขภาพ" กำหนดจัดวันที่ 30 -31 พ.ค. 
62 การจัด ค่าย "สุขภาพ" - เบาหวาน ความ
ดัน หัวใจและหลอดเลือด รู้ลึก รู้จริงหรือยัง 
โดยอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ - คุณเสี่ยงแค่ไหน 

ไม่มีปัญหาอุปสรรค รุ่นท่ี1 วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
น้ำตกบ๋าหลวง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
จำนวน 17 คน ผลการติดตาม ติดตาม 
น้ำหนักลด 1 คน น้ำหนักขึ้น 2 คน เท่า
เดิม 14 คน รุ่นที2่ วันที ่27 กุมภาพันธ์ 

-ภาระงานทำให้กลุ่มเป้าหมาย
บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม หน่วยงาน
ต้องการให้บุคลากร 
ผลัดเปลี่ยนกันมาเรียนรู ้



 

469 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

หัวใจและหลอดเลือด 
- ลดโรค ลดเสี่ยง 3 อ. 2ส. 
(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 
งดสูบบุหรี่ งดสุรา (เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์)) 

ประเมินความเสี่ยง เบาหวาน ความดัน หัวใจ
และหลอดเลือด ฐานการประเมินความเสี่ยง - 
ลดโรค ลดเสี่ยง 3 อ. 2ส. (อาหาร ออกกำลัง
กาย อารมณ์ งดสูบบุหรี่ งดสุรา (เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์) ฐานเรียนรู้โดยนักโภชนาการ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เรื่องไต
วายเรื้อรังทำ และทำอย่างไรผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ถึงจะมีสุขภาพดี  

2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น จำนวน 23 คน ติดตาม 
น้ำหนักลด 1 คน น้ำหนักขึ้น 2 คน เท่า
เดิม 20 คน รุ่นที3่ วันที ่5 มีนาคม 
2562 ณ วัดกิตติญานุสรณ์ (วัดณเดช-
ญาญ่า) อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น จำนวน 17 
คน ติดตาม น้ำหนักลด 2 คน น้ำหนัก
เท่าเดิม 15 คน รุ่นท่ี 4 วันที่ 7 มีนาคม 
2562 ณ วัดพระบาท ภูพานคำ อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น จำนวน 16 คน ติดตาม 
น้ำหนักขึ้น 3 คน เท่าเดิม 13 คน  

เนื่องจากในแต่ละหน่วยมี
จำนวนบุคลการหลายคน  

3 ค่าย "3ป" 
- ป1. ปรับความรู้ให้ทันโลก 
- ป2. ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ในการ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็น 
- ป3. ปรับพฤติกรรม ลดหวาน-
มัน-เค็ม ขยับนิด-ขยับหน่อย 
เพื่อสุขภาพที่ดี 

ธันวาคม 2561 - 
สิงหาคม 2562 

1.การจัดกิจกรรมค่าย "3ป" จัดค่ายแบบไป-
กลับภายนอก โรงพยาบาลขอนแก่น แบ่งเป็น 
4 กิจกรรมประกอบด้วย - ป1. ปรับความรู้ให้
ทันโลก update เรื่องเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงและกลุ่มโรค NCD โดยพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเบาหวาน - ป2. 
ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ในการลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็น และ- ป3. 
ปรับพฤติกรรม ลดหวาน-มัน-เค็ม ขยับนิด-
ขยับหน่อย เพื่อสุขภาพที่ดี การจัดกิจกรรม
โดยใช้แนวทาง Ask Me 3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ประกอบด้วย การรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง 
การจัดการตนเองในปัจจุบัน เหตุผลของการ
ทำกิจกรรมนั้นๆ และการตั้งเป้าหมายในอีก 2 
เดือน ซี่งจะมีการติดตามผลประมาณเดือน 
สิงหาคม 2562 ผลการจัดกิจกรรม มีการจัด

ไม่มีปัญหาอุปสรรค การจัด ค่าย "สุขภาพ" กำหนดจัดวันที่ 
30 -31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมจำลอง มุ่งการดี - เบาหวาน 
ความดัน หัวใจและหลอดเลือด รู้ลึก รู้
จริงหรือยังโดยอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ - 
คุณเสี่ยงแค่ไหน ประเมินความเสี่ยง 
เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด
ฐานการประเมิน ความเสี่ยง - ลดโรค ลด
เสี่ยง 3 อ. 2ส. (อาหาร ออกกำลังกาย 
อารมณ์ งดสูบบุหรี่ งดสุรา (เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์) ฐานเรียนรู้โดยนัก
โภชนาการ ทีมสหสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เรื่องไตวายเรื้อรังทำ 
และทำอย่างไรผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ถึงจะมีสุขภาพดี ความพึง
พอใจต่อภาพรวมในการจัดกิจกรรม 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดที่น้ำตกบ๋าหลวง 
อ.กระนวน ครั้งที่ 2 จัดที่เขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 
3 จัดที่วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง และครั้ง
ที่ 4 จัดที่วัดพระบาท อ.อุบลรัตน์ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรวม 4 ครั้ง จำนวน 66 คน  

ระดับมากที่สุด ร้อยละ 69.35และ 
ระดับมาก ร้อยละ 27.42  

4 สรุปผลการดำเนินงานและการ
วางแผนงานในปี 2563 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
ตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

สิงหาคม - กันยายน 
2562 

จะกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง กำหนดจัดในวันที่ 5 เมษายน 
2562 

ไม่มปีัญหาอุปสรรค 13 คน และ โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 7 คน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 
08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร 
ประกอบด้วย -การเล่าประสบการณ์ใน
การดูแลสุขภาพ -การมอบรางวัลเพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจ สนับสนุนให้ดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป ประกอบด้วย 
-หน่วยงานที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพบุคลากร จำนวน 2 
หน่วยงาน -หัวหน้าหน่วยงานต้นแบบ
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร จำนวน 1 คน -คนต้นแบบด้าน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 13 
คน -เป็นบุคลากรที่มีความตั้งใจ และเต็ม
ใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 21 คน  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัด : ร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ : 7 
วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ธนากร จิรชวาลา โทรศัพท์ : 0818717370 อีเมล์ : thanaortho@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ธนากร จิรชวาลา โทรศัพท์ : 0818717370 อีเมล์ : thanaortho@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสร้างสุข ลดรอคอย ด้วยแนวคิดLean โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโครงการรอคอยอย่างมีคุณค่า ด้วยน้ำใจจิตอาสา 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

งบประมาณ : 1383992 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบบริการเพื่อลดความสูญเปล่า
และลดข ั ้นตอนบร ิการงานผ ู ้ป ่วยนอก
ลงทะเบียนแบบReal Time ลด ภาระงานใน
การลบข้อมูลกรณีมีการยกฐานนัดแล้วผู้ป่วย
ไม่มาตามนัดสั่งตรวจชันสูตรล่วงหน้า นำใบ
นัดที่ระบุ ชนิดการส่งตรวจตามแผนไปรอรับ
การตรวจเลือดที่ห้องLABโดยไม่ต้องไปลง
ข ้ อ มู ล ท ี ่ ห ้ อ ง ต ร ว จ อ ี ก ค รั้ ง 
-จัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลขึ ้นปฏิบัติงาน
ก่อนเวลา ในชั ่วโมงเร่งด่วน (๐๗.๐๐ น.-
๐๘.๐๐ น) จำนวณ ๑ คนที ่ห ้องตรวจ
ศ ั ล ย ก ร ร ม  ค ่ า ล ่ ว ง เ ว ล า เ จ้ า 

เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 
2562-30กันยายน
2562  

-.มีการปรับระบบบริการ ตั้งแต่ลงทะเบียน
เพื่อพัฒนาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ลดภาระ
งานที่ซ้ำซ้อนและเกิดผลดีกับผู้ป่วยในการ
เข้าถึงบริการ ในรายที่ผู้ป่วยต้องเจาะ
เลือด/ชัณสูตร โดยห้องตรวจจะคีย์ข้อมูล
แล้วรายการส่งตรวจต่างๆจะ Link ไป
ห้องชัณสูตร ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาเดิน
กลับไปห้องตรวจพื่อรับใบรายการสั่งตรวจ 
ใช้ระบบ IT ทำให้ลดการใช้กระดาษ A ๕ 
ในการสั่งตรวจรายการเจาะเลือด หลังมี
การดำเนินการ ที่ห้องตรวจศัลยกรรม นรี
เวชกรรม กุมารเวชกรรม คลินิกตับ คลินิก
ความดันโลหิตสูง คลินิกหัวใจ และหลอด

ผู้รับบริการมีจำนวนมากในแต่
ละวัน ทำให้เกิดความแออัด
บ ร ิ เ ว ณ จ ุ ด ล ง ท ะ เ บ ี ย น 
บุคลากรที่จุดลงทะเบียนมีไม่
เพียงพอกับจำนวนคลินิกที่
เป ิดให ้บร ิการแต ่ละวั นท
ท า ง แ ก ้ ไ ข  ไ ด ้ ม ี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับ
บริการ มีประชาสัมพันธ์คอย
ดูแลให้ข้อมูล ให้แต่ละคลินิกมี
การนัดเหลื ่อมเวลาเพื ่อลด
ความแออัด 

มีการใช้ระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยทุกจุด
บริการOPDแบบreal time 

การใช้ระบบการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยทุก
จุดบริการOPDแบบ
real time 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

หน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ คน๔๕บาทX ๒๖๔ 
วัน ๑๑,๘๘๐ บาท เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 2562 

เลือด หัวใจวาย วาร์ฟาริน หอบหืด ลดการ
ใช้กระดาษลงเดือนละ ๒-๓ รีมๆละ ๗๗
บาท(๑๕๔-๒๓๑ บาท ) ผู้ป่วยได้เจาะ
เลือดเร็วขึ้น ระยะเวลารอคอยลดลงจาก
เดิมรอLab ๒ ชั่วโมง หลังปรับระบบ
บริการรอLab ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที  

2 พัฒนาระบบลงทะเบียนให้รวดเร็ว เพิ่มความ
พึงพอใจจัดเจ้าหน้าที ่ขึ ้นปฏิบัติงานก่อน
เวลา ในชั่วโมงเร่งด่วน ที่ชั้น ๒ ,๓ (๐๗.๐๐ 
น.-๐๘.๐๐ น.) จำนวณ ๒ คน ค่าล่วงเวลา
เจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียน ๒ คนๆละ ๔๕
บาทX ๒๖๔ ว ัน ๒๓,๗๖๐บาท เร ิ ่ม 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 
2562-30กันยายน
2562  

มีการขยายเวลาให้บริการ จัดเจ้าหน้าที่ขึ้น
ปฏิบัติงานก่อนเวลา ในชั่วโมงเร่งด่วน ที่ชั้น 
๒ ,๓ (๐๗.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น.) จำนวณ ๒ คน 
ทำให้การลงทะเบียน เร็วขึ้นจากเดิม
ระยะเวลารอคอย ๓๐ นาที เหลือ ๒๗ นาที 

การจัดระบบบริการยังไม่
สมดุลกับทีมบุคลากร คลินิก
ส่วนใหญ่เปิดให้บริการภาค
เช้า และมีจำนวนมากในแต่
ละคลินิก ทำให้บุคลากรไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ  

จากการพัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบreal 
time ทุกชั้น ผู้รับบริการพึงพอใจ 80% 

ระบบนัดเหลื่อม
เวลายังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทุก
ห้องตรวจ 

3 ๓.พัฒนระบบบริการงานเทคนิคการแพทย์ 
เพิ่มจุดบริการเจาะเลือดที่OPD ชั้น ๓ ( 
ข้างห้องให้คำปรึกษา)ช่วงเวลา๐๗.๐๐-
๐๙.๐๐ น. 
-จัดหาคอมพิวเตอร์ไว้ลงข้อมูล๑ เครื่อง 
-Pinter ๑เครื่องไว้สำหรับPrint Sticker 
๑ เครื่อง 
-ค่าล่วงเวลานักเทคนิคการแพทย์ขึ้น
ปฏิบัติงานช่วงเวลา๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ๑
คน ๗๕บาทX ๒๖๔ วัน 
ค่าล่วงเวลาของพนักงานช่วยเหลือคนไข้๑
คนX ๓๗บาทX๒๖๔วัน๓๐,๐๐๐บาท 
๒๐,๐๐๐บาท 
๑๙,๘๐๐บาท 
๙,๗๖๘บาทเริ่ม1 กุมภาพันธ์ 2562 

เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 
2562 

ชั้น ๓ มีจุดบริการเจาะเลือดท่ีคลินิก NCD
กำลังดำเนินการขยายบริการเจาะเลือดไป
ห้องตรวจอื่น 

บุคลากรห้องเจาะเลือดมี
จำนวนจำกัด และมีการ
ขยายบริการเจาะเลือดไป
ให้บริการที่อาคารมะเร็ง 
และมีปัญหาในการติดตั้ง 
Server ในการลงข้อมูลของ 
Lab 

ระบบนัดเหลื่อมเวลายังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทุกห้องตรวจ 

ขาดบุคคลากร 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 งานประชาสัมพันธ์พัฒนาระบบบริการ 
-จัดจนท.ต้อนรับด่านหน้าเพื่ออำนวย
ความสะดวกช่วงเวลา ๐๗.๓๐-๑๕.๓๐น.
ทีO่PDชั้น๑.๒.๓,๔ หน้าแผนกฉุกเฉินและ
ศูนย์มะเร็ง ชั้น๒ 
-จัดให้มีจนท.บริการข้อมูลแก่ประชาชน
ตลอด ๒๔ ชม.ทาง Call Center เริ่ม 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 
2562-30กันยายน
2562  

มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขึ้นปฏิบัติงานใน
แต่ละชั้นของงานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 
คอยให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ขั้นตอนบริการ 
มีศูนย์ Call Center ศูนย์จองห้องพิเศษ 
จากการสำรวจความพึงพอใจในการรับ
บริการ ๘๐ % 

มีงานกิจกรรมพิเศษที่ไม่
ทราบล่วงหน้าบ่อยครั้งทำให้
มีปัญหาในการบริหาร
อัตรากำลัง 

มีการปรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่
ประจำทุกชั้น เพิ่มเวลาในการบริการทั้งวัน 
เพื่อให้ข้อมูลและคอยอำนวยความสะดวก 
มีแผนในการจองห้องพิเศษโดยผ่านระบบ
QR Code (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ไม่มี 

5 ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพชั ้น๒จัดให้มีจนท.
ปฏิบัติงานเวลา ๐๗.๓๐ น.จัดระบบริการ
แบบเบ ็ดเสร ็จ ณ จ ุดเด ียว( One Stop 
Service) เ พ ื ่ อ ล ด ค ว า ม แ อ อั ด 
-จ ัดบร ิการเช ิงร ุกในหน่วยงานเพ ื ่อลด
ระยะเวลาการเด ินทางมาร ับบร ิการที่
โ ร ง พ ย า บ า ล แ ล ะ ล ด ค ว า ม แ อ อั ด 
เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 2562 

เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 
2562-30กันยายน
2562  

มีการขยายบริการจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียน
ให้บริการก่อนเวลาทำงาน วันละ ๒-๓ คน 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น ลดระ
เวลารอคอย  

เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานไม่
ตรงเวลา แนวทางแก้ไข
หัวหน้าตักเตือน แจ้งตาราง
เวรล่วงหน้า 

ยังดำเนินการต่อเนื่อง ไม่มี 

6 คลินิกเช้า 
-ห้องตรวจอายุรกรรมเปิดให้บริการ 
๒ ห้องตรวจช่วง(๐๗.๓๐ น.-๐๘.๓๐ น.) 
-ห้องตรวจศัลยกรรม เปิดให้บริการ๑ ห้อง
ตรวจช่วง (๐๗.๓๐ น.-๐๘.๓๐ น.) 
ค่าล่วงเวลาของแพทย์๕๐ บาท/ราย X ๓๐
รายX๒๖๔ วัน) ๒ คน 
-ค่าล่วงเวลาของพยาบาล๑คนX๗๕บาทX
๒๖๔ วัน 
-ค่าล่วงเวลาของพนักงานช่วยเหลือคนไข้๒
คนๆละ ๓๗บาทX๒๖๔วัน 
-ค่าล่วงเวลาของบันทึกข้อมูล ๔๕ บาท X 

เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 
2562-30กันยายน
2562  

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ที่ห้องตรวจอายุรกรรม มีหมอออก
ตรวจ ๑ ห้อง ในกลุ่มโรคที่ไม่ซับซ้อน เช่น
มาขอต่อใบส่งตัว ฉีดวัคซีน ยาหมดก่อนวัน
นัดขอรับยาเดิม ไข้ ไอเจ็บคอ ปวดท้อง มีผู้
มารับบริการเดือน กุมภาพันธ์ ๓๕๙ คน 
เฉลี่ยวันละ ๑๙ ราย เดือนมีนาคม ( ๑-๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๖๔ ราย) ระยะเวลาใน
การมารอรับบริการ เฉลี่ย ๔๒ นาที จาก
การสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการ
คลินิกรุ่งอรุณ พึงพอใจ ๙๕.๕๔% เริ่มเปิด
เปิดให้บริการตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

เจ้าหน้าที่ต้องขึ้นปฏิบัติงาน
แต่เช้า เจ้าหน้าที่บางคนบา้น
ไกล ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์  

คลินิกรุ่งอรุณเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวัน มี
การประชาสัมพันธ์หลายช่องทางผู ้มารับ
บร ิการเข ้าถ ึงบร ิการได ้มากขึ ้น ผลการ
ดำเนินงานรอบ ๑,๒ ( ตค ๖๑-มีค๖๒ /
เมษายน-๒๖ สิงหาคม๒๕๖๒) มีจำนวน ๓๐๕
คน/เดือน, จำนวน ๖๖๐คน/เดือน ตามลำดับ) 
ระยะเวลารอคอยรอบ๑,๒ (๔๒ นาที ,๕๕ 
นาที) ความพึงพอใจ รอบ๑ ,๒ ( ๙๕.๕๔ %, 
๙๕ % ) ๑.๒ เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก
เวลา จำนวน ๑๖ คลินิกและทำหัตถการต่างๆ
นอกเวลา มียอดบริการดังนี้ -คลินิกเด็ก ๙๕๐ 
คน - คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม ๒๒๒ คน -

ผู้รับบริการมีจำนวน
มากในแต่ละวัน ทำ
ให้เกิดความแออัด 
คลินิกพิเศษเฉพาะ
ทางยังเปิดไม่ครบ
ทุกสาขา บุคลากรมี
จำกัด ในแต่ละปีมี
การขยายบริการ
เพิ่มข้ึน  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

๒๖๔วัน 
-ค่าล่วงเวลาของแพทย์๕๐ บาท/ราย X ๓๐
รายX๒๖๔ วัน) ๑ คน 
-ค่าล่วงเวลาของพยาบาล๑คนX๗๕บาทX
๒๖๔ วัน 
-ค่าล่วงเวลาของพนักงานช่วยเหลือคนไข้๑
คนX ๓๗บาทX๒๖๔วันX๒ คน 
เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 2562๗๙๒,๐๐๐บาท 
๑๙,๘๐๐บาท 
๑๙,๕๓๖ บาท 
๑๑,๘๘๐ บาท 
๓๙๖,๐๐๐บาท 
๑๙,๘๐๐บาท 
๙,๗๖๘ บาท 
เริ่ม1 กุมภาพันธ์ 2562 

ทีห่้องตรวจศัลยกรรมและศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ มีหมอออกตรวจ ๒ ห้อง 
ในกลุ่มโรคที่ไม่ซับซ้อนและกลุ่มโรคระบบ
ทางเดินปัสสาวะ มีผู้มารับบริการห้องตรวจ
ศัลยกรรมทั่วไปเดือน กุมภาพันธ์ ๒๖คน 
เฉลี่ยวันละ ๙ ราย ห้องตรวจศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ๑๕๔ ราย เฉลี่ยวันละ ๒๒ 
ราย ระยะเวลาในการมารอรับบริการห้อง
ศัลยกรรมทั่วไป เฉลี่ย 55 นาที ห้อง
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 67 นาทีจาก
การสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการ
คลินิกรุ่งอรุณศัลยกรรม พึงพอใจ ๘๕% 
คลินิกรุ่งอรุณศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
พึงพอใจ ๘๕%  

คลินิกสุขกายสบายใจ ๘๘ คน -CT นอกเวลา 
๓๑๘ คน - คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด ๓๒ 
คน -คลินิกฝังเข็ม ๙๐ คน - คลินิกโรคหัวใจ 
๑๗๒ คน -คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
๒๓๘ คน คลินิกโรคเลือด ๑๐๖ คน -คลินิก
โรคทางเดินปัสสาวะ ๗๕ คน -คลินิกโรคไต
๖๙๙ คน - คลินิกโรคตับและระบบทางเดิน
อาหาร๖๖๐ คน - คลินิกอายุรกรรมNCD 
๘๘๓ คน - คลินิกโรคระบบประสาทและ
ลมชัก๑๙๕ คน -คลินิกหู คอ จมูก ๑๑๑ คน 
-คลินิกนรีเวชกรรม ๑๖ คน หัตถการที่เปิด
ให้บริการนอกเวลา -ผ่าตัดฉีดยาวุ้นตา ๒๕ 
คน  -ผ ่ าต ั ดต ้ อกระจก  ๑๕๔ คน  -ทำ
Gastroscope ๓๕ คน( เปิดมิย๖๒-ปัจจุบัน ) 
-ทำAVF สำหรับฟอกเลือด ๑๕ คน( เปิดพค.
๖๒-ปัจจุบัน ) ทำให้ผู ้ป ่วยเข้าถึงบริการ
เฉพาะทางได้ง่ายระยะเวลารอคอยในรายไมม่ี
การส ่ ง Investigate ๖๐  นาท ี  ในรายมี  
Investigate ๑๒๐ นาทีความพึงพอใจในการ
มาร ับบร ิ การคล ิน ิ กSMC ๘๐  % ๒.จัด
ช ่ องทางด ่ วนในการAdmitted ในCase 
Elective ที ่มีStanding Order ทำให้ผ ู ้ป ่วย
ได้รับการAdmited เร็วขึ้น (ระบบเดิมใช้เวลา 
๓ ชั่วโมง หลังจัดช่องทางใช้เวลา ๑ ชั่วโมง) 
ผู ้ร ับบริการพึงพอใจ๘๕%) ๓.แยกคลินิก
พิเศษทางศัลยกรรมออกจาก ศัลยกรรมทั่วไป
ทำให้ผู ้รับบริการเข้าถึงบริการเร็วขึ ้น ลด
ความแออัด ลดการรอคอย ผู้รับบริการพึง
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

พอใจเพิ่มขึ ้น ( เดิม ระยะเวลารอคอยไม่มี 
Investigate ๑๒๕ นาที/มีInvestigate ๒๒๕ 
นาที หลังปรับระบบบริการ ระยะเวลารอ
ค อ ย ไ ม ่ ม ี  Investigate ๑ ๑ ๐  น า ที /
มีInvestigate ๒๐๐ นาที ๔.เพิ ่มจุดบริการ 
การรูดบัตรประชาชนโดยเครื่องEDCที่ห้อง
เจาะเลือดและห้อง X rayทำให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการเร็วขึ้น จากเดิมไปรอรูดบัตรที่จุด
เดียวใช้เวลา ๓๐ นาที เหลือ ๕ นาที ลดรอ
คอย ๕.ศูนย์จองห้องพิเศษมีการวางระบบใช้
คิวอาร์โค้ดมาใช้ในการจองห้องพิเศษ ซึ่งจะ
ทำให้ผู ้รับบริการได้รับความสะดวก ( อยู่
ระหว ่างดำเน ินการ ) ๖.จ ัดก ิจกรรมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสาตัดผม 
จิตอาสาร้องเพลง จิตอาสาคอยช่วยเหลือให้
ข ้อม ูล อย ่างน ้อย ๑ ก ิจกรรม ทำได ้ ๓ 
กิจกรรม ผลลัพธ ์ตัวชี้วัด 1.ระยะเวลาการรอ
คอย ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ***ก่อนเริ่ม
โครงการ 1.1ในรายที่มีInvestigate -ใช้เวลา 
250นาที 1.2ในรายที่ไม่มีInvestigate -ใช้
เวลา 133นาที ****หลังทำโครงการ(1ปี) 
1.1ในรายที่มีInvestigateใช้เวลา200นาที 
1.2ในรายที ่ไม่มี Investigate ใช้เวลา 110
นาที 2.ความพึงพอใจ -ก่อนเริ ่มโครงการ 
80.22% -หลังทำโครงการ(1ปี) 85%  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 74 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัด : ร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ : 7 
วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ธนากร จิรชวาลา โทรศัพท์ : 0818717370 อีเมล์ : thanaortho@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ธนากร จิรชวาลา โทรศัพท์ : 0818717370 อีเมล์ : thanaortho@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการรอคอยอย่างมีคุณค่า ด้วยน้ำใจจิตอาสา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมจิตอาสา 
แนะนำการบริการ ให้ความรู้ 
จำนวนจิตอาสา 3 คนทุกวันทำ
การเวลา 07.00 – 16.00 น. 

1กุมภาพันธ์2562-30
กันยายน2562 

จิตอาสาให้ความรู้และแนะนำบริการที่ด่านหน้า/แนะนำการขึ้น
ลงหน้าลิฟท์ มีจิตอาสาออกปฏิบัติงานทุกวัน วันละ 1 คน โดย
ปฏิบัติงานเต็มวันในวันทำการ สามารถให้บริการผู้รับบริการ
จำนวนมาก 

ไม่มี ยังดำเนินการต่อเนื่อง ไม่มี 

2 กิจกรรมจิตอาสา 
เล่นดนตรีและร้องเพลง 
-วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
- จิตอาสาจากบุคคลทั่วไป 
- จิตอาสาจากบุคลากร
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
จิตอาสาวันละ 5-20 คน 

1กุมภาพันธ์2562-30
กันยายน2562 

วันจันทร์,วันพฤหัสบดี จิตอาสาภายนอก วันอังคารและพุธ จิต
อาสาภายในและอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์ วันศุกร์จิตอาสาดนตรี
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดเดือนละ 1 ครั้ง เวลา 08.00 – 12.00 
น. จิตอาสาดนตรีจิตอาสาภิรมย์ ดำเนินกิจกรรมดนตรี 72 ครั้ง 
จัดแสดงดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย จากจิตอาสาทั้ง
จากสถาบ ันการศ ึกษา ข ้าราชการบำนาญและเจ ้าหน ้าที่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผลลัพธ์ที่ได้มีจำนวนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยเข้ารับ
ฟังดนตรีจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รู้สึกผ่อน
คลาย ในช่วงรอแพทย์ตรวจและรอญาติมารับกลับบ้าน  

ลานดนตรีอยู่ในบริเวณ
อาคารบางวันมีขอ้ร้องเรียน
เรื่องเสียงดังแนวทางแก้ไข 
เสนอเข้ากรรมการด่านหน้า
หาแนวทางแก้ไข 

ดำเนินการต่อเนื่องประจำ ไม่มี 



 

477 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 กิจกรรมจิตอาสาตัดผม 
- ร้านเพื่อนผมบาร์เบอร์ 
- กศน. 
-ร้านพนิดา 
-จิตอาสาอื่นๆ 
จิตอาสาวันละ 5-15 คน 
วันอังคารและวันศุกร์ 
เวลา 08.00 – 13.00 น. 

1กุมภาพันธ์2562-30
กันยายน2562 

กิจกรรมจิตอาสาตัดผม - ร้านเพื่อนผมบาร์เบอร์ - กศน. -จิต
อาสาอื่นๆ จิตอาสาวันละ 5-15 คนบริเวณด้านข้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 08.00 
– 13.00 น.จิตอาสาตัดผม ให้บริการจำนวน 48 ครั้ง มีจิต
อาสาออกปฏิบัติงานครั้งละ 10 คน มีจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 
1,830 คน ในจำนวนนี้จิตอาสาเข้าไปตัดผมบริการในตึก
ผู้ป่วย เพ่ือบริการผู้ป่วยที่นอนในตึก จำนวน 35 คน  

ไม่มี ดำเนินการต่อเนื่องประจำ ไม่มี 

4 กิจกรรมจิตอาสากองทัพบกช่วย
ประชาชนจิตอาสาวันละ 3 นาย 

1กุมภาพันธ์2562-30
กันยายน2562 

จิตอาสากองทัพบกช่วยเหลือประชาชน/เข็นเปล การให้บริการ
ที่ด่านหน้าบริการเข็นเปล มีจิตอาสาออกปฏิบัติงานทุกวัน วัน
ละ 3 นาย ปฏิบัติงานเต็มวันในวันทำการมีผู้รับบริการจำนวน
มาก 

ไม่มี ดำเนินการต่อเนื่องประจำ ไม่มี 

5 กิจกรรมจิตอาสาเภสัชกรทุกวัน
ทำการเวลา 07.00 – 16.00 น. 

1กุมภาพันธ์2562-30
กันยายน2562 

ให้บริการจ่ายยา จัดยา แนะนำการใช้ยา ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วย
นอก ชั้น 2 มีจิตอาสา 1 คน ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 
มีผู้รับบริการจำนวนมาก 

ไม่มี ดำเนินการต่อเนื่องประจำ ไม่มี 

6 กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆทุกวันทำ
การเวลา 07.00 – 16.00 น. 

1กุมภาพันธ์2562-30
กันยายน2562 

ตามความเหมาะสม ไม่มี ดำเนินการต่อเนื่องประจำ ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 364 (ครั้ง/ปี) 



 

478 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัด : สกลนคร เขตสุขภาพที่ : 8 
วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 12 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นางวรรธนา คำพระโคตร โทรศัพท์ : 0866455359 อีเมล์ : kainoi1301@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต โทรศัพท์ : 0989168986 อีเมล์ : poolsawat6w@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการประเมินความพึงพอใจและระยะเวลารอคอยเฉลี่ยปีงบประมาณ 2562(2 ครั้ง/ปี) งบประมาณ : 10000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลสกลนคร 

มิถุนายน - กันยายน 2562 อยู่ในระหว่างดำเนินการ ไม่มี 1. ระดับความพึงพอใจผู้มารับบริการ
งานผู้ป่วยนอก ร้อยละ 82.05  
2.ระยะเวลารอคอยบริการของ
ผู้รับบริการงานผูป้่วย 167 นาที 

เนื่องจาก โรงพยาบาลมีการ
ย้ายอาคารผู้ป่วยนอก ทำให้
ระยะเวลาการรอคอยหลังการ
ดำเนินทำโครงการเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับปรุง
ระบบการให้บริการ  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

479 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด : อุดรธานี เขตสุขภาพที่ : 8 
วันที่ส่งรายงาน : 17 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 24 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว วาสนา ฉายาวุฒิพงศ์ โทรศัพท์ : 0897149654 อีเมล์ : wasana.c05@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย มนตรี ดวงจันทร์ทอง โทรศัพท์ : 0803172517 อีเมล์ : montri_pp@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการปรับปรุงระบบบริการให้สะดวกรวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ งบประมาณ : 60000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ปรับปรุงขั้นตอนบริการหน้า
ห้องตรวจโดยนำระบบคิว
อัจฉริยะเข้ามาใช้ในการ
จัดลำดับคิวเข้าตรวจ 

ต.ค.61 - ก.ย.62 หน่วยงานผู้ป่วยนอกมีเป้าหมายในการลด
ความแออัดและระยะเวลารอคอยบริเวณ
หน้าห้องตรวจ เนื่องจากโรงพยาบาล
อุดรธานีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของ
เขตบริการสุขภาพที่ 8 จึงมีจำนวนผู้ป่วยที่
ส่งต่อจากโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้ง 7 
จังหวัด จำนวนผู้รับบริการ 3,500-
3,800 คน/วัน เกิดความแออัด/สับสน/
เป็นที่มาของข้อร้องเรียน โรงพยาบาลจึงมี
แนวทางนำระบบคิวอัจฉริยะ (kiosk) มา
ช่วยเพื่อลดขั้นตอนหน้าจุดคัดกรองและ
หน้าห้องตรวจผู้รับบริการจะได้รับคิว
บริการจากเครื่องและทราบระยะเวลารอ
คอยเข้ารับบริการ 

โรงพยาบาลเริ่มดำเนินการวาง
ระบบ kiosk เมื่อปลายเดือน
มกราคม 2562 แต่เนื่องจากมี
รายละเอียดมาก ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการเรื่องโปรแกรม
การให้บริการ และวางรูปแบบ
ขั้นตอนบริการที่ไม่ซับซ้อน/
เข้าใจง่าย/และสามารถแสดง
เหตุผลและสาเหตุของการรอ
คอยให้ผู้รับบริการทราบใน
เบื้องต้น จะเริ่มดำเนินการเฟส
แรกต้นเดือนเมษายน 2562 

- หลังเปิดใช้ระบบ Kios 3 เดือน พบว่า 
ระยะเวลารอคอยที ่จุดคัดกรองลดลงถึง 
10-15 นาที/คน เน ื ่องจากระบบ Kios 
ตรวจสิทธิการรักษาและออกบัตรคิวของ
ห้องตรวจที่ระบุ / เป็นการลดขั้นตอนตรวจ
สิทธ ิการร ักษา หลังเส ียบ ัตรที ่ต ู ้  Kios 
ผู้รับบริการสามารถนำบัตรคิวไปยื่นที่หน้า
ห้องตรวจขณะนี้ได้เชื่อมต่อระบบไปที่หน้า
ห้องตรวจแล้ว (กำลังทดลองใช้) - ผลการ
สำรวจจากหลักฐานเชิงประจักษ์โดยการ
สอบถามผู้รับบริการด้วยวาจา ผลตอบรับ
เป็นเชิงบวกและให้ข้อเสนอแนะ มากกว่า
ตำหนิมีข้อเสนอแนะทางสื่อโซเซียล 2 ครั้ง
เป็นเชิงบวก 

1. โปรแกรมหน้าจอเรียกซัก
ประวัติเป็นอักษร
ภาษาอังกฤษ เช่น A10 /B 
20 ผู้รับบริการส่วนหนึ่งไม่
เข้าใจอ่านเองตามหน้าจอ
ไม่ได้ และกลุ่มที่เรียกผ่านไป 
ไม่สามารถ อ่านจากหน้าจอที่
แจ้งเตือน/ แก้ไขโดยอ่านคิว
และอ่านชื่อตามด้วย 2. เมื่อ
ระยะเวลาที่หน้าจุดคัดกรอง
ลดลง ทำให้ผู้รับบริการมารอ
ที่หน้าห้องตรวจมากขึ้นห้อง
ตรวจต้องปรับระบบบริการให้
รวดเร็วตามไปด้วย 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 ลดขั้นตอนบริการที่ซ้ำซ้อน 
เช่น การบริการเจาะเลือด 
เอกซเรย์ ให้นำระบบการ
เชื่อมต่อ online ห้องตรวจมา
ที่โปรแกรมหน้าจอของแพทย์
และห้องตรวจ โดย
ผู้รับบริการไม่ต้องรอรับผล 

ต.ค.61 - ก.ย.62 เมื่อเริ่มใช้ระบบคิวอัจฉริยะ (kiosk) เริ่มให้
ผู้รับบริการที่มีการเจาะเลือด เอกซเรย์จะ
ถูกแยกออกไปรับบริการที่หน่วยรับบริการ
ได้ทันที ไม่ต้องไปผ่านห้องตรวจ 

อยู่ระหว่างดำเนินการวางระบบ เริ่มดำเนินการแล้วผลตอบรับ เป็นเชิง
บวก ผู้รับบริการพอใจ (จากการ
สอบถาม) ผู้รับบริการที่สูงอายุต้องมีคน
ช่วยดูแล แนะนำ ผลสำรวจความพึง
พอใจงานผู้ป่วยนอก (ภาพรวม) 85% 
ระยะเวลารอคอย รับบริการ จากยื่นบัตร
จนรับยากลับบ้าน 130 นาที (มีกำหนด
สำรวจครั้งที่ 2 ช่วงเดือนตุลาคม2562) 

ผู้รับบริการมารอหน้าห้อง
เจาะเลือด มากขึ้น เนื่องจาก
ระยะเวลารอรับบัตรลดลงจึง
มารอที่หน้าห้องเจาะเลือด 
เอกซเรย์มากขึ้น มีปัญหา
ล่าช้า เนื่องจากอตัรากำลังไม่
เพียงพอในชั่วโมงเร่งด่วน 
กำลังดำเนินการแก้ไข 

3 หลังพบแพทย์แล้ว แพทย์
สามารถสั่งยาในระบบเชื่อม
ต่อไปที่ระบบห้องยาได้ทันที 

ต.ค.61 - ก.ย.62 แพทย์ท่ีออกตรวจเริ่มใช้การสั่งยาผ่าน
ระบบ online ประมาณ 30% 

ยังมีข้อแย้งในส่วนแพทย์ที ่ยังใช้
ใบสั ่งยา ค ิดว ่าสะดวกกว่าการ
บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
หลังประชุมชี้แจงนโยบายของทีม
บริหารโรงพยาบาล เริ่มมีการตอบ
รับเพิ่มขึ้น 

สั่งยาระบบ online > 80 % ในคลินิก
โรคเรื้อรังที่ยาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ส่วน
ห้องตรวจที่ยาไม่เหมือนเดิม และมีการ
คำนวณพิเศษ แพทย์ยังเขียนในใบสั่งยา 

ระยะเวลารอรับยาเพิ่มข้ึน แล
ผู้รับบริการแออัดที่หน้าห้อง
ยาแทนเนื่องจากเภสัชกรใช้
เวลาแนะนำ 

4 ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
เอกชน เช่น ชมรมดนตรีของ
ข้าราชการเกษียณเพื่อมา
แสดงในวันพุธ ท่ีอาคาร
เอนกประสงค์ของโรงพยาบาล 
ให้ผู้รับบริการและญาติผ่อน
คลาย 

ต.ค.61 - ก.ย.62 ชมรมดนตรีเพื่อการบำบัดมาเปิดแสดงให้
ความบันเทิงทุกวันพุธ 

มีเสียงตอบรับที่ดีจากผู้รับชม แต่
มีเฉพาะวันพุธเนื่องจากทาง
ชมรมไม่ว่าง 

มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น เรื ่องการ
บริจาคอวัยวะ การออกกำลังกาย ร่วมกับ
การแสดงดนตรีของชมรมดนตรี ที่มาแสดง
อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ป่วยและ
ญาติที่นั่งพักรับประทานอาหารรอเวลาเข้า
เยี่ยม **ข้อมูลเพิ่มเติม** 1. ระยะเวลาการ
รอคอยก่อนเริ่มโครงการ ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับ
ยา ใช้เวลา 161 นาที 2. ระยะเวลาการรอ
คอยหลังดำเนินโครงการ ตั้งแต่ยื่นบัตรถึงรับ
ยา ใช้เวลา 141 นาที **ระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย ตั้งแต่ยื่น
บัตรจนถึงรับยาลดลง 20 นาท ี

ขณะนี้ยังไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 20 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด : อุดรธานี เขตสุขภาพที่ : 8 
วันที่ส่งรายงาน : 17 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 24 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 24 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา โทรศัพท์ : 0925591199  อีเมล์ : pnaowanit@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย มนตรี ดวงจันทร์ทอง โทรศัพท์ : 0803172517 อีเมล์ : montri_pp@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยาให้แก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ โรงพยาบาลอุดรธานี งบประมาณ : 100000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์แนวทางการใช้
ถุงพลาสติกในการบรรจุยา
ให้แก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ของ
โรงพยาบาลอุดรธานี  

ตุลาคม 2561 - อัตราการใช้ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุยาให้แก่
ผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60-ก.ย. 61) 
(ก่อนการรณรงค์) 1) ผู้ป่วยนอก (OPD) 27,700 
ใบ/เดือน 2) ผู้ป่วยใน (IPD) 6,500 ใบ/เดือน  

- ผู้ป่วย/ผู้รับบริการบางรายยัง
ไม่ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ 
และการรณรงคก์ารลดใช้
ถุงพลาสติกบรรจุยา 

ไม่มี ไม่มี 

2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วย/
ผู้รับบริการล่วงหน้า ในการงด
การใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุ
ยาให้แก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 
เน้นการให้บริการแก่ผู้ป่วย
นอก ส่วนผู้ป่วยในเน้นให้งด
การใช้ถุงพลาสติกในผู้ป่วยที่
จำหน่าย  

ตุลาคม 2561-กันยายน 
2562 

- ต ิดป ้ายประชาส ัมพ ันธ ์การรณรงค ์ลดการใช้
ถุงพลาสติกให้แก่ประชาชน บริเวณหน้าห้องยาผู้ป่วย
นอก (มีรูปภาพประกอบ) - แจ้งในที่ประชุมหัวหน้า
หอผู้ป่วย ขอความร่วมมือในการแจ้งญาติกรณีไปรับ
ยาให ้ ผ ู ้ ป ่ วยท ี ่ จำหน ่ ายกล ับบ ้ าน  - ต ิดป ้ าย
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกใน
การบรรจุยาในพื้นที่ส่วนกลางของ รพ. ที่ผู้รับบริการ
มองเห็นได้ง ่าย - ร่วมจัดนิทรรศการการส่งเสริม
คุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรม ภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

- ผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่แผนก
ผู้ป่วยนอก (OPD) บางราย
ไม่ได้นำถุงผ้ามารับยา ทำให้ 
โรงพยาบาลต้องบรรจุยาใน
ถุงพลาสติกไปพลางก่อน และ
ให้คำแนะนำครั้งต่อไปให้นำถุง
ผ้ามารับยา 

- มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่
บริเวณหน้าห้องจ่ายยา และเสียง
ตามสาย 

- กรณีผู้ป่วยใน วันที่
จำหน่าย ผู้ป่วยหรือญาติ
นำถุงผ้ามารับยา ยังมี
จำนวนน้อย ประมาณ 
10% ต่อวันของจำนวน
ผู้ป่วยที่จำหน่าย 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายของโรงพยาบาลในเวลาเที่ยงทุกวัน  

3 จัดหาถุงผ้าสำรอง /รับบริจาค
ถุงผ้า โดยถุงผ้าสำรองมี
จำหน่ายให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
ที่พอมีกำลังซื้อ 

ตุลาคม 2561-กันยายน 
2562 

- มีป้ายเชิญชวนให้ จนท. และผู้รับบริการบริจาค
ถุงผ้า/ถุงกระดาษ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่ได้
เตรียมถุงผ้ามารับยา - จัดหาถุงผ้าราคาถูก ใบละ 
20 บาท ไว้จำหน่ายให้แก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่พอ
มีกำลังซื้อ  

- ในช่วงเดือน พ.ย., ธ.ค. 61 
และ ม.ค. 62 พบมีปัญหาเรื่อง
ถุงผ้าไม่พอจำหน่าย เนื่องจาก
ร้านส่งของให้ไม่ทัน แต่ใน
เดือน ก.พ. 62 มีถุงผ้า
จำหน่ายเพียงพอ  

- ยอดการแจกถุงผ้า/ถุงกระดาษใน
การบรรจุยาให้ผู้ป่วย OPD (ใบ/
เดือน) มีนาคม 62 = 1,000 ใบ 
เมษายน 62 = 1,000 ใบ 
พฤษภาคม 62 = 1,000 ใบ 
มิถุนายน 62 = 1,000 ใบ 
กรกฎาคม 62 = 2,000 ใบ - ยอด
การจำหน่ายถุงผ้าให้ผู้ป่วย OPD ที่
พอมีกำลังซื้อ (ใบ/เดือน) มีนาคม62 
= 1,029 ใบ เมษายน 62 = 700 
ใบ พฤษภาคม 62 = 804 ใบ 
มิถุนายน 62 = 702 ใบ กรกฎาคม 
62 = 1,400 ใบ - ยอดผู้ป่วย OPD 
นำถุงผ้ามารับยา (ราย/เดือน) 
มีนาคม62 = 1,320 ราย เมษายน 
62 = 1,280 ราย พฤษภาคม 62 
= 1,300 ราย มิถุนายน62 = 
1,360 ราย กรกฎาคม 62 = 
1,400 ราย 

ไม่มี 

4 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน กับเภสัชกร ใน
กรณีจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอก และ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ในผู้ป่วยในที่จำหน่ายให้แก่
พยาบาลหัวหน้าหอ  

มกราคม 2562 - ประชุมชี้แจงในการประชุมหัวหน้าหอผู้ป่วย 
เดือนมกราคม 2562  

- กลุ่มเภสัชกร หรือพยาบาล
หัวหน้าหอ อาจจะยังไม่ทราบ
ถึงหลักการหรือแนวทางในการ
ดำเนินงานบางประการ - 
ในช่วงแรกลดการใช้
ถุงพลาสติกบรรจุยาในผู้ป่วย 
IPD เฉพาะรายที่จำหน่าย โดย

- มีการประชุมชี้แจงในการประชุม
หัวหน้าหอผู้ป่วย ทุก 2 เดือน  

ไม่มี 



 

483 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การให้ญาติผู้ป่วยนำถุงผ้ามา
รับยา ส่งผลให้การลดใช้
ถุงพลาสติกใน IPD ยังไม่ได้ผล
เท่าที่ควร - ควรมีการวิเคราะห์
ร่วมกันระหว่างเภสัชกรและ
พยาบาลหัวหน้าหอเพื่อหา
วิธีการที่เหมาะสมในการบรรจุ
ยาในแต่ละวันในผู้ป่วย IPD ที่
ยังไม่จำหน่าย 

5 ดำเนินงานตามแผนโครงการ
ลดการใช้ถุงพลาสติก  

ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562 

- ยอดการแจกถุงผ้า/ถุงกระดาษในการบรรจุยาให้
ผู้ป่วย OPD (ใบ/เดือน) ตุลาคม 61 = 2,500 ใบ 
พฤศจิกายน 61 = 2,000 ใบ ธันวาคม 61 = 
1,500 ใบ มกราคม 62 = 1,500 ใบ กุมภาพันธ์ 
62 = 1,000 ใบ - ยอดการจำหน่ายถุงผ้าให้
ผู้ป่วย OPD ที่พอมีกำลังซื้อ (ใบ/เดือน) ตุลาคม 
61 = 1,856 ใบ พฤศจิกายน 61 = 799 ใบ 
ธันวาคม 61 = 736 ใบ มกราคม 62 = 550 ใบ 
กุมภาพันธ์ 62 = 1,091 ใบ - ยอดผู้ป่วย OPD 
นำถุงผ้ามารับยา (ราย/เดือน) ตุลาคม 61 = 800 
ราย พฤศจิกายน 61 = 1,115 ราย ธันวาคม 61 
= 1,200 ราย มกราคม 62 = 1,260 ราย 
กุมภาพันธ์ 62 = 1,300 ราย  

- ดำเนินงานตามโครงการ โดย
ยอดการแจกและจำหน่ายถุง
ผ้าบางเดือนยังไม่พอต่อจำนวน
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 

ยอดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุยา (ใบ/
เดือน) (รวมทั้ง OPD และ IPD) 
มีนาคม 62 = 3,650 ใบ เมษายน 
62 = 3,250 ใบ พฤษภาคม 62 = 
2,880 ใบ มิถุนายน 62 = 2,800 
ใบ กรกฎาคม 62 = 2,770 ใบ 

ไม่มี 

6 ประเมินผลโครงการ สิงหาคม 2562 - ยอดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุยา (ใบ/เดือน) (รวมทั้ง 
OPD แ ล ะ  IPD) ต ุ ล า ค ม  61 = 10,580 ใ บ 
พฤศจ ิกายน 61 = 8,470 ใบ  ธ ันวาคม 61 = 
7,665 ใบ มกราคม 62 = 7,524 ใบ กุมภาพันธ์ 
62 = 6,540 ใบ 

- ยอดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุ
ยาให้แก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการลด
น้อยลง  

ยอดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุยาให้แก่
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 



 

484 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ : 9 
วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นรบดี สุริโย โทรศัพท์ : 044232068 อีเมล์ : n.suriyo@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นรบดี สุริโย โทรศัพท์ : 0862568665 อีเมล์ : n.suriyo@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การนำ wacom ไปใช้เพื่อลดขั้นตอนของผู้รับบริการ งบประมาณ : 00 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สำรวจข้อมูลระยะเวลาการรอคอยของ
แต่ละห้องตรวจภายในแผนกผู้ป่วยนอก
ในปี 2561 

ตุลาคม 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - 

2 นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ เพื่อจัดวาง
แนวทางการนำ wacom ที่ได้จัดซื้อจัด
จ้างไว้แล้วจำนวน 44 ชุด ไปใช้
ประโยชน์ในแผนกผู้ป่วยนอก 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2561 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - 

3 ประชุมหารือคณะทำงานในการเสนอนำ 
wacom ไปใช้ในห้องตรวจ เพื่อเป็น
ห้องตรวจต้นแบบ วางแผนและศกึษา
วิธีการนำ wacom ไปใช้งานจริง 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 
2562 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากแผนกออร์โธปิดิกส์ แผนกโสต 
ศอ นาสิก และเวชกรรมฟื้นฟู ได้นำ
เครื่องwacom เข้าไปดำเนินการและวาง
ระบบการใช้งานเอาไว้แล้ว จึงให้มีการใช้
งานที่แผนกดังกล่าวต่อไป 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - 



 

485 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 นำ wacom ไปใช้กับห้องตรวจต้นแบบ  
อย่างน้อยห้อง 3 ห้องตรวจ และทำการ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลเข้ากับ wacom ที่
อยู่ภายในห้องจ่ายยา 

มีนาคม 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการนำเครื่องwacom ไปใช้ลด
ขั้นตอนการทำงานของแพทย์และลดการ
ดำเนินงานด้วยเอกสารที่แผนกออร์โธปิ
ดิกส์ โสต ศอ นาสิก และเวชกรรมฟื้นฟู 
ในการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก และ
เชื่อมโยงข้อมูลการใช้wacomเข้ากับ
ระบบการจ่ายยาเสร็จสิ้นแล้ว 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - 

5 สำรวจระยะเวลาการรอคอยของแผนก
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด  

มีนาคม - สิงหาคม 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - 

6 ประชุมและสรุปผลความแตกต่าง
ระหว่างห้องตรวจที่ไม่ได้ใช้ wacom 
และที่มีการนำ wacom ไปใช้ และ
ประเมินความสำเร็จในการดำเนินงาน 

กันยายน 2562 รอดำเนินการเมื่อเสร็จ
สิ้น 

- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จากการรวบรวมสถิติพบว่าระยะเวลาการรอ
คอยของผู้ป่วยที่ ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ ลดลง 
18 นาที ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ลดลง 35.5 
นาที ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู ลดลง 10.7 
นาที รวมเฉลี่ยระยะเวลาการรอคอยของห้อง
ตรวจทั้ง 3 ห้อง ที่มีระบบWACOM ใช้ จะช่วย
ลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ราว 21.4 นาที 
ส่วนห้องตรวจอื่นๆมีแนวโน้มที่จะลดลงเล็กน้อย 
แต่ห้องตรวจกุมารเวชกรรมมีระยะเวลารอคอย
ลดลงสูงสุดคือ 68.27 นาที เนื่องจากมีอาคาร
กุมารฯเพิ่มขึ้นใหม่ทำให้การจัดระบบรับเป็น
ผู้ป่วยในทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส่วนห้องตรวจ
ที่มีระยะเวลารอคอยเพิ่มขึ้นสูงสุดคือห้องตรวจ
อายุรกรรม คือเพิ่มขึ้น 35.72 นาที และถัดมา
คือห้องตรวจศัลยกรรมเนื่องจากปริมาณผู้ป่วยที่
มากขึ้นและเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ซึ่งจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อวางแผนและแนวทางพัฒนาต่อไป 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 10 นาที 



 

486 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ : 9 
วันที่ส่งรายงาน : 03 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 07 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชัยสิทธิ์ วรรณโพธิ์กลาง โทรศัพท์ : 08 6871 4001 อีเมล์ : Kchaisit@yahoo.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย รักเกียรติ ประสงค์ดี โทรศัพท์ : 08 1878 6844 อีเมล์ : rakkpras@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดการใช้ถุงพลาสติกแก่ผู้ป่วยขณะรับยา งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กลุ่มงานเภสัชกรรม งดการสั่งซื้อ
ถุงพลาสติกทุกขนาด 
 
 
 
  

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 การจัดซื้อถุงพลาสติก = 0 
บาท 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้ยาปริมาณ
มากบางครั้ง เตรียมถุงผ้ามาใบ
เล็ก ไม่พอใส่ ห้องยาหาลังยาใส่
ยาให้แทน 

การจัดซื้อถุงพลาสติก = 0 
บาท 

- 

2 โรงพยาบาลประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงด
จ่ายถุงพลาสติกบรรจุยาให้กับผู้ป่วย 
แนะนำให้นำถุงผ้าหรือกระเป๋ามาเอง โดย 
- ออกรายการสถานีวิทยุ FM 
- สื่อ Social media ช่องทาง Facebook  
- การตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ใน
โรงพยาบาล 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 สื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินการ
ต่อเนื่อง ตามรูปแนบท้าย ได้แก่ 
เสียงตามสาย รายการวิทยุ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ในและนอก 
รพ. 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับทราบ
นโยบายแต่มักลืมนำถุงมาด้วย 

สื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินการ
ต่อเนื่องตามรูปแบบแนบท้าย 
ได้แก่ สื่อออนไลน์ เสียงตาม
สาย รายการวิทยุ ป้าย 
ประชาสัมพันธ์ในและนอก
โรงพยาบาล 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่นำถุงผ้าหรือ
กระเป๋ามาใส่ยาด้วย มีประมาณ 
5% ที่มาแบบเร่งด่วนไม่ได้
เตรียมถุงผ้าหรือกระเป๋ามา 
ห้องยาจะส่งรับที่ปฏิคม หรือใส่
ลังกระดาษให้ 



 

487 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เสียงตามสาย ในโรงพยาบาล 
- สื่อสิ่งพิมพ์ ในโรงพยาบาล 

3 จุดบริการจ่ายยาทั้ง OPD และ IPD งด
การบรรจุยาลงถุงพลาสติกหูห้ิว เพื่อจ่าย
ให้กับผู้ป่วย เว้นในรายที่จำเป็นเท่านั้น 
เช่น มาแผนกฉุกเฉินไม่ได้เอากระเป๋ามา
ด้วย และยาเสี่ยงต่อการแตก  

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 จุดบริการจ่ายยา จ่ายถุงเฉพาะ
กรณีผู้ป่วยมาฉุกเฉินที่ห้อง
ฉุกเฉินเท่านั้น กรณีจำเป็นต้อง
ได้ถุงใส่ยาปริมาณมาก ส่งรับถุง
ผ้าสนับสนุนที่งานปฏิคม 

ถุงผ้าได้รับการสนับสนุน 
เพียงพอต่อการให้ผู้ป่วยที่
จำเป็นต้องได้รับ 

จุดบริการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วย
ฉุกเฉินไม่ได้จ่ายถุงพลาสติก
แล้ว 

ถุงผ้าได้รับการสนับสนุน
เพียงพอต่อการให้ผู้ป่วยที่
จำเป็นต้องได้รับ และจ่ายลดลง
เนื่องจากผู้ป่วยนำถุงผ้ามาเอง
มากขึ้น 

4 รับบริจาคถุงผ้า จากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
ใช้บรรจุยาให้กับผู้ป่วย และแนะนำให้ห้ิว
กลับมาทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคถุงผา้ 
ตั้งแต่ ตค.61 – ปัจจุบัน 
5,670 ใบ และมีการจ่ายให้
ผู้ป่วยเฉลี่ย 50 – 80 ใบ/วัน 

- ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคถุงผ้าตั้งแต่ 
เดือนตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน 
จำนวน 6,770 ใบ และมีการ
จ่ายให้ผู้ป่วยเฉลี่ย 20 - 30 
ใบ/วัน ลดลงเนื่องจากผู้ป่วย
และญาติให้ความร่วมมือดีมาก 

- 

5 ถุงพลาสติกเดิมที่ใช้บรรจุฟอร์มาลินให้
ผู้ป่วยไปโรงพักศพ เปลี่ยนมาใช้ ถุงผ้า
แทน  

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 case รับยา Formalin ฉีดศพ 
ใช้ถุงผ้าแทน 

ถุงผ้าใส่ Formalin ต้องหา
ขนาดที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
ขวดกระทบกันแตก ปัจจุบนัมี
เวียนใช้ปริมาณไม่มาก 

Case รับยา Formalin ฉีดศพ 
ใช้ถุงผ้าแทน 

ถุงผ้าใส่ Fomalin ต้องหา
ขนาดที่เหมาะสมปัจจุบันมี
หมุนเวียนใช้ปริมาณไม่เพียงพอ 
อาจต้องประสานห้องผ้าเพื่อตัด
ใช้เฉพาะจากผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 5 มาตรการ 



 

488 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ : 9 
วันที่ส่งรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 07 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 07 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์ โทรศัพท์ : 08 4606 5650 อีเมล์ : ji.pariwattanasak@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย รักเกียรติ ประสงค์ดี โทรศัพท์ : 08 1878 6844 อีเมล์ : rakkpras@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดระยะเวลารอคอยรับบริการของผู้ป่วย งานผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 383200 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ลดระยะเวลารอคอยที่ OPD ดังนี้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการลดระยะเวลารอคอย
ของงานผู้ป่วยนอก 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 กิจกรรมการดำเนินงานตั้งแต่
ลำดับที่ 1-17 เริ่ม 1 
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 
2562 ระยะเวลารอคอยใน
ภาพรวม 2 ชั่วโมง 12 นาที 

-  กิจกรรมการดำเนิน งานปี 2562 
ระยะเวลารอคอยในภาพรวมลดลง
เหลือ 2 ชั่วโมง 14 นาที ปี 2561
ระยะ เวลารอคอย 2 ชั่วโมง 35 
นาที  

1. เดือน มิ.ย.-ก.ค. 62 มีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกและไข้หวัดจำนวน
มาก ทำให้ระยะเวลารอคอยใน 
2 เดือนนี้นาน 2. คลินิกเปิด
ให้บริการเพิ่ม แพทย์เพิ่ม แต่
อัตรา กำลังพยาบาล พนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ไม่เพิ่ม  

2 กำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 1 ตุลาคม 2561 - - 1. แต่งตั้งคณะกรรมการลดระยะเวลา
รอคอยระด ั บร .พและต ิ ดตาม
ประเม ินผล 2. ผ ู ้อำนวยการร.พ 
กำหนดเป็น 1 ใน 4 จุดเน้นในการ
พัฒนาคุณภาพ ร.พ.ปี 62 3.รายงาน
ผลที่ประชุมบริหารทุกไตรมาส  

-  



 

489 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยใน
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

16 มกราคม 2562 - - ป5ี62 ระยะเวลารอคอยลดลง
เหลือ 2 ชั่วโมง 12 นาที จากเดิม
ป2ี561 ระยะเวลารอคอย 2 
ชั่วโมง 21 นาที 

-  

4 ขยายบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รองรับ
ผู้ป่วย Walk In เพื่อลดการเข้าตรวจกับ
แพทย์เฉพาะทางคลินิกเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง  

พ.ย. - ธ.ค. 2561 - 1.ผู้ป่วยติดแพทย์ผู้ตรวจคลินิก
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2.ห้อง
ตรวจโรคทั่วไปมีข้อจำกัดในการรับ
ผู้ป่วยเนื่องจากเป็นแพทย์ intern 

เปิดGP1 ห้องรองรับ walk in ที่ 
refer หรือมาไม่ตรงนัด 

1.ผู้ป่วยต้องการพบแพทย์
เฉพาะทาง 2.ห้องตรวจโรค
ทั่วไปมีข้อจำกัดในการรับผู้ป่วย
เนื่องจากเป็นแพทย์ intern  

5 จัดระบบภายในคลินิกเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง รับเฉพาะผู้ป่วยนัด งดรับโรค
ทั่วไป  

พ.ย. - ธ.ค. 2561 - - ปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย Zero walk 
in ใน DM/HT 100% 

-  

6 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของคลินิก
เฉพาะทางให้ประชาชนทราบ  

พ.ย. - ธ.ค. 2561 - ผู้ป่วยยังเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ได้ไม่
ทั่วถึงการประชาสัมพันธ์ 

เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ (SMC) จันทร์-
พฤหัสบดี เวลา 16.30- 20.30 
น. เริ่มตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 
2562 

ข้อจำกัดของบุคลากรในการขึ้น
ปฏิบัติงาน 

7 ด้านการรักษา :กำหนดเกณฑ์การส่งต่อ
ผู้ป่วย DH/HT ที่ควบคุมได้  
(สีเขียว /เหลือง) ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทั้งจังหวัด  

พ.ย. - ธ.ค. 2561 - - มี CPG DM/HT เป็นแนวทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด 

-  

8 รพ.แม่ข่ายระดับจังหวัด และแม่ข่ายใน
พื้นที่ สตึก ลำปลายมาศ พุทไธสง ส่ง
ผู้ป่วยDM/HTที่ควบคุมได้สู่รพ.สต./PCC 
6 CUP ในเขตรับผิดชอบ  

พ.ย. - ธ.ค. 2561 - ผู้ป่วยไม่สมัครใจไปรับบริการที่อื่น ปฏิบัติได้ 37.38 : 62.62 เดิมปี 
2561 = 34.12: 65.88 

ผู้ป่วยบางคนไม่สมัครใจไปรับ
บริการที่อื่น 

9 จัดระบบยา : กำหนด/เพ่ิม Item ยา 
ให้แก่รพ.สต./PCC ให้เป็นตัวเดียวกัน  

พฤศจิกายน 2561 - ปฏิบัติไม่ได้ในเขตนอกเขต อ.เมือง 
เนื่องจากมีข้อจำกัดของ รพช.แต่ละ
แห่ง 

ปฏิบัติได้ในเขต อ.เมือง ปฏิบัติไม่ได้ในเขตนอกเขต อ.
เมือง เนื่องจากมีข้อจำกัดของ 
รพช.แต่ละแห่ง 



 

490 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

10 การแยก One stop การรับยาประจำ 
Floor ทั้งหมด 4 Floor  

ธันวาคม 2561 - ผู้ป่วยบางรายตรวจหลายแผนกทำให้
ต้องยื่นรับยาหลายจุดบริการ 

จัดระบบ One stop service รับ
ยาได้ทั้งหมด 4 Floor และได้ที่
อาคารรักษ์ใจอีก 1 จุดบริการ 

ผู้ป่วยบางรายตรวจหลายแผนก
ทำให้ต้องยื่นรับยาหลายจุด
บริการ 

11 นำเรื่อง LEAN มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปรับ Flow การให้บริการ 

พฤศจิกายน.2561 - ข้อจำกัดด้านโครงสร้างและสถานที่ใน
การให้บริการ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ Lean 
Concept ไปใช้ 

ข้อจำกัดขาดการบูรณาการใน
ภาพรวม วางแผนอบรม Lean 
และดำเนินการภาพรวมปี 
2563 

12 ระบบออกผลแลบทาง Home C ทำให้
ผู้รับบริการไม่ต้องเสียเวลารอรับผลและไม่
ต้องเสียเวลาในการ ปริ้นและติดผลแลบ 

พฤศจิกายน 2561 - มีข้อจำกัดด้านบุคลากร ทำให้บุคลากร
ที่มีอยู่ต้องทำงานหลายหน้าที่ 

ระบบออกผลแลบทาง Home C 
ได้ประมาณ 93 % /paper less 

บางคลินิกยังต้องปริ้นและติด
ผลแลบ 

13 Refil ยา/รับยาบัญชี ช. หลังจากผู้ป่วย
ได้รับบัตรสามารถไปรับยาที่ห้องยาได้เลย
โดยที่ไม่ต้องผ่านการวัดสัญญาณชีพ ซัก
ประวัติ 

มกราคม 2562 - - ปฏิบัติได้ครบ 100 %  -  

14 การส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาที่ศูนย์แพทย์
ชุมชนทั้ง 3 สาขา  

พฤศจิกายน 2561 - มีข้อจำกัดบางสาขา ไม่มีเครื่องรูดบัตร
สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ 

ส่งได้ทั้ง 3 สาขา -  

15 การนัดเจาะแลบล่วงหน้า หรือเจาะสถาน
บริการใกล้บ้านตามความสะดวกและ
ความสมัครใจของผู้รับบริการ 

พฤศจิกายน 2561 - ผู้รับบริการบางสว่นต้องการมาเจาะ
เลือดทีร.พ.ศูนย์ และบางส่วนไม่
ต้องการให้นัดหลายครั้ง 

ปฏิบัติได้ในกลุ่มที่สมัครใจ ผู้รับบริการบางส่วนต้องการมาเจาะ
เลือดที ร.พ.ศูนย์ และบางส่วนไม่
ต้องการให้นัดหลายครั้ง 

16 มีกิจกรรมให้ผู้รับบริการได้ฝึกกายบริหาร 
ยืดเหยียด ฝึกการหายใจ  

ตุลาคม 2561 - - -  -  

17 มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ 

ตุลาคม 2561 - - มีตู้รับร้องเรียน 4 ตู้ -  

18 ดำเนินการตามแผน ตุลาคม 2561 - - -  -  
19 ประเมินผลตามการดำเนินการ ปรับปรุง 

แก้ไขปัญหา อุปสรรค 
ตุลาคม 2561 - - -  -  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 21 นาที 



 

491 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ : 9 
วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 06 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว วรดา เจริญศิริ โทรศัพท์ : 0616269392 อีเมล์ : woradacharern@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. ประวีณ ตัณฑประภา โทรศัพท์ : 044521220 อีเมล์ : sr_hosp@hotmai.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา เพื่อลดขยะ โรงพยาบาลสุรินทร์ งบประมาณ : 125000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  ช่วง พ.ย.61 ส.ค.61 ไม่พบปัญหา ดำเนินงานรับถุงผ้าที่ผู้มีจิตศรัทธา นำมา
บริจาคสำหรับผู้ป่วยท่ีมารับบริการใน
โรงพยาบาล 

ไม่มี 

2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรพ. ช่วง ส.ค.61-ก.ย.61 ดำเนินงานประสานงานทุก
หน่วยงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
การดำเนินงาน 

ไม่พบปัญหา แจ้งทุกหน่วยงาน ให้นำถุงผ้า ที่ไม่ใช้แล้ว มา
บริจาคสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย 

ไม่มี 

3 ประสัมพันธ์ให้หน่วยงานในจังหวัดรับทราบ
นโยบายการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

ช่วง ก.ย.61 ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการใน
จังหวัดสุรินทร์รับทราบนโยบายและ
เริ่มใช้ถุงผ้าในการรับยา 

ไม่พบปัญหา ประชาสัมพันธ์ ทุกภาคส่วนให้ทราบถึง
มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก ในการในยา
ให้ผู้ป่วย ให้ประชาชนพาถุงผ้ามาพร้อมกับ
การพบแพทย์  

ไม่มี 

4 ตั้งหน่วยรับบริจาคถุงฝ้าและถุงกระดาษและ
ประสัมพันธ์รับบริจาคถุงผ้าถุงกระดาษ 

ต.ค. - ปัจจุบัน มีการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคและมีผู้
มาบริจาคถุงผ้าเรื่อยๆ  

ไม่พบปัญหา จัดจุดรับบริจาคถุงผ้า หน้าห้องจ่ายจ่าย
ผู้ป่วยนอก และ ทุกจุดที่มีการจ่ายยาผู้ป่วย  

ไม่มี 



 

492 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 พื ้นท ี ่ห ้องยาผ ู ้ป ่วยนอกดำเน ินงานงดใช้
ถุงพลาสติกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ต.ค. 61 เป็นต้นไป  ดำเนินการลดการใช้ถุงพลาสติกใน
การใส่ยาให้ผู้ป่วยที่มารับบริการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา  

ประชาชนยังคงตดิกับการ
ไม่พกถุงผ้า บางคนยังลืม
นำถุงผ้ามา เจ้าหน้าที่จึง
ให้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
และกำชับให้นำถุงผ้ามา
รพ.ทุกครั้งที่มารับบริการ 

ดำเนินงานงดใช้ถุงพลาสติกในห้องยาผู้ป่วยนอก 
แต่ยังมีการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ในกรณีผู้ป่วย
ฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งถ้ามีการบังคับไม่จ่ายถุงพลาสติกใส่ยา
อย่างจริงจัง ประกอบกับการที่ห้างสรรพสินค้า
หรือหน่วยงานอื่นๆ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก 
คาดว่าน่าจะส่งผลให้ประชาชนตระหนักมากขึ้น 
ในการเตรียมถุงผ้ามาใส่ยามากขึ้น 

ผู้รับบริการบางท่านลืม
เอาถุงผ้ามา จำเป็นต้อง
จ่ายถุงพลาสติกบ้าง  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

493 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ : 9 
วันที่ส่งรายงาน : 22 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ณกร ดลเสมอ โทรศัพท์ : 0886874330 อีเมล์ : nakorn.uro@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. ประวีณ ตัณฑประภา โทรศัพท์ : 044521220 อีเมล์ : sr_hosp@hotmai.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดตั้งคลินกิพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดบริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย
นอกเวลาราชการ 

ม.ค.62 - ส.ค.62 เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการได้แก่ 1.
ห้องตรวจอายุกรรม 2.ห้องตรวจทันตกรรม 3.เปิดคลินิก
เฉพาะทาง (คลินิกโรคไต คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรค
กระดูกและข้อ คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิก
โรคตับ และ คลินิกAVF(สำหรับคนไข้โรคไตที่ต้องทำเส้น
สำหรับฟอกเลือด) มีผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2562 
ณ เดือน ม.ค. จำนวน 2,030 ราย  

ไม่พบปัญหา  เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
ได้แก่ 1.ห้องตรวจอายุกรรม 2.ห้องตรวจทันตก
รรม 3.เปิดคลินิกเฉพาะทาง (คลินิกโรคไต คลินิก
โรคหัวใจ คลินิกโรคกระดูกและข้อ คลินิกโรคหัวใจ
และหลอดเลือด คลินิกโรคตับ และ คลินิกAVF(
สำหรับคนไข้โรคไตที่ต้องทำเส้นสำหรับฟอกเลือด) 
มีผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2562  

ไม่พบปัญหา 

2 ใช้โปรแกรมในการจัดคิวผู้มา
รับบริการ (ระบบคิวอัจฉริยะ) 

ต.ค.61 - ก.ย.62 เปิดให้บริการจัดคิวผู้มารับบริการ โดยใช้ระบบคิว
ออนไลน์ เริ่มให้บริการเดือน มกราคม 2562 

ไม่พบปัญหา เปิดให้บริการจัดคิวผู้มารับบริการ โดยใช้ระบบคิว
ออนไลน์ เริ่มให้บริการเดือน มกราคม 2562 

ไม่พบปัญหา 

3 ใช้โปรแกรม Hos_xp มาช่วย
ในการบริหารจัดการข้อมูล
สุขภาพของผู้มารับบริการ  

ต.ค.60 เป็นต้นไป เปิดใช้โปรแกรม Hos_xp ในการจัดข้อมูลสุขภาพของ
ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะใช้แค่บัตรประชาชน และ
มีใบนำทางแค่ใบเดียวในการเข้ารับบริการแต่ละแผนก  

ไม่พบปัญหา เปิดใช้โปรแกรม Hos_xp ในการจัดข้อมูลสุขภาพ
ของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะใช้แค่บัตร
ประชาชน และมีใบนำทางแค่ใบเดียวในการเข้ารับ
บริการแต่ละแผนก 

ไม่พบปัญหา 



 

494 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนใน
เขตเมือง เพื่อลดความแออัด
ในรพ.  

ปี 52 เป็นต้นไป  ดำเนินการจัดตั้งศุนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมือง 4 ทีม 
ให้บริการผู้ป่วยโรคทั่วไปโดยทีมแพทย์ครอบครัว มี
ผู้รับบริการปี 62 ทั้งสิ้น 26,004 ราย 

ไม่พบปัญหา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมือง 4 ทีม 
ให้บริการผู้ป่วยโรคทั่วไปโดยทีมแพทย์ครอบครัว มี
ผู้รับบริการปี 62 ทั้งสิ้น 26,004 ราย 

ไม่พบปัญหา 

5 ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วย
นอก 

ปีงบ 62  ระยะเวลารอคอยปี 62 ลดลงจากเดิมในปี 61 คือ จาก 
170 นาที เหลือ 149 นาที ต่อคน 

ไม่พบปัญหา  ระยะเวลารอคอยปี 62 ลดลงจากเดิมในปี 61 คือ 
จาก 170 นาที เหลือ 149 นาที ต่อคน 

ไม่พบปัญหา 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 21 นาที 



 

495 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 27 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สูติ ปัจฉาภาพ  โทรศัพท์ : 0818781362 อีเมล์ : naipap2010@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ดรุณี บุ้งทอง โทรศัพท์ : 0818784217 อีเมล์ : spd.sunpasit@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จิตอาสาส่งเสริมการดูแลสังคมและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ : 107600 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จิตอาสาส่งเสริมการดูแล
สังคมและร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม 

วันที่ ๗ มีนาคม 2562 1. 5ธ.ค.61 ทาสีรั้วรพ.และ5ส.บุคลากร+
จิตอาสา ร่วม250 คน 2. 3ม.ค.62จัดโรง
บุญเกษตรอินทรีย์+จิตอาสาแจกอาหาร
ประชาชน ญาติผู้ป่วย บุคลากรกว่า 600 
คน 3. 14ก.พ.62 ปลูกต้นโมก192 ต้น
ด้านหน้ารั้วรพ.  

ไม่มี - กิจกรรมทาสีร ั ้วของโรงพยาบาล 5 ธ.ค.62จำนวน 
ผู้เข้าร่วม 120 คน - ร่วมรณรงค์ปลูกต้นโมก ปรับพื้นที่สี
เขียวใน โรงพยาบาล วันที่ 14 ก.พ.62 จำนวน ผู้เข้าร่วม 
210 คน - ดูแลช่วยเหลือผู ้ป่วยมาฟอกไต ที ่หน่วยไต
เทียม 102 วัน - เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยพิการเรื้อรังที่บ้าน 
52 ครั้ง - สระผมและตัดผมให้ผู้ป่วย 102 คน 

การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไม่
ทั่วถึงทั้งโรงพยาบาล 
เนื่องจากมีบุคลากรเป็น
จำนวนมาก 

2 จัดกิจกรรมดูแลสังคมและร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เริ่มเดือนตุลาคม 2561 1. 5ธ.ค.61 ทาสีรั้วรพ.และ5ส.บุคลากร+
จิตอาสา ร่วม250 คน 2. 3ม.ค.62จัดโรง
บุญเกษตรอินทรีย์+จิตอาสาแจกอาหาร
ประชาชน ญาติผู้ป่วย บุคลากรกว่า 600 
คน 3. 14ก.พ.62 ปลูกต้นโมก192 ต้น
ด้านหน้ารั้วรพ. 

ไม่มี จัดกิจกรรมทำความสำอาดทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
(Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ 1. วันที่ 28 ก.ค.62 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 260 คน 2.วันที่ 13 ส.ค.62 จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 284 คน 

มีบุคลากรที่มีจิตอาสาติด
ภารกิจสำคัญ ไม่สามารถ
มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 



 

496 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 กิจกรรมงานบริการผู้ป่วยนอก เริ่มเดือนตุลาคม 2561 จิตอาสาให้บริการชั่งนน. วัดความดันฯ ตัด
ผม สระผม แนะนำฯ ผู้ป่วยจำนวน79,380 
ราย 

ไม่มี -ถักหมอน ผ้าพันคอ เย็บเต้านม 52 ครั้ง - ประชาสัมพันธ์ 
ต้อนรับ กดบัตรคิว 208 วัน -ชั่งนำ้หนัก วัดไข้ วัด BP 
208 วัน - จิตอาสาพาเพลิน 18 ครั้ง 

พื้นที่ในการจัดกิจกรรมไม่
เพียงพอต่อผู้มาเข้าร่วม
กิจกรรม 

4 กิจกรรมทำบุญเดือนเกิดแจก
อาหารขนม น ้ำด ื ่ม สำหรับ
ผ ู ้ ป ่ วยที่ มาร ั บบร ิ การ ใน
โรงพยาบาล (ไม่ใช้งบประมาณ
เป็นการรับบริจาคโดยสมาชิก
จิตอาสาร่วมกับผู้ที่มีจิตศรัทธา) 

เริ่มเดือนตุลาคม 2561 6 ครั้ง 3,000 ราย (เดือนละ 500 คน 
งบประมาณ7000-9000 บาท) 

ไม่มี - แจกขนม และน้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้ง โดยชใรมจิตอาสาและ
บุคลากรที่มีจิตอาสา - กิจกรรมทำบุญเดือนเกิดแจก
อาหารผู้มารับบริการ 12 ครั้ง  

ไม่มี 

5 จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยก
ขยะและการลดใช้ถุงพลาสติก 
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ การ
รณรงค์การล้างมือเพื่อลดการ
ติดเชื้อ เดือนละ ๑ ครั้ง 

เริ่มเดือนตุลาคม 2561 รณรงค์ การล้างมือ ลดการใช้ถุงพลาสติก 
การทิ้งขยะตามประเภท จำนวน 5 ครั้ง ตาม
จุดต่างๆ เริ่มเดือน ต.ค.2561 

ไม่มี ดำเนินการ 6 ครั้ง ดังนี้ 1 วันที่ 22 เมษายน 62 2 
วันที่ 13 พฤษภาคม 62 3 วันที่ 10 มิถนุายน 62 4 
วันที่ 8 กรกฎาคม 62 5 วันที่ 19 สิงหาคม 62 6 
วันที่ 9 กันยายน 62  

จำนวนคนผู้เข้าร่วมโครง
การำม่ครบตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

6 กิจกรรมปูอิฐตัวหนอนลาน
จอดรถหน้าอาคาร ๖ โดย
ชมรมจิตอาสาและบุคลากร 
ที่มีจิตอาสา  

เริ่มเดือนตุลาคม 2561 กำลังดำเนินการ มีปัญหา  ปูอิฐตัวหนอนลานจอดรถหน้าอาคาร ๖ โดยชมรมจิต
อาสาและบุคลากรที่มีจิตอาสา 

มีบุคลากรที่มีจิตอาสาติด
ภารกิจสำคัญ ไม่สามารถ
มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

7 กิจกรรมทำความสะอาดทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล (Big 
Cleanning Day)  

เริ่มเดือนตุลาคม 2561 Big cleaning day โซนบ้านพัก 12 หลัง
และบ่อบำบัดโรงพยาบาล 5ธ.ค.61 ทาสีรั้ว
รพ.และ Big cleaning day 5ส. ด้านหน้า
โรงพยาบาล บุคลากร+จิตอาสา ร่วม250 
คน Big cleaning day ตามหน่วยงานต่างๆ
ภายในรพ.ทุกเดือน 

ไม่มี กิจกรรมทำความสำอาดทั้งในและนอกโรงพยาบาล (Big 
Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นจัดกิจกรรมทำความสำอาด
ทั ้งในและนอกโรงพระราชกุศล เน ื ่องในเฉล ิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถใน พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร 2 ครั้ง 
1. วันที่ 28 ก.ค.62 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 260 คน 
2.วันที่ 13 ส.ค.62 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 284 คน 

มีบุคลากรที่มีจิตอาสาติด
ภารกิจสำคัญ ไม่สามารถ
มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 26 (ครั้ง/ปี) 



 

497 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 27 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 27 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว พลอยรุ้ง โกมลเวชกุล โทรศัพท์ : 0868744186 อีเมล์ : Plonyrungkomol@yahoo.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ดรุณี บุ้งทอง โทรศัพท์ : 0818784217 อีเมล์ : spd.sunpasit@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดระยะเวลารอรับยา งบประมาณ : 7838900 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เชื่อมโปรแกรมคีย์ยาแพทย์กับ
ห้องยา 

เริ่มเดือนตุลาคม 
2561 

ใช้โปรแกรม Opserve เชื่อม
โปรแกรมคีย์ยาแพทย์กับห้องยา 

เนื่องจากโปรแกรม Opserve ของแพทย์ 
เป็น vesion เก่า จึงมีเงื่อนไขหรือการ
เตือนบางอย่าง ที่แพทย์ไม่สามารถเห็น
เหมือนห้องยา เช่น การล็อคแพ้ยา, การ
ใช้ยาเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง 

ใช้โปรแกรม Opserve เชื่อม
โปรแกรมคีย์ยาแพทย์กับห้องยา 
แต่แพทย์ไม่ได้ใช้ 

แพทย์ไม่ใช้โปรแกรม Opserve 
ของห้องยาเนื่องจากต้องเปิดกลับไป
กลับมาหลายโปรแกรม 

2 ปรับปรุงระบบคีย์ออนไลน์ให้
ใช้งานง่าย 

เริ่มเดือนตุลาคม 
2561 

โปรแกรมการคีย์ชื่อยา ใช้รหัส 
sounddex, วิธีใช้ยา ใช้รหัสในการ
คีย์ 

การจดจำชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทางยา, 
การจดจำรหัสวิธีใช้ยา 

โปรแกรมการคีย์ชื่อยา ใช้รหัส 
sounddex และเพิ่มชื่อยาที่เป็น
ชื่อการค้าเพื่อให้ง่ายในการค้น 

การจดจำชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทาง
ยา, การจดจำรหัสวิธีใช้ยา ตลอดจน
ชื่อยาเดียวกันแต่ใช้หลาย code 
เนื่องจากต้องเลือกตามสิทธิคนไข้ 

3 ขอความร่วมมือให้แพทย์คีย์
ออนไลน์ในการสั่งยา 

เริ่มเดือนตุลาคม 
2561  

แพทย์ให้ความร่วมมือในการคีย์
ประมาณ 30% 

การจดจำชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทางยา, 
การจดจำรหัสวิธีใช้ยา 

แพทย์ให้ความร่วมมือในการคีย์
ประมาณ 30% (ไม่ได้เพิ่มขึ้นจาก 
6 เดือนที่แล้ว) 

การจดจำชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทาง
ยา, การจดจำรหัสวิธีใช้ยา ตลอดจน
ชื่อยาเดียวกันแต่ใช้หลาย code 
เนื่องจากต้องเลือกตามสิทธิคนไข้ 



 

498 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตลอดจนยาที่ตัดออกจากรพ.แล้วแต่
ยังไม่สามารถซ่อน code ได้ในทันที 

4 แบ่งบรรจุยาล่วงหน้า  เริ่มเดือนตุลาคม 
2561  

มีหน่วยงานแบ่งบรรจุยาล่วงหน้า 
30 รายการ (ตามเอกสารแนบ) 

มีหน่วยงานแบ่งบรรจุที่สนับสนุน แต่
เนื่องจากความต้องการจำนวนในการ
แบ่งบรรจุแต่ละห้องยาไม่เหมือนกัน จึง
ทำให้แต่ละห้องยาต้องแบ่งบรรจุเพิ่มเติม 

มีหน่วยงานแบ่งบรรจุยาล่วงหน้า 
30 รายการ (ตามเอกสารแนบ) 

มีหน่วยงานแบ่งบรรจุที่สนับสนุน 
แต่เนื่องจากความต้องการจำนวนใน
การแบ่งบรรจุแต่ละห้องยาไม่
เหมือนกัน จึงทำให้แต่ละห้องยา
ต้องแบ่งบรรจุเพิ่มเติม 

5 หลีกเลี่ยงการจัดซื้อยาแบบ
เม็ดเปลือย 

เริ่มเดือนตุลาคม 
2561 

งานจัดซื้อ พยายามหายาที่เป็นแผง
แทนเม็ดเปลือย 

ยาที ่มีจำหน่ายรายเดียว และนำเข้า ไม่
สามารถหาตัวทดแทนได้ เช่น Madopar, 
Comtan, Phenytoin หรือยาที่ไม่มีบริษัท
ใดจำหน่ายแบบแผง เช่น Isoniacid 

งานจัดซื้อ พยายามหายาที่เป็นแผง
แทนเม็ดเปลือย 

ยาที่มีจำหน่ายรายเดียว และนำเข้า 
ไม่สามารถหาตัวทดแทนได้ เช่น 
Madopar, Comtan, Phenytoin 
หรือยาที่ไม่มีบริษัทใดจำหน่ายแบบ
แผง เช่น Isoniacid 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 6 นาที 



 

499 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ : 11 
วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. เอกชัย ศิริพานิช โทรศัพท์ : 0816148602 อีเมล์ : ake_siripanich@yahoo.co.th 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล โทรศัพท์ : 0954293464 อีเมล์ : ake_siripanich@yahoo.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : Smart Hospital งบประมาณ : 50000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เพื่อลดระยะเวลาการรอคิว
ทำบัตรและความแออัดใน
โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช โดยการ
ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ
ผ่านทางระบบ Online 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 
2562 

1. ตั้งคณะทำงานและวางแผนการดำเนินการ 2. จัดทีมเขียน
โปรแกรมเพื่อทำการเชื่อม Web site ที่สร้างขึ้นมารองรับการ
ลงทะเบยีนเข้ารับการตรวจแบบ Online กับ Web site 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้มีการ
ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน 3. ติดต่อประสานงานกับเวช
ทะเบียนเพื่อวางแผนการทำงาน โดยมีการจัดเตรียมเอกสารรอ
รับการตรวจในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ของแต่ละวัน ดู
จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ามา ก่อนผู้มารับบริการล่วงหน้าเป็น
เวลา 1 วัน 4. ประชุมคณะทำงานภายในโรงพยาบาลเพื่อให้
เจ้าหน้าที่แต่ละจุดทราบและเข้าใจระบบการทำงาน 5. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบ 6. ประเมินผล
การทำงาน มีผู้มารับบริการเข้าใช้งาน 402 ราย 

- -มีผู้รับบริการในการลงทะเบียนonline 
เพื่อพบแพทย์ จำนวน 715 คน และ
จากแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า -
ได้เข้าพบแพทย์รวดเร็ว มากหรือขั้นตอน
น้อยมาก ร้อยละ100 -ไม่ยุ่งยาก ร้อย
ละ100 -ชอบหรือจะแนะนำคนอื่นๆให้
มากที่สุดหรือเชียร์ให้ลงทะเบียนแบบนี้ 
โดยเฉพาะคนในครอบครัว หรือเพื่อน 
ร้อยละ 100 -คนไม่แน่นไม่แออัดร้อยละ 
90 -ตรงตามความคาดหวัง ร้อยละ 98  

-การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ทั่วถึง -ควรรณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ร.พ. ทุกคน
ลงทะเบียนonline เมื่อ
ต้องการพบแพทย์ -เข้าถึง
ยาก การลงทะเบียนonline 
ต้องลงข้อมูลมาก 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 



 

500 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ : 11 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. เอกชัย ศิริพานิช โทรศัพท์ : 0816148602 อีเมล์ : ake_siripanich@yahoo.co.th 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล โทรศัพท์ : 0954293464 อีเมล์ : ake_siripanich@yahoo.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC)  งบประมาณ : 60000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การจัดตั้งบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 

พฤศจิกายน 2561 - 
มีนาคม 2562 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการทำงาน มีการจัด
ประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง - หาสถานที่และอุปกรณ์การทำงาน - 
กำหนดกฎระเบียบการทำงาน - การหาบุคคลเข้าทำงาน - 
การวางระเบียบการเงินและกำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. 
จัดการทำประชาพิจารณ์ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
ผลสรุป - กลุ่มตัวอย่างภายนอก 120 ราย เห็นด้วย 100% 
- กลุ่มตัวอย่างภายใน 100 ราย เห็นด้วย 95% 3. 
ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ - ติดตั้งระบบ WIFI - จักบริการที่
จอดรถ - ห้องรับรองขณะรอรับการตรวจ - บริการน้ำดื่ม
สมุนไพร 4. จัดทำกฎระเบียบการให้บริการ 5. ส่งโครงการ
เพื่อขออนุมัติดำเนินการจากสำนกังานสาธารณสขุจังหวัด 6. 
ประชาสัมพันธ์ 7. เริ่มเปิดใช้บริการ 1 เม.ย. 2562  

- -มีผู้ใช้บริการเป็นข้าราชการ 75 คน, 
ประกันสังคม 21 คน, บัตรทอง 3 คน 
และ จ่ายเงิน 1 คน รวมผู้ใช้บริการ
จำนวน 100 คน -ร้อยละความพึง
พอใจ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ ,ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
,ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซ่ึงความ
พึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 89.6  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 45 นาที 



 

501 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัด : ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ : 11 
วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 05 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว พัชรินทร์ ญาติรักษ์ โทรศัพท์ : 076361234 อีเมล์ : boonmatk@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว บุญมา ติ้วสกุล โทรศัพท์ : 0819796239 อีเมล์ : boonmatk@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โปรแกรมทางห้องปฏิบัติการ LABVIEW งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เขียนโครงการ / เตรียมงาน / 
คิดรูปแบบการประชุม 

ตุลาคม 2561 ได้รับการอนุมัติโครงการ - ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน - 

2 ปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินการ 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 - ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Lab 
view - จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม 
แก่เจ้าหน้าที่ 

- ดำเนินการแล้วในรอบ 6 เดือน -  

3 ประเมินความพึงพอ
กระบวนการใหม่ 

ธันวาคม 2561 - 
มกราคม 2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการนำกระบวนการ 
LAB VIEW เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานในห้อง LAB 
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในในกระบวนการ
ทำงานที่รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 64.2 

- ในช่วงแรกผู้ป่วยยังไม่ค่อย
เข้าใจระบบการทำงานใหม่
ของโรงพยาบาล - 
เจ้าหน้าที่ไม่ได้อธิบายระบบ
ใหม่ให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อน 

4 เปรียบเทียบผลการ
ดำเนินงานกระบวนการเก่า
กับกระบวนการใหม่ 

มกราคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินงาน - เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการเก่ากับกระบวนการใหม่ 
พบว่า เดิมผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการต้องใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางไปรับบริการ ไม่มีเทคโนโลยีช่วยในการ

- ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่
มีความชำนาญในการใช้
ระบบใหม ่ 



 

502 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เรียกคิว บางครั้งเจ้าหน้าที่เรียกแล้ว แต่ผู้รับบริการ
ไม่ได้ยิน ทำให้รอนานมากขึ้น จนเจ้าหน้าที่ต้องออกมา
สอบถาม ประกอบกับจำนวนผู้มารับบริการเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากมีการขยายบริการเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ศูนย์
โรคหัวใจ ศูนย์ผ่าตัดลดโรคอ้วน ศูนย์ผ่าตัดสมอง ฯลฯ 
แต่อัตรากำลังคนปฏิบัติงานยังเท่าเดิม  

5 ประเมินผลการดำเนินงาน
และนำผลมาปรับปรุงระบบ 

มกราคม-กันยายน2562 อยู่ระหว่างดำเนินงาน - - นำข้อเสนอแนะจากการวัดผลความพึงพอใจผู้ป่วยมา
ปรับปรุง ทำให้ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จาก 64.2 
เป็น 80.2 - มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ระยะเวลารอคอยในการเจาะ
เลือด ลดลงจาก 150 นาที เหลือเพียง 20 นาที 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

503 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัด : ภูเก็ต เขตสุขภาพที่ : 11 
วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 29 พฤษภาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว บุญมา ติ้วสกุล โทรศัพท์ : 076361234 อีเมล์ : boonmatk@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว บุญมา ติ้วสกุล โทรศัพท์ : 0819796239 อีเมล์ : boonmatk@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบการให้บริการ ลดระยะเวลาการรคอย งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์ระยะเวลาการรอคอย
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ต.ค. - พ.ย. 61 ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาการรอคอย
ของผู้มารับบริการในปีงบประมาณ 
2561 พบว่า ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
ที่ผู้รับบริการมารับบริการตั้งแต่ยื่นบัตร
จนถึงรับยา อยู่ท่ี 96 นาที โดย
ช่วงเวลาเฉลี่ยที่ผู้รับบริการรอนานที่สุด 
คือช่วงรอซักประวัติ 22 นาที และ
หน่วยงานที่ใช้ระยะเวลานานที่สุด คือ 
ห้องคัดกรองไข้หวัด ใช้เวลาเฉลี่ย 
113 นาที 

- ผู้มารับบริการบางคน มา
ยื่นบัตร แล้วค่อยมารับ
บริการที่หลัง 

เพ ิ ่มเต ิมจากรอบ 6 เด ือน ผลการสำรวจ
ระยะเวลารอคอยของปีงบประมาณ 2561 
พบว่า ผู้มารับบริการส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลารอ
คอยที่งานผู้ป่วยนอก เฉลี่ย 191 นาที ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ระยะเวลารอคอย
เพิ่มขึ้น (ปี 2560 : 175 นาที) และจากการ
วิเคราะห์ พบว่า จุดที่ส่งผลให้ระยะเวลาการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น คือ ห้อง lab และห้อง X - 
ray รวมไปถึงห้องยาและห้องบัตร ในส่วนของ
ห้องlab เดิม นำไปปรับปรุงเป็นห้อง Cathlab 
ห้องlab ต้องย้ายไปทำการ ณ ที ่ตั ้งชั ่วคราว
ลานอเนกประสงค์หน้าโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วย
หรือผู ้มารับบริการต้องใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางไปรับบริการ ไม่มีเทคโนโลยีช่วยในการ

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เร ียกคิว บางครั ้งเจ ้าหน้าที ่เร ียกคิวแล้วแต่
ผู ้รับบริการไม่ได้ยิน ทำให้รอนานมากขึ ้น จน
เจ ้าหน้าที ่ต ้องออกมาสอบถามประกอบกับ
จำนวนผู ้มารับบริการเพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากมีการ
ขยายบริการเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์
ผ่าตัดลดโรคอ้วน ศุนย์ผ่าตัดสมอง ฯลฯ แต่
อัตรากำลังคนปฏิบัติงานยังเท่าเดิม ส่วนห้องX-
ray เนื่องจากในปี 2560 - 2561 โรงพยาบาล
ยังใช้ระบบการถ่ายภาพรังสีด้วยฟิล์ม X-rayส่งผล
ให้ขั ้นตอนการบริหารจัดการ Film มีมากมาย
หลายขั้นตอน และบางครั้งต้องมีการ Repeat ซ้ำ 
เนื่องจากเครื่อง X – Ray ที่ใช้ มีอายุการใช้งาน
นาน รุ่นเก่า เฉลี่ย Film ทั่วไป ใช้เวลา 37 นาที 
อีกจุด คือ ขั ้นตอนการรับยา : การจัดยาต้อง
เสียเวลาในการให้ผู้รับบริการนำมายื่นและต้องใช้
เวลาในการอ่านลายมือแพทย์ และห้องทำบัตร : 
ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาบัตรเก่าจากห้อง
เก็บบัตร  

2 ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน โดย
นำเทคโนโลยี เข้ามาช่วย 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 1. มีการนำระบบ lab view มาใช้ใน
การลำเลียงสิ่งส่งตรวจเป็นการลด
ระยะเวลาให้ผู้ป่วยได้รบัผล lab เร็ว
ข้ึน 2. นำเอาระบบ PACS มาใช้ในการ
ถ่ายเอ็กซเรย์ เพื่อลดการถ่ายเอ็กซเรย์
ซ้ำ ลดการใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ ลดปริมาณ
รังสีที่ผู้รับบริการได้รับ ผู้ป่วยไม่ต้องรอ
รับฟิล์ม ถ่ายเสร็จแล้วสามารถกลับไป
รอผลเอ็กซเรย์ที่ห้องตรวจได้เลย 3. 
ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรม SSB เป็น 

- การปรับเปลี่ยนระบบทำให้
เกิดความล่าช้าเล็กน้อย
ในช่วงการติดตั้ง เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความ
ชำนาญในการใช้ระบบใหม่ 

เพิ่มเติมจากรอบ 6 เดือน คณะกรรมการ
พัฒนาระบบงานผู้ป่วยนอก จึงได้นำผลจาก
การสำรวจ และวิเคราะห์มาจัดทำแผนพัฒนา
ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอก ในปลายปี
งบประมาณ 2561 โดยมีการปรับระบบการ
ให้บริการ ดังนี้ 1. ปรับเปลี่ยนโปรแกรม SSB 
เป็น Hosxp เพื่อให้เป็นระบบ Paperless หรือ
ใช้กระดาษให้น้อยที่สุด ส่งผลให้ระยะเวลาของ
ห้องยาลดลง เนื่องจากแพทย์สามารถส่งข้อมูล
การสั่งยามาให้ห้องยาหลังตรวจคนไข้เสร็จ โดย

• ระบบ Hosxp ยังอยู่ในช่วง
ทดลองใช้ บางวันยังมีปัญหา
ระบบล่ม • เจ้าหน้าที่บางท่าน
ยังใช้งานได้ไม่คล่อง  



 

505 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

Hosxp เพื่อให้เป็นระบบpaper less 
ลดระยะเวลาการเขียนใบสั่ง ลดความ
ผิดพลาดของการอ่านลายมือแพทย์ 

ไม่ต้องเขียนใบสั่งยา ห้องบัตร : ใช้เลข 13 
หลักในการค้นหาบัตรเก่า โดยไม่ต้องไปค้นหา 
OPD card เก่า และส่งไปให้ที่ห้องตรวจได้
ทันที 2. นำระบบ PACS มาใช้ในการถ่าย
เอ็กซเรย์ ส่งผลให้การถ่ายภาพเอ็กซเรย์รวดเร็ว
ข้ึน การเอ็กซเรย์ซ้ำลดลง ระยะเวลาการรอ
คอยลดลง 3. ห้อง Lab ได้นำระบบ Lab 
View มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะลดขั้นตอน
การติด Label ด้วยเครื่อง Auto – Labeler 
และระบบสายพาน การลำเลียงเลือดที่เจาะ
แล้วเข้าสู่เครื่องตรวจฯ โดยไม่ต้องใช้กำลังคน
เดินไปส่ง รวมไปถึงการปรับเวลาให้บริการจาก
เดิม เจาะเลือดเวลา 07.00 น. เป็น 06.00 
น. และตรวจวิเคราะห์ จากเดิมเวลา 08.30 
น. เป็น 07.00 น.  

3 ประเมินผลการทำงาน ส.ค. - ก.ย. 62 อยู่ระหว่างการดำเนินการ - ระยะเวลารอคอยการรับบริการผู้ป่วยนอก
ลดลง จากเดิม เฉลี่ย 191 นาที เหลือเฉลี่ย 
137 นาที ผลลัพธ์ ลดลง 54 นาที = 2.0 
(ลดลงมากกว่า 30 นาที)  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 54 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัด : สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ : 11 
วันที่ส่งรายงาน : 08 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 01 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 12 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง บุศราภรณ์ เต็งรัง โทรศัพท์ : 077915600 ต่อ 2290  อีเมล์ : b_tengrang@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุจิตรา สุขใส โทรศัพท์ : 0878914734 อีเมล์ : kungnang-999@hotmail.com 

นโยบายดา้นที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล  งบประมาณ : 147100 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล  ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

1. ดำเนินการเขียนโครงการและ
เสนอเพื่อขออนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 
(มีนาคม 2562) 
 2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน
และคณะกรรมการตัดสินผลงาน 
เรียบร้อยแล้ว (มีนาคม 2562) 

ไม่ม ี 1. โครงการ/กิจกรรม งานมหกรรมคุณภาพ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 รอ
ดำเนินการ แต่โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมผลงานวิจยั 
ในโครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2562 หัวข้อ “Suratthani Smart 
Health 4.0 challenges and opportunities” 
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 โดยมีผลงาน  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัด : สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ : 11 
วันที่ส่งรายงาน : 08 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 01 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จุฑาภรณ์ ทองญวน โทรศัพท์ : 083-6509900  อีเมล์ : Juta-skin@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุจิตรา สุขใส โทรศัพท์ : 0878914734 อีเมล์ : kungnang-999@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยของงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 โครงการลดระยะเวลารอ
คอยของงานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

1 ตุลาคม 2561 - 
31 มกราคม 2562 

1. ทบทวนขั้นตอนการรับบริการ และระยะเวลารอคอยของ
ผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก (1 ต.ค. 2561-30 ต.ค. 2561)  
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อขอความร่วมมือ
ในการดำเนินการ และประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน (1 ต.ค. 2561-30 ต.ค. 2561)  
3. ออกแบบแนวทางปฏิบ ัต ิ  (1 พ.ย. 2561-30 พ.ย.
2561)  
4. นำแนวทางปฏิบัติมาใช้พัฒนาระบบบริการ (1 ธ.ค. 
2561-31 ธ.ค. 2561)  
5. สำรวจระยะเวลารอคอยหลังนำแนวทางปฏิบัติมาใช้            
(1 ม.ค. 2562-31 ม.ค. 2562)  
6. ค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการนำมาปฏิบัติงาน (1 
ม.ค. 2562-31 ม.ค. 2562) 

ระบบ paperless ยังใช้
ไม่ครบทุกห้องตรวจทำ
ให้ระยะเวลารับยานาน 
ผ ู ้ป ่ วยลงทะเบ ียนรับ
บริการก่อนเวลานัด ทำ
ให้ระยะเวลารอคอยนาน  

1.ปร ับปร ุ งการบร ิการผ ู ้ป ่ วยน ัด โดย
ลงทะเบียนรับบริการที ่แผนกเวชระเบียน 
ตามเวลาน ัด  สำหร ับผ ู ้ ป ่ วย WALK IN 
จัดลำดับคิว และเข้าตรวจตามลำดับคิวที่
ได้รับจากจุดคัดกรองการลงทะเบียนที่แผนก
เวชระเบียนก่อนจะไม่เกิดการซ้ำซ้อนและ
การเสียเวลาในการเช็คสิทธิ์การรักษา  
2.ปรับปรุงด ้านกระบวนการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยประสานงานแผนกเวชระเบียน
เพื่อขอความ ร่วมมือในการเพิ่มอัตรากำลัง
เจ ้าหน้าท ี ่มาให ้บร ิการในเวลา 05.00-
08.00 น. และจัดเพิ่มพยาบาลขึ้นปฏิบัติงาน
ท ี ่ จ ุ ดค ั ดกรองเพ ื ่ อช่ วยค ั ดกรองและ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการ  

ระบบ paperless ยังใช้
ไม่ครบทุกห้องตรวจทำ
ให้ระยะเวลารับยานาน 
ผู้ป่วยลงทะเบียนรับ
บริการก่อนเวลานัด ทำ
ให้ระยะเวลารอคอย
นาน  



 

508 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.ปรับปรุงระบบนัดเป็นช่วงเวลา และระบุ
คิวตรวจ ออกใบนัดและอธิบายขั้นตอนการ
มาตรวจตามนัดโดยพยาบาลประจำห้องตรวจ 
4.ระบบรับยาใช้ระบบ paperless โดยแพทย์
ค ีย ์ยาในระบบ HOMEC ซ ึ ่ งสามารถลด
ระยะเวลารอคอย ในการรับยาได้มาก  
5.สามารถลดระยะเวลารอคอย จาก 3 ชั่วโมง 
47 นาที 3 ชั่วโมง 57 นาที และ 3 ชั่วโมง 
21 นาที ในป ี พ.ศ.2557 2558 2559 
ตามลำดับ เหลือระยะเวลารอคอย 2 ชั่วโมง 
45 นาท ี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 36 นาที 



 

509 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตรัง จังหวัด : ตรัง เขตสุขภาพที่ : 12 
วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุรีย์วรรณ ภาสศุภร โทรศัพท์ : 089-9593554 อีเมล์ : qdc.trang@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ. จิรวรรณ อารยะพงษ์ โทรศัพท์ : 0812711072 อีเมล์ : jirawanarya@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : OPD 4.0 @Trang Hospital  งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบ E-Health Data 
(scan OPD card, บันทึกข้อมูล
การรับบริการใน computer, 
เรียกดูข้อมูลผู้รับบริการผ่าน
ระบบ computer)  

มิ.ย.-ธ.ค.61  - สแกนประวัติการรักษาของผู้ป่วยนอก 
(Scan OPD Card) ได้ร้อยละ 90 หรือ
ประมาณ 300,000 ฉบับ - แพทย์ดู
ประวัติการรักษาของผู้ป่วย ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ ประมาณ 1,500-1,600 
ราย/วัน - แพทย์สั่งยาผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 93 ส่งผลให้
ระยะเวลารอคอยรับยาลดลง จาก 90-
120 นาที เป็น ไม่เกิน 20 นาที 

- ใช้ระยะเวลานานในการ 
สแกนประวัติการรักษาของ
ผู้ป่วยนอก (Scan OPD 
Card)  

- สแกนประวัติการรักษาของผู้ป่วยนอก 
(Scan OPD Card) ครบถ้วน จำนวน 
372,410 ฉบับ (100%) - แพทย์ดู
ประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่
แผนกผู้ป่วยนอก ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
ทุกราย คิดเป็น 100% - แพทย์สั่งยาผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 93 ส่งผลให้
ระยะเวลารอคอยรับยาลดลง จาก 90-
120 นาที เป็นไม่เกิน 20 นาที 

- ไม่มี 

2 พัฒนาตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ 
(Kiosk) เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลารอคอยที่ห้องบัตร 

ส.ค.-ต.ค.61 - มีตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ จำนวน 5 ตู้ 
ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 3 ตู้ , 
ติดตั้งที่หน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
จำนวน 1 ตู้ และติดตั้งที่หน้าห้องตรวจ
ศัลยกรรมกระดูก จำนวน 1 ตู้ - ผู้ป่วยที่

- ผู้รับบริการบางส่วน ยังไม่มี
ความรู้ ในการใช้ ตู้กดบัตร
คิวอัจฉริยะ และ เป็น
ผู้สูงอายุ หรือไม่ใช้เทคโนโลยี 
: การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 

- มีตู้กดบัตรอัจฉริยะ จำนวน 5 ตู้ ติดต้ังที่
แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 3 ตู้ , ติดตั้งที่
หน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ตู้ และติดตั้ง
ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโพธิ์ 1 ตู้ 
(รองรับการขยายบริการเพื่อลดความแออัด

- ผู้รับบริการบางส่วน ยังไม่มี
ความรู้ ในการใช้ตู้กดบัตรคิว
อัจฉริยะ และเป็นผู้สูงอายุ 
หรือไม่ใช้เทคโนโลยี : การ
แก้ปัญหาในปัจจุบัน จัดให้มี



 

510 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลตรัง ใช้
บริการตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ (Kiosk)ร้อย
ละ 90 - ลดขั้นตอนการรับบริการ จาก
กดบัตร และรอเจ้าหน้าที่ห้องบัตรเรียก
ตามคิว เป็น เสียบบัตรประชาชนที่ตู้กด
บัตรคิวอัจฉริยะ เลือกแผนกที่ต้องการ
รักษา และพิมพ์ใบนำส่งไปยื่นหน้าห้อง
ตรวจ - ลดระยะเวลารอคอยที่หน้าห้อง
บัตร จาก 15-30 นาที เป็น 15-30 
วินาที 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวย
ความสะดวกในการใช้ตู้กด
บัตรคิวอัจฉริยะ 

ในโรงพยาบาล) - ผู้ป่วยที่มีประวัติการ
รักษาที่โรงพยาบาลตรัง ใช้บริการตู้กดบัตร
คิวอัจฉริยะ (Kiosk) ร้อยละ 90 - ลด
ขั้นตอนการรับบริการ จากกดบัตร และรอ
เจ้าหน้าที่ห้องบัตรเรียกตามคิว เป็น เสียบ
บัตรประชาชน ที่ตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ 
เลือกแผนกที่ต้องการรักษา และพิมพ์ใบ
นำส่งไปยื่นหน้าห้องตรวจ ทำให้ลด
ระยะเวลารอคอยที่หน้าห้องบัตรเพื่อ
ลงทะเบียนการเข้ารับบริการ จาก 15-30 
นาที เป็น 10-20 วินาที 

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ในการใช้ตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ 

3 พัฒนาระบบนัดผู้ป่วยแบบ
ช่วงเวลา 

ม.ค.-มี.ค.62 กำลังดำเนินการ - การสื่อสารกับผู้รับบริการ 
ก่อนเริ่มการใช้ระบบนัดแบบ
ช่วงเวลา 

- จัดระบบการนัดผู้ป่วยเป็นช่วงเวลา 
(ชั่วโมง) ทำให้ระยะเวลาการรับบริการของ
ผู้ป่วยนัดลดลง เฉลี่ย 30 นาที/ราย 

- ผู้รับบริการบางส่วนยังมารับ
บริการไม่ตรงตามเวลาที่นัด 
เนื่องจากไม่เข้าใจขั้นตอนการ
ให้บริการ แนวทางคือ การเพิ่ม
ความเข้าใจให้กับผู้ป่วยขณะทำ
นัด และเพิ่มคำอธิบายใน
แบบฟอร์มการนัดผู้ป่วย 

4 พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ป่วย
ผ่านทาง Mobile Application 

เม.ย.-ส.ค.62 กำลังดำเนินการ - ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ผ่านมือถือ และส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ 

- พัฒนาระบบการลงทะเบียนรับบริการ ผ่าน
ทาง Mobile Application เพิ่มช่องทางให้กับ
ผู้รับบริการนัด และผู้รับบริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ - ระยะเวลารอคอย * ก่อน
เริ ่มโครงการ เดือน พ.ย.61 = 212 นาที * 
หลังดำเนินโครงการ เดือน พ.ค.62 = 174 
นาที ระยะเวลาลดลง 38 นาท ี

- ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีผ่าน
มือถือ และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ที่มาใช้บริการ แนวทางคือ เพิ่ม
การประชาส ัมพันธ ์ ผ ่านทาง 
Social Media และจัดเจ้าหน้าที่
ไว ้สำหรับอำนวยความสะดวก
และให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 38 นาที 



 

511 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตรัง จังหวัด : ตรัง เขตสุขภาพที่ : 12 
วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 21 สิงหาคม 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุรีย์วรรณ ภาสศุภร โทรศัพท์ : 089-9593554 อีเมล์ : qdc.trang@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ. จิรวรรณ อารยะพงษ์ โทรศัพท์ : 0812711072 อีเมล์ : jirawanarya@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : Trang Hospital 4.0 งบประมาณ : 150000 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ 
(Kiosk) เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลารอคอยที่ห้องบัตร 

ส.ค.-ต.ค.61 - มีตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ จำนวน 5 ตู้ ติดต้ังที่
แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 3 ตู้ , ติดตั้งที่หน้า
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 ตู้ และ
ติดตั้งที่หน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 
จำนวน 1 ตู้ - ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาที่
โรงพยาบาลตรัง ใช้บริการตู้กดบัตรคิว
อัจฉริยะ (Kiosk)ร้อยละ 90 - ลดขั้นตอน
การรับบริการ จากกดบัตร และรอเจ้าหน้าที่
ห้องบัตรเรียกตามคิว เป็น เสียบบัตร
ประชาชนที่ตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ เลือกแผนก
ที่ต้องการรักษา และพิมพ์ใบนำส่งไปยื่นหน้า
ห้องตรวจ - ลดระยะเวลารอคอยที่หน้าห้อง
บัตร จาก 15-30 นาที เป็น 15-30 วินาที  

- ผู้รับบริการบางส่วน ยังไม่มี
ความรู้ในการใช้ ตู้กดบัตรคิว
อัจฉริยะ และเป็นผู้สูงอายุ 
หรือไม่ใช้เทคโนโลยี : การ
แก้ปัญหาในปัจจุบัน จัดให้มี
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ในการใช้ตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ 

- มีตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ จำนวน 5 ตู้ 
ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 3 ตู้ 
, ติดตั้งที่หน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
จำนวน 1 ตู้ และติดตั้งที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองบ้านโพธิ์ จำนวน 1 ตู้ 
(รองรับการขยายบริการเพื่อลดความ
แออัดในโรงพยาบาล) - ผู้ป่วยที่มี
ประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลตรัง 
ใช้บริการตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ 
(Kiosk) ร้อยละ 90 - ลดขั้นตอนการ
รับบริการจากกดบัตร และรอ
เจ้าหน้าที่ห้องบัตรเรียกตามคิว เป็น
เสียบบัตรประชาชน ที่ตู้กดบัตรคิว
อัจฉริยะ เลือกแผนกที่ต้องการรักษา 

- ผู้รับบริการบางส่วน ยังไม่มี
ความรู้ในการใช้ ตู้กดบัตรคิว
อัจฉริยะ และเป็นผู้สูงอายุ 
หรือไม่ใช้เทคโนโลยี : การ
แก้ปัญหาในปัจจุบัน จัดให้มี
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ในการใช้ตู้กดบัตรคิวอัจฉริยะ 



 

512 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

และพิมพ์ใบนำส่งไปยื่นหน้าห้องตรวจ 
ทำให้ลดระยะเวลารอคอยท่ีหน้าห้อง
บัตร เพื่อลงทะเบียนการเข้ารับ
บริการจาก 15-30 นาที เป็น 10-
20 วินาที 

2 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนข้อมูล
การรับบริการผ่านทาง Line 
Notify 
- เตือนคิวรับบริการ 
- เตือนคิวรับยา 
- เตือนค่าใช้จ่าย 
- เตือนนัดล่วงหน้า 1 วัน 

ต.ค.61-มี.ค.62 - ผู้รับบริการสมัครเป็นสมาชิกของ Line 
Notify ของ รพ. จำนวน 2,000 ราย หรือ
ร้อยละ 10 ของผู้รับบริการทั้งหมด  

สมาชิก Line Notify รพ.ตรัง 
ยังมีน้อย เนื่องจากผู้รับบริการ
บางราย ไม่ใช้เทคโนโลยี หรือ
เป็นผู้สูงอาย ุ

- ผู้รับบริการเป็นสมาชิกของ Line 
Notify ของโรงพยาบาล จำนวน 
2,700 Account และมีผู้ใช้บริการ 
Line Notify คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ผู้รับบริการต่อวัน 

- ส ม า ช ิ ก  Line Notify 
โรงพยาบาลตร ั ง ย ั งม ีน ้ อย 
เนื่องจากผู้รับบริการบางราย ไม่
ใช้เทคโนโลยี หรือเป็นผู้สูงอายุ 
แ น ว ท า ง ค ื อ  เ พ ิ ่ ม ก า ร
ประชาสัมพันธ์ และจัดเจ้าหน้าที่
ไว้สำหรับอำนวยความสะดวก 

3 พัฒนาระบบแจ้งคิวตรวจและ
คิวรับยา (Q-Display) 

ต.ค.61-มี.ค.62 - แสดงคิวตรวจผ่าน Smart TV ซึ่งเชื่อมต่อ
กับระบบ HIS ของโรงพยาบาล ที่หน้าห้อง
ตรวจอายุรกรรม จำนวน 1 จุด และ
กำลังขยายไปที่หน้าห้องตรวจของแผนก
ต่างๆ 8 จุด - แสดงคิวรับยาผ่าน Smart TV 
ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ HIS ของโรงพยาบาล ที่
หน้าห้องยา ผู้ป่วยนอก จำนวน 2 จุด 

ไม่มี - แสดงคิวตรวจผ่าน Smart TV ซึ่ง
เชื่อมต่อกับระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล ที่หน้าห้องตรวจ จำนวน 
10 จุด - แสดงคิวรับยาผ่าน Smart 
TV ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ HIS ของ
โรงพยาบาลตรัง ที่หน้าห้องยาผู้ป่วย
นอก จำนวน 2 จุด 

- ไม่มี 

4 พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ป่วย
ผ่านทาง Mobile Application 

เม.ย.-ส.ค.62 กำลังดำเนินการ ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีผ่าน
มือถือ และส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ 

- พัฒนาระบบการลงทะเบียนรับ
บริการผ่านทาง Mobile 
Application เพิ่มช่องทางให้กับ
ผู้รับบริการนัด และผู้รับบริการคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ 

- ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีผ่าน
มือถือ และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ที่มาใช้บริการ แนวทางคือ เพิ่ม
การประชาส ัมพ ันธ ์ผ ่ านทาง 
Social Media และจัดเจ้าหน้าที่
ไว ้สำหรับอำนวยความสะดวก
และให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

513 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยะลา จังหวัด : ยะลา เขตสุขภาพที่ : 12 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 02 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นาตยา ศรีสุวรรณ โทรศัพท์ : 0892983764 อีเมล์ : natya_sri@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นาตยา ศรีสุวรรณ โทรศัพท์ : 0892983764 อีเมล์ : natya_sri@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การจัดการมูลฝอยประเภทต่าง  งบประมาณ : 22,400 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
ประเภทต่าง ๆ 

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 
2562 

จัดอบรมให้ความรู้ ในเดือนมิถุนายน 
2562 

ไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี 

2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 
28 มกราคม 2562 

ไม่มี จัดกิจกรรม Big Clean Day ในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2562 

ไม่มี 

3 จัดกิจกรรม 3 เก็บ 5 ส ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

จัดประกวดหน่วยงาน ที่ ผ่าน 3 เก็บ 5 
ส และมอบเงินรางวัลให้หน่วยงานละ 
1000 บาท 

ไม่มี จัดกิจกรรม 3 เก็บ 5 ส ในวันที่ 22 
สิงหาคม 2562 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 



 

514 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยะลา จังหวัด : ยะลา เขตสุขภาพที่ : 12 
วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 02 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 02 เมษายน 2562 รอบ 12 เดือน : 26 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นาตยา ศรีสุวรรณ โทรศัพท์ : 0892983764 อีเมล์ : natya_sri@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นาตยา ศรีสุวรรณ โทรศัพท์ : 0892983764 อีเมล์ : natya_sri@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลยะลา งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการโรงพยาบาลยะลา 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

1. เตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร สถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์ 2 สื่อสารประชาสัมพันธ์การ
จัดบริการ  

ไม่มี เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 10 นาที 



 

515 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัด : สงขลา เขตสุขภาพที่ : 12 
วันที่ส่งรายงาน : 17 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ทัศนีย์ วัฒนะแย้ม โทรศัพท์ : 074273100 อีเมล์ : General_hatyai@hotmail.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ทัศนีย์ วัฒนะแย้ม โทรศัพท์ : 074273100 อีเมล์ : General_hatyai@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง เก็บขยะจิตอาสาสาธารณะรว่มเดิน-วิ่งเก็บ
ขยะบนเขาคอหงส์ร่วมประชาชนอำเภอหาดใหญ่ เพื่อลดปริมาณ
ขยะบนเขาคอหงส์ โดยใช้ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยผู้ที่
เก็บขยะได้ให้นำมาชั่งกิโลแลกกับไข่ไก่ ขยะ 1 กิโล สามารถนำมา
แลกไข่ได้ 3 ฟอง และร่วมรับประทานอาหารกันเมื่อเสร็จกิจกรรม 

ตุลาคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ
ระยะที่ 2 

ร้อยละ 100 ดำเนินการได้เพียง
ครั้งเดียว 

2 กิจกรรม กำหนดมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
2.1 จัดทำกิจกรรมรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดมลพิษ ชีวิตยืนยาว  
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวรับ
ยาสำหรับผู้ป่วย 

ตุลาคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 70 ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในบางส่วน 

ร้อยละ 100  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

3 กิจกรรม กำหนดมาตรการการคัดแยกขยะ 
3.1 ลดการใช้งาน (Refuse) หรือการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ 
วัสดุห่อหุ้มสินค้า ที่จะสร้างปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เช่น ถุงหิ้ว
พลาสติก กล่องโฟม หรือสิ่งที่ใช้งานได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งสร้าง
ปริมาณขยะมากขึ้นและย่อยสลายได้ยาก 

ตุลาคม - กันยายน 2562 ร้อยละ 60 กำลังดำเนินงานสรุปผล
การลดค่าใช้จ่าย 

การจัดตั ้งธนาคารขยะรีไซเคิลใน
โรงพยาบาลหาดใหญ่ สามารถนำมูล
ฝอยที ่นำมาทิ ้งแล้ว มาเป็นขยะรี
ไซเคิล ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนเป็น
รายได้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก

ไม่มี 



 

516 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.2 Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  
3.3 วางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการแยกมูลฝอย เพ ื ่อช ่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 100 % 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 2 มาตรการ 



 

517 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัด : สงขลา เขตสุขภาพที่ : 12 
วันที่ส่งรายงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วรรณา อังคสุวรรณ โทรศัพท์ : 074273100 อีเมล์ : wangkasu@yahoo.com 
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ทัศนีย์ วัฒนะแย้ม โทรศัพท์ : 074273100 อีเมล์ : General_hatyai@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   
แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ :  โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ปี 2562 (2) งบประมาณ : 0 บาท 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 
กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรม ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลด
ระยะเวลารอคอย เป็นมิตรกับผู้รับบริการและตอบสนองความ
ต้องการ 
4.1 จัดทำโครงการการลดขั้นตอนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
พิเศษ 
- ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในกระบวนการจำหน่าย โดยสนับสนุน 
โดยสนับสนุนการเตรียมเอกสาร สิทธิบัตรต่างๆ  
ผู้ป่วยสามารถรับทราบยอดค่ารักษารายวัน เพื่ออำนวยการความ
สะดวกผู้ป่วย 
- ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ทรัพยากร 

ตุลาคม - กันยายน 
2562 

-ลดระยะเวลารอคอยลง  
-ผู้มารับบริการพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ไม่มี การตรวจสอบสิทธิ์แล้วเสร็จภายใน 2วันจาก
ผู้ป่วยadmit -บัตรนัดเสร็จเรียบร้อยภายใน2
วันนับจากเวลาเกิด -กิจกรรมทุกอย่างแล้ว
เสร็จก่อนผู้ป่วยD/C ได้รวดเร็ว 

ปรับระบบ -การ
ตรวจสอบสิทธ ิ-การ
ทำบัตรนัด  

2 4.2 จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย Thalassemia 
ที่รับเลือด เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงาน โดยไม่ต้อง
พึ่งพาระบบต่างๆ ในโรงพยาบาล จึงได้นำโครงการ Lean  
ผู้ป่วยThalassemia ที่นัดมาพบแพทย์และให้เลือด ช่วยลด

ตุลาคม - กันยายน 
2562 

- ลดระยะเวลารอคอยลง  
- ผู้มารับบริการพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 80 

ไม่มี การให้บริการแก่ผ ู ้ป ่วยผู ้ให้บร ิการสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการได้ตลอดเวลาทั้งนี้
ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์
ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยคำนึงความ สะดวก 

ไม่มี 



 

518 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลศูนย์ 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

รอยตะเข็บกระบวนการบริการทำให้เกิดการบริการที่มี
คุณภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น กึ่ง stop service เนื่องจาก
ผู้ป่วยยังมีขั้นตอนไปรับยาที่ห้องยาผู้ป่วยนอก จากแนวคิดที่
จะพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือลดระยะเวลารอคอย 
พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับเลือดทันทีเมื่อกระบวนการจองเลือด
ตาม standing order เสร็จสิ้น แพทย์สามารถสั่งการรักษาที่
เตียงผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วยกำลังให้เลือด และผู้ป่วยได้รับยา
เสร็จก่อนเลือดหมด 

รวดเร็ว ปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการเป็นธรรมดา ในด้านผู้ให้บริการ
ต้องมีใจยอมรับที ่จะเปลี ่ยนแปลงและมีความ
พร ้อมในการให ้ข ้อม ูลผ ู ้ ใช ้บร ิการ  ในด ้าน
ผ ู ้ ร ั บบร ิ การส ่ วนใหญ ่จะยอมร ับถ ึ งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพ
ตนเองจัดทำโครงการ Happy we share  
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม Happy eight 
- แลกเปลี่ยนรู้ในเรื่องสุขภาพ 
- ค้นหา Role Model ในแต่ละ Generation 

ตุลาคม - กันยายน 
2562 

บุคลากรดูแลสุขภาพ
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 75 

ไม่มี รอผลการดำเนินงาน ไม่มี 

4 จัดทำโครงการแบ่งปันความสุขผู้ประกันตน 
- ให้รางวัลกับเจ้าหน้าที่บุคลากรในกลุ่มผู้ประกันตนที่เข้าร่วม
กิจกรรมดูแลสุขภาพ และมีผลตรวจสุขภาพที่ดี (ผล BMI 
ลดลง) ลดกลุ่มเสี่ยง  

ตุลาคม - กันยายน 
2562 

ผู้ประกันตนดูแลสุขภาพ
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 70 

ไม่มี รอผลการดำเนินงาน ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 90 นาที 
 



 

519                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัด : เชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น โทรศัพท์ : 0812879296 อีเมล์ : nut_hos@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น โทรศัพท์ : 0812879296 อีเมล์ : nut_hos@hotmil.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนงาน/โครงการ แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจอมทอง งบประมาณ : 41690 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
และจัดทำแผน 

มกราคม 2562 ประชุมชี้แจงนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่
บุคลากร ทราบ เกี่ยวกับการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ พร้อม
ประกาศนโยบายลดภาวะโลกร้อน 
พร้อมดำเนินโครงการเ เมื่อวันที่ 4 ม.ค 
2562 

ไม่มี - จัดประชุมชี้แจงนโยบาย ให้
เจ้าหน้าที่บุคลากร ทราบ เกี่ยวกับ
การรณรงค์ลดปริมาณขยะและการ
คัดแยกขยะ พร้อมประกาศนโยบาย
ลดภาวะโลกร้อน พร้อมดำเนิน
โครงการ  

ไม่มี 

2 ดำเนินการคัดแยกขยะและติดตามผลทุก
เดือน 

ม.ค62-มิ.ย62 เริ่มดำเนินการคัดแยกขยะและติดตาม
ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก
เดือน 

ถังเก็บขยะคัดแยก อยู่
ระหว่างดำเนินการจัด
จัดซื้อเพิ่มเติม 

จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และคัดแยกขยะรอบ ๆ 
โรงพยาบาล ทุกบ่ายวันศุกร์ 

ไม่มี 

3 พัฒนาและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วย
การตรวจคุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย  

ม.ค62-มิ.ย62 ดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมคุณภาพ
ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมส่งตรวจ
คุณภาพน้ำเสีย จำนวน 8 พารามิเตอร์  

อยู่ระหว่างรอการส่งผล
ตรวจคุณภาพน้ำเสีย จาก
บ่อบำบัดน้ำเสีย 

ส่งตรวจคุณภาพน้ำเสีย ผ่านทุก
พารามิเตอร์ 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

520                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัด : เชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น โทรศัพท์ : 0812879296 อีเมล์ : nut_hos@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น โทรศัพท์ : 0812879296 อีเมล์ : nut_hos@hotmil.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ คพสอ.จอมทอง แบบมีส่วนร่วมประจำปี 2562  งบประมาณ : 45626 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนการดำเนินงาน 

1 ตุลาคม 61 - 
30 กันยายน62 

เสนอโครงการผู้บริหาร เพื่ออนุมัติโครงการ พร้อม
เสนอประสาน กลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินงาน 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เต็มตามจำนวนที่ขอ แต่การโอน
และเบิกจ่าย ค่อนข้างล่าช้า 

มีการประชุมเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และงบประมาณ ที่ใช้ในการดำเนินงานให้กับ
คณะกรรมการรับทราบและพิจารณา 

ไม่มี 

2 2. กิจกรรมการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

1 ตุลาคม 61 - 
30 กันยายน62 

ดำเนินเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในชุมชน โดยเฉพาะ โรค
ไข้เลือดออก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการรับ และ ให้บริการ 

ไม่มี มีการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้เสนอไป
ให้กับท้องถิ่น ร่วมกับโรงเรียน และชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง  

การจัดสรรงบประมาณ
จาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นล่าช้า 

3 3. กิจกรรมสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

1- 26 สิงหาคม 
62 

สรุป และประเมินผลโครงการพร้อม ข้อเสนอแนะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการ
ป้องกันและความคุมโรคติดต่อ อย่างต่อเนื่อง 
เป็นอย่างดี โดยมีการรณรงค์กำจดัลูกน้ำยุงลาย 
และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
โรงเรียน และโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม 



 

521                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลฝาง จังหวัด : เชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว แสงอาทิตย์ วิชยัยา โทรศัพท์ : 053451144 อีเมล์ : junca47@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย รณกร จันทร์ซา โทรศัพท์ : 0910719886 อีเมล์ : junca2555@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการสอนออนไลน์ QR Code งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รวบรวมข้อมูลคำแนะนำการมารับบริการ
เรื่องการเช็ดตัวลดไข้ ชักในวัยเด็ก และ
การล้างจมูก 

ตุลาคม 2561 ค้นหาเอกสาร ในเว็บไซต์ google หน่วยงาน
ราชการการที่เกี่ยวข้อง YouTube ในเรื่อง 
การเช็ดตัวลดไข้ ชักในวัยเด็ก และการล้าง
จมูก รวบรวมข้อมูล ไฟล์ ศึกษารายละเอียด
สื่อการสอน 

ไม่มี -ค้นหาเอกสารในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ใน
เรื่อง  
1. การเช็ดตัวลดไข้  
2. ชักในวัยเด็ก  
3. การล้างจมูก -อัพเดทข้อมูลและสื่อ
ความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่มี 

2 หาข้อมูลสื่อการสอนในอินเตอร์เน็ต ตุลาคม 2561 ค้นหาเอกสาร ในเว็บไซต์ google หน่วยงาน
ราชการการที่เกี่ยวข้อง YouTube 

ไม่มี ค้นหาเอกสาร สื่อในระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มี 

3 จัดทำ QR Code เนื้อหาการสอน การเช็ด
ตัวลดไข้ ชักในวัยเด็ก และการล้างจมูก 

พฤศจิกายน 2561 จัดทำ QR CODE เนื้อหาการสอน การเช็ดตัว
ลดไข้ ชักในวัยเด็ก และการล้างจมูก 

มือถือบางรุ่น ยังไม่รองรับ
ระบบ QR CODE / ต้อง
เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
ก่อนเข้าใช้งาน 

จัดทำ QR CODE เนื้อหาการสอน การ
เช็ดตัวลดไข้ชักในวัยเด็ก และการล้าง
จมูก  

ไม่มี 



 

522                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 นำมาใช้แก่ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ระยะที่ 1 ธันวาคม 
2561-กุมภาพันธ์ 
2562 ระยะที่ 2 
เมษายน 2562-
กรกฎาคม 2562 

เผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กที่มารับ
บริการ 

ไม่มี ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กใช้ QR CODE  
ทุกรายที่มารับบริการ 

1.ระบบปล่อยสัญญาณ 
WIFI ยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่  
2.มือถือของผู้ปกครอง
บางท่านไม่ได้เชื่อมเน็ต 

5 ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 และ
ปรับปรุงแก้ไข 
ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 และ
ปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม 2562 
สิงหาคม 2562 

ประเมินผลงานครั้งที่ 1  -ผู้ปกครองบางคนยังไม่
เข้าใจระบบการใช้ QR 
CODE -ต้องให้คำแนะนำ
โดยเจ้าหน้าที่ในบางราย 

มีการใช้ QR CODE ในกลุ่มผู้ปกครอง
และผู้ดูแลเด็กทุกคน 

ต้องเสริมความรู้ในการ
ใช้ และสื่อการสอนอื่น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 



 

523                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลฝาง จังหวัด : เชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อารียา กันสบื โทรศัพท์ : 053451144 อีเมล์ : junca47@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย รณกร จันทร์ซา โทรศัพท์ : 0910719886 อีเมล์ : junca2555@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการของผู้ป่วยนอกทั่วไป งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำแนวทางปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยนอก ตุลาคม 2561 -มีการจัดทำแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยนอก ไม่มี จัดทำเอกสารแนวทาง
ปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยนอก 
และปรับปรุงแนวทางใหม่ให้
สอดคล้องกับการบริการที่
เปลี่ยนไปตามตาราง
ประจำเดือน 

ผู้ป่วย ผู้รับบริการยังไม่ค่อย
เข้าใจในรูปแบบเอกสาร 

2 จัดทำขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก ตุลาคม 2561 มีการจัดทำขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก ไม่มี จัดทำขั้นตอนการรับบริการ
ผู้ป่วยนอก แสดงให้เห็นชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

ผู้รับบริการบางคนยังไม่ค่อย
เข้าใจ อ่านหนังสือไม่ได้ 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ แรงงานต่าง
ด้าว 

3 จัดทำ QR CODE ขั้นตอนการรับบริการ พฤศจิกายน 2561 มีการจัดทำ QR CODE ขั้นตอนการรับบริการ ไม่มี จัดทำ QR CODE ให้บริการแก่
ผู้รับบริการและญาติ 

บางคนยังไม่ได้ใช้ smart 
phone หรือไม่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต หรือ WIFI 
เชื่อมต่อ 



 

524                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561 มีการเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

ไม่มี บางท่านยังไม่
เข้าใจ ต้องเน้นย้ำ
แนวทางเป็นระยะ ๆ  

ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 
และซักซ้อมทำความเข้าใจเป็น
ประจำทุก ๆ เดือน 

เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ และการ
สื่อสารแก่ผู้รับบริการยังเป็น
ปัญหาด้านภาษา 

5 ประเมินผลการดำเนินงาน ทุกเดือน ธันวาคม 2561-
กันยายน 2562 

มีการประเมินผลทุกเดือน ไม่มี ประเมินผลโดยการสอบถาม
ความพึงพอใจ ระยะเวลารอ
คอย 

การประเมินต้องใช้เวลา 
ผู้รับบริการบางท่านไม่ค่อยมี
เวลา หรือกังวลกับอาการ
เจ็บป่วย 

6 ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน ธันวาคม 2561-
กันยายน 2562 

มีการ ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ทำงาน 

ไม่มี ทบทวนเป็นประจำทุกเดือน 
พร้อมหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

ปัจจัยที่ทำให้มีระยะเวลารอ
คอยที่นานขึ้น สืบเนื่องจาก 
ระบบการให้บริการที่รับตรวจ
รักษาเพิ่มมากขึ้น รับการส่ง
ต่อมาจาก รพ.สต. Case เพิ่ม
มากขึ้น เจ้าหน้าที่มีอัตรากำลัง
น้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ การแก้ไข ปรับระบบ
การให้บริการ เป็น One stop 
service 

7 สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 มีนาคม 2562 
ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2562 

สรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน ไม่มี สรุปผลการดำเนินงานในการ
ประชุมหัวหน้างาน ฝ่าย และ 
หัวหน้าตึกองค์กรพยาบาล  

หาแนวทางแก้ไข ใน
ปีงบประมาณ 2563 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

525                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน่าน จังหวัด : น่าน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อมรรัตน ์ดวงตา โทรศัพท์ : 0812880370 อีเมล์ : Junamorn_67@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ทนพ. เดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงศ์ โทรศัพท์ : 0896315814 อีเมล์ : dechphipat@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยสำหรับบริการผู้ป่วยนอก คลินิกตรวจโรคทั่วไป โรงพยาบาลน่าน งบประมาณ : 4650 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ค้นหาปัจจัยของหน่วยงานที่มีผลกระทบ
ต่อระยะเวลารอคอย และกำหนด
เป้าหมายระยะเวลารอคอย 

ม.ค.-ก.พ.62 ปัจจัยของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อ
ระยะเวลารอคอย คือ บุคลากร จำนวน
ผู้ป่วย ระบบงาน ระบบการจัดการ
สารสนเทศ  

-บุคลากรไม่เพียงพอ -
การเข้าถึงบริการเฉพาะ
ทางยังไม่เป็นระบบ -
จำนวนผู้ป่วยที่มรับ
บริการพร้อมกันในช่วง
เช้ามีปริมาณมาก -ระบบ
คิว 

-ดำเนินการขอความร่วมมือกับ
องค์กรแพทย์เพื่อจัดแพทย์เสริม 
-เพิ่มอัตรากำลังพยาบาล -เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงคลินิก
เฉพาะทางในผู้ป่วยที่มาจาก 
รพช. -จัดระบบ Fast track 
สำหรับผู้ป่วยวิกฤต และระบบ 
Green track (Lean สำหรับ
กลุ่มผู้ป่วยไม่ใช่โรค เช่น การขอ
ใบรับรองแพทย์ ใบส่งตัว ขอ
อุปกรณ์การแพทย์) 

-สามารถจัดอัตรากำลังเสริม
ของแพทย์ได้เป็นบางวัน 

2 กำหนดแผนปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกขั้นตอน และ
ดำเนินกิจกรรม รายงานผลรอบ 6 เดือน 

ก.พ.-มี.ค.62 จัดประชุมหน่วยงานด่านหน้าที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 7 งาน ดังนี้  
1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป 

ไม่มี ระยะเวลารอคอยลดลงเฉลี่ยใน
รอบ 6 เดือน ณ เดือน
กรกฎาคม 2562 (จำนวน 5 

ไม่มี 



 

526                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

 2. ห้องบัตร  
3. ห้องยา  
4. ประชาสัมพันธ์  
5. เอกซเรย์  
6. การเงิน  
7. แพทย์ 

วัน) ระยะเวลาการรอคอยตั้งแต่
ยื่นรับคิว-รับยา เฉลี่ย 113 
นาที ผลดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่คาดไว้ 

3 ดำเนินกิจกรรม รูปแบบต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการรอคอย ปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรม 

มี.ค.-ก.ค. 62 - งานต ้อนร ับค ัดแยกด ่านหน ้า จัด
เจ้าหน้าที่เกี ่ยวข้องขึ้นปฏิบัติงานก่อน
เวลา 7.30 น. 
- งานคัดกรองจัดกิจกรรมแยกกลุ่มผู้ป่วย
เป็น Fast track และ Green track  
- งานแพทย์ จัดแสตนบายแพทย์ออก
ตรวจเพิ่มกรณีผู้ป่วยมารับบริการจำนวน
มาก  
- งานห้องชันสูตร จัดระบบนำส่งสิ่งส่ง
ตรวจทางท่อลม 
- งานห้องยา จัดกลุ่มผู้ป่วยรับยา 4 กลุ่ม 
ดังนี้  
1.กลุ่มทั่วไป  
2.กลุ่มด่วน  
3.กลุ่มด่วนมาก  
4.กลุ่มรับยาวาฟารีน (โดยให้ความสำคัญ
กับกลุ ่มที ่ด ่วนมากและกลุ ่มร ับยาวา
ฟารีน 

-มีปัญหาการรอคอย
สะสมในช่วงรอพบแพทย์ 

ไม่มี ไม่มี 

4 รวบรวมข้อมูล สรุปประเมิน ส.ค.62 อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผล 
เดือน กค.62 

อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเมินผล เดือน กค.
62 

อยู่ในหลักฐานการดำเนินงาน ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 7 นาที 



 

527                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลน่าน จังหวัด : น่าน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร โทรศัพท์ : 0816141861 อีเมล์ : nuttorndara@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ทนพ. เดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงศ์ โทรศัพท์ : 0896315814 อีเมล์ : dechphipat@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมจัดทำ Eco bricks โรงพยาบาลน่าน ประจำปี 2562 งบประมาณ : 30000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมบุคลากร คณะทำงาน วาง
แผนการทำกิจกรรม 

ก.พ.62 ดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อ
วางแผนในการดำเนินกิจกรรม 

ไม่มี ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี 

2 สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
และเชิงร ุกชี ้แจงเจ้าหน้าที ่และทำ
ความเข้าใจ การจัดการขยะครบทุก
วงจร 

มี.ค.62 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานในรพ.
น่านช่วยกันทำขวดEco bricks จากขยะ
ที่เกิดจากตัวเองทำขึ้นมา 

เจ้าหน้าที่ร่วมกันส่งขวดEco bricks 
มาให้ธนาคารขยะแต่ปัญหาที่พบคือ
การอัดของขยะที่ใส่ในขวดไม่แน่น 

ดำเนินการให้ความรู้แก่ทางทฤษฎีและปฏิบัติ
แก่เจ้าหน้าที่ในรพ.น่านในการอัดขยะใส่ใน
ขวดให้แน่นหนาเพื่อนำไปใช้ต่อไป 

ไม่มี 

3 เสริมแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วม 

มี.ค-เม.ย.62 สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ช่วยกัน
จัดการขยะที่ไม่สามารถรีไชเคิลได้นำมา
อัดใส่ขวด Eco bricks  

ไม่มี เสริมแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องให้
เกิดความยั่งยืน 

ไม่มี 

4 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

มี.ค-เม.ย.62 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  
1.เสียงตามสาย  
2.ไลน์กลุ่มรพ. 
3.facebook  
4.วารสาร รพ.น่าน 

ไม่มี ผ่านช่องทางอื่นๆ  
1.เสียงตามสาย 
2.ไลน์กลุ่มรพ. 
3.facebook 
4.วารสาร รพ.น่าน 

ไม่มี 



 

528                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5. กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม รพ.น่าน 5.กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม รพ.น่าน   6. ชุมชน 

5 ขยายผลการทำกิจกรรมสู่ภาค
ประชาชนด้านการจัดการมูลฝอย 

เม.ย.-พ.ค.62 การให้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกโดยการ
ออกไปให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียน
นันทบุรีวิทยา โรงเรียนน่านนคร และ
สำนักงานคุมประพฤติ โดยกิจกรรมที่
ดำเนินการนั้นมีสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดน่านร่วมกิจกรรมด้วย 

ไม่มี การนำเอาขวด Eco bricks ไปทำประโยชน์
ในการสร้างผนังห้องน้ำ ห้องครัว รั้ว ฯลฯ 

ไม่มี 

6 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน เม.ย.-มิ.ย.62 อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลเดือน
เม.ย.-พ.ค. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจ 
องค์กรส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการขยายผลใน
การดำเนินงานเข้าสู่ชุมชนต้นแบบ และ
หัวหน้าชุมชน อสม. 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

529                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพะเยา จังหวัด : พะเยา เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พัชรี พวงมาลัย โทรศัพท์ : 089 - 8537785 อีเมล์ : Bansamor@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : จ่าสิบเอก วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน โทรศัพท์ : 081-9510624 อีเมล์ : Kerd_1960@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบบริการกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก ( Smart OPD ) งบประมาณ : 216700 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การลดเวลารอคอย 
- พัฒนาระบบการลงทะเบียนโดยใช้ตู้
ลงทะเบียนอัตโนมัติ หรือ Self - 
Registration Kiosk 
- ประชาสัมพันธ์และจัดทำป้ายแสดง
ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเองผู้ป่วย 
- พัฒนาระบบนัดและคิวบริการ 

ธ.ค.61- มี.ค.62 - อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 
Self Registry และระบบคิวบริการ
และรออุปกรณ์ Hard Ware (ช้า) 
อยู่ระหว่างจัดซื้อ 

- ช่วงทดสอบระบบมีปัญหาเรื ่อง
ของการใช้งานช้า ประชาชนยังไม่
เข้าใจวิธีใช้ระบบ Self Registry  
- การแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
ช ่ วยด ูแลระบบ จนประชาชน
สามารถใช้ระบบ Self Registry ได้
ด้วยตนเอง 

1. พัฒนาระบบลงทะเบียนโดยใช้ตู้
ลงทะเบียนอัตโนมัติ หรือ Self-
Registration Kiosk พร้อมระบบการ
ใช้งานเสร็จแล้ว 5 ตู้  
2.จัดตั้งตามจุดที่เหมาะสม 3 จุด      

2.1) จุดห้องบัตรโซน ER  
2.2) จุดหน้าห้อง LAB 
2.3) จุดห้องบัตรโซนห้องตรวจ GP 

3.เริ่มประชาสัมพันธ์การใช้งานโดย
เริ่มจากเจ้าหน้าที่ในรพ. แล้วขยาย
การประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับบริการ 
4.เริ่มทดสอบโดยเปิดใช้งานกับทุก
ห้องตรวจ  

-การใช้งานของประชาชนยัง
ไม ่ เ ข ้ า ใ จ  แก ้ ไ ข โดย ใ ห้
เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ 
- บ ั ต ร ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
ประชาชนบางรายนำมาใช้
งานไม ่ได ้ เก ่า และชำรุด 
แก้ไขโดยการคีย ์ เลขบัตร
ประชาชน  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 ลดความแออัดของผู้มารับบริการ 
โรงพยาบาลพะเยา 
- กระจายผู้มารับบริการ - เพิ่มการ
จัดบริการคลินิกเฉพาะทาง 
- จัดระบบ Refer back โรค NCD 

ธ.ค.61 – มี.ค.62 - อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จัดบริการ 

- ไม่มี - เริ่มจัดบริการคลินิกเฉพาะทางเพิ่ม
ในช่วงบ่าย (อยู่ระหว่างการกระจาย
ผู้ป่วย)  
- เริ่มจัดทำคู่มือของโรคที่ต้องการส่ง
ต่อ + เกณฑ์การส่งต่อ  

- ไม่มี 

3 เพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการ โดยจัดบริการ
คลินิกเชี่ยวชาญเฉพาะ 4 สาขา 
- สาขาจักษุ 
- สาขากุมารเวชกรรม 
- สาขาอายุรกรรม 
- สาขาศัลยกรรม 

มค. 62 - มีค. 62 - สาขาจักษุ เปิดให้บริการคลินิก
โรคต้อหิน โรงพยาบาลพะเยา 
วันที่14 มีนาคม 2562 และจัด
งานสัปดาห์ต้อหินโลกใน
โรงพยาบาล - อีก 3 สาขาอยู่
ระหว่างเตรียมการ 

- ไม่มี -สาขาจักษุ เปิดให้บริการคลินิกโรคต้อ
หิน โรงพยาบาล (Glaucoma Center)  
3.1 เปิดให้บริการ วันจันทร์ (8-12 ป -
สาขากุมารเวชกรรม  
3.2 เริ ่มจัดเปิดคลินิกโรคหัวใจในเด็ก 
ว ันพุธที ่ 3 ของเด ือน 13.000 น. -
16.00 น.  
- สาขาอายุรกรรม เปิดคลินิกเฉพาะทาง 
โรคหัวใจล้มเหลว วันศุกร์ แพทย์สิรินธร 

- ไม่มี 

4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพิเศษ
และงานตรวจสุขภาพ 

ธ.ค.61 – ก.ย.62 - เพิ่มวันตรวจสุขภาพ จากเดิมออก
ตรวจบริการสุขภาพนอกสถานที่ในวัน
พฤหัสบดีและวันศุกร์ มาเป็นบริการ
ตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลพะเยา ใน
วันจันทร์  
- วันอังคาร และวันพุธ  
- อยู่ระหว่างดำเนนิการประชาสัมพันธ์ 

- ไม่มี -เริ่มจัดบริการเชิงรุกเพิ่ม 1 วัน คือ 
วันพุธ -เริ่มจัดบริการตรวจสุขภาพ 
วันจันทร์-วันศุกร์ (Wellness 
Center) โดยให้บริการเฉพาะบริการ
ตรวจสุขภาพ  

- ไม่มี 

5 พัฒนาระบบบริการศูนย์เปล ( Smart Crib 
Center ) 

ธ.ค.61 – มี.ค.62 - ปร ับโซนบร ิการให ้ง ่ายต ่อการ
บริการ ระยะเวลาในการรอรับบริการ 
ศูนย์เปลเดิม 15 - 30 นาที เหลือ 5 
- 15 นาที - จัดอบรมเวรเปลเรื่องการ
เคล ื ่ อนย ้ ายและพฤต ิกรรมการ
ให้บริการ ในเดือนเมษายน 

- ระยะเวลาให้บริการอาจเพิ่ม
มากขึ้นในขณะที่เวรเปลขาดหรือ
เจ็บป่วย 

-ปรับโซนบริการให้ง่ายต่อการบริการ 
ระยะเวลาการรอรับบริการเหลือ 5 – 
15 นาที -ไม่มีข้อร้องเรียนพฤติกรรม
บริการ  

- ระยะเวลาให้บริการอาจ
เพิ่มมากขึ้นในขณะที่เวรเปล
ขาดหรือเจ็บป่วย 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 30 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัด : พะเยา เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย พณารัช พวงมะลิ โทรศพัท์ : 083-2088642 อีเมล์ : puangli_1@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่ โทรศัพท์ : 0852229982 อีเมล์ : dherasakwongyai@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการโรงพยาบาลเชียงคำปลอดขยะเปียก ลดปริมาณขยะ ลดโรคร้าย คลายโรคร้อน งบประมาณ : 31600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม
สม่ำเสมอ 

- คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยมีการประชุมเพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน 

ไม่มี 

2 อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรื่องการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง การแปรรูปขยะเพื่อใช้ประโยชน์ 

ธันวาคม 2561 อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงคำ เรื่องการคัด
แยกขยะ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 

- อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรื่องการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง การแปรรูปขยะเพื่อใช้ประโยชน์ 
ในเดือนธันวาคม 2561 

ไม่มี 

3 ลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
กำหนดให้โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดโฟม 

ธันวาคม 2651-
กันยายน 2562 

เจ้าหน้าที่ รพ. และผู้มารับบริการมีการคัดแยก
ขยะทุกครั้ง 

- รณรงค์ลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่มี 

4 จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะให้เจ้าหน้าที่และผู้ 
มาใช้บริการเข้าใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
1. เพิ่มจุดรองรับขยะและถังคัดแยกให้เพียงพอ ถูก
สุขลักษณะและมีป้ายกำำกับอย่างชัดเจน 

ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2561 - 
มกราคม 2562  

1. รวบรวมเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยหมัก โดยมีบ่อ
หมักขยะจากน้ำ EM ได้ดำเนินการเรียบร้อยและ
ต่อเนื่อง  
2.แยกเศษผักและผลไม้เพื่อเลี้ยงไส้เดือน โดย
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำมูลไส้เดือนเป็น
ปุ๋ยใส่ต้อนไม้และดอกไม้ 

- 1. จัดหาถังคัดแยกให้เพียงพอ และถูก
สุขลักษณะ  
2. แยกเศษผักและผลไม้เพื่อเลี้ยงไส้เดือน 3. 
แยกเศษอาหาร ขยะเปียก เพื่อจัดทำบ่หมัก
ขยะปุ๋ยอินทรีย์ 

ไม่มี 



 

532                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2. จัดทำบ่อหมักขยะและบ่อกำจัดขยะโดยใช้ไส้เดือน  
3. ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัด : พะเยา เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เอกภพ ตรวจพล โทรศัพท์ : 0898540485 อีเมล์ : trouatpholn@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่ โทรศัพท์ : 0852229982 อีเมล์ : dherasakwongyai@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างชุมชนสเีขียว ลดโลกร้อนชุมชนแม่ต๋ำ ตำบลน้ำแวน ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ : 30000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน 

ธันวาคม 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สิ่งแวดล้อมสม่ำเสมอ 

- 1.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

2 ประชุม/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องการจัดทำแนวกันไฟ และการปลูกป่า
ไผ่เพื่อเตรียมการจัดหากล้าไม้และไม้ไผ ่
และประชุมชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ 

มกราคม 2562 ประสานชุมชนดำเนินการ - 1.ประช ุ มคณะกรรมการบร ิ หาร
ส ิ ่ งแวดล ้ อมในโรงพยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.ศึกษาดูงานการปลูกไผ่และพืชผัก
ต่างๆร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านแม่ต๋ำ  
3. อบรมการปลูกไผ่แก่ประชาชนบ้าน
แม่ต๋ำ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

ไม่มี 

3 กำหนดกิจกรรมทำแนวกันไฟที่ป่าแม่ต๋ำ 
และกิจกรรมปลูกต้นไม้/ต้นไผ่ 

มีนาคม 2562/พฤษภาคม 
2562 

1. ประสานชุมชน ตอนกิ่งไผ่ เพื่อทำ
เป็นกล้าไผ่  
2. ศึกษาดูงานการปลูกไผ่ร่วมกัน
ชุมชน ที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  

- จัดกิจกรรมการปลูกป่าบริเวณอ่าง
เก็บน้ำแม่ต๋ำ 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3. ศึกษาดูงานเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
ไผ่ เพื่อนำไปต่อยอดต่อไป  
4. กำหนดการปลูกต้นไผ่ ประมาณ 
เดือนพฤษภาคม 2562 

4 ติดตามประเมินผล กันยายน 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงคำ 
ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 300 คน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 4 (ครั้ง/ปี) 



 

535                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแพร่ จังหวัด : แพร่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง รสสุคนธ์ ศุภวโรดม โทรศัพท์ : 0861912922 อีเมล์ : ros.2505@hotmail.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว เอกชัย จงเกิดสิริทรัพย์ โทรศัพท์ : 0896311301 อีเมล์ : eakkachai26@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการจัดทำป้ายคิวห้องตรวจอายุรรรม ห้องตรวจกระดูก ห้องตรวจศัลยกรรม ห้องตรวจโรงติดต่อไม่เรื้อรัง ห้องตรวจปฐมภูมิ และห้อง
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยสิทธ์ประกันสังคม 

งบประมาณ : 747050 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ทำการสำรวจและการวิเคราะห์ระบบ 
ด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาของการ
วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดขอบเขต
ของโปรแกรม โดยประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมวิเคราะห์ 

กรกฎาคม  มีปรับเปลี่ยน Flow การทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
โปรแกรม 

- สำรวจและการวิเคราะห์ระบบ ด้วยการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโปรแกรม 

- 

2 ออกแบบและวางแผนระบบ ด้วยการ
ออกแบบความต้องการโปรแกรมป้าย
คิวตรวจ ออกแบบผลแสดงคิวตรวจ 
เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม โดย
การแสดงผลคิวตรวจแบบเดียวกัน 
ออกแบบให้บุคลากรพยาบาลสามารถ

กรกฎาคม  ออกแบบความต้องการโปรแกรม
ป้ายคิวตรวจ ออกแบบผลแสดง
คิวตรวจ เขียนโปรแกรม ทดสอบ
โปรแกรมกับทีมผู้เกี่ยวข้อง 

- ออกแบบผลแสดงคิวตรวจ เขียน
โปรแกรม ทดสอบโปรแกรม 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เข้าถึงได้ทุกคน และไม่เป็นภาระใน
การเปิด ปิด เครื่องแสดงผล 

3 การสร้างระบบ โดยการเขียน
โปรแกรมควบคุม มีการควบคุมการ
เข้าถึงโปรแกรม และการใช้งาน
โปรแกรม ด้วยการกำหนดรหัสผ่าน 
การจัดการและตรวจสอบข้อมูลที่
บันทึกเข้าโปรแกรม วางแผลการ
สำรองระบบ ที่ดีทั้ง offline - online 
ระบบการรักษาความปลอดภัย 
ตลอดจนกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้
โปรแกรมร่วมกัน และจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามโครงการ 

กรกฎาคม  มีการเขียนโปรแแกรมละการใช้
งานโปรแกรม ด้วยการกำหนด
รหัสผ่าน การจัดการและ
ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเข้า
โปรแกรม วางแผลการสำรอง
ระบบ ที่ดีทั้ง offline - online  

เนื่องจากขึ้นระบบ Hos.Xp 
Ver.4 มีการใช้ฐานข้อมูล
ตัวใหม่ทำให้ต้องมาเขียน
ปรับปรุงโปรแกรมก่อนขึ้น
ระบบ Hos.xp Ver.4 

- ใช้ระบบคิว HOSxP V.4 แทนโปรแกรม
คิวที่พัฒนาเอง 

-ตั้งค่าพื้นฐานระบคิวยุ่งยากซับซ้อน 
มีความผิดพลาดง่าย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อหน้างานบริการผู้ป่วย 

4 การนำระบบงานไปปฏิบัติจริง ด้วย
การประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมป้าย
คิว 

สิงหาคม -กันยายน  การนำระบบงานไปปฏิบัติจริง
โดยเปิดระบบที่ห้องตรวจกระดูก
และห้องตรวจศัลยกรรมก่อน  

เน ื ่องจากหน ้างาน/การ
ปฏิบัติจริง ต้องขึ้นระบบที
ละห้องตรวจ เนื่องจากการ
จัดระบบงานไม่เหมือนกัน
และติดตามประเมินผลเป็น
รายห้องตรวจ 

- ใช ้ ง าน ในหน ่ วย  ศ ั ลยกรรม  และ
ศัลยกรรมกระดูก - หน่วยงานอื่นยังไม่ได้
ใช้เนื่องจาก ระบบ HOSxP V.4 ที่เปลี่ยน
ใหม่ การใช้งานหน้าข้อมูลผู ้ป่วยยังไม่
คล่อง เกรงว่าถ้าขึ้นระบบคิวด้วย จะทำ
ให้การให้บริการผู ้ป่วยช้ากว่าเดิมมาก 
และด ้วย HOSxP V.4 ม ีความช ้ากว่า 
HOSxP V.3 มาก  

- การใช้งานโปรแกรมคิวใน HOSxP 
V.4 มีความยุ ่งยากซับซ ้อน กว่า
โปรแกรมที่พัฒนาเองมาก - หน่วย 
ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก 
ต้องการให้ใช้โปรแกรมคิวเดิมที่ศูนย์
คอมพัฒนา เนื่องจากใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน ทำให้มมีเวลาไปบริการ
ผู้ป่วยมากขึ้น  

5 ติดตามประเมินผล และบำรุงรักษา
ระบบ 

ตุลาคม อยู่ระหว่างดำเนินการ - การใช้ระบบคิวหน้าห้องตรวจศัลยกรรม
กระด ูก  ห ้องตรวจศ ัลยกรรม  ทำให้
ผู้ใช้บริการลดการสอบถามเจ้าหน้าที่หน้า
ห้องตรวจเรื่องคิว ด้วยมีการสื่อสารระบบ
ค ิ ว ผ ่ า นจอ  ม ี ค ว ามช ั ด เ จน ในกา ร
เรียงลำดับการเข้าตรวจก่อนหลังของห้อง

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ใน
ระดับดีมาก (93% )  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับ "มาก"
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแพร่ จังหวัด : แพร่ เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อัญชนา บุญนิธิพันธุ์  โทรศัพท์ : 0835681733 อีเมล์ : unna1733@gmil.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว เอกชัย จงเกิดสิริทรัพย์ โทรศัพท์ : 0896311301 อีเมล์ : eakkachai26@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองโดยสร้างกิจกรรมการดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายโรงพยาบาลแพร่ งบประมาณ : 51650 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 อบรมรมฟื้นฟูสมรรถนะการดูแลแบบ
ประคับประคองแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแล
แบบประคับประคอง ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑  

เดือนมกราคม กุมภา
พันธุ์ มีนาคมและ
เมษายน  

บุคลากรสหสาขาวิชาในโรงพยาบาล
แพร่และโรงพยาบาลเครือข่ายชุมชน 
เข้าอบรมฟื้นฟูสมรรถนะการดูแล
แบบประคับประคองระยะท้าย ๒ 
ครั้ง 

- บุคลากรสหสาขาวิชาในโรงพยาบาล
แพร่และโรงพยาบาลเครือข่าย
ชุมชน เข้าอบรมฟื้นฟูสมรรถนะการ
ดูแลแบบประคับประคองระยะท้าย 
๒ ครั้ง 

บุคลากรสหวิชาชีพขาดความ 
ตระหนัก/ขาดความเข้าใจใน
งาน Palliative care 

2 จัด Palliative KM โดยมีเจ้าของไข้และ
เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 

ทุกเดือนๆละ ๑ ครั้ง ใน
วันพุธที่ ๔ ของเดือน 

Palliative KMเดือนละ ๑ ครั้ง  - พุธที่ ๔ ของเดือน Palliative KM
เดือนละ ๑ ครั้ง 

ขาดความตระหนักความสำคัญ 
ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียน 
รู้ 

3 ประชุมร่วมกับทีมดำเนินงานของหอผู้ป่วย ๔ 
สาขา คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม 
และกุมารเวชกรรม เพื่อวิเคราะผลงาน 
จุดอ่อน จุดแข็งและพัฒนาต่อเนื่อง 

เดือนพฤศจิกายน และ
กันยายน 

จัดประชุมทีมดำเนินงาน ๔ สาขา คือ 
อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม และ
กุมารเวชกรรม 1 ครั้ง 

ความครอบคลุมและปัญหา
ในการใช ้Strong Opiods  

จัดประชุมทีมดำเนินงาน ๔ สาขา 
คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม 
และกุมารเวชกรรม ๑ ครั้ง 

- ความครอบคลุม และปัญหา
ในการใช้Strong Opiods -ขาด
ความตระหนักในการส่ง HHC
ผ่าน ThaiCOC 



 

539                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 จัด KM จิตอาสาประคับประคอง
โรงพยาบาลแพร่ ๓ ครั้ง ประกอบด้วย 
พระภิกษุ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ และองค์กรชุมชนต่างๆ  

เดือนมกราคม และ
มิถุนายน 

จัด KM จิตอาสาประคับประคอง
โรงพยาบาลแพร่ ๑ ครั้ง 

ความรู้/ความเข้าใจ/ความ
ตระหนักของบุคลากรทาง
การแพทย์ 

จัด KM จิตอาสาประคับประคอง
โรงพยาบาลแพร่ ๑ ครั้ง 

-ความรู้/ความเข้าใจ/ความ 
ตระหนักของบุคลากรทางการ 
แพทย์ - ความรู้/ความเข้าใจ/
ความตระหนักของบุคลากรทาง
การแพทย์  

5 ให้บริการคลินิก Pain& Palliative care 
clinic โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในวัน
อังคาร ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ 
น.  

ให้บริการคลินิก Pain& Palliative 
care Clinic โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

- ให้บริการคลินิก Pain& Palliative 
care Clinic โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

ขาดความต่อเนื่อง 

6 จัดกิจกรรม " พระเยี่ยมไข้ " เดือนละ ๒ ครั้ง เดือนละ ๒ ครั้ง ในวัน
ศุกร์ที่ ๒และ ๔ ของ
เดือน เวลา ๑๔.๐๐น. - 
๑๖.๐๐ น. 

กิจกรรม " พระเยี่ยมไข้ " เดือนละ ๒ 
ครั้ง ในวันศุกร์ที่ ๒และ ๔ ของเดือน
เวลา ๑๔.๐๐น. - ๑๖.๐๐น.โดยมีการ
จัด KM กลุ่มย่อยระหว่างวิทยากร 
พยาบาลหอผู้ป่วย และพยาบาล
ประคับประคอง  

- กิจกรรม " พระเยี่ยมไข้ " เดือนละ 
๒ ครั้ง ในวันศุกร์ที่ ๒และ ๔ ของ
เดือนเวลา ๑๔.๐๐น. -๑๖.๐๐น.
โดยมีการจัด KM กลุ่มย่อยระหว่าง
วิทยากร พยาบาลหอผู้ป่วย และ
พยาบาลประคับประคอง 

ขาดความตระหนักถึง
ความสำคัญของกิจกรรมของ
บุคลากรในหอผู้ป่วย 

7 นิเทศการดำเนินงานการดูแล
ประคับประคองของโรงพยาบาลเครือข่ายใน
ชุมชน ๗ อำเภอ 

เดือน มีนาคม รอดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 
2562 

- ร่วมนิเทศการดำเนินงานแบบ 
ประคับประคองในโรงพยาบาล 
ชุมชน 

ร่วมประเมินในกิจกรรมของ 
IMC 

8 จัดงาน Palliative Care Day ๑ ครั้ง  เดือน พฤษภาคม รอดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 
2562 

- - - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 7 กิจกรรม 



 

540                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัด : แม่ฮ่องสอน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 01 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 01 เมษายน 2562 รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว มัลลิกา จีนาคำ จนีาคำ โทรศัพท์ : 0819519995 อีเมล์ : Khunsom_13@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พรทิพย์ ปร๊ะย่อ โทรศัพท์ : 0631356455 อีเมล์ : sswplan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ พัฒนาระบบและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ปี 2562 งบประมาณ : 90000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบ paper less ห้องเวชระเบียน 1 ม.ค.62-31 มี.ค.62 งานผู้ป่วยนอกสามารถใช้ระบบ 
paper less ในการดำเนินงาน 

ที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอ ทุกจุดบริการมีผู้ป่วยนอกใช้
ระบบ paper less 

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ 
กำลังดำเนินการแก้ไข 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 30 นาที 



 

541                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัด : แม่ฮ่องสอน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 01 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จรรยา บุญเฉลย โทรศัพท์ : 0987467822 อีเมล์ : sswplan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พรทิพย์ ปร๊ะย่อ โทรศัพท์ : 0631356455 อีเมล์ : sswplan@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 200000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

1 เม.ย.62-30 มิ.ย.62 ตรวจสุขภาพ เดือนมิถุนายน 2562 - ดำเนินการตรวจสุขภาพแล้ว 96.39 % ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 1 กิจกรรม 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

542                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลลำพูน จังหวัด : ลำพูน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 11 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 08 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นางขนิษฐา สุขเสริม โทรศัพท์ : 0637795775 อีเมล์ : anchaleekongai37@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อัญชลี คงอ้าย โทรศัพท์ : 0637795775 , 0877878775 อีเมล์ : Anchaleekongai37@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลลำพูน งบประมาณ : 31600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำมาตรการการลดใช้ถุงพลาสติกและ
มาตรการการคัดแยกขยะ พร้อมนำไป
เผยแพร่ตามหอผู้ป่วยและสถานที่ต่างๆ
ภายในโรงพยาบาลลำพูน 

ม.ค 62 - มี.ค 62 มูลค่าการซื้อถุงพลาสติกของ
โรงพยาบาลดลง 10% 

การจ่ายยาให้กับรพสต.ยังคงใช้
ถุงพลาสติก เนื่องจากไม่มี
ผู้รับผิดชอบติดตาม 

ลดการใช้ถุงพลาสติกทั่วไป และ
ถุงขยะดำ ได้ 40% เป็นเงิน 
360000 บาท  

การควบคุมกำกับ ยังทำได้ไม่
ชัดเจนในระดับหัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 2 มาตรการ 



 

543                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลลำพูน จังหวัด : ลำพูน เขตสุขภาพที่ : 1 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 08 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พรพิมล คุณประดิษฐ์ โทรศัพท์ : 0637795775 อีเมล์ : anchaleekongai37@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อัญชลี คงอ้าย โทรศัพท์ : 0637795775 , 0877878775 อีเมล์ : Anchaleekongai37@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพบริการงานผูป้่วยนอก เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยโรงพยาบาลลำพูน งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบ electronic medical 
record ในผู้ป่วยนอก ให้เชื่อมโยงกันในทุก
ส่วน 

๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

ในผู้ป่วยนอกทุกจุดบริการได้ใช้
ระบบ EMR ครบ 100% 

Human error  กิจกรรมทีได้กำหนดไว้ ยังไม่
สามารถลดระยะเวลาการรอ
คอยของผู้ป่วยได้ 

มีหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงใน
ระบบ ซึ่งต้องอาศัยการร่วมทีม 
และการติดตามอย่างเข้มงวด 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

544                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัด : ตาก เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 16 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ทัศนีย์ แก้วโสมย์โสภี โทรศัพท์ : - อีเมล์ : buboo2531@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ชิด บุญมาก โทรศัพท์ : 0931346562 อีเมล์ : chid.06@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอด งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การคัดกรองผู้ป่วย 
- ผู้ป่วยโรคอายุรกรรม ที่อาการคงที่ส่งไปรักษา
ที่ Primary care cluster (PCC) ใกล้บ้าน 

มกราคม-กันยายน 2562 สามารถดำเนินการได้ 70%โดย
สามารถกระจายผู้ป่วยโรคอายุรกรรม 
(เบาหวาน/ความดัน) ไปรักษาที่ PCC 
แม่สอด หรือ คลินิกชุมชนอบอุ่น
เทศบาลนครแม่สอดและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ส่งได้เฉพาะสิทธิ์บตัรทอง ผู้ป่วย  
-ผู้ ป่วยความดัน 600 คน  
-ผู้ ป่วยเบาหวาน 129 คน กรณี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อยู่
ระหว่างการติดตามจัดกลุ่มระดับ
ความเสี่ยง และประสานงานส่งกลับ  

ไม่มี 

2 การประชาสัมพันธ์ 
-ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ป่วยที่แพทย์นัด 
เพื่อให้เห็นความสำคัญของระบบนัดและสามารถ
ติดต่อเลื่อนนัดได้ 
-ใช้ห้องตรวจอายุรกรรม เช้า-บ่าย โดยให้ระบุ 
คือ ระบุแพทย์/ไม่ระบุและระบุเวลา 
-ผู้ป่วยมาก่อนเวลานัดให้ทำความเข้าใจ ให้มา
ตามนัดแต่ละครั้ง การแยกกลุ่มผู้ป่วยให้

มกราคม-กันยายน 2562 ดำเนินการได้ครบถ้วนทุกข้อ ไม่มี -ดำเนินการไม่ครบถ้วน -เพิ่มระบบ
คิวอัจฉริยะ โดยเริ่มที่แผนกอายุรก
รรม  

การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มา
รับบริการเข้าใจระบบคิว  



 

545                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เหมาะสมกับช่วงเวลาและการเดินทาง 
-ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัดให้ตรวจเป็นคิวสุดท้าย 

3 จัดระบบการซักประวัติผู้ป่วย 
-แบ่งผู้ป่วยเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงเวลา 
-นัดผู้ป่วยเป็นช่วงเวลา 
*เวลา 07.30 น. รายที่ไม่มีเจาะเลือดและบ้าน
อยู่ใกล้ 
*เวลา 08.30 น. ในรายที่ เจาะเลือด 1-2 ราย
การง 
*เวลา 09.30 น. ในรายที่เจาะเลือดมากกว่า 2 
รายการ 
*เวลา 13.00 น. ในรายที่แพทย์เปิดบริการ 
ช่วง 13.00 น. หรือผู้ป่วยอาศัยในเขตเทศบาล
แม่สอด 
-ใช้ Template ในการซักประวัติ ใช้เวลาไม่เกิน 
1-2 นาที/ผู้ป่วย 1 คน 
-แพทย์ออกตรวจเวลา 09.00 น. 
-กำหนดห้องตรวจให้ชัดเจนในแต่ละวัน 
-แจ้งยอดผู้ป่วยรวม/ผู้ป่วยระบุแพทย์/ไม่ระบุ
แพทย์ ให้แพทย์ทราบ รับตรวจผ่านระบบ 
IT/Line 
-เกลี่ยผู้ป่วยที่ไม่ระบุแพทย์ที่ออกช่วงเวลานั้น
อย่างเท่าเทียม 
-แพทย์ใช้ห้องตรวจตามที่กำหนด 
-จัดผู้ป่วยตรงตามห้องตรวจและแจ้งยอดผู้ปว่ย
ให้แพทย์และผู้ป่วยทราบ 
-จัดลำดับการเข้าตรวจของผู้สูงอายุและผู้ป่วยนั่ง
รถเข็นและจัดสถานที่ห้องตรวจให้เอื้อต่อเข้า
ตรวจ เพื่อลดระยะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

มกราคม-กันยายน 2562 ดำเนินการได้ 80% ของโครงการ กิจกรรมที ่ย ังมีอ ุปสรรค 
คือ 3.4 แพทย์ออกตรวจ 
เ วลา  9.00 น .  ย ั ง ไ ม่
สามารถดำเน ินการได้  
เนื่องจาก แพทย์ติดภารกิจ 
ตรวจผ ู ้ป ่ วย Admit ติด
ภาระกิจประชุม 

ดำเนินการสำเร็จร้อยละ 90 ของ
โครงการ 

แพทย์แผนกอายุรรรม ไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ป่วย
มารับบริการเป็นจำนวน
มาก เฉลี่ย 200-250 
ราย/วัน และแพทย์จะต้อง
ไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตาม
หอผู้ป่วยต่างๆ  



 

546                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 พบแพทย์ พยาบาลออกบัตรนัด และให้
คำแนะนำ 
-แพทย์เป็นผู้กำหนดวันนัดและกำหนดจำนวนยา
ที่ถูกต้องตั้งแต่แรก 
-แพทย์แยกประเภทผู้ป่วยหลังออกจากห้อง
ตรวจ เช่น มีนัด,ไม่มีนัด,ต้องส่งตรวจเพิ่มหรือส่ง
ต่อแผนกอื่น หรือ admit 
-พยาบาลทำการคัดแยกผู้ป่วยหลังออกจากห้อง
ตรวจและดูแลตามประเภทเพื่อลดขั้นตอน 
-ผู้ป่วยไม่มีนัดส่งรับยาได้ทันที 
-พยาบาลไม่ให้คำแนะนำซ้ำกับแพทย์ และเลือก
ให้คำแนะนำพิเศษกับผู้ป่วยที่มีปัญหา 
-พยาบาลออกบัตรนัดและให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติตัวเมื่อมาใช้บริการครั้งต่อไป 

มกราคม-กันยายน 2562 ดำเนินการได้ 50 % ของกิจกรรม
ทั้งหมด 

อยู่ในระหว่างการย้ายตึก 
ทำการ ใหม่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

ดำเนินการสำเร็จสมบูรณ์ ร้อยละ 
100 ของโครงการ 

ในกลุ่มของผู้ป่วยต่างชาติ 
อยู่ระหว่างการจัดระบบใน
แผนกทั่วไปและแผนกอายุ
รกรรม 

5 การปรับระบบการให้บริการงานบริการเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอก (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก) 
5.1 ขยายการให้บริการห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
โดยแบ่งเป็น ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก และห้องจ่าย
ยาผู้ป่วยนอกอายุรกรรม 
5.2 จัดระบบคิวการเข้ารับยาตามประเภทและ
ความซับซ้อนของการให้บริการ ได้แก่ 
*ประเภท 1 รายการยาตั้งแต่ 1-6 , ชำระเงิน
เอง 
*ประเภท 2 รายการยาตั้งแต่ 7 ขึ้นไป , ชำระ
เงินเอง 
*ประเภท 3 รายการยาตั้งแต่ 1-6 , ไม่ชำระเงิน 
*ประเภท 4 รายการยาตั้งแต่ 7 ขึ้นไป , ไม่
ชำระเงิน 
*ประเภท 5 รายการยาด่วน 

มกราคม-กันยายน 2562 จัดระบบคิวแบ่งประเภทยา มาก – 
น้อย 100% 

การส่งใบสั่งยาของผู้ป่วย
กระจุกคอขวดในช่วงพัก
กลางวันและใกล้เลิกงาน
ทำให้ต้องทำงานเกิน 
เวลาทำงานจริง 2 ชั่วโมง 

ดำเนินการสำเร็จสมบูรณ์ ร้อยละ 
100 ของโครงการ -เพิ่มห้องจ่ายยา
ผู้ป่วยอายุร กรรมออกจากห้องจ่าย
ยาผู้ป่วยทั่วไปอีก 1 ห้อง -เพิ่มระบบ
คิวอัจฉริยะในการจ่ายยา  

มีผู้ป่วยที่เป็นคอขวด
ช่วงเวลา 12.00-13.00 
น. ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดำเนินการทบทวนและ
แก้ไข ดังนี้ 1. One Stop 
Service ในกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวาน 2. มีระบบ Key 
ในการส่งยาโดยผู้มารับ
บริการร่วมจ่าย  



 

547                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5.3 มีโปรแกรมในการจัดระบบคิว และแสดง
ระบบการเรียกคิวบนจอมอนิเตอร์หน้าห้องยา 
5.4 จัดระบบ Lean ในการจัดยา ลดขั้นตอนใน
การเดินจัดยาโดยจัดให้มีระบบการส่งต่อการจัด
ยาตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ 
5.5 มีการประสานรายการและจำนวนยาให้
เพียงพอกับวันนัดรับยาของผู้ป่วยครั้งต่อไป 
5.6 มีการเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ช่วงเวลาพัก มีการจัดอัตรากำลังในการจ่ายยา
ต่อเนื่อง 
5.7 มีการคีย์ข้อมูลยาโดยแพทย์จากห้องตรวจ
ส่งมายังห้องจ่ายยาก่อนที่ผู้ใช้บริการจะมาถึง
ห้องจ่ายยา 
5.8 จัดอัตรากำลังบุคลากรเพิ่มเติมในกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ใช้บริการตามสถานการณ ์

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 134 นาที 



 

548                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัด : ตาก เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 16 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ครวญคิด เปี้ยน้ำล้อม โทรศัพท์ : 0801332009 อีเมล์ : nut.aladin55@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ชิด บุญมาก โทรศัพท์ : 0931346562 อีเมล์ : chid.06@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ : 7000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ครั้งที่ 1 4 กุมภาพันธ์ 
2562 ครั้งที่ 2 21 
มิถุนายน 2562 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงพยาบาล
แม่สอด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ 
ลานที่ว่าการอำเภอแม่สอด และโดยรอบบริเวณ
โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีจิตอาสา บุคลากร
โรงพยาบาลแม่สอด รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมถึง 204 คน 

- 10 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลแม่สอดจัด
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและบริเวณโดยรอบ
โรงพยาบาล โดยมีจิตอาสา และบุคลากร
โรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 99 คน  

ไม่มี 

2 สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ครั้งที่ 1 4 กุมภาพันธ์ 
2562 ครั้งที่ 2 21 
มิถุนายน 2562 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงพยาบาล
แม่สอด จัดกิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ
ยุงลายและรณรงค์ป้องกันหมอกควัน บริเวณ
ชุมชนโดยรอบ โรงพยาบาลแม่สอดรวมแล้วกว่า 
90 หลังคาเรือน ได้แก่ชุมชนวัดหลวงและ
บริเวณศาสนสถานอย่างมัสยิดนูรุลอิสลาม  

- ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2562 และ
ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2562 
โรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมรณรงค์การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
ในชุมชน โรงเรียน และวัดในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน และในโรงพยาบาลแม่
สอด รวมสำรวจทั้งสิ้น 1,000 หลังคาเรือน  

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 3 (ครั้ง/ปี) 



 

549                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัด : ตาก เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 22 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุนติรา ทองดี โทรศัพท์ : 055511024 ต่อ 1087 อีเมล์ : maekmok@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว เปรมยุดา บัวมีธูป โทรศัพท์ : 055511024 อีเมล์ : kittiphong.c@moph.mail.go.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ Change your mind Change your body งบประมาณ : 41300 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ระยะที่ 1 อบรมสร้างความตระหนัก เรื่องภาวะ
อ้วนลงพุง  
- การบรรยายเรื่อง “อันตรายจากภาวะอ้วนลง
พุง” 
- การบรรยายเรื่อง“ทางเลือกของสุขภาพ” 
- VDO Case ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ 
เรื่องการควบคุมภาวะอ้วนลงพุงได้ 
- กิจกรรมประเมินตนเอง/จัดกลุ่มสร้างเสริม
สุขภาพ 
- สร้างข้อตกลง/สัญญาในกลุ่มตนเองถึงวิธีการ
ดูแลและสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพ 
- ตั้งชื่อกลุ่มสมัครเข้าร่วมกลุ่มและมีข้อปฏิบัติใน
กลุ่มร่วมกัน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแต่

วันที่ 19 ธ.ค.2561  -มีบุคลากรผู้เข้าร่วมสนใจทำ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ
ลงทะเบียนจำนวน 80 คน  
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม ทางเลือก
ที่เหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพดี 
และสามารถปฏิบัติตามได้ในระดับ
มากร้อยละ 63.3 ระดับปานกลาง
ร้อยละ 36.7  
-จำนวนผู้สมัครใจรวมตัวเป็นกลุ่ม 
จำนวน 3 กลุ่ม  
-จำนวนผู้สนใจทำเดี่ยว 69 คน -
จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในไลน์
กลุ่ม Change your mind 

-บคุลากรบางท่านไม่สะดวกที่
จะใช้ Line/ FB เป็นช่องทาง
ในการสื่อสารส่งกิจกรรมต่างๆ 
ที่ตนเองปฏิบัติ แต่ได้มี
ช่องทางการใช้สมุดบันทึก
ประจำวันให้เป็นการทดแทน 
แต่ก็ยังพบว่า บุคลากรส่วน
นั้นไม่ชอบที่เขียนบันทึก ทำ
ให้การติดตามประเมินผลยาก
ขึ้น แต่ใช้ความเชื่อใจและให้
กำลังใจอย่างต่อเนื่อง และ
เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม
ออกกำลังกายพร้อมกันในวัน
พุธทุกสัปดาห์ 

-มีบุคลากรผู้เข้าร่วมสนใจทำกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพและลงทะเบียน
จำนวน 80 คน  
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม ทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพดี และ
สามารถปฏิบัติตามได้ในระดับมาก
ร้อยละ 63.3 ระดับปานกลางร้อยละ 
36.7  
-จำนวนผู้สมัครใจรวมตัวเป็นกลุ่ม 
จำนวน 3 กลุ่ม  
-จำนวนผู้สนใจทำเดี่ยว 69 คน -
จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในไลน์

-บุคลากรบางท่านไม่สะดวก
ที่จะใช้ Line/ FB เป็น
ช่องทางในการสือ่สารส่ง
กิจกรรมต่างๆ ที่ตนเอง
ปฏิบัติ แต่ได้มีช่องทางการ
ใช้สมุดบันทึกประจำวันให้
เป็นการทดแทน แต่ก็ยัง
พบว่า บุคลากรส่วนนั้นไม่
ชอบที่เขียนบันทึก ทำให้การ
ติดตามประเมินผลยากขึ้น 
แต่ใช้ความเชื่อใจและให้
กำลังใจอย่างต่อเนื่อง และ
เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ละกลุ่ม 
- ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสมัครสมาชิก Page Face 
book ชื่อ Enjoy Clinic และกลุ่มline Change 
your mind Change your Body เพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการสือ่สาร/กิจกรรมและกระตุ้นให้
กำลังใจซึ่งกันและกัน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนรายงานผลกิจกรรม 
ทาง Line หรือ Page Face book ประจำวัน
หรือบันทึกข้อมูลลงสมุดประจำตัว 

Change your Body จำนวน 63 
คน -จำนวนผู้ถูกใจ Page Face 
book ชื่อ Enjoy Clinic จำนวน 
172 คน -มีกิจกรรม ไลน์แดนซ์ 
และเดินรอบโรงพยาบาล 1.5 กม. 
ทุกวันพุธเวลา 15.30-16.00 น.  

กลุ่มChange your mind Change 
your Body จำนวน 63 คน  
-จำนวนผู้ถูกใจ Page Face book 
ชื่อ Enjoy Clinic จำนวน 172 คน  
-มีกิจกรรม ไลน์แดนซ์ และเดินรอบ
โรงพยาบาล 1.5 กม. ทุกวันพุธเวลา 
15.30-16.00 น.  

ออกกำลังกายพร้อมกันใน
วันพุธทุกสัปดาห์  

2 ระยะที่ 2. กิจกรรมวัดตัว วัดใจ (ติดตามผลและ
แลกเปลี่ยนปัญหา เรียนรู้ทางออก)  
- ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมกลุ่ม/เล่าเรื่อง
จากประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคของแต่ละ
กลุ่มโดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม กลุ่มละ 1 คนเป็น
ผู้ให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
- วิธีป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย 
- วัดรอบเอว/น้ำหนัก/วัดความดันโลหิต บันทึกลง
สมุดประจำตัว  

ม.ค.62 -มีกิจกรรม ไลน์แดนซ์ และเดิน
รอบโรงพยาบาล 1.5 กม.ทุกวัน
พุธเวลา 15.30-16.00 น. -
ติดตามผลการรายงานการออก
กำลังกายหรือการปรับพฤติกรรม
ด้านการรับประทานอาหาร
ต่อเนื่อง พบว่า *เลือกวิธีเดิน-วิ่ง 
ร้อยละ 55.12 *เลือกวิธีทำงาน
บ้านร้อยละ2.56 *เลือกวิธีแกว่ง
แขน ร้อยละ 1.28 *เลือกวิธีปั่น
จักรยานร้อยละ6.49 *เลือกวิธี
เล่นกีฬาร้อยละ 3.84 -กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ KM 
เรื่องเทคนิคการออกกำลังกายใน
ชีวิตประจำวัน -เทคนิคการออก
กำลังกายให้ได้ผลและไม่บาดเจ็บ 
โดย สหสาขาวิชาชีพ(นัก
กายภาพบำบัด) -ผลลัพธ์ รายการ 
เพิ่มขึ้น ลดลง เท่าเดิม น้ำหนัก 
47 % 44 % 9 % รอบเอว 27 

-ผู้เข้ามาร่วมโครงการไม่
สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้
ครบเนื่องจากติดภารกิจงาน
ประจำ 

-มีกิจกรรม ไลน์แดนซ์ และเดินรอบ
โรงพยาบาล 1.5 กม. ทุกวันพุธเวลา 
15.30-16.00 น. -ติดตามผลการ
รายงานการออกกำลังกายหรือการ
ปรับพฤติกรรมด้านการรับประทาน
อาหารต่อเนื่อง พบว่า *เลือกวิธีเดิน-
วิ่ง ร้อยละ 55.12 *เลือกวิธีทำงาน
บ้านร้อยละ2.56 *เลือกวิธีแกว่งแขน 
ร้อยละ 1.28 *เลือกวิธีปั่นจักรยาน
ร้อยละ6.49 *เลือกวิธีเล่นกีฬาร้อย
ละ 3.84  
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ 
KM เรื่องเทคนิคการออกกำลังกายใน
ชีวิตประจำวัน  
-เทคนิคการออกกำลังกายให้ได้ผล
และไม่บาดเจ็บ โดย สหสาขาวิชาชีพ
(นักกายภาพบำบัด)  
-ผลลัพธ์ รายการ เพิ่มขึ้น ลดลง เท่า
เดิม น้ำหนัก 47 % 44 % 9 % 
รอบเอว 27 % 32 % 41 % BMI 

-ผู้เข้ามาร่วมโครงการไม่
สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ครบเนื่องจากติดภารกิจ
งานประจำ  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

% 32 % 41 % BMI 57.89 % 
36.84% 5.26% อยู่ในเกณฑ์
ปกติ เกินเกณฑ์ปกติ ความดัน
โลหิต 68 % 32 %  

57.89 % 36.84% 5.26% อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ เกินเกณฑ์ปกติ ความดัน
โลหิต 68 % 32 %  

3 ระยะที่ 3. กิจกรรมวัดตัว วัดใจ (ติดตามผลและ
กระตุ้นแรงจูงใจ  
- ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมกลุ่ม  
- แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคของแต่ละ
กลุ่มโดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม กลุ่มละ 1 คนเป็น
ผู้ให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
- เล่าเรื่องจากประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม 
-กิจกรรมเรื่องเลือกอาหารอย่างไรให้เหมาะสม 
- วัดรอบเอว/น้ำหนัก/วัดความดันโลหิต บันทึกลง
สมุดประจำตัว 

ม.ค.62-ก.พ.62 -มีกิจกรรม ไลน์แดนซ์ หน้าอาคาร 
100 ปี และเดินรอบโรงพยาบาล 
1.5 กม.ทุกวันพุธเวลา 15.30-
16.00 น. พร้อมประชาสัมพันธ์
เชิญชวนบุคลากรอื่นๆให้ร่วมออก
กำลังกาย -ติดตามผลการรายงาน
การออกกำลังกายหรือการปรับ
พฤติกรรมด้านการรับประทาน
อาหารต่อเนื่อง พบว่า -เทคนิคการ
เลือกรับประทานอาหาร อาหาร
ทดแทน แลกเปลี่ยนหมู่อาหาร 
โดย สหสาขาวิชาชีพ(กลุ่มงานสุข
ศึกษา) -ผลลัพธ์ รายการ เพิ่มขึ้น 
ลดลง เท่าเดิม น้ำหนัก 37.83 % 
54.05 % 8.10 % รอบเอว 
27.02 % 62.16 % 10.81 % 
BMI 45.94% 48.64 % 
5.40% อยู่ในเกณฑ์ปกติ เกิน
เกณฑ์ปกติ ความดันโลหิต 81.08 
% 18.91 %  

-อากาศร้อนมาก และมีฝุ่น 
สถานที่การออกกำลังกายไม่
ค่อยเหมาะสม ทำให้ ต้องหา
พื้นที่เพื่อให้เหมาะต่อการ
พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู้สึก และร่วม
ออกกำลังกายพร้อมกันในวัน
พุธช่วงบ่าย 

-มีกิจกรรม ไลน์แดนซ์ หน้าอาคาร 
100 ปี และเดินรอบโรงพยาบาล 
1.5 กม.ทุกวันพุธเวลา 15.30-
16.00 น. พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนบุคลากรอื่นๆให้ร่วมออกกำลัง
กาย -ติดตามผลการรายงานการออก
กำลังกายหรือการปรับพฤติกรรมด้าน
การรับประทานอาหารต่อเนื่อง 
พบว่า -เทคนิคการเลือกรับประทาน
อาหาร อาหารทดแทน แลกเปลี่ยน
หมู่อาหาร โดย สหสาขาวิชาชีพ(กลุ่ม
งานสุขศึกษา) -ผลลัพธ์ รายการ 
เพิ่มขึ้น ลดลง เท่าเดิม น้ำหนัก 
37.83 % 54.05 % 8.10 % รอบ
เอว 27.02 % 62.16 % 10.81 
% BMI 45.94% 48.64 % 
5.40% ความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์
ปกติ เกินเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิต 
81.08 % 18.91 %  

-อากาศร้อนมาก และมีฝุ่น 
สถานที่การออกกำลังกายไม่
ค่อยเหมาะสม ทำให้ ต้องหา
พื้นที่เพื่อให้เหมาะต่อการ
พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู้สึก และร่วม
ออกกำลังกายพร้อมกันใน
วันพุธช่วงบ่าย  

4 ระยะที่ 4 จัดและประเมินผลการสร้างเสริม
สุขภาพ รายบุคคล/รายกลุ่ม  

มี.ค.62 
  

- มีกิจกรรม ไลน์แดนซ์ และเดินรอบ
โรงพยาบาล 1.5 กม.ทุกวันพุธเวลา 
15.30-16.00น.  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร
ทั่วไปให้ร่วมออกกำลังกาย  
-สรุปผล Lab ผู้เข้าโครงการ -ผลลัพธ์ 
รายการ จำนวน(คน) ร้อยละ เส้น
รอบเอวลดลง 38 50.66 ความดัน
โลหิตลดลง 29 38.66 มีดัชนีมวล
กายลดลง 41 54.67 น้ำหนักลดลง 
43 57.33 ระดับน้ำตาลลดลง 36 
48 ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง 36 
48 ระดับไขมันชนิดดี(HDL)เพิ่มขึ้น 
22 29.33 ผลลัพธ์ตามเกณฑ์เมตา
บอลิกซินโดรม 5 ข้อ(รอบเอว,
น้ำหนัก, ความดันโลหิต, ไขมันดี 
(HDL), ไตรกลีเซอไรด์(TG) เกณฑ์เม
ตาบอลิกซินโดรม จำนวน(คน) ร้อย
ละ  
1.ลดลงได้ตามเกณฑ์ 5 ข้อ 1 1.3 
2.ลดลงได้ตามเกณฑ์ 4 ข้อ 7 9.3 
3.ลดลงได้ตามเกณฑ์ 3 ข้อ 16 
21.33  
4.ลดลงได้ตามเกณฑ์ 2 ข้อ 18 24 
5. .ลดลงได้ตามเกณฑ์ 1 ข้อ 18 
24  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม  ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 26.25 



 

553                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัด : ตาก เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 22 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุรีย์ญา สัจจาช่วยช้ย โทรศัพท์ : 0956274362 อีเมล์ : aor.to.th@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว เปรมยุดา บัวมีธูป โทรศัพท์ : 055511024 อีเมล์ : kittiphong.c@moph.mail.go.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1.ประชุมชี้แจงแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนลดระยะเวลารอคอยกับผู้เกี่ยวข้อง 

มกราคม 2562 ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง  

ไม่มี 

2 2. ดำเนินการตามแผนงาน 
2.1 ค้นหาจุดบริการที่สามารถลดขั้นตอน
การดำเนินงาน 
2.2จัดเวรพยาบาลเพิ่มจุดคัดกรองอีก 1 
จุด เพื่อคัดกรองประสานงาน 
2.3 ดำเนินการลดขั้นตอนแต่ละจุดบริการ 
2.4 รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน 
2.5 ประชุมเพื่อประเมินผลการ
ดำเนินงาน/วางแผนแก้ไขปัญหาและ
ดำเนินการต่อ 
2.6ประเมินผลการดำเนินงานรายงานผล
การดำเนินงานกรรมการบริหารทุกเดือ 

มกราคม-สิงหาคม 2562 จากแผนการดำเนินการได้มีกิจกรรมดังนี้ 
1. มีการเพิ่มจุดคัดกรอง 2. จัดอัตรากำลัง
เพิ่ม/จัด OT ในวันที่ เจ้าหน้าที่เข้าประชุม 
3. ปรับระบบการนัดผู้ป่วยให้ยอดนัดเฉลี่ย
เหมาะสมกับอัตรากำลังแพทย์ที่ออกตรวจ
แต่ละวัน ผลการดำเนินงาน ระยะเวลาก่อน
ปรับเปลี่ยน 4.06 ชั่วโมง ระยะเวลาหลัง
ปรับเปลี่ยน 3.06 ชั่วโมง ระยะเวลารอ
คอยลดลง 1 ชั่วโมง อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงระบบในส่วนของระบบการจ่ายยา
และระบบนัดคนไข้จึงทำให้ผลลัพธ์ยังไม่
ชัดเจน  

 
1. มีการเพิ่มจุดคัดกรอง 2. จัด
อัตรากำลังเพิ่ม/จัด OT ในวันที่ 
เจ้าหน้าที่เข้าประชุม 3. ปรับระบบ
การนัดผู้ป่วยให้ยอดนัดเฉลี่ย
เหมาะสมกับอัตรากำลังแพทย์ที่
ออกตรวจแต่ละวัน ผลการ
ดำเนินงาน อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ระบบในส่วนของระบบการจ่ายยา
และระบบนัดคนไข้จึงทำให้ผลลัพธ์
ยังไม่ชัดเจน 

จุดบริการบางจุดทำไม่ได้
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากปรับ
ระบบตามกำลังเจ้าหน้าที่ 
สถานที่ ที่ไม่เอื้ออำนวยย้าย
ไป-มา 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 3.สรุปประเมินผลโครงการและจดัทำ
แผนพัฒนาระบบงานปีงบประมาณ 2563 

สิงหาคม-กันยายน 2562 - 
 

การลดความแออัด และการลด
ระยะเวลารอคอย ให้เวลาตั้งแต่ 
8.00 – 16.00 น.เอาเฉพาะ
คลินิกพิเศษเท่านั้น(ตัดlab/xray/
หัตถการ และตัดวันหยุดราชการ) 
คิดตั้งแต่จุดเปิด VN-กลับบ้าน ผล
การดำเนินงานคา่เฉลี่ยระยะเวลา
รอคอย 04:17:48 ลดลง 15 
นาที จากเดิมปีที่ผ่านมา ได้นำเข้า
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อยู่
ระหว่างการจัดทำแผนงาน 
(รายงานผล 6 เดือน คิดระยะเวลา
แค่เปิด VN-แพทย์ตรวจ รายงานผล
12เดือนปรับใหม่)  

เนื่องจากใน2-4ปีที่ผ่านมา
โรงพยาบาลอยู่ในช่วงการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ OPD 
แยกหลายจุดบริการจึงเป็น
ปัญหาในการดำเนินงาน 
คาดว่าปี63จะดีขึ้น เพราะ
จะมีการจัดระบบงานด้วย IT 
และอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปลายปีนี้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 15 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์ เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายพรเทพ โพธิ์ทองงาม โทรศัพท์ : 088-2808772 อีเมล์ : pbh2546@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นวพร พูลสุวรรณ โทรศัพท์ : 0817079739 อีเมล์ : annindyleonple@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ : 206,000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมงาน เดือนละ 1 ครั้ง 4 ครั้ง (พ.ย.61- มีค.62) เดือนละ 1 
ครั้ง 

ไม่มี 4 ครั้ง (พ.ย.61- มีค.62) เดือนละ 1 
ครั้ง 

ไม่มี 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
Paperless 

ม.ค.62-ก.ย.62 จัดซื้อเครื่องสแกน จำนวน 11 
เครื่อง และเครื่องอ่านบาร์โค้ด 

ไม่มี จัดซื้อเครื่องสแกน จำนวน 11 เครื่อง 
และเครื่องอ่านบาร์โค้ด 

ไม่มี 

3 สแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกในราย
ที่นัดเข้าระบบ 

ธ.ค.61-ก.พ.62 ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เครื่องสแกนไม่เพียงพอและเครื่องขัดข้อง
บ่อย 

ดำเนินการเสร็จแล้ว ไม่มี 

4 นำร่องระบบ Paperless ที่แผนก
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมและผู้ป่วยนอก
ทั่วไป (ปี 2561 นำร่อง PCC คลอง
ศาลา) 

4 ม.ค.62 ดำเนินการแล้ว (4 ม.ค.62) ไม่มี ดำเนินการแล้ว (4 ม.ค.62) ไม่มี 

5 สแกนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่เหลือ
ทั้งหมด 

มี.ค.62 เริ่มสแกน 4 มี.ค.62 ต้องจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม
ช่วยสแกน เนื่องจากมีเวชระเบียนจำนวน
มากเพื่อให้ทันตามเป้าหมาย 

ดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อเดือนมิ.ย.62 ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

6 อบรมการใช้อุโปรแกรมและอุปกรณ์ 
ระบบPaperless  

ม.ค.62 อบรมพยาบาล แพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง เดือนธ.ค.61 

ไม่มี อบรมพยาบาล แพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง เดือนธ.ค.61 

ไม่มี 

7 นำระบบ Paperless มาใช้ใน
โรงพยาบาลทุกแผนก 

เม.ย.62 เริ่มดำเนินการแล้วทุกแผนกใน
ผู้รับบริการรายใหม่ทุกราย 

ไม่มี ดำเนินการแล้วทุกแผนกในผู้รับบริการ
รายใหม่ทุกราย ซึ่ง เริ่ม 1 ก.ค.62 
แบบเต็มระบบ 

ไม่มี 

8 ประเมินผลการใช้ระบบ Paperless 
ในโรงพยาบาลและ PCC คลองศาลา 

มิ.ย.62 รอดำเนินการ ไม่มี ยังไม่ได้มีการประเมิน เนื่องจากเพิ่งเริ่ม
ใช้ระบบเมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 

ไม่มี 

9 พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อระบบ 
Hosxp  
1) โปรแกรมจัดลำดับคิวผู้ป่วยนอก
ทั่วไป 

ต.ค.61 ดำเนินการ 31 ต.ค.61 เฉพาะแผนก
ผู้ป่วยนอกทั่วไป 

ไม่มี ดำเนินการในปี 63 รอโปรแกรมที่ทาง
เขตจัดซื้อขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหา
โปรแกรม และ Hardware จะ 100% 
ในป ี2563 

ไม่มี 

10 โปรแกรมติดตามพนักงานเปลทาง
ออนไลน์ 

ก.พ.62 ดำเนินการแล้ว 6 ก.พ.62 ไม่มี มี 1 โปรแกรม ชื่อ Moving patient 
เริ่มใช้เดือน ม.ค.62 

ไม่มี 

11 โปรแกรมระบบนัด (พัฒนาต่อเนื่อง) ต.ค.61 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีระบบนัด
ใช้งานในระบบ Hosxp อยู่แล้ว 

ไม่มี ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีระบบนัดใช้
งานในระบบ Hosxp อยู่แล้ว 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 24 นาที 



 

557                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์ เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อภิชาติ กันธุ  โทรศัพท์ : 064-4166888 อีเมล์ : apichatkanthu@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นวพร พูลสุวรรณ โทรศัพท์ : 0817079739 อีเมล์ : annindyleonple@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดการมูลฝอย ด้วย 3 Rs (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ : 31,600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 
มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุม อบรม จนท. คัดแยกขยะและการ
จัดทำ EM เนื้อหาหลักสูตร ๑ วัน ดังนี้ 
- ประเภทขยะและการคัดแยกขยะ 
- การจัดทำ EM  

ม.ค.๖๒ กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างประสานวิทยากร
และปรับปรุงคู่มือการจัดการ
ขยะของ รพ.เพชรบูรณ์ 

ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว มีผู้เข้าอบรม 100 คน 

ไม่มี 

2 จัดรณรงค์ 3 R ในโรงพยาบาล ในวัน
สำคัญ 2 ครั้งต่อปี  
- ประกวด นวัตกรรม 3 R 

วันสงกรานต์ วันสิ่งแวดล้อมโลก ยังไม่ได้ดำเนินการ รอกิจกรรมลำดับที่ 1 เสร็จ ไม่ได้ดำเนินการ เพราะมี
หน่วยงานทีจะส่งนวัตกรรม
ประกวดเพียง ๑ หน่วยงาน 

ไม่มีหน่วยงานส่งผลงาน
ประกวด 

3 สำรวจและประเมินการคัดแยกขยะ ของ 
หน่วยงาน 

มี.ค.,สค.๖๒ กำลังดำเนินการ ไม่มี มีหน่วยงานคัดแยกขยะได้
ถูกต้องร้อยละ 98.63 

ไม่มี 

4 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทุกวัน ม.ค. – ก.ย.๖๒ ดำเนินการ 150 ครั้ง ไม่มี ทุกวันโดยประชาสัมพันธ์ 
รพ.พช. 

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 4 มาตรการ 



 

558                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัด : สุโขทัย เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 10 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 28 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง รุ่งทิพย์ พงศ์กจิการเจริญ โทรศัพท์ : 0816872202 อีเมล์ : rungthip1012@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง รุ่งทิพย์ พงศ์กิจการเจริญ โทรศัพท์ : 0816872202 อีเมล์ : rungthip1012@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การคัดแยกขยะ งบประมาณ : 0.00 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การรณรงค์กิจกรรมคัดแยกขยะ ต.ค.-พ.ย.2561 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน
หลายช่องทาง ได้แก่ เสียงตาม
สายใน รพ. , ไลน์สื่อสัมพันธ์ 
รพ.สุโขทัย, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และการประชุม
คณะกรรมการโรงพยาบาล 

ไม่มี ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ทั้งเสียง
ตามสาย โปสเตอร์ แผ่นพับ 
สติ๊กเกอร์ติดที่ถังขยะ 

ไม่มี 

2 ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ ธ.ค. 2561 - ก.ย.2562 1. ในตึกผู้ป่วย มีการคัดแยก
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ขยะ
ของมีคม ขยะทั่วไป และขยะรี
ไซเคิล อย่างเป็นระบบ และส่ง
กำจัดตามแนวทางที่กำหนด  
2.จัดให้มีถังขยะทั่วไป และขยะ
รีไซเคิล วางรอบ รพ.  

1.บางตึกยังมีขยะที่คัดแยกไม่
ถูกต้อง เช่น ทิ้งขยะทั่วไปใน
ขยะติดเชื้อ 2. ผู้มารับบริการ 
ไม่ทิ้งขยะตามประเภทของถัง
ขยะ  

การคัดแยกขยะดำเนินการได้ดี
ยิ่งขึ้น จากการสุ่มตรวจไม่พบ
ขยะติดเชื้อปะปนกับขยะทั่วไป 
และมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลได้
ดีขึ้น 

ยังไม่สามารถคัดแยกขยะเศษ
อาหาร (อินทรีย์) ได้ เนื่องจาก
ยังไม่มีภาชนะในการรองรับ จะ
ดำเนินการในปี 2563 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

559                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัด : สุโขทัย เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 10 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 28 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง เพียงรอ อิทธิสวัสดิพันธุ์ โทรศัพท์ : 0869388687 อีเมล์ : minneyitti@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง รุ่งทิพย์ พงศ์กิจการเจริญ โทรศัพท์ : 0816872202 อีเมล์ : rungthip1012@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ LEAN งบประมาณ : 7800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ LEAN จำนวน 
4 ครั้ง 

ต.ค.61-ม.ค.62 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการไป 
4 ครั้ง ในเดือน ต.ค.61 พ.ย. 61 
ธ.ค.61 แลม.ค.62 

ไม่มี จากการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
โดยรวม ปี 2562 ผู้ป่วยนอก ได้คะแนนร้อย
ละ 82.08 ผู้ป่วยใน ได้คะแนน ร้อยละ 
82.32 สำหรับการลดระยะเวลารอคอย ผล
ดังนี้  
1. ระยะเวลารอคัดกรองซักประวัติ ปี 61    
10 นาที ปี 62 6 นาที โดยพัฒนาระบบ
บริการด่านหน้า, ตู้ KIOS ประเมินผู้ป่วยโดย 
SOS Score  
2.ระยะเวลารอคอยตรวจ ปี 61 18 นาที   
ปี 62 16 นาที โดยจัดบริการคลินิกรุ่งอรุณ,
แพทย์ออกตรวจก่อน 09.30 น. และภาค
บ่ายเปิด OPD เฉพาะทางทุกห้อง  

เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พัฒนาบางครั้งจงึยังมีปัญหา
ทั้งในเรื่องระบบ และอุปกรณ์ 



 

560                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.ระยะเวลารอรับยา ปี 61 36 นาที ปี 62 
28 นาที โดยพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม 
ห้องทันตกรรม หู คอ จมูก รับยาที่ห้องจ่าย
ยาผู้ป่วยใน และอยู่ระหว่างการจัดซื้อตู้จัดยา
อัตโนมัติ ระยะเวลารอคอย จากปี 61   
126 นาที ในปี 62 ลดเหลือ 103 นาที 
(ลดลง 23 นาที) 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 23 นาที 



 

561                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัด : สุโขทัย เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 20 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุนทรี กิจการ โทรศัพท์ : 0956409287 อีเมล์ : maxxydavil@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นางสุนทรี กิจการ โทรศัพท์ : 0956409287 อีเมล์ : maxxydavil@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตามนโยบาย Green & Clean Hospital กระทรวงสาธารณสุข  งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะทำงาน Green & Clean 
Hospital รพ. และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ต.ค.-61  1. วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 
น. คณะกรรมการ Green & Clean 
Hospital ไปศึกษา ดูงาน ณ 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในการยกระดับดี
มาก Plus  
2. วันที่ 12 มีนาคม 2562 
คณะกรรมการ ENV. รวมกับ 
คณะทำงาน Green & Clean Hospital 
เวลา 13.30 น. ประชุมหารือแนว
ทางการพัฒนาการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ใน รพ.  
3. วันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะตรวจ
ประเมินจาก สสจ. สุโขทัย และเขต

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - 
งานปรับปรุง และก่อสร้าง
บางส่วนเกิดความล่าช้าอยู่บ้าง 
แต่ได้มีการวางแนวทางในการ
ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว  
- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคาร และบ่อบำบัด
น้ำเสีย อาจจะทำให้ระบบ
การจราจรไม่สะดวกเท่าที่ควร 
แต่ รพ.ก็มีการเตรียมความ
พร้อมในกรณีต่างๆ 

มีการประชุมคณะทำงาน Green & 
Clean Hospital รพ. เพื่อเตรียมรับการ
ประเมิน Green & Clean Hospital 
ร่วมกับประเมินกลุ่มงานอาชีวอนามัย ใน 
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562  

ไม่พบปัญหา 



 

562                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สุขภาพที่ 2 เข้าประเมินโรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย 

2 สำรวจสภาพพื้นที่สิ่งแวดล้อมบริเวณ 
รพ. และพื้นที่ใกล้เคียง (ENV.Round) 

ต.ค.-61  1. คณะกรรมการ ENV. มีการสำรวจ
พื้นที่สภาพแวดล้อมภายใน รพ. อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/เดือน และมีการประชุม
อย่างต่อเนื่อง  
2. วันที่ 14 มีนาคม 2562 อธิบดีกรม
พลังงานทดแทนและคณะเข้าตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานโครงการปรับเปลีย่น
อุปกรณ์ของหน่วยงานภาครัฐ และมอบ
ใบประกาศ  
3. วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะ
ผู้ตรวจราชการ จาก กรมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าตรวจ
เยี่ยม ผลการดำเนินงานโครงการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของหน่วยงานภาครัฐ 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - 
ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - ไม่
พบปัญหา และอุปสรรค 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ร่วมกับคณะทำงาน Green & 
Clean Hospital และทีมพัฒนาคุณภาพ 
รพ.ลงสำรวจพื้นที่จุดสนับสนุนภายใน 
รพ.ที่อาจจะมีความเสี่ยงแก่ผู้มารับบริการ
และเจ้าหน้าที่ รพ.โดยอาศัยมาตราฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับ
ปรับปรุง) ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สภาน พยาบาล (องค์การมหาชน) 

ไม่พบปัญหา 

3 จัดทำแผนปรับปรุงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมใน รพ. และกำหนด
มาตรการที่จำเป็น เหมาะสมในการ
พัฒนาฯ 

พ.ย.-61  1. คณะกรรมการ ENV. และ
คณะทำงาน Green & Clean Hospital 
ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาตามแบบ
การประเมินน ปี 2562 เพื่อสู่ระดับการ
ประเมินระดับดีมาก Plus 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค นำผลการสำรวจในส่วนที่มาอาจมีความ
เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน และผู้มารับ
บริการมาจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อ
ปรับปรุงสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายใน 
รพ.พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินตนเอง
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นถึง
กระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ไม่พบปัญหา 

4 สื่อสารมาตรการในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร รพ. และช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ธ.ค.-61  1. มีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับ อุปกรณ์ที่มีการใช้งานเป็นประจำ 
เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ รวมถึงการใช้รถราชการ  

- การปฏิบัติตามมาตร การ
บางครั้งยังไม่เปน็ไปตาม
แนวทางเท่าที่ควร การประหยัด
พลังงานภายใน รพ. ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี จากที่ผ่านมา  

มีการสื่อสารมาตรการ และข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
รพ. ทุกไตรมาส  

ไม่พบปัญหา 



 

563                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 ดำเนินการจัดทำ เพิ่มเติมส่วนขาดใน
การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เช่น ภาชนะคัดแยกประเภทขยะ, ถัง
ขยะทั่วไป ถังขยะติดเชื้อ ถังขยะ
อันตราย เป็นต้น 

ธ.ค.-61  1. มีการจัดหาภาชนะคัดแยกประเภท
ขยะ, ถังขยะทั่วไป ถังขยะติดเชื้อ ถังขยะ
อันตราย ตามงบดำเนินงานที่ได้รับ
จัดสรรเพื่อพัฒนาการจัดการมูลฝอย
ภายใน รพ. 

- ดำเนินการเรียบร้อย ตามงวด
การจัดสรร 

- ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ เครื่องมือส่วน
ขาดที่จำเป็น เช่น ถังคัดแยกขยะ เพิ่มเต็ม
ถังขยะประเภทต่างๆ ให้เพ ียงพอกับ
ปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น  
- ประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ
ในการขนย้ายขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ
โดยงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน 
รพ. (IC)  
- มีการใช้ Lean Concept มาประยุกต์ใช้
ในการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการขน
ย้ายขยะ เนื่องจาก ผลการประเมินยังไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

- ผลการประเมิน
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

6 ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ก.พ.62 - ก.ย.62  1. มีการติดตมผลการดำเนินงานในส่วน
ของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และการ
บริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทใน รพ. 

- รพ.มีข้อจำกัดด้านขนาดของ
โรงพักขยะติดเช ื ้อ ซึ ่งม ีการ
จ ัดทำแผนเพ ื ่อการปร ับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 

- ผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2562 = 
100 % 

ไม่พบปัญหา 

7 สรุปผลการดำเนินงาน เสนอ
ผู้อำนวยการ รพ. 

มี.ค.-62  1. มีการเสนอรายงานการประชุมให้
ผู้อำนวยการรับทราบอย่างต่อเนื่อง และ
มีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจำเดือน 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - มีการรายงานผลการดำเนินงานให้
ผู้บริหารรับทราบ 

ไม่พบปัญหา 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 4 มาตรการ 



 

564                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัด : สุโขทัย เขตสุขภาพที่ : 2 

วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุภาดา สนทิม  โทรศัพท์ : 083-872-0149 อีเมล์ : maxxydavil@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นางสุนทรี กิจการ โทรศัพท์ : 0956409287 อีเมล์ : maxxydavil@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการคลินิกช่องทางด่วนสำหรับผู้รับบริการสิทธิ์เบิกต้นสังกัดและประกันสังคม งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะทำงาน ก.ย.61  เดือนตุลาคม 2561 มีการประชุม
คณะทำงานฯ ประกอบด้วยทีมพยาบาลงาน
ผู้ป่วยนอก และแพทย์สาขาอายุรกรรม 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - สหสาขาวิชาชีพมีการร่วมประชุม
เพื่อหาแนวทางในการลดระยะเวลา
ในการรอคอยของผู้รับบริการงานผู้
ป่วนอก ประกอบด้วย แพทย์ 
พยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

2 เสนอโครงการ ก.ย.61  อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการเพื่อที่จะ
ปรับปรุงพื้นที่คลินิกให้สะดวกต่อการ
ให้บริการผู้ป่วยมากขึ้น 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - มีการจัดทำโครงการห้องตรวจ
พิเศษเพื่อลดระยะเวลารอคอย 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

3 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ทำเรื่องขออนุญาต
จ้างแพทย์ 

ก.ย.61  ปัจจุบันมีการจ้างแพทย์อายุรกรรมใน
ลักษณะรายคาบ ซึ่งจะมีทำการตรวจ 
วินิจฉัย ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - มีการจัดทำคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินบำรุงรายคาบ 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 มอบหมายผู้รับผิดชอบประจำคลนิิก ต.ค.61  มีการมอบหมายพยาบาลประจำคลินิก
ชัดเจน 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - งานผู้ป่วยนอกมีการจัดทำตารางเวร
เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็น ลายลักษณือักษร 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

5 ดำเนินการให้บริการ 3 วัน/สัปดาห์ ต.ค.61 – ก.ย.61  สามารถดำเนินการให้บริการผู้ป่วยได้เฉลี่ย 
40 ราย/คน/วัน 

- ในอนาคถ้ามีการปรับปรุง
คลินิกจะมีการวางแผนการ
ให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

- แพทย์ออกตรวจผู้รับบริการเป็น
ประจำ 3 วัน/สัปดาห์ (วันอังคาร วัน
พุธ และวันพฤหัสบดี) 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

6 สำรวจความพึงพอใจและเวลารอ
คอย 

มี.ค.62 และ ส.ค62  อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ และ
วิเคราะห์ระยะเวลารอคอย 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้
ที่มารับบริการที่คลินิกฯ  

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

7 สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย.62  หลังจากวิเคราะห์ความพึงพอใจ และ
ระยะเวลารอคอบจะนำเสนอผู้บริหารต่อไป 

- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค - มีการสรุปผลการดำเนินงานในที่
ประชุมด่านหน้า และรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบ 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 45 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัด : กำแพงเพชร เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ปัทมา คุณธนานนท์ โทรศัพท์ : 0860007100 อีเมล์ : pkunathananond@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วิเศษ อุดมศิลป์ โทรศัพท์ : 0819620174 อีเมล์ : visesudom@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการผู้ป่วยนอก : โรงพยาบาลกำแพงเพชร งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิเคราะห์ข้อมูล  ต.ค.2561-ก.ย.2562 มีการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลารอ
คอย จากข้อมูลโปรแกรม hosXP 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - 
เดือน มกราคม 2562  

1.ข้อมูลจากโปรแกรม hosXP 
เป็นโปรแกรมใหญ่ ใช้เวลาใน
การดำเนินงานคอ่นข้างมาก  
2.การเลือกข้อมูลเฉพาะส่วนที่
สนใจเช่น เฉพาะแผนก เฉพาะ
เดือน ฯลฯ ทำให้การแปรผลช้า
มากขึ้น  
  

ผลการว ิ เคราะห์ ข้อม ูลจาก
โ ป ร แ ก ร ม  hosXP แ ล ะ
เทียบเคียงกับข้อมูลระยะเวลา
การให ้บร ิการยาผ ู ้ป ่วยนอก 
พบว่า ระยะเวลารอคอยในการ
รับบริการผู้ป่วยนอก(6 แผนก) 
ระหว่างเดือนเมษายน 2562 – 
เดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ย
เท่ากับ 470 นาที ซึ่ง เพิ ่มขึ้น
จากรอบ 6 เด ือน(ตุลาคม –
มกราคม เฉล ี ่ยเท ่าก ับ 409 
นาที) แตกต่างจากข้อมูลตั้งต้น
ในโครงการเป็นอย่างมาก  

การลดระยะเวลาในการรอคอย 
มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
จากผู้บริหาร บุคลากรทาง
การแพทย์ และผู้มารับบริการ 
ทั้งเรื่องนโยบาย และ
งบประมาณ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ม.ค.2562-ก.ย.2562 1.พบว่าระยะเวลารอคอยผู้ป่วย
นอกเฉพาะ 6 แผนก  
( 1.อายุรกรรม2. ศัลยกรรม  3.
ศัลยกรรมกระดูก 4.เด็ก    5.หู 
คอ จมูก 6.ตา) เฉลี่ย 4 เดือน 
(ตค.61-มค.62) ในภาพรวม 
เท่ากับ 408 นาที 2. เมื่อ
วิเคราะห์โดยละเอียดตามขั้นตอน 
5 ขั้นตอน คือ  
1. รับบริการห้องบัตร -เริ่มซัก
ประวัติ ขั้นตอนที่ 
2. เริ่มซักประวัติ - แพทย์เริ่ม
ตรวจ ขั้นตอนที่ 
3 แพทย์เริ่มตรวจ - แพทย์ตรวจ
เสร็จ ขั้นตอนที่ 
4 แพทย์ตรวจเสร็จ - บันทึก
รายการยา ขั้นตอนที่ 
5 บันทึกรายการยา - ผู้ป่วยรับยา 
พบว่า หากไม่รวมระยะเวลาการรอ
คอยในขั้นตอนที่ 
1 และขั้นตอนที่ 
2 แล้ว ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ย
ลดลงเหลือเพียง 108 นาที 
รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบ 

1. การเชื่อมั่น ยอมรับ ความ
ถูกต้องของข้อมูลจากโปรแกรม
hosXP จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างน้อย หรือขัดแย้งกับ
ข้อมูลในคราวก่อน หรือข้อมูล
จากแหล่งอื่น 2. ต้องใช้เวลาใน
การรวบรวมข้อมูลค่อนข้างมาก 
เพราะต้องเทียบเคียงกับข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ เช่น หน่วยงาน
ยาผู้ป่วยนอก หน่วยงานการเงิน 

แม้ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที่ได้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะ
ค่อนข้างสูง แต่เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูล ตามขั้นตอนของการมา
รับบริการแล้ว พบว่าระยะเวลา
ที่ใช้ไปส่วนใหญ่ยังคงเป็น
ช่วงเวลาการรับบริการห้องบัตร 
จนถึงแพทย์เริ่มตรวจมากเฉลี่ย
ถึง354 นาที เหลือระยะเวลาที่
ใช้ในการให้บริการ
รักษาพยาบาลจริงๆคือ ตั้งแต่
แพทย์เริ่มตรวจ จนถึงผู้ป่วยรับ
ยาเฉลี่ยเป็นเพียง 116 นาที 
เท่านั้น ดังนั้นหากปรับปรุงให้
ขั้นตอนการรับบริการห้องบัตร 
จนถึงแพทย์เริ่มตรวจ ลดลง
เหลือเพียง 30 นาที ก็จะทำให้ 
ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก 
เหลือเพียง 116+30=146 
นาที บรรลุผลตามเป้าหมาย 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โปรแกรม hosXP อาจไม่
สะท้อนภาพ ข้อมูลที่ถูกต้องก็ได้ 
(ความถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ต้องมีการสอบทานข้อมูล หรือ
เทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ หรือ
สุ่มประเมิน ) 

3 ดำเนินการแก้ไขปัญหา มี.ค.2562-ก.ย.2562 1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมข้อเสนอ แนวทางแก้ไข ต่อ
ผู้บริหาร 

การบริหารจัดการในเรื่องข้อมูล
และการให้บริการผู้ป่วยนอก 
ตลอดจนถึงลักษณะเฉพาะของ
ผู้ป่วย เฉพาะโรค ซึ่งมีความ
หลากหลาย มากมาย อันเป็น

กำหนดเวลาในบัตรนัด (เดิม
เวลาการนัดหมายจากช่วงเวลา 
7-11น.)ให้เป็น เวลาที่ชัดเจน
ขึ้น เช่น 9:00น./9:30น. ฯลฯ 
โดยนำจำนวนผู้ป่วยเป้าหมาย

ยังไม่ได้ดำเนินการ ปรับแก้การ
ออกใบนัด 



 

568                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อย
มาก ยากต่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

แต่ละแผนกมาหารเฉลี่ย แต่ละ
ช่วงครึ่งชั่วโมงนั้นๆ และ พร้อม
ระบุในบัตรนัด และแจ้งให้
ผู้ป่วยทราบว่าให้มาก่อนนัด
หมายเพียง30 นาที (เหมือน
การนัดหมายของ รพ.รามาธิบดี 
ซึ่งลดระยะเวลารอคอยได้มาก 
แม้ผู้ป่วยจะมาก่อน-หลัง เวลา
นัดบ้าง10-20 นาที ก็สามารถ
คละเคล้า ให้ได้รับการตรวจ
ในช่วงเช้า หรือบ่าย ได้ตามนัด
ในวันนั้นๆ)  

4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการแก้ไข
ปัญหา 

พ.ค.2562-ก.ย.2562 เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นดำเนิน
โครงการ จึงมีเพียงการวิเคราะห์
ข้อมูล 

เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นดำเนิน
โครงการ จึงมีเพียงการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ปรับแก้การ
ออกใบนัด 

มีภาระงาน งานนโยบายอื่น 
เช่น paperless จึงขอประเมิน
โครงการpaperless ก่อน  

5 รายงานผลการแก้ไขปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ 

พ.ค.2562-ก.ย.2562 เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นดำเนิน
โครงการ จึงมีเพียงการวิเคราะห์
ข้อมูล 

เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นดำเนิน
โครงการ จึงมีเพียงการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ยังไม่ได้ดำเนินการปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ  

มีภาระงาน งานนโยบายอื่น 
เช่น paperless จึงขอประเมิน
โครงการpaperless ก่อน 

6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน 

ก.ค.2562-ก.ย.2562 เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นดำเนิน
โครงการ จึงมีเพียงการวิเคราะห์
ข้อมูล 

เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นดำเนิน
โครงการ จึงมีเพียงการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการ
รับบริการของผู้ป่วย ตั้งแต่ยื่น
บัตรจนถึงรอรับยาไม่ลดลง 

การลดระยะเวลาในการรอคอย 
มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
จากผู้บริหาร บุคลากรทาง
การแพทย์ และผู้มารับบริการ 
ทั้งเรื่องนโยบาย และ
งบประมาณ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

569                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัด : ชัยนาท เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 24 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. นฤทธิ์ บุญเพชร โทรศัพท์ : 0875653113 อีเมล์ : nbaxx01@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : จ.ส.อ. ฉัตรชัย เปจะโปะ โทรศัพท์ : 0872923166 อีเมล์ : poe14abco@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบคิวออนไลน์นำร่องโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปี 2562 งบประมาณ : 350600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ศึกษาบริบทการให้บริการผู้ป่วยนอก มกราคม 2562 ระยะเวลารอคอย เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สามารถ
ทำนายความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเป็น
เหตุผลของการมารับบริการ ผลกระทบที่เกิดจาก
การรอคอยนานจะทำให้ผู้รับบริการต้องใช้เวลาใน
การรับบริการมากขึ้น เกิดความล่าช้าในการตรวจ
รักษา ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้รับบริการทั้งทาง
ร่างกาย และจิตใจ จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ โดยการจัดรูปแบบการ ใช้ Digital 
technology มาใช้บริการเพื่อลดระยะเวลารอคอย
และตอบสนองความต้องการผู้รับบริการด้านความ
พึงพอใจ  

ไม่มี ระยะเวลารอคอย เป็นปัจจัยที่สำคัญที่
สามารถทำนายความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และเป็นเหตุผลของการมารับบริการ 
ผลกระทบที่เกิดจากการรอคอยนานจะทำให้
ผู้รับบริการต้องใช้เวลาในการรับบริการมาก
ขึ้น เกิดความล่าช้าในการตรวจรักษา ส่งผล
เสียต่อสุขภาพของผู้รับบริการทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจ จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ โดยการจัดรูปแบบการ ใช้ Digital 
technology มาใช้บริการเพื่อลดระยะเวลา
รอคอยและตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการด้านความพึงพอใจ 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2 วางระบบการพัฒนาระบบคิวออนไลน์
ผู้ป่วยนัด 

มกราคม 2562 ทดลองใช้ระบบคิวออนไลน์ผู้ป่วยนัดแผนกกระดูก
และข้อ แผนกหูคอจมูก และแผนกอายุรกรรม  

ไม่มี ทดลองใช้ระบบคิวออนไลน์ผู้ป่วยนัดแผนก
กระดูกและข้อ แผนกล้างไตหน้าท้อง แผนกหู
คอจมูก และแผนกอายุรกรรม 

ไม่มี 

3 พัฒนาระบบคิวออนไลน์ในผู้ป่วยนัด มกราคม 2562 -จากผลการทดลองใช้ระบบคิวออนไลน์ผู้ป่วยนัด
แผนกกระดูกและข้อ แผนกหูคอจมูก และแผนก
อายุรกรรม ในระยะแรกของการดำเนินโครงการ มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยใช้ 
Digital technology ซึ่งผู้รับบริการต้องมีทักษะ
ด้าน Digital technology จงึจะสามารถใช้งาน
ระบบได้ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความสับสนและไม่
เข้าใจในขั้นตอนการรับบริการในรูปแบบใหม่ - แนว
ทางการจัดการผลกระทบทางลบ คือ จัดเจ้าหน้าที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับบริการในรูปแบบ
ใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการและสามารถ
ใช้งานระบบได้ ในการเข้ารับบริการในครั้งต่อไป 

ไม่มี -จากผลการทดลองใช้ระบบคิวออนไลน์ผู้ป่วย
นัดแผนกกระดูกและข้อ แผนกล้างไตหน้า
ท้องแผนกหูคอจมูก และแผนกอายุรกรรม ใน
ระยะแรกของการดำเนินโครงการ มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยใช้ 
Digital technology ซึ่งผู้รับบริการต้องมี
ทักษะด้าน Digital technology จึงจะ
สามารถใช้งานระบบได้ ทำให้ผู้รับบริการเกิด
ความสับสนและไม่เข้าใจในขั้นตอนการรับ
บริการในรูปแบบใหม่ - แนวทางการจัดการ
ผลกระทบทางลบ คือ จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการรับบริการในรูปแบบใหม่ 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่าง 
ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการและ
สามารถใช้งานระบบได้ ในการเข้ารับบริการ
ในครั้งต่อไป 

ไม่มี 

4 ทดลองใช้ระบบคิวออนไลน์ผู้ป่วยนัด
แผนกกระดูกและข้อ แผนกหูคอจมูก 
และแผนกอายุรกรรม 

มกราคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2562 

ระบบจองคิวออนไลน์ โดยผู้รับบริการที่แพทย์ นัด
ตรวจ สามารถจองคิวออนไลน์ทางระบบ Internet 
โดยลงทะเบียนผ่านโปรแกรม SEE-Q MEDICAL 
RECORD โดยสามารถจับคิวได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อน
พบแพทย์ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการสามารถเลือก
ช่วงเวลา การพบแพทย์ตามที่ต้องการ ทำให้เกิด
ความสะดวก และรวดเร็ว  

ไม่มี ระบบจองคิวออนไลน์ โดยผู้รับบริการที่
แพทย์ นัดตรวจ สามารถจองคิวออนไลน์ทาง
ระบบ Internet โดยลงทะเบียนผ่าน
โปรแกรม SEE-Q MEDICAL RECORD โดย
สามารถจับคิวได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนพบ
แพทย์ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการสามารถเลือก
ช่วงเวลา การพบแพทย์ตามที่ต้องการ ทำให้
เกิดความสะดวก และรวดเร็ว (เพิ่มเติมใน
แผนกล้างไตหน้าท้อง)  

ไม่มี 



 

571                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
ออนไลน์ 

มกราคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2562 

ระบบเวชระเบียนออนไลน์ เพี่อความสะดวก
สำหรับผู้รับบริการที่ไม่เคยลงทะเบียนรับบริการกับ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมาก่อน สามารถ
ลงทะเบียนผ่านระบบ Internet โดยลงทะเบียน
ผ่านโปรแกรม SEE-Q MEDICAL RECORD ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม ผู้รับบริการต้องมาบันทึก
ข้อมูลและประวัติส่วนตัวลงในกระดาษแบบบันทึก
ข้อมูลที่โรงพยาบาล ส่งผลให้ลดการใช้กระดาษและ
เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้รับบริการ 

ไม่มี ระบบเวชระเบียนออนไลน์ เพี่อความสะดวก
สำหรับผู้รับบริการที่ไม่เคยลงทะเบียนรับ
บริการกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมาก่อน 
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Internet โดย
ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม SEE-Q MEDICAL 
RECORD ซึ่งปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม 
ผู้รับบริการต้องมาบันทึกข้อมูลและประวัติ
ส่วนตัวลงในกระดาษแบบบันทึกข้อมูลที่
โรงพยาบาล ส่งผลให้ลดการใช้กระดาษและ
เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้รับบริการ 

ไม่มี 

6 พัฒนาระบบคิวการเงิน กุมภาพันธ์ 2562 - 
มีนาคม 2562 

อยู่ในการเขียนโปรแกรมและวางระบบงาน รายงานรอบ 12 เดือน อยู่ในระหว่างการดำเนินการทดสอบ
โปรแกรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

ไม่มี 

7 พัฒนาระบบคิวแทนการจับบัตรคิว มีนาคม 2562 - 
พฤษภาคม 2562 

- รายงานรอบ 12 เดือน ทดลองใช้โปรแกรมในแผนกกระดูกและข้อ ไม่มี 

8 เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน เช่น HIS Gateway 

พฤษภาคม 2562 - 
มิถุนายน 2562 

- รายงานรอบ 12 เดือน ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสมุด
สุขภาพประชาชน (H4U : Health for you) 

ไม่มี 

9 วางระบบการพัฒนาระบบคิว ONE 
Queue 

สิงหาคม 2562 - รายงานรอบ 12 เดือน อยู่ในระหว่างการดำเนินการทดสอบ
โปรแกรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

ไม่มี 

10 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
และปรับปรุงพัฒนาระบบ 

สิงหาคม 2562 - 
กันยายน 2562 

- รายงานรอบ 12 เดือน ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลคือ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก 84.81 และ
พัฒนาปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ เช่น วิธีการใช้งานคิวออนไลน์ 
โดยจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแนะนำ
การใช้งานที่แผนกที่ใช้คิวออนไลน์ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้งานให้กับ
เจ้าหน้าที่ของเครือข่าย และ อสม. 

ไม่มี 



 

572                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

11 ติดตามประเมินผล สิงหาคม 2562 - 
กันยายน 2562 

- รายงานรอบ 12 เดือน ผู้ป่วยสามารถลดระยะรอพบแพทย์ ในแผนก
ที่ใช้คิวออนไลน์ จากเดิมใช้เวลา 3.30 ชม. 
สามารถลดระยะเวลาเหลือ 1 ชม. 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

573                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัด : ชัยนาท เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 20 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. สุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ โทรศัพท์ : 0865897876 อีเมล์ : sukruethai@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : จ.ส.อ. ฉัตรชัย เปจะโปะ โทรศัพท์ : 0872923166 อีเมล์ : poe14abco@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบบริการด่านหน้า Smart OPD งบประมาณ : 15100 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บริการด่านหน้า 

มกราคม 2562 - 
กันยายน 2562 

ประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ 1 ครั้ง (ม.ค.,ก.พ.,
มี.ค.) รวม 3 ครั้ง เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก โดยใช้ Digital 
technology เพื่อลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มควาพึง
พอใจผู้รับบริการ 

ไม่มี ประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ 1 ครั้ง 
(ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.) รวม 3 ครั้ง เพื่อหาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
บริการผู้ป่วยนอก โดยใช้ Digital 
technology เพื่อลดระยะเวลารอคอยและ
เพิ่มควาพึงพอใจผู้รับบริการ 

ไม่มี 

2 พัฒนาระบบนัด มกราคม 2562 - 
กันยายน 2562 

ระบบการนัดผู้รับบริการพบแพทย์ เดิมเจ้าหน้าที่จะนัด
ผู้รับบริการโดยไม่ได้แบ่งกลุ่ม เป็นช่วงเวลา ซึ่งทำให้
ผู้รับบริการไม่สามารถทราบเวลาที่แน่ชัดในการเข้าพบ
แพทย์ และมารอเข้ารับบริการพร้อมกันเป็นจำนวนมาก 
จึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็นช่วงเวลา ดังนี้ - 
เวลา 08.30 – 09.30 น. สำหรับผู้รับบริการที่แพทย์
สั่งสิ่งสง่ตรวจหลายรายการ - เวลา 09.30 – 10.30 
น. สำหรับผู้รับบริการที่แพทย์สั่งสิ่งส่งตรวจรายการ

ไม่มี ระบบการนัดผู้รับบริการพบแพทย์ เดิม
เจ้าหน้าที่จะนัดผู้รับบริการโดยไม่ได้แบ่งกลุ่ม 
เป็นช่วงเวลา ซึ่งทำให้ผู้รับบริการไม่สามารถ
ทราบเวลาที่แน่ชัดในการเข้าพบแพทย์ และ
มารอเข้ารับบริการพร้อมกันเป็นจำนวนมาก 
จึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็นช่วงเวลา 
ดังนี้ - เวลา 08.30 – 09.30 น. สำหรับ
ผู้รับบริการที่แพทย์สั่งสิ่งส่งตรวจหลาย

ไม่มี 



 

574                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เดียว - เวลา 10.30 – 12.00 น. สำหรับผู้รับบริการ
ที่แพทย์ไม่ได้สั่งสิ่งส่งตรวจ การแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ
เป็นช่วงเวลา ยังส่งผลช่วยลดความแออัดของ
ผู้รับบริการ อีกประการหนึ่ง คือ รายงานสิ่งส่งตรวจที่มี
ผลการตรวจเรียบร้อยแล้ว จะส่งออกจาก
ห้องปฏิบัติการ ตามระบบ Digital technology เพื่อให้
แพทย์ใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยผู้รับบริการ โดยจะ
ส่งออกเป็นช่วงเวลาตามที่กำหนดกลุ่มผู้รับบริการ ทำ
ให้ผู้รับบริการที่มีผลการรายงานสิ่งส่งตรวจสามารถเข้า
พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยก่อน ทำให้ช่วยลด
ความแออัดในแผนกผู้ป่วยนอกเป็นอย่างมาก 

รายการ - เวลา 09.30 – 10.30 น. 
สำหรับผู้รับบริการที่แพทย์สั่งสิ่งส่งตรวจ
รายการเดียว - เวลา 10.30 – 12.00 น. 
สำหรับผู้รับบริการที่แพทย์ไม่ได้สั่งสิ่งส่งตรวจ 
การแบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็นช่วงเวลา ยัง
ส่งผลช่วยลดความแออัดของผู้รับบริการ อีก
ประการหนึ่ง คือ รายงานสิ่งส่งตรวจที่มีผล
การตรวจเรียบร้อยแล้ว จะส่งออกจาก
ห้องปฏิบัติการ ตามระบบ Digital 
technology เพื่อให้แพทย์ใช้ประกอบการ
ตรวจวินิจฉัยผู้รับบริการ โดยจะส่งออกเป็น
ช่วงเวลาตามที่กำหนดกลุ่มผู้รับบริการ ทำให้
ผู้รับบริการที่มีผลการรายงานสิ่งส่งตรวจ
สามารถเข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย
ก่อน ทำให้ช่วยลดความแออัดในแผนกผู้ป่วย
นอกเป็นอย่างมาก  

3 พัฒนาระบบคิว On Line มกราคม 2562 - 
กันยายน 2562 

ผู้รับบริการที่แพทย์ นัดตรวจ สามารถจองคิวออนไลน์
ทางระบบ Internet โดยลงทะเบียนผ่านโปรแกรม 
SEE-Q MEDICAL RECORD โดยสามารถจับคิวได้
ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนพบแพทย์ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการ
สามารถเลือกช่วงเวลา การพบแพทย์ตามที่ต้องการ ทำ
ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว 

ในระยะแรกของการ
ดำเนินโครงการ มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการ โดยใช้ 
Digital technology 
ซึ่งผู้รับบริการต้องมี
ทักษะด้าน Digital 
technology จึงจะ
สามารถใช้งานระบบได้ 
ทำให้ผู้รับบริการเกิด
ความสับสนและไม่
เข้าใจในขั้นตอนการรับ
บริการในรูปแบบใหม่  

ผู้รับบริการที่แพทย์ นัดตรวจ สามารถจองคิว
ออนไลน์ทางระบบ Internet โดยลงทะเบียน
ผ่านโปรแกรม SEE-Q MEDICAL RECORD 
โดยสามารถจับคิวได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนพบ
แพทย์ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการสามารถเลือก
ช่วงเวลา การพบแพทย์ตามที่ต้องการ ทำให้
เกิดความสะดวก และรวดเร็ว  

ไม่มี 



 

575                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 พัฒนาระบบ Paperless มกราคม 2562 - 
กันยายน 2562 

ยกเลิกใบสั่งยาแบบกระดาษ เปลี่ยนเป็นการสั่งยาผ่าน
ระบบ Digital technology โดยผู้รับบริการไม่ต้องถือ
ใบสั่งยาแบบกระดาษไปยื่นที่ห้องจ่ายยาเหมือนใน
ระบบเดิม แพทย์จะบันทึกการสั่งยาผ่านระบบ Digital 
technology ซึ่งเจ้าหน้าที่เภสัชกรผู้จัดยาจะสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลรายการยาและสามารถจัดยาให้
ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และลดระยะเวลารอคอย 

ไม่มี ยกเลิกใบสั่งยาแบบกระดาษ เปลี่ยนเป็นการ
สั่งยาผ่านระบบ Digital technology โดย
ผู้รับบริการไม่ต้องถือใบสั่งยาแบบกระดาษไป
ยื่นที่ห้องจ่ายยาเหมือนในระบบเดิม แพทย์จะ
บันทึกการสั่งยาผ่านระบบ Digital 
technology ซึ่งเจ้าหน้าที่เภสัชกรผู้จัดยาจะ
สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการยาและ
สามารถจัดยาให้ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว 
และลดระยะเวลารอคอย 

ไม่มี 

5 พัฒนาระบบ Fast Track มกราคม 2562 - สิ่งตรวจเพียงรายการเดียว ห้องปฏิบัติการได้เพิ่ม
มาตรฐานการให้บริการ โดยการประกันเวลารับรายงาน
ผลภายใน 30 นาที - ระบบการรับยา มีช่องทางเฉพาะ
สำหรับผู้รับบริการที่มีรายการรับยาไม่เกิน 5 รายการ
สำหรับผู้รับบริการที่มีการรับยาเกิน 5 รายการ จะมี
เจ้าหน้าที่เภสัชกรจัดยาให้เฉพาะกลุ่ม เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการรับยา และลดระยะเวลารอคอย 

ไม่มี - สิ่งตรวจเพียงรายการเดียว ห้องปฏิบัติการ
ได้เพิ่มมาตรฐานการให้บริการ โดยการ
ประกันเวลารับรายงานผลภายใน 30 นาที - 
ระบบการรับยา มีช่องทางเฉพาะสำหรับ
ผู้รับบริการที่มีรายการรับยาไม่เกิน 5 
รายการสำหรับผู้รับบริการที่มีการรับยาเกิน 
5 รายการ จะมีเจ้าหน้าที่เภสัชกรจัดยาให้
เฉพาะกลุ่ม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับยา 
และลดระยะเวลารอคอย  

ไม่มี 

6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
บริการผ่าน Website 

มกราคม 2562 - 
กันยายน 2562 

จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับบริการใน
รูปแบบใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการและ
สามารถใช้งานระบบได้ ในการเข้ารับบริการในครั้ง
ต่อไป 

ไม่มี จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
รับบริการในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการและ
สามารถใช้งานระบบได้ ในการเข้ารับบริการ
ในครั้งต่อไป  

ไม่มี 

7 สำรวจระยะเวลารอคอย พฤศจิกายน 2561 , 
มีนาคม 2562 และ 
กรกฎาคม 2562 

- รายงานรอบ 12 เดือน ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของ
ผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยา ปี 2562 
= 48.38 นาที ปี 2561 = 83.05 นาที *
ลดลง 34.67 นาที 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

8 สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานและพัฒนางานต่อไป 

มีนาคม 2562 และ 
กรกฎาคม 2562 

- รายงานรอบ 12 เดือน สำรวจความพึงมีระดับความพึงพอใจ
ผู้รับบริการสูงเป็นอันดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ 
3 คือ 85.30 % 

ไม่มี 

9 ประชุมสรุป ประเมิน รายงาน กันยายน 2562 - รายงานรอบ 12 เดือน ประชุม รวบรวม ประเมิน รายงาน และ
สรุปผลนำเรียนผู้บริหาร เพื่อแนวทางในการ
พัฒนาในปีต่อไป 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 35 นาที 



 

577                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัด : พิจิตร เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 10 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. บุษกร รักสวย โทรศัพท์ : 0815321540 อีเมล์ : rugsouy1540@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เจษฎา ปั้นเพ็ง โทรศัพท์ : 0993789992 อีเมล์ : jade2553@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการปฏิรูประบบให้บริการผู้ป่วยนอกยุคใหม่ OPD EMR (Electrical Medical Record)  งบประมาณ : 500000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แต่งตั้งคณะกรรมทำงาน เพื่อวางแผนงาน
โครงการ ออกแบบระบบ เพื่อปฏิรูประบบ
ให้บริการผู้ป่วยนอกยุคใหม่  

ตุลาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมทำงาน เพื่อวางแผนงานโครงการ 
ออกแบบระบบ เพื่อปฏิรูประบบให้บริการผู้ป่วย
นอกยุคใหม่ 

- แต่งตั้งคณะกรรมทำงาน เพื่อวางแผนงาน
โครงการ ออกแบบระบบ เพื่อปฏิรูป
ระบบให้บริการผู้ป่วยนอกยุคใหม่ 

ไม่มี 

2 ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามแผนงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

ตุลาคม 2561-กันยายน
2562 

ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามแผนงาน/ ปัญหา
อุปสรรค ในช่วงแรกขแงการดำเนินงานมีการ
ประชุมสรุป AAR ในเวลา 15.00 น.ทุกวัน เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และปรับปรุงระบบการ
ทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น 

- ประชุมคณะทำงาน OPD EMR เพื่อ
ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และ
ปรับปรุงระบบการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาที่
หน้างานแต่ละจุดบริการอย่างชัดเจน 

ไม่มี 

3 ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พฤศจิกายน 2561 ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไปศึกษาที่ รพ.กำแพงเพชร 
เพื่อดูระบบ EMR และ Q ออนไลน์  

- ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ไปศึกษาที่ รพ.กำแพงเพชร เพื่อดูระบบ 
EMR และ Q ออนไลน์  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ประชุมปรับระบบการให้บริการผู้ป่วยนอก
โดยยึดหลัก Patient centered 
approach and Multitasking skill  

ธันวาคม 2561 ประชุมปรับระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยยึด
หลัก Patient centered approach and 
Multitasking skill และนำเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลรับทราบ 

- ประชุมปรับระบบการให้บริการผู้ป่วย
นอกโดยยึดหลัก Patient centered 
approach and Multitasking skill และ
นำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลรับทราบ 

ไม่มี 

5 ศึกษารายละเอียดการลงทุนในด้าน IT 
(EMR: Software/ Hardware) 

ธันวาคม 25612 ศึกษารายละเอียดการลงทุนในด้าน IT (EMR: 
Software/ Hardware) วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของ
แต่ละบริษัทที่เสนอคุณลักษณะของ Software 
hardware 

- ศึกษารายละเอียดการลงทุนในด้าน IT 
(EMR: Software/ Hardware) วิเคราะห์
ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละบริษัทที่เสนอ
คุณลักษณะของ Software hardware 

ไม่มี 

6 ประชุมเพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน  

มกราคม 2562 ประชุมเพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคน ทั้งองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล จุดบริการ
ด่านหน้า 

- ประชุมเพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบ
การให้บริการผู้ป่วยนอกแก่
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทั้ง
องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล จุดบริการ
ด่านหน้า 

ไม่มี 

7 ประชาสัมพันธ์การปรับระบบฯ แก่
เจ้าหน้าที่ในรพ. และ ประชาชน
ผู้รับบริการ 

มกราคม 2562 ประชาสัมพันธ์การปรับระบบฯ แก่เจ้าหน้าที่ในรพ. 
และ ประชาชนผู้รับบริการ 

- ประชาสัมพันธ์การปรับระบบฯ แก่
เจ้าหน้าที่ในรพ. และ ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ไม่มี 

8 เริ่มดำเนินการ ใช้ระบบใหม่ ของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก (Phase I) 

มกราคม 2562 เริ่มดำเนินการ ใช้ระบบใหม่ ของการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก (Phase I) เมื่อเดือนกุมมภาพันธ์ 2562 

- เริ่มดำเนินการ ใช้ระบบใหม่ ของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก (Phase I) เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 โดยเริ่มจากผู้ป่วย 
Walk in และผู้ป่วยนัดอายุรกรรม 

ไม่มี 

9 สำรวจและประเมินผลการปรับระบบ 
ความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 

กุมภาพันธ์ 2562 - - สำรวจและประเมินผลการปรับระบบ 
ความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 

ไม่มี 

10 นำผลการประเมินมาพัฒนาการปรับระบบ
ให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อให้เกิดเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มีนาคม-กันยายน 2562 - - ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ทั้งด้านโปรแกรม ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน
นำผลการประเมินมาพัฒนาการปรับ

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ระบบให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11 ประชุมปรับระบบการให้บริการผู้ป่วยนอก
โดยใช้ EMR (Electrical Medical 
Record) 

พฤศจิกายน 2561 ประชุมปรับระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้ 
EMR (Electrical Medical Record) 

- พัฒนาระบบการบันทึกลง HIS เพื่อให้
แพทย์ลงประวัติข้อมูลผู้ป่วยให้ครบถ้วน
และสะดวกมากยิ่งขึ้นลดการ print 
ออกมาเป็นกระดาษ เพื่อนำไปสแกน ลด
ปัญหาการสแกนล่าช้า การสูญหาย
ประวัติ 0ก OPD card 

ประวัติผู้ป่วยจาก 
OPD card ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ การ
ค้นหายาก ไม่สะดวก 

12 เริ่มดำเนินการ ใช้ระบบใหม่ ของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก (Phase II) 

มกราคม 2562 - - พัฒนาระบบการใช้ใบนำทาง และระบบ
คิว ผ่านตู้ Kiosk มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการ
ค้นบัตร และการตรวจสอบสิทธิ และเพิ่ม
จุดบริการเพื่อให้เกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ไม่มี 

13 สำรวจและประเมินผลการปรับระบบ 
ความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 

กุมภาพันธ์ 2562 - - สำรวจและประเมินผลการปรับระบบ 
ความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 

ไม่มี 

14 นำผลการประเมินมาพัฒนาการปรับระบบ
ให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อให้เกิดเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มีนาคม-กันยายน 2562 - - ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ทั้งด้านโปรแกรม ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน
นำผลการประเมินมาพัฒนาการปรับ
ระบบให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ไม่มี 

15 สรุปผลดำเนินงาน/ อุปสรรคปัญหา/ แนว
ทางแก้ไข แก่คณะกรรมการบริหารและ
เผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาต่อไป 

เมษายน-กันยายน 
2562 

สรุปผลดำเนินงาน/ อุปสรรคปัญหา/ แนวทางแก้ไข 
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และ
เผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาต่อไป 

- สรุปผลดำเนินงาน/ อุปสรรคปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข นำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล และ
เผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาต่อไป 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

580                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัด : พิจิตร เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 16 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 04 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 04 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วิภาพร เลาวกุล โทรศัพท์ : 056 611355 ต่อ 1127 อีเมล์ : winna2003@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย เจษฎา ปั้นเพ็ง โทรศัพท์ : 0993789992 อีเมล์ : jade2553@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สำรวจระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอ
รับยา 

กุมภาพันธ์ 2562 สำรวจระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการ
ของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยา โดย
แบ่งเป็น Working Time และ Waitting Time 

- สำรวจระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับ
บริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอ
รับยา รวม Investigate โดยสำรวจจาก
ผู้ป่วย Walk ทุกรายในเดือนที่เก็บข้อมูล 
ไม่รวมผู้ป่วย โดยระยะก่อนดำเนินการ ณ 
เดือนกุมภาพันธ์ เปรียบเทียบหลัง
ดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม  

ไม่มี 

2 จัดทำแผนพัฒนาเพื่อลดระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย 

มีนาคม 2562 จัดทำแผนพัฒนาเพื่อลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยใน
การรับบริการของผู้ป่วย เพื่อลด Waiting time 
ใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ รอซักประวัติ รอแพทย์ตรวจ 
รอรับคำแนะนำ 

- บูรณาการกิจกรรมการการลดระยะเวลา
รอคอยร่วมกับโครงการ OPD EMR เพื่อ
ลดระยะเวลาการค้น OPD card โดยใช้
ใบนำทาง และ ระบบคิวออนไลน์ และให้
แพทย์ดูประวัติการรักษาและสั่งยาผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

ไม่มี 



 

581                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 

มีนาคม-กันยายน 2562 วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

- วิเคราะห์ขั้นตอนและจุดบริการที่จะ
สามารถลดระยะเวลา และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ไม่มี 

4 ดำเนินการตามแผนพัฒนา มีนาคม-สิงหาคม 2562 ดำเนินการตามแผนพัฒนา โดยบูรณาการไปกับ
การพัฒนาระบบ OPD EMR 

- ดำเนินงานตามแผนและติดตามผลการ
ดำเนินงาน เมื่อพบปัญหาในการ
ดำเนินงานจะมีการประชุมทีมงาน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่มี 

5 สรุปผลการดำเนินงาน และ  
รายงานผล 

สิงหาคม 2562 - - มีการสรุปผลข้อมูลก่อนดำเนินการ ณ 
เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งเดือน = .02:16:59 
นาที และสำรวจข้อมูลเปรียบเทียบ ณ 
เดือนกรกฎาคม = 01:57:30 นาที 
พบว่า ลดลง 19.29 นาที หรือคิดเป็น 2 
คะแนน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 19 นาที 



 

582                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัด : อุทัยธานี เขตสุขภาพที่ : 3 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 05 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นิยดา ระบอบ โทรศัพท์ : 056811081 ต่อ 225 อีเมล์ : dejijang@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สุรศักดิ์ มีวันเนือง 
โทรศัพท์ : 056-511081 , 08 1973 2639 ,  
06 2310 2456 

อีเมล์ : rprmanage@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอสไอวีและผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุม โรงพยาบาลอุทัยธานี งบประมาณ : 21421 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดกิจกรรมกลุ่ม สายใยสีฟ้า ให้ความรู้
เรื่องด้านเอดส์ แก้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ดูแล ญาติ จำนวน 50 คน 

ในวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือน เวลา 08.30-12.00 น. 
จำนวน 5 ครั้ง ณ กลุ่มงานจิต
เวช โรงพยาบาลอุทัยธานี 

ดำเนินเดือนมีนาคม 2562 
- 31 กรกฎาคม 2562 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2562 
หัวข้อเรื่องกิจกรรมเรียนรู้เข้าใจเอดส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 
23 เมษายน 2562 หัวข้อเรื่องความรู้เรื่องเอดส์และ
การปฏิบัติตัวสำหรับตนเอง ครั้งที่ 3 วันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 หัวข้อเรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์
สำหรับญาติผู้ดูแล ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 
2562 หัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างHIV กับ 
CD4 และยาต้านไวรัส ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กรกฎาคม 
2562 หัวข้อเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการ
เข้าถึงบริการฯ เป็นเงินรวม 12,250 บาท (หนึ่ง
หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 25 

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 



 

583                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

บาท x 5 มื้อ เป็นเงิน 6,250 บาท - ค่าตอบแทนวิ
ยากรภาครัฐ จำนวน จำนวน 5 คน x 2 600 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท วิทยากร เป็นพยาบาลที่
รับผิดชอบงานเอดส์ ของรพช หนองขาหย่าง /
ห้วยคต/บ้านไร่/ทัพทัน/สว่าง มาให้ความรู้ การ
ดำเนินกิจกรรม ทำทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 5 เดือน  

2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมกลุ่ม 
สายใยสีฟ้า แก่ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/ผู้ป่วย 
เอดส์ ผู้ดูแล และญาติ จำนวน 50 คน 

ในวันอังคาร สัปดาห์ที่ 5 ของ
เดือน เวลา 08. 30 - 12.00 
น. จำนวน 5 ครั้ง ณ กลุ่มงาน
จิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี 

ดำเนินเดือนมีนาคม 2562 
- 31 กรกฎาคม 2562 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2562 
หัวข้อเรื่องหลักการแพร่เชื้อ HIV ระหว่างบุคคล ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2562 หัวข้อเรื่องโรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาสและการป้องกัน ครั้งที่ 3 วันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 หัวข้อเรื่องย้อนรอยเส้นทางเอดส์ 
ครั้งที่ 4 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 หัวข้อเรื่องยา
ต้านไวรัสเอดส์และภาวะแทรกซ้อน ครั้งที่ 5 วันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 หัวข้อเรื่องสิทธิในการเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคเอดส์ การดำเนิน
กิจกรรม ทำทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 5 เดือน  

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด    จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 10 กิจกรรม 



 

584                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนครนายก จังหวัด : นครนายก เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว แสงเดือน เทพรักษ์ โทรศัพท์ : 0871441782 อีเมล์ : a@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นิทัศน์ ปัญจะโรทัย โทรศัพท์ : 0810030613 อีเมล์ : panjarothai@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดความแออัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครนายก งบประมาณ : 100000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนไป
รับบริการยังศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
นครนายก 

ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล - 20% สถานที่คับแคบและเข้าถึงยาก
ทำให้ผู้ป่วยบางรายปฏิเสธใน
การไปใช้บริการ  

2 จัดทำระบบ Smart Que  มีนาคม 2562 จัดทำระบบ Smart Que ที่
แผนกจักษุ 

- 2 คลินิก ผู้ป่วยยังมีการลงทะเบียน 
moph connect น้อย ทำให้
ผู้ป่วยยังมารอรับบริการที่
ด้านหน้าเพื่อรอเรียกรับบริการ 

3 เพิ่มคลินิกนอกเวลาราช ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 
2562 

ดำเนินการจัดตั้งคลินิกนอกเวลา
ราชการจำนวน 3 คลินิก ได้แก่ 
คลินิกทั่วไป คลินิกโรคเรื้อรัง 
คลินิกจักษุ 

- 2 คลินิก ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 1 นาที 



 

585                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนครนายก จังหวัด : นครนายก เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ศักรินทร์ ไชยวงษ์ โทรศัพท์ : 0868494021 อีเมล์ : a@b.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นิทัศน์ ปัญจะโรทัย โทรศัพท์ : 0810030613 อีเมล์ : panjarothai@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจิตอาสาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ : 10000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จิตอาสาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ตาม
สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน 

ตุลาคม 61, ธันวาคม 61, 
กรกฎาคม 62, สิงหาคม 62 

จิตอาสา ณ วัดบุญนาครักขิตา
ราม วันที่ 5 ธันวาคม 2561 

- ดำเนินการ จำนวน 4 ครั้ง ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 4 (ครั้ง/ปี) 



 

586                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 15 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. นางนิรมล สกุลพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0847031325 อีเมล์ : Kniramol172503@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จิตราภรณ์ แจ่มสว่าง โทรศัพท์ : 0898052892 อีเมล์ : Jitta_Jam@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการดำเนินงานลดระะยะเวลารอยคอยผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ปรับปรุงกระบวนการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยพัฒนาทีมคณะทำงาน
บริการด่านหน้า 

ตุลาคม 2561- สิงหาคม 
2562 

พัฒนาทีมงานด่านหน้า โดยการปรึกษา
งาน หาข้อสรุปโดยสหสาขาวิชาชีพ จัดให้
มีการประชุมคณะทำงานด่านหน้าทุก
เดือน หรือเมื่อพบปัญหา ในรอบ6เดือน 
ประชุม จำนวน 12 ครั้ง 

- งานด่านหน้ามีบุคลากรจำนวน
มาก ต้องใช้เวลาและช่องทางการ
สื่อสารให้ได้ผล เข้าใจตรงกัน
โดยเร็วที่สุด ยังพบปัญหาติดขัด
ในบางจุด เมื่อมีทีมประสานที่ให้
คำแนะนำและแก้ปัญหารายวันให้
สามารถแก้ปัญหาได้ 

-พัฒนาทีมงานด่านหน้า โดยการปรึกษา
งาน หาข้อสรุปโดยสหสาขาวิชาชีพ จัดให้
มีการประชุมคณะทำงานด่านหน้าทุก
เดือน ในรอบ 6 เดือนแรกเดือนละ 2-3 
ครั้ง หรือเมื่อพบปัญหา ในรอบ 6 เดือน
หลัง เดือนละ 1 ครั้งหรือเมื่อพบปัญหา  

- เนื่องจากงานด่านหน้า
มีบุคลากรจำนวนมาก 
ต้องใช้เวลาและช่องทาง
การสื่อสารให้ได้ผล 
เข้าใจตรงกันโดยเร็ว
ที่สุด ยังพบติดขัดในบาง
จุดและต้องใช้ระยะเวลา
เพราะอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

2 ปรับปรุงระบบงาน เปิดคลินิกนอก
เวลาราชการ, คลินิกพิเศษ, ช่องทาง
ด่วนพิเศษ, การนัดเหลื่อมเวลา,
ปรับปรุงระบบนัดและการจองคิว 

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

1.เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ
เช้าเพิ่ม คือ OPD จักษุ, OPD อายุรกรรม
เต็มสัปดาห์ 2.เพิ่มคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
โรคหัวใจจาก รพ.เอกชน อีก 1 วัน ใน
เวลาราชการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 

-บางคลินิกยังมีข้อจำกัดในการ
เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
เช้า -ประชาชนยังมีการใช้บริการ
ค่อนข้างน้อยและการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง -ตู้ยังมี

1.เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ
เช้าเพิ่มอีก 3 จุดคือ 1.1.OPD จักษุ 
1.2.OPD อายุรกรรมเต็มสัปดาห์  

- บางคลินิกยังมีข้อจำกัด
ในการเป ิดให ้บร ิการ
นอกเวลาราชการเช้า 
เนื ่องจากขาดบุคลากร
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  - 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.ใช้ระบบนัดเหลื่อมเวลา ในทุกห้อง
ตรวจ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 
นำร่องที่OPD ประกันสังคม, OPD จักษุ
และOPD หู คอ จมูก 4.ให้บริการจองคิว
ออนไลน์ MOPH Connect 5.ใช้ตู้ KIOS 
ช่วยในการคัดแยกแผนกของงานคัดกรอง 
เริ่มเดือนมิถุนายน 2561 6.ประชุม
เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการคลินิก
พิเศษเพิ่มในรอบบ่าย เช่น ร.ร.รักษ์ไต 7.
เปิดคลินิกเฉพาะโรค Thalassamia 
ผู้ใหญ่ เริ่มกุมภาพันธ์ 2562 8. Lean 
ระบบการนัดฉีดยาต่อเนื่อง โดยนัดมาที่
ห้องฉีดยาที่เดียว จากเดิมผู้มารับบริการ
ต้องผ่าน 4 จุด มีการลดขั้นตอนเหลือแค่ 
2 จุด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 โดย
ได้รับบริการเหมือนเดิม 

จำนวนมากน้อยและบุคลากรไม่
เพียงพอและผู้มารับบริการส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารใช้งานตู้ KIOS 
ได้เอง -อยู่ระหว่างดำเนินการ 
เปิดให้บริการเดือนเมษายน 
2562 นับผู้ที่มีปัญหาโรคไต 
stage 3 

2.เพิ่มคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคหัวใจ 
จาก รพ.เอกชน อีก 1 วันในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562  
3.ใช้ระบบนัดเหลื่อมเวลา ในทุกห้อง
ตรวจ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2561 
นำร่องที่OPDจักษุ OPDหู คอจมูก OPD
ประกันสังคม  
4.ให้บริการจองคิวออนไลน์ MOPH 
Connect  
5.ใช้ตู้ KIOS ช่วยในการคัดแยกแผนก 
ของงานคัดกรอง  
6.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ
คลินิกพิเศษเพิ่มในรอบบ่าย เช่น ร.ร.รักษ์
ไต โดยให้บริการผู้ป่วยโรคไตstage 3 
เริ่มเดือนเมษายน 2562  
7.เปิดคลินิกเฉพาะโรคThalassamia 
ผู้ใหญ่ เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
8.lean ระบบนัดในห้องฉีดยาต่อเนื่อง 
ให้ผู้มารับบริการฉีดยาที่ห้องฉีดยาได้เลย 
ไม่ต้องผ่านห้องบัตร ไม่ต้องตรวจสิทธิที่
ห้องบัตร และพัฒนางดการใช้ใบสั่งยาใน
ห้องฉีดยาเมื่อ กรกฎาคม 2562  
9.เปิดคลินิกเฉพาะโรคต่อมไร้ท่อ เริ่ม
เดือนสิงหาคม 2562  

ประชาชนย ังม ีการใช้
บริการค่อนข้างน้อยและ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ท ั ่ วถ ึ ง - ย ั งขาดความ
คล่องตัวอยู่บ้าง เนื่องจาก
มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่
มาปฏิบัติงานที่ห้องฉีดยา 

3 จัดทำและทบทวนระเบียบ
ปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยง
เกิดขึ้นระหว่าหน่วยงาน  

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

- จัดทำระเบียบปฏิบัติงานด่านหน้าปี 
2561 จำนวน 13 เรื่อง และในรอบ 6 
เดือนอีก จำนวน 4 เรื่อง 1.ทบทวน
ระเบียบปฏิบัติ/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ระหว่างหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน 1.1 

- ระเบียบปฏิบัติยังมีการปฏิบัติ
ไม่ตรงตามข้อตกลงบ้างในบางจุด 
แต่คณะทำงานด่านหน้ามีline 
group ในการสื่อสารปัญหา/
ปรึกษางานกัน ทำให้สามารถ

- จัดทำระเบียบปฏิบัติงานด่านหน้า 
จำนวน 14 เรื่อง ในรอบ 6 เดือนแรกอีก 
6 เรื่อง ในรอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 3 
เรื่อง 1.ทบทวนระเบียบปฏิบัติ /ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน ในรอบ 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทบทวนกรณีผู้ป่วยนัดมีภาวะวิกฤตขณะ
รอรับบริการ เมื่อ 4 ตุลาคม 2561 1.2
การ lean ระบบการตรวจสุขภาพโดย
ชำระค่าใช้จ่าย เมื่อ 8 พฤศจิกายน
2561 1.3 การให้บริการผู้ป่วยนัดมา
ตรวจที่OPDในกรณีต่างๆ เมื่อ 27 
พฤศจิกายน2561 1.4 ประชุมการทำ
โครงการด่านหน้าปี 2562 เมื่อ เมื่อ 29 
พฤศจิกายน2561 1.5 ทบทวนการเก็บ
ระยะเวลารอคอยใหม่ เริ่มมกราคม ปี 
2562 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 1.6 
ประชุมลดแออัดที่หน้าห้องบัตรเมื่อ 8 
ธันวาคม 2561 1.7 ทบทวนข้อ
ร้องเรียนการให้บริการ เมื่อ 17 มกราคม 
2562 1.8 ปรับปรุงระบบการให้บริการ
รพ.ปทุมธานี เมื่อ 16 มกราคม 2562 
1.9 ประชุมทบทวนlean เพื่อให้ผู้ป่วย
มาฝากครรภ์เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น 
ระหว่าง คัดกรอง/ห้องบัตรและคลินิก
ฝากครรภ์ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 2. 
จัดทำระเบียบปฏิบัติเมื่อมาพบแพทย์ตาม
นัด ผู้รับบริการสามารถไปติดต่อทีห้อง
ตรวจได้โดยไม่ต้องผ่านห้องบัตร 2.
ทบทวนระเบียบปฏิบัติระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกระหว่างแผนกต่างๆ 3.จัดทำ
ระเบียบปฏิบัติระบบการให้บริการตรวจ
สุขภาพงานอาชวีอนามัย 4.จัดทำ
ระเบียบปฏิบัติระบบบริการผู้ป่วยนอก
กรณีเจ้าหน้าที่มารับบริการ .5ประชุม

แก้ปัญหาได้ กรณีปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงาน
เดียว มีการประชุมหารือในการ
ประชุมต่อไป 

6 เดือนแรก ดังนี้ 1.1 ทบทวนกรณี
ผู้ป่วยนัดมีภาวะวิกฤติ ขณะรอรับบริการ 
เมื่อ 4 ตุลาคม 2561 1.2 Lean ระบบ
การตรวจสุขภาพโดยชำระค่าใช้จ่าย เมื่อ
8พฤศจิกายน 2561 1.3 การให้บริการ
ผู้ป่วยนัดมาตรวจที่OPD ในกรณีต่างๆ 
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 1.4 
ประชุมโครงการด่านหน้า ปี 2562 เมื่อ 
29 พฤศจิกายน 2561 1.5 ทบทวน
การเก็บระยะเวลารอคอยใหม่ วันที่ 7 
ธันวาคม 2561 เริ่มเดือนมกราคม 
2562 1.6 ประชุมลดแออัดที่หน้าห้อง
บัตร เมื่อเดือนธันวาคม 2561 เมื่อมา
พบแพทย์ตามนัด ผู้รับบริการสามารถไป
ติดต่อที่ห้องตรวจได้ โดยไม่ต้องผ่านห้อง
บัตร 1.7 ประชุมลดแออัดที่หน้าห้องยา 
1.8 ทบทวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/
พฤติกรรมบริการ เมื่อ 17 มกราคม 
2562 ในรอบ6เดือนหลังมี ร้องเรียน
การให้บริการ/พฤติกรรมบริการ จำนวน 
4 ราย 1.9 ปรับปรุงระบบการให้บริการ
ในOPD เมื่อ 16 มกราคม 2562 2.
ทบทวนระเบียบปฏิบัติระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกระหว่างแผนกต่างๆ 3.ทบทวน
ระเบียบปฏิบัติระบบการให้บริการตรวจ
สุขภาพงานอาชวีอนามัย 4.ทบทวน
ระเบียบปฏิบัติระบบบริการผู้ป่วยนอก 
กรณีเจ้าหน้าที่มารับบริการ 5.ประชุม
ทบทวนเตรียมแผนสำรองกรณี ไฟดับ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ทบทวนเตรียมแผนสำรองกรณีไฟดับหรือ
ระบบ HOSXP ล่ม เมื่อ 17 ต.ค.61 ร่วม
จัดทำแผนในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6.
ทบทวนการให้บริการมาตรวจที่ OPD 
ของเจ้าหน้าที่ รพ. 7.ทบทวนระบบ
บริการผู้ป่วยนัดสิทธิต่างๆที่มาตรงนัด 
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 

หรือระบบHOSxP ล่ม เมื่อ 17 ตุลาคม 
2561 ร่วมจัดทำแผนในเดือนสิงหาคม 
2562 6.ทบทวนการให้บริการมาตรวจ
ที่OPDของเจ้าหน้าที่รพ./ ญาติเจ้าหน้าที่ 
7.ทบทวนระบบบริการผู้ป่วยนดัสิทธิ
ต่างๆ ที่มาตรงนัด 8.ทบทวนระบบการ
ดูแลผู้ป่วยVIP 10. ทบทวนระบบการส่ง
ตัวผู้ป่วยระหว่าง ER และ OPD เมื่อ 30 
พฤษภาคม 2562  

4 พัฒนาระบบนัดเหลื่อมเวลา การ
ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย  

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

-พัฒนาโดยการตรวจสอบสิทธิล่วงหน้า
ของห้องบัตรก่อนวันนัดทุกราย -
ตรวจสอบสิทธิที่หน้าจุดซักประวัติเพื่อลด
ความแออัดหน้าห้องบัตร เมื่อพบปัญหา
การใช้สิทธิจึงแจง้ให้ติดต่อห้องบัตรเพื่อ
ตรวจสอบสิทธิใหม่เป็นกรณีไป -มีการ
ตรวจสอบสิทธิจากใบส่งตัวในการมารับ
บริการครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการมารับ
บริการในคราวหน้า เช่น ยังเป็นนัดโรค
เดิมและใบส่งตัวไม่หมดอายุ เริ่มเดือน
พฤศจิกายน 2561 -พัฒนาระบบนัด
เหลื่อมเวลา ใน 3 OPD OPD 
ประกันสังคม, OPD จักษุและOPD หู คอ 
จมูก โดยเรียกผู้ป่วยตามคิวที่นัดไว้ตาม
เวลาที่ระบุ กำลัง พัฒนาไปOPD อื่นๆ
ต่อไป 

บางครั้งระบบสารสนเทศยังมี
ปัญหาในการให้บริการ ทำให้เกิด
ความล่าช้าได้ 

- พัฒนาโดยการตรวจสอบสิทธิล่วงหน้า
ของ ห้องบัตรก่อน 2 วันนัดทุกราย - มี
ระบบนัดผ่าน MOPH connect - 
ตรวจสอบสิทธิที่หน้าจุดซักประวัติเพื่อลด
แออัดหน้าห้องบัตร เมื่อพบปัญหาการใช้
สิทธิจึงจะแจ้งให้ติดต่อห้องบัตรเพื่อ
ตรวจสอบสิทธิใหม่เป็นกรณีไป - มีการ
ตรวจสอบสิทธิจากใบส่งตัวในการมารับ
บริการครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการมารับ
บริการในคราวหน้า เช่นยังเป็นนัดโรค
เดิมและใบส่งตัวไม่หมดอายุ - จัดทำ
ระบบการเตือนโดยใช้ QR codeอยู่ใน
ระหว่างทดลองระบบ เริ่มทดลองเดือน
มิถุนายน 2562 - พัฒนาการตรวจสอบ
สิทธิผู้ป่วยในห้องตรวจสิทธิประกันสังคม 
โดยไม่ต้องผ่านห้องบัตร เริ่มเดือน 
มิถุนายน 2562  

- บางครั้งระบบ
สารสนเทศยังมีปัญหาใน
การให้บริการ ทำให้เกิด
ความล่าช้าได้ - 
ผู้รับบริการสูงอายุยังไม่
เข้าถึงระบบ ต้องแจ้ง
ญาติผู้ป่วยช่วยในการรับ
ข้อมูล - อุปกรณ์การใช้
งานยังไม่เสถียรในบาง
วัน  
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ปัญหา/อุปสรรค 

5 จัดอบรมพฤติกรรมบริการ สู่ความ
เป็นเลิศ 

มกราคม -สิงหาคม 
2562 

-ในปี 2561 จัดอบอรมจำนวน 8 รุ่น 
เน้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า แต่ ปี 
2562 จัดอบรมโดยเน้นทางจิตและ
ธรรมะ จำนวน 4 รุ่น ในเดือนกุมภาพันธ์
และมีนาคม 2562 ให้เจ้าหน้าที่ รพ.ทุก
หน่วยงานเข้าร่วมประชุม 

-เจ้าหน้าที่สนใจเข้าอบรม แต่ยังมี
ข้อร้องเรียบด้านพฤติกรรม
บริการอยู่บ้าง 

- ปี2561 จัดอบรมจำนวน 8 รุ่น เน้น
เจ้าหน้าที่งานบริการด่านหน้าและ ในปี 
2562 จัดอบรมเน้นทางจิตและธรรมะ 
จำนวน 4 รุ่น ในเดือนกุมภาพันธ์และ
มีนาคม 2562 ในรอบ 6เดือนหลัง จัด
อบรมด้านจริยธรรม จำนวน 3 ครั้ง -
สิงหาคม 2562 อบรมระดับผู้นำทางการ
พยาบาล จำนวน 1 รุ่น ความพึงพอใจใน
การอบรม 92.36%  

- เจ้าหน้าที่สนใจ แต่ยัง
มีข้อร้องเรียนพฤติกรรม
บริการและได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอน - ผู้เข้ารับ
การอบรมต้องการให้จัด
ลักษณะนี้สู่ผู้ปฏิบัติ  

6 จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียน  

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

-มีการให้ผู้รับบริการแสดงความคดิเห็น ติ
ชมในการให้บริการในทุกจุดของงานด่าน
หน้า นำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข โดยในปี 2562 มีคำชม
จำนวน 89 ราย มีผู้ให้ความคิดเห็น/
ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 2 
ราย ข้อร้องเรียนทั่วๆไป จำนวน 139 
ราย  

-ยังมีข้อร้องเรียนในการมารับ
บริการ เช่น ที่จอดรถ, อากาศ
ร้อน, ขั้นตอนการให้บริการ 
รวมถึงพฤติกรรมบริการ 

- มีการให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น 
ติชมในการให้บริการในทุกจุดของงาน
ด่านหน้า นำข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ในรอบ 6 
เดือนปี 2562 มีคำชม จำนวน 89 ราย 
ผู้ให้ความคิดเห็น/ร้องเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จำนวน 2 ราย ข้อร้องเรียน
ทั่วๆไป จำนวน 2ราย ในรอบ 6 เดือน
หลัง มีคำชม จำนวน 125 ราย ผู้ให้
ความคิดเห็น/ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษร จำนวน 4 ราย  

- ยังมีข้อร้องเรียนในการ
มารับบริการ เช่น ที่จอด
รถ, อากาศร้อน, 
ขั้นตอนในการให้บริการ 
รวมถึงพฤติกรรมบริการ
ของผู้ให้บริการจุดต่างๆ 

7 สร้างระบบการติดตามระยะเวลารอ
คอยผู้ป่วยนอก 

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

1. ประชุม เมื่อ7 ธันวาคม 2561 
ทีมงานด่านหน้า ทบทวนวิธีการเก็บ
ระยะเวลาการรอคอยจากเดิมเก็บในช่วง 
8.30 - 12.00 น. ครั้งเดียว หลังจาก
ประชุมทบทวนมีข้อตกลงในการเก็บ
ในช่วงเช้าและบ่าย เวลา 8.30-16.30 
น. โดยอิงการเก็บข้อมูลระยะเวลารอคอย
ผู้ป่วยนอก ในเขต 4 -ทบทวนวิธีการลง

-การเก็บข้อมูล เวลายังไม่ตรงกัน
บ้าง ส่วนใหญ่มักพบว่ามีหัตถการ
เพิ่ม ทำให้เอกสารที่ได้คืนมาไม่
มากนัก ไม่เกิน 50 รายต่อเดือน 
ตามข้อกำหนดเดิมของเขต 4 

- จัดประชุมทีมงานด่านหน้าเมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2561 ทบทวนวิธีการเก็บ
ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก จากเดิมเก็บ
ในช่วงเช้า08.30-12.00น.ครั้งเดียว 
หลังจากการประชุมทบทวน มีข้อตกลงใน
การเก็บในช่วงเช้าและบ่ายในเวลา
ราชการ 08.30-16.30น. โดยอิงการ
เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกใน

- การเก็บข้อมูล เวลายัง
ไม่ตรงกันบ้าง ส่วนใหญ่
มักพบว่ามีหัตถการเพิ่ม 
ทำให้เอกสารที่ได้คืนมา
ไม่มากนัก แต่เกิน 50 
รายต่อเดือนคาม
ข้อกำหนดเดิมของเขต4 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เวลาให้เป็นแนวทางเดียวกัน - สรุป
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ในรอบ 6 เดือน
ลดลง เท่ากับ 16.35 นาที (ก.ย.61-
ก.พ.62 )  

เขต 4 - ทบทวนวิธีการลงเวลาให้เป็น
แนวทางเดียวกัน - ระยะเวลารอคอย ใน
รอบ 6 เดือนแรก= 110.03นาที ใน
รอบ 6 เดือนหลัง= 103.53 นาที ลดลง 
6.50นาที  

8 สร้างนวตกรรมและกิจกรรมในงาน
ผู้ป่วยนอก เพื่อลดขั้นตอนในการ
ให้บริการ 

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

-ทบทวนการเลื่อนนัดให้กับผู้ป่วยเมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 -มีการแสกน
ประวัติผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับริการ 
สามารถเปิดประวัติผู้ป่วยได้จาก
คอมพิวเตอร์ -พัฒนาระบบการติดตามผล 
Lab นอกและผลเพาะเชื้อต่างๆ ได้จาก
โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ -ปรับปรุงระบบ
ให้บริการ กรณี รพช.มาขอรับยาไปรักษา
ผู้ป่วยที่ admit ที่ รพช.เมื่อ 11 มี.ค.62 
-ปรับระบบการให้บริการ กรณีผู้ป่วยใช้
สิทธิชำระเงินครั้งนี้ รวมถึงมีนัดครั้งหน้า
และยังใช้สิทธิชำระเงินอยู่ เมื่อ 27 พ.ย.
61 -ทบทวนการเชื่อมการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานฝากครรภ์, คัดกรอง, 
ห้องบัตร, ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มารับ
บริการฝากครรภ์ เข้าถึงบริการได้มากขึ้น 
เมื่อ 13 ก.พ.62 -ลดขั้นตอนที่ห้องฉีดยา 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 -นัดผู้ป่วยมา
เจาะเลือดในวันหยุดตามความสมัครใจ - 
ติดตามการลดขั้นตอนการ admit โดย
ผู้ป่วยสามารถนำเอกสารเข้าตึกเองอย่าง
ต่อเนื่อง จากปี2561 

- การเลื่อนนัดบางครั้งมีการ
หลงลืมเลื่อนนัดบ้าง -การสแกน
ยังดำเนินการไม่ครบ 100 % - 
ระบบคอมฯมีปัญหา บางวันใช้
งานไม่ได้ - อยู่ระหว่างปฏิบัติ 

- ทบทวนการเลื่อนนัดให้กับผู้ป่วย เมื่อ 
วันที่ 4 มีนาคม 2562 - มีการสแกน
ประวัติผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับบริการ 
สามารถเปิดดูประวัติผู้ป่วยได้จาก
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงผลตรวจต่างๆ - 
พัฒนาระบบการติดตามผลLABนอกและ 
ผลเพาะเชื้อต่างๆ ได้จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ – ปรับปรุงระบบให้บริการ  
กรณีรพช.มาขอรับยาไปรักษาผู้ป่วยที่ 
Admitอยู่ที่รพช. เมื่อ 11 มีนาคม 
2562 - ปรับระบบการให้บริการ กรณี
ผู้ป่วยใช้สิทธิชำระเงินคราวนี้ รวมถึงมีนัด
คราวหน้าและยังใช้สิทธิชำระเงินอยู่ เมื่อ 
27พฤศจิกายน 2561 - ทบทวนการ
เชื่อมการให้บริการระหว่างงานฝาก
ครรภ์,คัดกรอง,ห้องบัตรและ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มารับการ ฝาก
ครรภ์ เข้าถึงบริการได้มากขึ้น เมื่อ 13 
กุมภาพันธ์ 2562 - ลดขั้นตอนห้องฉีด
ยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ลดการใช้
ใบสั่งยา มิถุนายน 2562 - ลดการ
ติดตามOPD Card ผู้ป่วยนัดที่ห้องตรวจ
ประกันสังคมและฝากครรภ์ ตั้งแต่
มิถุนายน 2562 เพื่อลดการรอคอย

- การเลื่อนนัดบางครั้งมี
การหลงลืมเลื่อนนัดบ้าง 
- การสแกนยัง
ดำเนินการไม่ครบ
100%  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 
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ประวัติ - ยกเลิกการใช้ใบvisit และใบสั่ง
ยาที่ห้องตรวจประกันสังคม ตั้งแต่
มิถุนายน 2562 เพื่อลดระยะการรอคอย 
- ติดตามการลดระยะเวลาadmitโดยการ
นำผู้ป่วยเข้าตึกพร้อมเอกสารจำเป็น หรือ
เข้าตึกเองโดยนำประวัติไปด้วยตนเอง 
ตั้งแต่ปี2561  

9 ปรับปรุงแผ่นป้าย คำแนะนำต่างๆ
ให้อ่านง่าย เข้าใจได้ชัดเจน 

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

1.ทบทวนหมายเลขหน้าห้องตรวจ
ทั้งหมด หมายเลขใดที่สร้างขึ้นมาและมี
ความซ้ำซ้อนสับสนในการให้บริการ ได้
ประชุมและปลดออก เหลือหมายเลขที่
เป็นทางการ ตั้งแต่ พ.ย.61  
2.สำรวจป้ายต่างๆ กับผู้บริหาร, 
เจ้าหน้าที่งานโสตฯเพื่อทบทวนป้ายต่างๆ
ที่มีอยู่และป้ายที่ควรมีในงานด่านหน้า
ทั้งหมด  
3.ปรับปรุงขนาดป้ายให้ใหญ่ขึ้นและ
ชัดเจนขึ้น  
4. ประชุมทบทวนตัวเลขหน้าห้องต่างๆ 
เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป 

-แผ่นป้ายเดิมมีจำนวนมาก ห้อง
ตรวจและจุดยังติด / เคยชินกับ
หมายเลขเดิมๆ ต้องใช้เวลาใน
การสร้างความเข้าใจ  

1.ทบทวนหมายเลขหน้าห้องตรวจ
ทั้งหมด หมายเลขใดที่สร้างขึ้นมาและมี
ความซ้ำซ้อน สับสนในการให้บริการ ได้
ประชุมและปลดออกทั้งหมด เหลือ
หมายเลขที่เป็นทางการเท่านั้น ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2561  
2.สำรวจป้ายต่างๆกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
งานโสตฯ เพื่อทบทวนป้ายต่างๆที่มีอยู่ 
และป้ายที่ควรมีในงานด่านหน้าทั้งหมด  
3.ปรับปรุงขนาดป้ายให้ใหญ่ขึ้นและ
ชัดเจนขึ้น 
 4. ประชาสัมพันธ์ป้าย MOPH 
Connect ทุกจุดของโรงพยาบาล เริ่ม 
มีนาคม 2562  

- แผ่นป้ายเดิมมีจำนวน
มาก ห้องตรวจและจุด
ยังติด/เคยชินกับ
หมายเลขเดิมๆ ต้องใช้
เวลาในการสร้างความ
เข้าใจ 

10 ใช้ระบบสารสนเทศในการทำงาน ส่ง
เอกสาร ประวัติผู้ป่วย การRefer  

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

-ใช้ระบบ HOSxP ในการปฏิบัติการ -มี
การแสกนประวัติใบส่งตัวทุกราย -ใช้
ระบบ HOSxp และ Thai refer และ 
Smart coc. ในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย -มี
การส่งปรึกษาปญัหาผู้ป่วยโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ -มีการตั้ง line group ในกา
ดูแล/ตอบคำถามในหญิงตั้งครรภ์และมา

-การแสกนยังไม่สามารถทำได้
ครบ 100 % ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้
เร็วทีสุด - ระบบ Thai refer 
บางครั้งช้ามาก ทำให้เสียเวลา
ต้องลงซ้ำๆ 

- ใช้ระบบHOSxPในการปฏิบัติงาน  
-มีการแสกนประวัติ ใบส่งตัวทุกราย  
- ใช้ระบบHOSxP และโปรแกรมThai 
refer และ Smart coc .ในการส่งต่อ
ข้อมูลผู้ป่วย  
- มีการส่งปรึกษาปัญหาผู้ป่วยโดยใช้
ระบบสารสนเทศ  

-การสแกนยังไม่สามรถ
ทำได้ครบ100% ซึ่งอยู่
ในระหว่างการ
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
ให้เร็วที่สุด - ระบบ 
Thai refer ระบบ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ฝากครรภ์ที่ รพ. - ส่งเอกสารการAdmit 
ผู้ป่วยทางกระสวย ตั้งแต่ ปี 2561 ยัง
ติดตามการปฏิบัติงานต่อไป 

- มีการตั้งline group ในการดูแล/ตอบ
คำถามในหญิงที่ตั้งครรภ์และมาฝาก
ครรภ์ที่รพ.  
- ใช้กระสวยในการส่งเอกสารAdmit 
ผู้ป่วยเข้าตึก ตั้งแต่ปี2561 ติดตามผล
ต่อเนื่อง  

บางครั้งช้ามาก ทำให้
เสียเวลาต้องลงซ้ำๆ  

11 จัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยลดระยะเวลาใน
การทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถ
ใช้บริการได้ด้วยตนเอง เช่นเครื่องวัด
ความดันโลหิต 

ตุลาคม 2561-สิงหาคม 
2562 

-จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอด
แขนตามจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถใช้บริการได้ - จัดหาเครื่องวัด
ความดันโลหิตที่สามารถวัดอุณหภูมิกาย, 
ส่วนสูง และBMI และสามารถเชื่อมเข้าสู่
รบบ HOSxP  

-เครื่องวัดความดันโลหิดชำรุด
ต้องได้รับการซ่อมแซมบ่อยครั้ง - 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอด
แขน ตามจุดต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
สามารถใช้บริการได้ รวมถึงจัดหา
เครื่องวัดความดันโลหิตที่สามารถวัด
อุณหภูมิกาย,ส่วนสูงและBMI และ
สามารถเชื่อมเข้าสู่ระบบHOSxP ได้  
- จัดให้มีอุปกรณ์ในการวัดความดันโลหิต 
ส่วนสูง อุณหภูมิกาย และสามารถlink 
เข้าระบบได้ทันที  
- จัดให้มีการจองคิวล่วงหน้าผ่านมือถือได้ 
ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562  
- จัดทำระบบการเตือนโดยใช้ QR code
อยู่ในระหว่างทดลองระบบ เริ่มทดลอง
เดือนมิถุนายน 2562  
- พัฒนาการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในห้อง
ตรวจสิทธิประกันสังคม โดยไม่ต้องผ่าน
ห้องบัตร เริ่มเดือน มิถุนายน 2562  

- เครื่องวัดความดัน
โลหิตชำรุด ต้องได้รับ
การซ่อมแซมบ่อยครั้ง -
อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
อยู่ระหว่างาพัฒนา
ระบบให้เสถียร  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 22 นาที 



 

594                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 13 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 07 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 15 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จิตราภรณ์ แจ่มสว่าง โทรศัพท์ : 089-8052892 อีเมล์ : Jitta_Jam@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว จิตราภรณ์ แจ่มสว่าง โทรศัพท์ : 0898052892 อีเมล์ : Jitta_Jam@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายโรงพยาบาลปทุมธานีรวมใจลดโลกร้อน GREEN and CLEAN Hospital งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ใช้ถุงผ้าใส่ยา ลดโลกร้อน ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 
2562 

ปัจจุบัน รพ.งดจา่ยถุงพลาสติก
ให้ผู้รับบริการ 100 % 

ยังมีผู้รับบริการบางคนยังไม่
ทราบว่าทาง รพ.งดให้
ถุงพลาสติก รพ.แก้ปัญหาโดย 
รับบริจาคถุงผา้ เพื่อมอบให้กับ
ผู้รับบริการที่ไม่ได้นำถุงผ้ามา
จากบ้าน 

ปัจจุบัน รพ.งดจา่ยถุงพลาสติก
ให้ผู้รับบริการ 100 %  

ผู้รับบริการที่เคยมาใช้บริการ
ทราบ และให้ความร่วมมือใน
การเตรียมถุงมาใส่ยากลับบ้าน 
จะมีแค่ผู้ใช้บริการใหม่ ซึ่ง รพ.
แก้ปัญหาโดย นำถุงผ้าที่ได้รับ
บริจาคจากภาคเอกชน ใส่ยาให้
ผู้ป่วยกลับบ้านพร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการ
งดจ่ายถุงพลาสติกและให้นำถุง
ผ้ามาใส่ยาเพื่อลดโลกร้อน  

2 รักษ์สิ่งแวดล้อม ยืดอก พกถุง ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 
2562 

ร้านค้าทุกร้านภายใน รพ.
ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการงดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 100 % ทำให้
ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

-ผู้ซื้อยังให้ความร่วมมือค่อนข้าง
น้อย ยังขาดความตระหนัก จิต
สาธารณเรื่องสิ่งแวดล้อม -
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหน้าที่ 

ร้านค้าทุกร้านภายใน รพ.
ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการงดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 100 % ทำให้
ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก

- ผู้ซื้อเข้าใจและให้ความร่วมมือ
มากขึ้น -ลดปริมาณถุงพลาสติหู
หิ้วได้ แต่เปลี่ยนเป็นขยะ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

รวม 1,018 กิโลกรัม/เดือน (6 
เดือน ลดปริมาณถุงพลาสติกหู
หิ้ว 6,108 กิโลกรัม) 

รพ. ให้ความร่วมมือน้อยกว่า
ผู้ประกอบการที่เข้ามาจำหน่าย
สินค้าใน รพ. -การจัดหาถุงที่ใช้
วัสดุอื่นมาทดแทน เป็น
ภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ฝ่ายเดียว (ผู้ซื้อยังมีทัศนคติว่า 
ต้องได้ถุงฟรี) -ลดปริมาณถุง
พลาสติหูหิ้วได้ แต่เปลี่ยนเป็น
ขยะประเภทอื่นแทน (ถุงผ้าส
ปันบอล) 

รวม 1,018 กิโลกรัม/เดือน (6 
เดือน ลดปริมาณถุงพลาสติกหู
หิ้ว 6,108 กิโลกรัม) 

ประเภทอื่นแทน (ถุงผ้าสปัน
บอล) 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 8 มาตรการ 



 

596                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสนา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วัฒนา เภทพ่อคา้ โทรศัพท์ : 0866551318 อีเมล์ : watanasena@hotmail.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : แพทย์หญิง โสภา พิชัยณรงค์ โทรศัพท์ : 0870978555 อีเมล์ : sopa-pi@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการพัฒนารูปแบบบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเสนา งบประมาณ : 317600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เขียนแผนงาน/โครงการ การพัฒนา
ระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอก 

3 ธ.ค. 61 – 7 ธ.ค. 
61 

ดำเนินการแล้ว และมีคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบ
บริการแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

11 ธ.ค. 61 –14 ธ.ค. 
61 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 วิเคราะห์ระยะเวลารอคอยการให้บริการ
ตั้งแต่การยื่นบัตรจนถึงระยะเวลาจ่ายยา
กลับบ้านในแผนกผู้ป่วยนอกและการรอ
เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน 

17 ธ.ค. 61 –28 ธ.ค. 
61 

ระยะเวลารอคอยรวมตั้งแต่ผู้รับบริการยื่น
บัตรจนถึงรับยากลับบ้านในแผนกผู้ป่วย
นอก เป็นเวลา 86 นาที สำหรับระยะเวลา
รอคอยของผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
(Non Trauma) ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เท่ากับ 
86.5% ปัจจุบันผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ป่วยในรอบ 6 เดือน เท่ากับ 
88.% ผู้ป่วยนอก เท่ากับ 86.6% 

ไม่มี - ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วยนอก 
98 นาที - ห้องฉุกเฉิน 84% 

- ต้องวิเคราะห์เวลาและ Process 
การทำงานในแต่ละจุดบริการ - ต้อง
วิเคราะห์สาเหตุการเข้าหอผู้ป่วยช้า
จากการส่งต่อ หรือจากสถานการณ์
เตียงเต็ม หรือการรอคอยผลตรวจ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการที่
รวดเร็วมากขึ้น ความพึงพอใจผู้ป่วย
นอก 83 % ผู้ป่วยใน 80 %  

4 จัดหาตู้ KIOSK เพื่อใช้ในการช่วยพัฒนา
ระบบบริการผู้ป่วยนอก 

1 ก.พ. 62 – 28 ก.พ. 
62 

ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
รอส่งมอบตู้ KIOSK-BMS 

ไม่มี ดำเนินการแล้วจำนวน 3 ตู้ ที่แผนก
ผู้ป่วยนอก และคลินิกเฉพาะโรค 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 จัดระบบคิว ( smart que ) และระบบ
นัดเวลาล่วงหน้าในคลินิก 

11 ก.พ. 62 – 28 
ก.พ. 62 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องรอเจ้าหน้าที่ IT 
เรียนระบบโปรแกรม 
เริ่มเดือนเมษายน 
2562 

ยังดำเนินการไม่สำเร็จ  ต้องพัฒนาระบบ Smart Que 

6 จัดทำ Flow ของระบบและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ 
ได้รับทราบ 

11 ก.พ. 61 – 15 
ก.พ. 61 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

7 พัฒนาระบบ Paperless ในแผนก OPD มี.ค.62 - พ.ค.62 ใช้ระบบ Paperless ในแผนก OPD 
ดำเนินการแล้ว ได้แก่ คลินิกหู คอ จมูก 
และคลินิกตา 

ไม่มี ยังไม่ได้ดำเนินการในแผนกอื่น
เพิ่มเติม 

ไม่มี 

8 จัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มารับ
บริการที่โรงพยาบาล และ ให้เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนและ
วิธีการใช้ตู้ KIOSK เมื่อมาใช้บริการใน
ระยะแรกๆที่เริ่มดำเนินการ 

11 ก.พ. 62 – 15 
ก.พ. 62 16 ก.พ.62 
– 28 ก.พ 62  

อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการ
ให้ตลอดเวลาในช่วง 8.00 น. - 
16.00 น 

ไม่มี 

9 จัดกิจกรรมจิตอาสามาเล่าเรื่องการดูแล
ตนเองเดือนละ ๑ ครั้ง โดยเป็นจิตอาสา
จากผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยเรื้อรัง 

1 มี.ค. 62 – 30 ก.ย. 
62 

ดำเนินการแล้ว มีการจัดกิจกรรมบำบัด
จากแพทย์แผนไทย เปนประจำทุกเดือน 

ไม่มี จัดทุก 3 เดือน ไม่มี 

10 จัดกิจกรรมจิตอาสายืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
เดือนละ ๑ ครั้ง ในคลินิกโรคเรื้อรังของ
ผู้สูงอายุ โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยที่
แผนกผู้ป่วยนอก 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 
62 

ดำเนินการแล้ว มีการจัดกิจกรรมบำบัด
จากแพทย์แผนไทย เปนประจำทุกเดือน 

ไม่มี จุดทุก 1 เดือน ไม่มี 

11 ขยายบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร
และลดความแออัดในหอผู้ป่วยโดย เพิ่ม
เตียงผู้ป่วยหนัก ๑๔ เตียง  

1 เม.ย. 62 – 30 
ก.ย.62 

ยังไม่สามารถดำเนินการได้ สถานที่กำลังปรับปรุง
บางส่วนและ
อัตรากำลังยังไม่
เพียงพอในการเปิด
บริการ 

อยู่ในระยะการปรับปรุงสถานที่ 
(กำหนดราคากลาง) อัตรากำลังขยาย
ได้เพียง 8 เตียง ยังคงต้องใช้
อัตรากำลังเพิ่มจากที่มีอยู่ 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

12 เปิดบริการห้องผ่าตัดเล็กและปรับปรุง
ห้องผ่าตัดให้ได้มาตรฐาน สามารถ
ให้บริการได้มากขึ้น และเปิดบริการ 
ERCP 

เม.ย. 62 – ก..ย.62 เปิดบริการห้องผ่าตัดเล็กตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 เพื่อให้มีการใช้บริการที่
ห้องผ่าตัดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ บริการ
ผ่าตัดเล็กเดือนละ 70-80 ราย 

ไม่มี เปิดบริการ ERCP มิ.ย. 62  
– ปัจจุบัน 14 ราย ปรับปรุงห้อง
ผ่าตัดเล็กมีผู้ใช้บริการเดือนละ 60-
70 ราย ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด
จาก 45 วัน เหลือ 0 - 7 วัน  

สถานที่ยังคับแคบ รอปรับปรุง
สถานที่ 

13 จัดบริการ ODS ลดระยะวันนอน
โรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัด  

เริ่ม 1 ต.ค. 61 เปิดบริการ ODS ใน 2 กลุ่มโรค คือ 
abortion และ esophageal varice  

ไม่มี ทำหัตถการตามที่กำหนดได้ 100 % ไม่มี 

14 พัฒนาระบบ Palliative care  
พัฒนา MIS  
พัฒนาระบบ Refer Back ร่วมกับการ
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนใน
เครือข่าย 

1 มี.ค. 62 -30 ก.ย. 
62 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี - ในช่วง 4 เดือน มีผู้ป่วย Palliative 
care จำนวน 106 ราย กลับไป
เสียชีวิตที่บ้านจำนวน 5 ราย และ
จำหน่ายกลับบ้าน 20 ราย - ผู้ป่วย 
Refer back ปี 2562 จำนวน 92 
ราย  

ไม่มี 

15 วางแผนประเมินระบบโดยวัดระยะการ
รอคอยในแต่ละจุดเวลา 

เริ่ม 1 ก.พ. 61 – 31 
มี.ค.62 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบ
ต่อเนื่อง 

ไม่มี 

16 เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยทุกขั้นตอน
เพื่อประเมินเปรียบเทียบและหา
ข้อขัดข้องในการทำงาน 

เริ่ม 1 มี.ค. 61 (ทุก 3 
เดือน) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี นำข้อมูลหลังจากที่ระบบที่ปรับปรุง
ใหม่เสถียรแล้วมาหาวิธีการพัฒนาใน
แต่ละจุดบริการ  

ไม่มี 

17 ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการในระบบใหม่หลังจากใช้ระบบ
แล้ว 3 เดือนและ 6 เดือน 

เริ่ม 1 มี.ค. 62 (ทุก 2 
เดือน) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ  ไม่มี ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกเป็น 83 
% 

ไม่สามารถเทียบกับของเดิมได้
เนื่องจากปรับมาใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของกระทรวง 

18 สรุปผลการดำเนินงาน เริ่ม 1 ส.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ระยะเวลารอคอยยังไม่ลดลง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

เนื่องจากในช่วงเดือน เม.ย – พ.ค. 
62 โรงพยาบาลมีการปรับระบบ 
Hosxp ใหม่จาก Version 3 เป็น 
Version 4 ทำให้การใช้งานยังไม่
คล่องตัว มีปัญหาที่ต้องแก้ระบบกัน
อย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสนา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. มนชยา รักษาวงศ์ โทรศพัท์ : 0818683563 อีเมล์ : monchaya555@gmailcom 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : แพทย์หญิง โสภา พิชัยณรงค์ โทรศัพท์ : 0870978555 อีเมล์ : sopa-pi@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการพัฒนาระบบ Que ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสนา งบประมาณ : 437600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศประชุม
วางแผนการดำเนินการ 

1 ต.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 ศึกษาข้อมูล ตู้ KIOSK และ คุณสมบัติการ
ใช้งาน 

1 พ.ย. 61 – 31 ธค. 61 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 จัดหา ตู้ KIOSK และ จอ LCD เพื่อรองรับ
ระบบ 

1 ธค. 61 – 31 ม.ค. 62 ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างรอส่งมอบตู้ KIOSK-BMS 

ไม่มี - KIOSK เริ่มใช้งาน 1 เม.ย. 2562 - 
จอ LCD เพื่อนำมาใช้ระบบคิวอยู่
ระหว่างดำเนินการ 

ไม่มี 

4 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่มีการใช้ตู้ KIOSK 
และระบบคิว 

1 ม.ค. 62 – 28 ก.พ. 62 ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการแล้ว  
- รพ.ราชบุรี : ระบบคิวในรพ. 
- รพ.ปทุมธานี : ระบบคิว online 

รพ.ราชบุรี : ระบบไม่รองรับกับ 
Hosxp V.4 รพ.ปทุมธานี : ต้อง
มีระบบคิวในรพ.ก่อนแต่มีการ
ดำเนินการ HIS Gateway 
รองรับแล้ว 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 ออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับ
ระบบงาน 

1 ก.พ. 62 – 31 มี.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องรอเจ้าหน้าที่ IT เรียน
ระบบโปรแกรม เริ่มเดือน
เมษายน 2562 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

6 ติดตามผลการใช้งานและนำเสนอใน
คณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศ ราย
สัปดาห์/รายเดือน 

1 มี.ค. 62 - 30 ก.ย 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

7 ผู้ใช้บริการประเมินผลการใช้งานตู้ KIOSK 
และระบบคิว 

1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว ผลตามเอกสารแนบ ระบบคิว - Software 

8 ผู้รับบริการประเมินผลการรับบริการ 1 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี ดำเนินการแล้ว ผลตามเอกสารแนบ ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 



 

601                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัด : ลพบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ดร. อนัญญา มานิตย์ โทรศัพท์ : 0896100192 อีเมล์ : knh.law2018@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พิจิตรา ภุชงค์ โทรศัพท์ : 0818523442 อีเมล์ : knh.law2018@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ผลของการให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคต้อกระจก โดยใช้ Multimedia งบประมาณ : 2000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่ผ่านมา  มกราคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2562 

กำลังดำเนินการ - - ดำเนินงานเรียบร้อย - 

2 เขียนโครงร่างการวิจัย มกราคม 2562 - 
กุมภาพันธ์ 2562 

กำลังดำเนินการ - - ดำเนินงานเรียบร้อย - 

3 ผลิตสื่อ (Multimedia) การให้ข้อมูล
ผู้ป่วยโรคต้อกระจก  

มีนาคม 2562 - 
เมษายน 2562 

กำลังดำเนินการ - - ดำเนินงานเรียบร้อย - 

4 ทดลองใช้สื่อ เมษายน 2562 - 
พฤษภาคม 2562 

ทำแบบสำรวจข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต 
ของผู้ป่วยและญาติจำนวน 50 คน โดย
แบ่งเป็นช่วงวัย และโปรแกรมที่ ญาติ ส่วน
ใหญ่เล่นกัน เช่น Facebook YouTube 
Line แล้ว เพื่อให้ได้เข้าถึงหลายช่องทาง 

- - ทำแบบสำรวจข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต 
ของผู้ป่วยและญาติจำนวน 50 คน โดย
แบ่งเป็นช่วงวัยและโปรแกรมที่ญาติ ส่วน
ใหญ่เล่นกัน เช่น Facebook YouTube 
Line แล้ว เพื่อให้ได้เข้าถึงหลายช่องทาง  

- 

5 เก็บข้อมูล มิถุนายน 2562 - 
กรกฎาคม 2562 

- - - เก็บข้อมูลผู้ป่วย/ญาติ ได้ จำนวน 44 ราย - มีผู้ป่วยทั้งหมด 85 ราย เป็น
ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 53 ราย  
- มี Smart phone จำนวน 44 ราย 



 

602                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

6 วิเคราะห์ข้อมูล กรกฎาคม 2562 - 
สิงหาคม 2562 

- - - อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

7 เขียนรายงาน และเผยแพร่ผลงาน สิงหาคม 2562 - 
กันยายน 2562 

- - - อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

603                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัด : ลพบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 04 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. หทัยรัตน์ อัจจิมานนท์ โทรศัพท์ : 0818523442 อีเมล์ : knh.law2018@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พิจิตรา ภุชงค์ โทรศัพท์ : 0818523442 อีเมล์ : knh.law2018@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การลดระยะเวลารอคอย งบประมาณ : 25000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
นำเสนอนโยบายการลดระยะเวลารอคอย 

ธันวาคม 2561 ดำเนินการเรียบร้อย - - ดำเนินการเรียบร้อย - 

2 ชี้แจงโครงการและนำเสนอโครงการกับ
คณะกรรมการด่านหน้ากำหนดtime line 

มกราคม 2562 ดำเนินการเรียบร้อย - - ดำเนินการเรียบร้อย - 

3 ปฏิบัติการทดลองนำล่อง มกราคม 2562 1. ทำ Smart Queue ได้มีการ
ทดลองทำ Smart Queue ที่ OPD 
หู คอ จมูก 2. คลินิกพิเศษเฉพาะ
ทางนอกเวลาราชการ ได้ข้อสรุป
การตั้งราคาคา่ตรวจแพทย์ 300 
บาทต่อราย ในทุกOPD ซึ่งกำลังอยู่
ระหว่างดำเนินการ ทำประชา
พิจารณ์  

1. ระบบซับซ้อน ยากต่อการใช้
ง า น  ต ้ อ ง เ พ ิ ่ ม ค นท ำ ง า น 
ผู้สูงอายุฝึกลำบาก  
2. เ พ ิ ่ ม ก า ร ใ ช ้ ท ร ั พ ย า ก ร 
ก ร ะ ด า ษ / ห ม ึ ก พ ิ ม พ์ /
เคร ื ่องพิมพ์ /คอมพิวเตอร์/
โทรท ั ศน์  ผลท ี ่ ไ ด ้ ค ื อ เ พิ่ ม
ระยะเวลา รอคอยตรงจุดซัก
ประวัติ  

1. ปรับเป็นระบบ Paperless ได้ ในบาง
หน่วยงานเพิ่มขึ้น เช่น OPD จักษุ OPD 
ออร์โธฯ เป็นต้น  
2.เมื่อทำ Paperless แล้วก็ทำให้ไม่ต้อง
เรียก เวชระเบียนมาให้แพทย์ แพทย์
สามารถตรวจสอบในระบบได้ทันที  
3.ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบสั่งยา และ
เอกสารประกอบ ทำให้ลดการใช้กระดาษ 
4.สำรวจความตอ้งการข้อมูลที่จำเป็นต้อง
แสกนเข้าระบบ  

1. เมื่อเกิดปัญหาได้มีการจัด
ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล
อื่น เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น  
2.การประสานงานยังเกิด
ปัญหาบางอย่าง ซึ่งกำลัง
ดำเนินการแก้ไข  
3. การเบิกอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยังปรับไม่ตรงกันกับ



 

604                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3. ร ะ บ บ เ ร ี ย ก ค ิ ว เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ผู ้ร ับบริการไม่
ทราบว่าเป็นคิวนัด/ไม่นัด ต้อง
เพิ่มการประชาสัมพันธ์  
4. ระบบ QR code มีข้อมูล
เฉพาะลำดับคิวของผู้ที่มารับ
บริการเท่านั้น ไม่มีข้อมูลที่
ต้องการ เช่น ตรวจถึงลำดับคิว
ที่เท่าไหร่  
5. ระบบ QR code รองรับกับ
ระบบ android เท่านั้น (ระบบ 
IOS ใช้ไม่ได้)  
6. ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้
งานกับระบบคิว ไม่สามารถใช้
งานอย่างอื่นได้  
7. เจ้าหน้าที่ OPDห้องตรวจ
อื่นๆ ไม่ค่อยเห็นด้วยกับระบบ 
smart queue (หลังจากรู้
ข้อมูลเบี้องต้น) 

5.มีการให้ความรู้กับหน่วยงานอื่น  
6.หลังจากแพทย์ตรวจเสร็จสามารถ
บันทึกข้อมูลลงระบบได้ทันที  

หน่วยงานพัสดุ ซึ่งกำลัง
ดำเนินการแก้ไข  

4 ติดตามผลการปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล
ประเมินผล 

กุมภาพันธ์ 2562 - - อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

5 ปรับระบบและวางแผนขยายผลการ
ดำเนินงาน 

กุมภาพันธ์ - 
กรกฎาคม 2562 

- - อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

6 ติดตามผลการปฏิบัติปรับปรุงเป็นระยะ มีนาคม - สิงหาคม 
2562 

- - อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

7 สรุปและเขียนรายงาน กรกฎาคม - สิงหาคม 
2562 

- - 1. ระยะเวลาการรอคอยก่อนเริ่ม
โครงการ - ห้องตรวจตา 5 ชั่วโมง 56 
นาที - ห้องตรวจกระดูก 9 ชั่วโมง 9 

- 



 

605                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

นาที - ห้องตรวจอายุรกรรม 10 ชั่วโมง 
34 นาที - ห้องตรวจจิตเวช 1 ชั่วโมง 
25 นาที  
2. ระยะเวลาการรอคอยหลังดำเนิน
โครงการ - ห้องตรวจตา 3 ชั่วโมง 58 
นาที - ห้องตรวจกระดูก 8 ชั่วโมง 57 
นาที - ห้องตรวจอายุรกรรม 10 ชั่วโมง 
11 นาที - ห้องตรวจจิตเวช 1 ชั่วโมง 
40 นาที 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 15 นาที 



 

606                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัด : ลพบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 12 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ศิริพร วัฒนโชค โทรศัพท์ : 0854093419 อีเมล์ : siri052@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว บุญเตือน มีสมพล โทรศัพท์ : 0818520913 อีเมล์ : kantapaibool@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยเวลาเฉลี่ย ปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการชั่งน้ำหนักวัด
ความดันโลหิตด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติ 

มีนาคม - พฤษภาคม 
2562 

มีการจัดจิตอาสา ,อาสาพยาบาล ประจำจุด ชั่ง
น้ำหนักในช่วงระะยะเวลาเร่งด่วน  

ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจำ 

ดำเนินการแล้ว - 

2 การพัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนด้วยระบบ 
ELECTRONIC 

เมษายน - มิถุนายน 
2562 

การบันทึกใบสั่งยาในระบบคอมพิวเตอร์ - ดำเนินการแล้ว - 

3 การพัฒนาการจัดบริการห้องยาผู้ป่วยนอก มีนาคม - กันยายน 
2562 

1.มีการจับเวลาระยะเวลาการรอคอย  
2.ระบบการจัดการระบบคิวรับยาผู้ป่วยนอก  
3.การลดระยะเวลาการรอคอยคนไข้ระบบ uc  

- ดำเนินการแล้ว - 

4 การจัดจิตอาสา 
4.1 การประชาสัมพันธ์ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
จิตอาสา 
4.2 การจัดจิตอาสาต่างๆ เช่นประจำจุดคัดกรอง 

มีนาคม - มิถุนายน 
2562 มีนาคม - 
กันยายน 2562  

1.มีหนังสือแจ้งเวียนการรับสมัครจิตอาสาในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ได้จำนวนจิตอาสา จำนวน 7 
ราย 2. มีอาสาสมัครพยาบาลประจำจุดคัดกรอง
ให้ช่วงเวลาเร่งด่วน 

- ดำเนินการแล้ว - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 15 นาที 



 

607                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัด : สระบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 01 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 21 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ดวงพร รัตนวราหะ โทรศัพท์ : 036266166 ต่อ 5331 อีเมล์ : plan.pbh@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วาริน จันทร์ลำภู โทรศัพท์ : 0817750332 อีเมล์ : plan.pbh@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 1000000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เดือนตุลาคม 2561 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสำหรับการใช้ระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Medical Record : 
EMR) 

- - - 

2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ เดือนตุลาคม 2561 จัดทำโครงการ Smart Hospital - - - 

3 ประชุมชี้แจงและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เดือนตุลาคม 2561 จัดการประชุมติดตามงาน ทุกๆวัน
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน 

- จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง (ปี 2562 
จำนวน 8 ครั้ง) 

- 

4 ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ EMR ให้กับ
แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เดือนพฤศจิกายน 2561 แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องผ่านทางการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วันที่ 9 
ตุลาคม 2561 

- มีการรายงานผลการดำเนินงานผา่น - 
คณะกรรมการทีมนำ - คณะกรรมการ
บริหาร 

- 

5 จัดอบรมการฝึกใช้ระบบ EMR ให้กับ
แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เดือนพฤศจิกายน 2561 จัดอบรมและฝึกใช้ระบบ EMR 
ให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำ

แพทย์ยังขาดความชำนาญใน
การใช้อุปกรณ์ / แก้ปัญหาโดย

แพทย์,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้
งานระบบได้คล่องขึ้น 

- 



 

608                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ห้องตรวจศัลยกรรมประสาท, 
ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมทั่วไป
, อายุรกรรม, ทันตกรรมนอกเวลา, 
ห้องจ่ายยา และห้องเวชระเบียน 
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 30 
พฤศจิกายน 2561  

งาน IT ให้ความช่วยเหลือและ
ปรับปรุงโปรแกรมให้ใช้งานง่าย
ขึ้น 

6 นำระบบ EMR มาใช้จริงที่ห้องตรวจแพทย์
ทุกคลินิก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 
เป็นต้นไป 

เดือนพฤศจิกายน 2561 - 
เดือนสิงหาคม 2562 

เริ่มใช้ระบบ EMR ที่คลินิก
ศัลยกรรมประสาท, ศัลยกรรม
กระดูก, ศัลยกรรมทั่วไป, อายุรกร
รม, ทันตกรรมนอกเวลา, ห้องจ่าย
ยา และห้องเวชระเบียน ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

มีความล่าช้าเนื่องจากปริมาณ
คนไข้เยอะ / อยู่ในขั้นตอนการ
ปรับปรุงแก้ไข 

กำลังดำเนินการจัดซื้อ smart clinic 
เตรียมเปิดดำเนินการ ใน พ.ย. 62 

- 

7 ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบคิวแก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และผู้มารับบริการ 

เดือนธันวาคม 2561 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ ผู้มา
รับบริการทางFacebook : 
โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี 
และ LINEกลุ่มโรงพยาบาล 

- มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ ผ่าน
ทาง Facebook Website โรงพยาบาล
พระพุทธบาท 

- 

8 จัดอบรมการฝึกใช้ระบบคิวให้กับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง 

เดือนธันวาคม 2561 อบรมการใช้ระบบคิวให้กับ
เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 
2561 

- - - 

9 ทดลองใช้ระบบคิวที่แผนกผู้ป่วยนอก ใน
วันที่ 17 และ 21 ธันวาคม 2561 

เดือนธันวาคม 2561 ทดลองให้ผู้มารับบริการใช้ระบบ
คิวในวันที่ 17 และ 21 ธันวาคม 
2561 

ผู้มารับบริการยังไม่เข้าใจ
วิธีการใช้งานตู้คีออส และไม่ได้
นำบัตรประชาชนมา / 
แก้ปัญหาโดย 1. จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดย่อย
เพื่อแนะนำและตอบคำถาม 
เพื่อให้คนไข้และผู้มารับบริการ
เข้าใจวิธีการใช้งาน 2. มีการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นผ่านทาง

- เพิ่มระบบคิวที่จุดคัดกรอง เพื่อให้การ
ส่งต่อไปยังคลินิกเฉพาะทางที่เหมาะสม
กับผู้มารับบริการ 

- 



 

609                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สื่อโซเชียลและป้ายประกาศ
ตามจุดต่างๆภายในบริเวณ
โรงพยาบาล 

10 นำระบบคิวมาใช้จริงที่แผนกผู้ป่วยนอก 
และคลินิกประกันสังคม ในวันที่ 7 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

เดือนมกราคม - เดือน
สิงหาคม 2562 

เริ่มใช้ระบบคิวที่บริเวณแผนก
ผู้ป่วยนอก และคลินิก
ประกันสังคม ในวันที่ 7 มกราคม 
2562 เป็นต้นไป 

ยังมีผู้มารับบริการที่ยังไม่เข้าใจ
ระบบการใช้งานอยู่บ้าง แต่เป็น
ส่วนน้อย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
มายืนประจำตู้คิวตั้งแต่เวลา 
05:00 น. - 16.30 น. 

- เพิ่มจุดขยายบริการไปยัง OPD ชั้น 2 - 

11 ประเมินระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย
นอกตั้งแต่รับคิวจนถึงรับยา 

เดือนสิงหาคม 2562 ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย
นอกตั้งแต่รับคิวจนถึงรับยา ณ ปี 
2561 คือ 2 ชั่วโมง 

- ยื่นบัตรถึงรับยา -คลินิกประกันสังคม - 
คิวนัด = 1.18 ชม. - ผู้ป่วย walk in 
= 56 นาที -คลินิก GP = 1.42 ชม. 

- 

12 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือนสิงหาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ 
ปี 2561 คือ 81.91% 

- เฉลี่ย 93.52% - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 42 นาที 



 

610                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัด : สระบุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 01 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 21 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ดวงกมล จิระตราชู โทรศัพท์ : 036266166 ต่อ 4805 อีเมล์ : plan.pbh@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วาริน จันทร์ลำภู โทรศัพท์ : 0817750332 อีเมล์ : plan.pbh@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการระบบคิว งบประมาณ : 1030000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการ เดือนตุลาคม 2561 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การใช้ระบบคิว 

- - - 

2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ เดือนตุลาคม 2561 จัดทำโครงการ Smart Hospital - - - 

3 ประชุม ชี้แจงโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เดือนพฤศจิกายน 
2561 

แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผ่านทางการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 9 ตุลาคม 
2561 

- - - 

4 ติดตั้งตู้คีออสเพื่อให้บริการระบบคิวที่
แผนกผู้ป่วยนอก และคลินิก
ประกันสังคม 

เดือนธันวาคม 2561 บริษัท เจ.เอฟ. แอดวานซ์เมด จำกัด เข้ามา
ติดตั้งตู้คิวที่บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกและคลินิก
ประกันสังคม พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานโดยมี
เจ้าหน้าที่ITโรงพยาบาลคอยควบคุมดูแล 

- - - 

5 ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบคิวแก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้มารับบริการ 

เดือนธันวาคม 2561 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ ผู้มารับบริการ
ทางFacebook : โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
สระบุรี และ LINEกลุ่มโรงพยาบาล 

- - - 



 

611                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

6 จัดอบรมการฝึกใช้ระบบคิวให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เดือนธันวาคม 2561 อบรมการใช้ระบบคิวให้กับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่  
3 ธันวาคม 2561 

- เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถ
ใช้ระบบคิวได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น 

- 

7 ทดลองใช้ระบบคิวที่แผนกผู้ป่วยนอก ใน
วันที่ 17 และ 21 ธันวาคม 2561 

เดือนธันวาคม 2561 ทดลองให้ผู้มารับบริการใช้ระบบคิวในวันที่ 17 
และ 21 ธันวาคม 2561 

ผู้มารับบริการยังไม่เข้าใจวิธีการใช้
งานตู้คีออส และไม่ได้นำบัตร
ประชาชนมา / แก้ปัญหาโดย 1. 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุด
ย่อยเพื่อแนะนำและตอบคำถาม 
เพื่อให้คนไข้และผู้มารับบริการ
เข้าใจวิธีการใช้งาน 2. มีการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นผ่านทางสื่อ
โซเชียลและป้ายประกาศตามจุด
ต่างๆภายในบริเวณโรงพยาบาล 

- - 

8 นำระบบคิวมาใช้จริงที่แผนกผู้ป่วยนอก 
และคลินิกประกันสังคม ในวันที่ 7 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

เดือนมกราคม - เดือน
สิงหาคม 2562 

เริ่มใช้ระบบคิวที่บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก และ
คลินิกประกันสังคม ในวันที่ 7 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป 

ยังมีผู้มารับบริการที่ยังไม่เข้าใจ
ระบบการใช้งานอยู่บ้าง แต่เป็น
ส่วนน้อย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่มา
ยืนประจำตู้คิวตั้งแต่เวลา 05:00 
น. - 16.30 น. 

ผู้มารับบริการเข้าใจการใช้ระบบคิว
มากขึ้น ลดการปะทะ และแนวโน้ม
ความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่ม
มากขึ้น 

- 

9 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือนสิงหาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ ปี 2561 คือ 
81.91% 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เฉลี่ย 93.52 % 

- 

10 นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาแก้ไขและ
ปรับปรุงระบบควิต่อไป 

เดือนสิงหาคม 2562 ปัญหาคือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวฉีก
กระดาษของตู้ติดขัด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ 

แก้ไขโดยให้บริษัท เจ.เอฟ. แอด
วานซ์เมด จำกัด มาทำการแก้ไข 
และเจ้าหน้าที่ITโรงพยาบาลศึกษา
วิธีการเปลี่ยนกระดาษ ทำให้ถ้าเกิด
เหตุในครั้งต่อไปจะทำการแก้ไขได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเปลี่ยนได้เอง
โดยไม่ต้องเรียกบริษัท 

- ขยายบริการคิวในจุดคัดกรองเพื่อ
ส่งไปยังคลินิกเฉพาะทางได้อย่าง
เหมาะสม - ขยายบริการ OPD ชั้น 
2 ในเดือน ม.ค. 62 - ขยายบริการ 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ,งาน
กายภาพบำบัด,งานกิจกรรมบำบัด 
อาคารอนุสรณ์ 60 ปี 

ยังขาดงบประมาณ
ในการขยายบริการ 
มีความต้องการ
งบประมาณ
สนับสนุนจาก
ส่วนกลาง 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

612                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัด : สิงห์บุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ภูริต นุชเอี่ยมปภา โทรศัพท์ : 0816906555 อีเมล์ : Bhurit9n@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร โทรศัพท์ : 0819471308 อีเมล์ : CNIRAN_NIRANC@hotmail.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 4.0 งบประมาณ : 5000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาโปรแกรมการขอใช้รถราชการ
ออนไลน์  

เดือนธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้ว -  ดำเนินการแล้ว -  

2 พัฒนาโปรแกรมการจองห้องประชุม
ออนไลน์  

เดือนมกราคม 2562 ดำเนินการแล้ว -  ดำเนินการแล้ว -  

3 พัฒนาโปรแกรมการลาออนไลน์  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการแล้ว -  ดำเนินการแล้ว -  

4 พัฒนาโปรแกรมการส่งซ่อมออนไลน์ เดือนมีนาคม 2562 ดำเนินการแล้ว -  ดำเนินการแล้ว -  

5 พัฒนาโปรแกรมการขออนุมัติถ่ายเอกสาร
ออนไลน์ 

เดือนเมษายน 2562 กำลังดำเนินการ -  ดำเนินการแล้ว -  

6 พัฒนาโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2562 กำลังดำเนินการ -  ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างทดลองระบบ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

613                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัด : สิงห์บุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง โสน เรืองมั่นคง โทรศัพท์ : 0815295632 อีเมล์ : Sano_opd@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร โทรศัพท์ : 0819471308 อีเมล์ : CNIRAN_NIRANC@hotmail.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยการมารับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิงห์บุรี งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ทำ Line Application : Moph connect
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลโรงพยาบาลสิงห์บุรี  

เดือนตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้ว -  ดำเนินการแล้ว -  

2 ประชาสัมพันธ์/OPD/งานเวชระเบียน เดือนตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้ว -  ดำเนินการแล้ว -  

3 ประเมินผลโครงการทุกเดือนในระยะ
เริ่มแรกหลังจากนั้น ทุก 3 เดือน 

เดือนมีนาคม 2562 ,เดือน
กรกฎาคม 2562, เดือน
กันยายน 2562 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อย
ละ 87  

-  ดำเนินการแล้ว -  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 3 นาที 



 

614                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัด : สิงห์บุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบตัิการ : นางสาว ประภาพร นิกรเพสย์ โทรศัพท์ : 036581993-7 อีเมล์ : inburiplan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ประเสริฐ ภู่ชัย โทรศัพท์ : 0892382989 อีเมล์ : sbest5254@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : 1. การพัฒนางานบริการด่านหน้าโรงพยาบาลอินทร์บุรี งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การพัฒนางานบริการด่านหน้าโรงพยาบาล
อินทร์บุรี 
1.1 ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการด่าน
หน้า มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แต่ละขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล การลด
ขั้นตอนบริการที่ไม่จำเป็น 
1.2 ปรับระบบการทำงาน โดยการคัด
กรองตามแนวปฏิบัติของ Moph ED 
Triage ปี 2561 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลตามระดับความเร่งด่วนของการ
เจ็บป่วย 
1.3 ปรับระบบการยืม-คืน แฟ้มผู้ป่วยนอก 
การเตรียมเวชระเบียนผู้ป่วยนัดไว้ล่วงหน้า 
1 วัน 

ต.ค.61-ก.ค.62 จัดตั้งคณะกรรมการ ด่านหน้า ต.ค. 
61 โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
อินทร์บุรี จัดทีมตรวจสอบหรือ 
Hospital Round ปรับระบบการ
ทำงานคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัด
กรองผู้ป่วยนอก ธ.ค. 61 ลดการ
รอคอย 6 นาทีในเบื้องต้น 

- คณะกรรมการด่านหน้าได้ปรับระบบ
ต่าง ๆ และมีการใช้ตู้ Kiosk ให้บริการ
แก่ผู้มารับบริการทำให้ลดระยะเวลาการ
รอคอยประมาณ 5-10 นาทีและ
คณะกรรมการด่านได้มีการศึกษาดูงาน
ในการพัฒนาระบบคิวออนไลน์ และ 
กำลังจัดทำโครงการเพื่อลดระยะเวลา
การรอคอยอย่างยั่งยีน 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคัดกรอง
มีสภาพเก่า ดับไปเองบ่อยครั้ง 
ทำให้ระยะเวลาการรอคอยไม่
ลดเท่าที่ควร ผู้มารับบริการมา
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 



 

615                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1.4 จัดอัตรากำลังให้มีการหมุนเวียน
เพียงพอ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 
1.5 สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ
เรื่องการเปิดบริการคลินิกนอกเวลา รวมถึง
ความเห็นอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนางาน 

2 เปิดคลินิกนอกนอกเวลาราชการอายุกรรม
เพื่อลดความแออัด 

มิ.ย.62-ก.ย.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากไม่คุ้มทุน เนื่องจากการเปิดคลีนิคนอก
เวลาราชการมีค่าใช้จ่ายที่สูงทำ
ให้ไม่สามารถเปิดได้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 10 นาที 



 

616                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัด : สิงห์บุรี เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ภก. ทิพย์พร สุคติพันธ์ โทรศัพท์ : 036-581-993-7 อีเมล์ : inburiplan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ประเสริฐ ภู่ชัย โทรศัพท์ : 0892382989 อีเมล์ : sbest5254@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ "ถุงผ้า รักษาโลก" งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ทีมนำและทีมบริหารโรงพยาบาลประกาศ
นโยบายการใช้ถุงผ้าแทนถุงหิ้วพลาสติก
สำหรับใส่ยา 

ก.ย. 61 - ก.ย.62 ทีมนำประชุมเดือน ก.ย. 61 และประกาศ
นโยบาย 

- ผู้รับบริการทราบเรื่องการใช้ถุงผ้า
แทนถุงหิ้วพลาสติกและยังนำมา
บริจาคกันอย่างต่อเนื่อง 

ผู้มารับบริการ ที่เป็นผู้สูงอายุยัง
หลงลืมการนำถุงผ้ามา
โรงพยาบาล ยังต้องนำถุงผ้าที่
ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้ใส่ยาก
ลับบ้านเป็นประจำ 

2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการนำถุงผ้ามา
รับยาโดยสมัครใจ 
2.1 คณะกรรมการฯเดินรณรงค์การใช้ถุง
ผ้ามารับยาช่วงกอ่นเริ่มโครงการ 
2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยโปสเตอร์ 
เสียงตามสายให้ความรู้ระหว่างรอตรวจ 
2.3 ห้องจ่ายยาประชาสัมพันธ์ใช้ถุงผ้า 

ก.ย.61-พ.ย.61 มีการประชาสัมพันธ์โดยประชาสัมพันธ์ของ
ทางโรงพยาบาล ,คณะกรรมการ รพ. เดิน
รณรงค์ ก.ย. 61- พ.ย. 61 

ประชาชนยังลืมนำถุง
ผ้ามายังต้องใช้ถุงผ้า
จากทางโรงพยาบาล 

ผู้มารับบริการบริจาคทั้งเงินและถุงผ้า
ในกล่องที่ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้
อย่างเป็นประจำและต่อเนื่องทำให้ถุง
ผ้ามีใช้หมุนเวียนเพียงพอต่อผู้มารับ
บริการ 

- 



 

617                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคถุงผ้าจาก
หน่วยงานต่าง ๆ สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ได้
นำถุงผ้ามา 

ต.ค.61-ก.ย.62 ประชาสัมพันธ์ประกาศและรับบริจาคตาม
จุดรับบริจาคต่าง ๆในโรงพยาบาล 

- ตั้งกล่องรับบริจาคเงินซื้อถุงผ้าและ
กล่องรับบริจาคถุงผ้า 2 จุด 1. ห้อง
ยานอกเวลา 2. ห้องประชาสัมพันธ์ 

-  

4 ประเมินโครงการ มี.ค.62-ก.ค.62 ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด - ผ่านเกณฑ์ -  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

618                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัด : อ่างทอง เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว เพ็ญนภา รอดลอย โทรศัพท์ : 0806659160 อีเมล์ : rangsan82@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ดร. รังสรรค์ สุบงกฎ โทรศัพท์ : 0899003182 อีเมล์ : rangsan82@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การลดความแออัดของผู้ป่วยนอกและพัฒนาระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV.) โรงพยาบาลอ่างทอง โดยใช้แนวคิด LEAN  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 Pre Lean-1 
1. แยกคลินิก ARV ออกจากผู้ป่วยนอก  
2. เจ้าหน้าที่ห้อง Lab บริการตรวจเลือด 
ณ คลินิก ARV ลดระยะทางและระยะเวลา
การเดินไป ตรวจเลือด  
3. จัดให้มีแพทย์ประจำรับผิดชอบผู้ป่วย
คลินิก ARV  
4. ห้องยาจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้รับยา 
ARV  
5. มีการจัดตั้งศูนย์องค์รวม (กลุ่มใจ
ประสานใจ) จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ระหว่างรอผลเลือด 
Lean-2 
1. ปรับกิจกรรมกลุ่มโดยจัดระหว่างรอผล

ตุลาคม 2561- มกราคม 
2562 กุมภาพันธ์ 2562- 
พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 
2562- กันยายน 2562  

1. ดำเนินการแยกคลินิก ARV 
ออกจากคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป 
โดยแยกออกไปจัดตั้งใหม่ที่ห้อง
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ชื่อ” 
คลินิกเพื่อสุขภาพ” เพื่อลด 
ความแออัดและลดระยะเวลารอ
คอยของผู้ป่วย 2. กำหนดให้
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab มาบริการ
เจาะเลือดผู้ป่วยตรวจที่คลินิก 
ARV เพื่อลดระยะเวลาและลด
ระยะการเดินทางชองผู้ป่วย 3. 
กำหนดให้มีแพทย์ประจำการ
เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยใน
คลินิก ARV 4. ห้องจ่ายยา จัด

1. บุคลากรประจำคลินิก ARV 
ยังไม่ชัดเจน ต้องใช้การ
หมุนเวียนบุคลากรในคลินิกไป
ก่อนในระยะปรับเปลี่ยน 2. 
ระบบการจ่ายยาแก่ผู้ป่วย ARV 
ยังไม่เอื้อต่อการแยกคลินิก
ออกมาจากคลินิกผู้ป่วยนอก 
ยังคงรับยาที่เดิมไปก่อน ติด
ปัญหาเรื่องเภสัชกรยังไม่
เพียงพอต่อการมาบริการที่
คลินิก ARV 

1. ความแออัดของผู้ป่วยนอกที่
มีโดยเฉลี่ยวันละ 1,200 คน
ลดลง จากการแยกคลินิก ARV 
ที่มีผู้ป่วย 603 คน ออกมาจาก
คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป 2. 
ขั้นตอนการรับบริการลดลง 
จากเดิมที่ผู้ป่วยต้องไปเข้ารับ
บริการรวมกับผู้ป่วยนอกทั่วไป 
ที่มีจุดบริการตามขั้นตอนต่างๆ
รวม 14 ขั้นตอน จัดแยกแยก
คลินิก ARV ออกมาและลด
ขั้นตอนการให้บริการเหลือเพียง 
10 ขั้นตอน 3. ระยะเวลาการ
รอคอย นับตั้งแต่ผู้ป่วยยื่นบัตร

1. แพทย์ พยาบาลและทีมสห
วิชาชีพที่รับผิดชอบในคลินิกนี้ 
มีค่อนข้างจำกัด อาจเป็นเพราะ
เป็นคลินิกที่ไม่ต้องการเปิดเผย
ตัวตนของผู้ป่วยมากนัก  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เลือดทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รอคอย 
2. เภสัชกรเตรียมยาไว้ล่วงหน้าและจ่ายยา
ที่คลินิก ARV  
3. มีแพทย์รับผิดชอบผู้ป่วยคลินิก ARV ที่
ห้องตรวจคลินิกพิเศษ  
4. ไม่ต้องรอผล Lab ออกผลทางระบบ 
Online  
Lean-3 
1. จัดบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี แบบ One –
Stop Service ในคลินิก ARV  
2. ทีมสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ชันสูตรโรค 
และเครือข่ายผู้ติด 
เชื้อ ให้บริการในห้องเดียวกัน 
3. มีการค้นบัตรผู้ป่วยนัดไว้ล่วงหน้า 
แพทย์อ่านผล Lab ล่วงหน้า และเภสัชกร
เตรียมจัดยาไว้ 
ล่วงหน้าก่อนวันนัด 1 วัน 

ช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยจาก
คลินิก ARV 5. จัดตั้งกลุ่มใจ
ประสานใจ สำหรับผู้ป่วย HIV 
เพื่อให้มีกิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน ช่วงมารับบริการและรอ
ผลตรวจเลือด  

เข้ารับบริการตามขั้นตอนต่างๆ
ของผู้ป่วยนอกทั่วไป 14 
ขั้นตอน ใช้เวลาโดยรวมจนเสร็จ 
3 ชั่วโมง เมื่อปรับแยกคลินิก 
ARV ออกมามีขั้นตอนการ
ให้บริการ 10 ขั้นตอน ใช้เวลา
นับแต่ยื่นบัตรนัดจนเสร็จเพียง 
1 ชั่วโมง 30 นาที 4. 
ระยะทางในการไปใช้บริการ 
เดิมคลินิก ARV รวมในคลินิก
ผู้ป่วยนอกทั่วไป การไปใช้
บริการนับแต่ยื่นบัตร ตรวจ 
Lab พบพยาบาล พบแพทย์
และรับยาใช้ระยะทางในการเข้า
รับบริการทั้งหมด 82 เมตร 
เมื่อแยกคลินิก ARV ออกมา 
และจัดเป็น One stop service 
แล้วทำให้ลดระยะทางในการ
เข้ารับบริการลดลงเหลือเพียง 
10 เมตร 5. ประสิทธิภาพใน
การมารับบริการของผู้ป่วย เมื่อ
แยกคลินิกออกมาจากคลินิก
ผู้ป่วยนอกทั่วไป ทำให้ผู้ป่วยมี
ความไว้วางใจในบริการที่
สะดวก รวดเร็วและเข้ารับ
บริการมากขึ้น จากเดิมมีเพียง 
85 % (513 คน จากยอด 
603 คน) เพิ่มขึ้นเป็น 92% 
(556 คน จากยอด 603 คน ) 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

6. อัตราการมารับยาตามนัด 
ผู้ป่วยในคลินิก ARV เดิม
ให้บริการรวมกับผู้ป่วยทั่วไป ซึ่ง
แออัด และผู้ป่วยไม่ค่อยอยาก
มารับบริการ เพราะไม่กล้า
เปิดเผยตัวตนว่าเป็นผู้ติดเชื้อ 
ARV จึงมีผู้ป่วยมารับยาเพียง 
85% เมื่อมีการแยกคลินิก ARV 
ออกมาเป็นการเฉพาะ ผู้ป่วยจึง
มีความไว้วางใจมากขึ้น มารับ
ยาเพิ่มมากขึ้นถึง 92 % 7. 
ความพึงพอใจของของผู้ป่วย
ที่มารับบริการ มีมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากเดิม 85 % 
เพิ่มขึ้นเป็น 92 % เพราะความ
แออัดลดน้อยลง ระยะเวลารอ
คอยลดลง เป็น บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 90 นาที 



 

621                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัด : อ่างทอง เขตสุขภาพที่ : 4 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ภัทรวดี คำโตนด โทรศัพท์ : 035-615111 อีเมล์ : rangsan82@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : ดร. รังสรรค์ สุบงกฎ โทรศัพท์ : 0899003182 อีเมล์ : rangsan82@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : หน้ากากส่องแสง งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประดิษฐ์หน้ากากกันกระเด็นที่มี
ประสิทธิภาพราคาถูก เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร รวมทั้งเพิ่มแสง
สว่างให้แก่ทันตบุคลากรในการนำหน้ากาก
กันกระเด็นไปใช้ในการออกหน่วยทันตก
รรมเคลื่อนที่ 

มกราคม 2562 - กันยายน 
2562 

ดำเนินการผลิตหน้ากากกัน
กระเด็นที่มีประสิทธิภาพราคา
ถูก ในช่วงนี้ผลิตได้ 6 อัน และ
ได้มีการทดลองนำมาใช้งานจริง 
ในคลินิกบริการทันตกรรมใน
โรงพยาบาลและในหน่วยทันตก
รรมเคลื่อนที่  

บุคลากรสายช่างทันตกรรมต้อง
ปฏิบัติงานช่วยบริการในคลินิก
ทันตกรรมด้วยและเมื่อมีเวลาจึง
จะมาดำเนินการผลิตหน้ากาก
กันกระเด็น  

1. หน้ากากส่องแสง เป็น
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลที่ชัดเจนดีมาก 
ปกติหน้ากากของทันตแพทย์ที่
ใช้ทั่วไปราคาตกอยู่ที่อันละ 
850-1200 บาท แต่ศักยภาพ
การใช้งานค่อนข้างจำกัด เมื่อมี
การเพิ่มแสงสว่างจากหลอดไฟที่
หน้ากากทำให้หน้ากากของทันต
แพทย์มีศักยภาพในการใช้งาน
ได้มากขึ้น 2. หน้ากากส่องแสง 
ที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาจากช่างทัน
ตกรรมของโรงพยาบาลอ่างทอง 
ที่มองเห็นปัญหาจากการ

นวัตกรรมในสิ่งประดิษฐ์
ดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ในงาน 
มิได้มุ่งหวังเพื่อการค้า จึงไม่ได้
ผลิตออกมาจำนวนมาก 



 

622                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ให้บริการ หน้ากากเดิมมีราคา
แพง ได้ประดิษฐ์หน้ากาก
สำหรับใช้ในงานทันตกรรมเองมี
ราคาถูกกว่ามาก มีต้นทุนอันละ 
75 บาทและเพิ่มแสงสว่างโดย
ติดหลอดไฟ Led ที่หน้ากากมี
ราคาค่าหลอดไฟพร้อมแบตเตอ
รีที่ 850 บาท รวมเบ็ดเสร็จทั้ง
ชุด 925 บาท 3. มีการนำ
ผลผลิตจากการประดิษฐ์นี้ไป
นำเสนอผลงานในเวทีของเขต
สุขภาพที่ 4 และเวทีงาน
ประกวดผลงานคุณภาพและ
ผลงานนวัตกรรมงานประชุม
วิชาการพัฒนาศกัยภาพทันต
บุคลากร ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
ที่ผ่านมา และได้รับโล่และ
เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น สาขา
สุขภาพช่องปาก งานประชุม 
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan Sharing) ครั้งที่ 
6 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562 ที่ผ่านมา 4. หน้ากาก
ส่องแสง ได้รับความสนใจเป็น
จำนวนมากจากผู้เข้าร่วม
ประชุมในงานวิชาการทุกครั้ง 
เพราะมีจักษุแพทย์และสูติ



 

623                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

แพทย์ให้ความสนใจ และ
สามารถต่อยอดนำไปใช้ในงาน
ได้เป็นอย่างดีและประหยัด 5. 
ผู้ประดิษฐ์ได้แสดงเจตนาที่จะ
ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสามารถนำไปผลิตใช้
ในหน่วยเองได้ เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการตอ่ไป มิได้จด
ลิขสิทธิ์หรือหวงแหนใน
สิ่งประดิษฐ์ของตน เพื่อเป็นการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆดังกล่าว 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

624                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัด : กาญจนบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 09 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สุวิน อินทร์เกตุ โทรศัพท์ : 0926604855 อีเมล์ : planphahol2496@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ไชยวัฒน์ ไชยกิตติโสภณ โทรศัพท์ : 0817577346 อีเมล์ : planphahol2496@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Auto Register ปี 2562 งบประมาณ : 121934 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก 

เดือน มกราคม  จากการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็น
การพัฒนา Software สำหรับ 
Auto Register และเพื่อทำ
หน้าที่ 1.ตรวจสอบสิทธิ์ 
online กับ สปสช.  
2.รับคิวเข้ารับบริการ  
3.ลงทะเบียนส่ง ตรวจลงใน
โปรแกรม HosXP  

1.สิทธิ online ของ สปสช. ไม่
สามารถใช้ได้ทุกกรณี 

จากการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็น
การพัฒนา Software สำหรับ 
Auto Register และเพื่อทำ
หน้าที่ 1.ตรวจสอบสิทธิ์ 
online กับ สปสช.  
2.รับคิวเข้ารับบริการ  
3.ลงทะเบียนส่งตรวจลงใน
โปรแกรม HosXP 

การลงหน้างานจริง ประชากร
เข้ารับบริการจำนวนมาก และ
ประกอบกับผู้ป่วยไม่ค่อยข้าใจ
ในระบบการให้บริการจึงทำให้
บางส่วนเกิดการล่าช้า ไม่ตรงไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

625                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัด : กาญจนบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 11 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วันทนา ไชยกิตติโสภณ โทรศัพท์ : 0822422565 อีเมล์ : awan3615@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ไชยวัฒน์ ไชยกิตติโสภณ โทรศัพท์ : 0817577346 อีเมล์ : planphahol2496@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พหลฯร่วมใจ ลดพุง ลดโรคด้วยการออกกำลังกาย ปี 2562 งบประมาณ : 134097 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พ.ย.61-มค.62 ประชุมวางแผนงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง - ประชุมวางแผนกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
2 ครั้ง 

- 

2 อบรมเรื่องลดความอ้วน 
เบาหวาน ความดัน ไขมัน เข่า
เสื่อม ใน 5 นาที 

ธ.ค.61 - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 192 คน ร้อยละ 128 (เกิน
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน)  
-ร้อยละความพึงพอใจในการอบรม 86.1 

- - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 192 คน ร้อยละ 
128 (เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน)  
- ร้อยละความพึงพอใจในการอบรม 86.1 

- 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะ
การออกกำลังกายสู่การปฏิบัติ 

ธ.ค.61 -จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 1,265 คน ร้อยละ 92.9 (จาก
ทั้งสิ้น 1,362คน)  
-ร้อยละความพึงพอใจในการอบรม 82.6 

- - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 1,272 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.13 จากทั้งสิ้น 1,398  
- ร้อยละความพึงพอใจในการอบรม 81.9 

- 

4 ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายและ
ทดสอบสมรรถภาพกาย 

ธค.61 -จำนวนที่ไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้ จำนวน 84 คน (จาก
สาเหตุป่วย ตั้งครรภ์ ลาคลอด และลาเรียน) คิดเป็นร้อยละ 
6.2 -ผลการทดสอบด้วยการวิ่ง 2.4 กม. พบว่าร้อยละ 
34.2 มรสมรรถภาพอยู่ในระดับต่ำมาก ระดับปานกลาง
และดี คิดเป็นร้อยละ 31.7 และ 16.3 ตามลำดับ 

- - จำนวนที่ไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้ 89 คน  
- ผลการทดสอบสมรรถภาพกาย ร้อยละ 
38.2 สมรรถภาพกายอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 
29.04 สมรรถภาพกายอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 14.76 สมรรถภาพกายอยู่ในระดับดี 

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 1 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

626                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัด : กาญจนบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 08 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย คณิต เปรื่องปราช โทรศัพท์ : 0860935157 อีเมล์ : MK.hospital@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุชาดา ศรีธรรมรงค์ โทรศัพท์ : 0899536545 อีเมล์ : Suchada_sri@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างานวิจัยจากงานประจำ โรงพยาบาลมะการักษ์ ปี 2562 งบประมาณ : 52460 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปเผยแพร่ โดยมี
เป้าหมายการเผยแพร่ในเวทีต่าง ๆ 

พฤศจิกายน2561-กันยายน
2562 

1.คณะกรรมการพัฒนางานประจำสู่
งานวิจัย (R2R) กำหนดเป้าหมาย  
2.เสนอขออนุมัติโครงการ  
3.ประชาสัมพันธ์แจ้งทีมและ
หน่วยงานเพื่อรับสมัคร  
4.ดำเนินการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างงานวิจัยจากงาน
ประจำ โรงพยาบาลมะการักษ์  

4.1 Phase I อบรมเชิงปฏิบัติการ 
กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจโดยการ
บรรยายหัวข้อ "สนุกกับงานวิจัยที่ใคร 
ๆ ทำได้"  

4.2 Phase II อบรมเชิงปฏิบัติการ 
สร้างงานวจิัยจากงานประจำ 

- มีการจัดทำผลงาน งานวิจัย และนวัตกรรม 
จำนวน 26 เรื่อง /นำผลประเมินมาพัฒนา 
งานวิจัยและนวัตกรรม/ได้รับการคัดเลือก
ให้นำเสนอผลงาน ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของ
โปรแกรมการออกกำลังกาย Makaruk 
Aging Training ต่อความสามารถการทรง
ตัวในผู้สูงอายุชุมชนท่าเรือ-พระแท่น อ.ท่า
มะกา นำเสนอในการประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข และมีผลงานอีก 3 
เรื่อง ได้รับการให้นำเสนอ HA Forum ครั้ง
ที่ 20 เรื่องที่ 1 ผลงานของไตเทียม ชื่อ
เรื่อง ผลของการพยาบาลตามการจำแนก
ประเภทผู้ป่วยต่อความดันโลหิตของผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

- 



 

627                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เทียม รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี เรื่องที่ 
2 ผลงานของห้องผ่าตัด ชื่อเรื่อง ปลอดภัย
เมื่อใช้ฟอร์มาลีน/Makarak Safety tank ( 
Formalin) เรื่องที่ 3 ผลงานของหน่วยงาน
เวชระเบียนนอก ชื่อเรื่อง พัฒนาระบบการ
จัดเก็บเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



 

628                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัด : กาญจนบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 08 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย คณิต เปรื่องปราช โทรศัพท์ : 0860935157 อีเมล์ : MK.hospital@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สุชาดา ศรีธรรมรงค์ โทรศัพท์ : 0899536545 อีเมล์ : Suchada_sri@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานตามระบบ LEAN โรงพยาบาลมะการักษ์ งบประมาณ : 214500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบงาน
ตามหลักของ LEAN (Pre Lean) เพื่อ
การวางแผนงานและการวัดผลงาน 
(Post Lean) เพื่อให้เป็นไปตาม
กระบวนการทำงานของระบบ LEAN -
ปรับ Flow การบริการผู้ป่วยใหม่ -
แยกจุด Check in (Cell Concept ) 
จำนวน 6 จุด -เพิ่มห้องตรวจ โดย
แพทย์เฉพาะทางและบริหารจัดการ
อัตรากำลังแพทย์ -จัดระบบการเปิด
บริการคลินิกให้สัมพันธ์กับห้องยา -
ปรับระบบคิวและเพิ่มช่องจ่ายยา  

- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการ
ของผู้ป่วย ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยา
ลดลงมากกว่า 30 นาที 

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 31 นาที



 

629                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 09 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 06 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 08 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อารยา ภักดิ์ศร โทรศัพท์ : 0817638068 อีเมล์ : ...@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง จิตตานันท์ สุวรรณรัศมี โทรศัพท์ : 0818178699 อีเมล์ : s.jittanun@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า งบประมาณ : 13895 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการทีมนำพัฒนาระบบ
บริการด่านหน้า 

เดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562 

จัดประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนาระบบ
บริการด้านหน้า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2562 

- จัดประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนา
ระบบบริการด้านหน้าจำนวน 3 ครั้ง 

- 

2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กำหนด
แผนพัฒนา 

เดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562 

มีการวิเคราะห์และสรุปผลจากการประชุม 
พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาการดำเนินการ 
ทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้ 1. การให้บริการ
ผู้ป่วยระบุตัวตนไม่ถูกต้อง 2. ขั้นตอน
บริการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนแต่ข้อมูลไม่
ถูกต้อง 3. สิทธิเบิกได้จ่ายตรง ค่าใช้ข่ายไม่
สามารถเรียกเก็บได้หมด เมื่อมีการรูดบัตร
ประชาชน 2 ครั้ง  

- มีแผนการดำเนินงานตามผลการ 
วิเคราะห์ 

- 

3 มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนา
ตามแผน 

เดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562 

ในที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบแผนการดำเนินการ
ทั้ง 3 เรื่อง 

- - - 



 

630                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ติดตามผลการดำเน ินการตามที ่ ได ้ รับ
มอบหมาย 

เดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่องการระบุตัวตน โดยการใช้บัตร
ประชาชนทุกจุดบริการ คือ ห้องบัตร 
จุดคัดกรอง จุดนัดหมาย จุเดการเงิน 
ห้องยา 

ขาดจุดบริการแพทย์ตรวจที่
ยังไม่ได้ขอดูบัตรประชาชน 
เพราะมีผู้มารับบริการเป็น
จำนวนมากในแต่ละวัน 

5 รายงานผลความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคให ้คณะกรรมการท ีมนำ
พัฒนาระบบบริการด่านหน้ารับทราบ  เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

เดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - - พัฒนาโปรแกรมนัดหมาย มีคำแนะนำ
ขั้นตอนการบริการ  
- จัดทำ Flow การบริการประชาสัมพันธ์
ผู้มารับบริการ  
- มีการประชาสัมพันธ์แนะนำขั ้นตอน
การบริการ  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

631                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 09 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 06 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 07 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อรพรรณ สมบัติอารี โทรศัพท์ : 0802608033 อีเมล์ : mec.pkh@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง จิตตานันท์ สุวรรณรัศมี โทรศัพท์ : 0818178699 อีเมล์ : s.jittanun@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การสำรองเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบติดตามเครื่องมือแพทย์ 
(Medical Instruments System) 

เดือนมีนาคม 2562 , เดือน
กันยายน 2562 

มีโปรแกรมติดตามเครื่องมือแพทย์ 
(Medical Instruments System) 
โดยเข้าระบบโปรแกรมได้ที่ 
192.168.9.247 

- โปรแกรมติดตามเครื่องมือแพทย์ (Medical 
Instruments System) ยังคงใช้งานได้ดีถึง
ปัจจุบัน และยังไม่พบปัญหาในการใช้งานแต่
อย่างใด 

- 

2 จัดตั้งระบบสำรองเครื่องมือที่สำคัญ เช่น 
เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดำ  

เดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กันยายน 2562 

มีการจัดตั้งระบบสำรองเครื่องมือ
แพทย์ 3 รายการดังนี้ 1. เครื่องช่วย
หายหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดัน 12 เครื่อง 2. 
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ความดัน 17 เครื่อง 3. เครื่อง
ควบคุมการให้สารละลายทางหลอด
เลือดดำ 17 เครื่อง  

- มีการจัดตั้งระบบสำรองเครื่องมือแพทย์ 3 
รายการดังนี้ 1. เครื่องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 12 เครื่อง 
2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความ
ดัน 17 เครื่อง 3. เครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดดำ 17 เครื่อง 

- 



 

632                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 จัดให้มีระบบการเก็บรักษาอุปกรณ์อย่าง
เป็นระเบียบและปลอดภัย 

เดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กันยายน 2562 

มีสมุดควบคุมการยืมและส่งคืน
อุปกรณ์ พร้อมทั้งเก็บรักษาอุปกรณ์
ไว้ใน ตู้เก็บของอย่างปลอดภัย 

- มีสมุดควบคุมการยืมและส่งคืนอุปกรณ์พร้อม
ทั้งมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของ
อุปกรณ์ และยังคงจัดเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ใน
ตู้เก็บของอย่างปลอดภัย 

- 

4 สำรวจความต้องการเครื่องมือแพทย์ของ
หน่วยงานในภารกิจด้านการพยาบาล และ
จัดทำแผน 

เดือนมีนาคม 2562 - เดือน
เมษายน 2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการจัดทำแผนครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว - 

5 ให้บริการยืม-คืน เครื่องช่วยหายใจ และ
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอด
เลือดดำ โดยมีการจดบันทึกที่ ศูนย์
เครื่องมือแพทย์ 

เดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กันยายน 2562 

มีสมุดควบคุมการยืมและส่งคืน
เครื่องมือแพทย์ 

- มีสมุดควบคุมการยืมและส่งคืนเครื่องมือ
แพทย์ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบทุกครั้ง 

- 

6 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ หอผู้ป่วยและ
หน่วยงานพิเศษต่างๆ บันทึกจำนวน
เครื่องมือที่ใช้งานแล้ว และที่ยังไม่ได้ใช้งาน 
ลงในระบบการติดตามเครื่องมือแพทย์ 

เดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กันยายน 2562 

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ และหอผู้ป่วย 
รวมทั้งหน่วยงานพิเศษต่างๆ มีการ
บันทึกสถานะ การใช้งานของ
เครื่องมือแพทย์ และโปรแกรม
ติดตามเครื่องมือแพทย์จะมี
ประมวลผลประจำวัน 

- ศูนย์เครื่องมือแพทย์ และหอผู้ป่วย รวมทั้ง
หน่วยงานพิเศษต่างๆ มีการบันทึกสถานะ 
การใช้งานของเครื่องมือแพทย์ และโปรแกรม
ติดตามเครื่องมือแพทย์จะมีประมวลผล
ประจำวัน 

- 

7 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลผ่านทาง
ไลน์ให้ผู้บริหารรับทราบยอดที่ใช้ และ
คงเหลือของเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้สะดวก
ต่อการยืมเครื่องมือระหว่างหน่วยงานใน
กรณีปกติและฉุกเฉิน 

เดือนตุลาคม 2561 - เดือน
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการลง
ข้อมูลทางระบบติดตามเครื่องมือแพทย์ 
พร้อมทั้งรายงานผลยอดคงเหลือของ
เครื่องมือแพทย์เป็นประจำทุกวัน 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

633                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : - รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : - รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 18 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว วานิสา โชคลาภ โทรศัพท์ : 0839907436 อีเมล์ : wanisa_choklap@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นิศารัตน์ อุปัญ โทรศัพท์ : 083-0062873,032-523-000 ต่อ 8915 อีเมล์ : nisaupun3834@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ : 199989 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ มกราคม 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (long term care) การประเมิน/
คัดกรอง และการบันทึกข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง 

กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

3 จัดกิจกรรมการประเมินความสามารถในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การคัดกรองโรคและกลุ่ม Geriatrics 
syndrome 

กุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

4 ลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองและจัดทำระบบฐานข้อมูล
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 

กุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

5 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาวางแผนการจัดบริการดูแล
สุขภาพตามสภาพปัญหารายบุคคล 

มีนาคม-เมษายน 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน เมษายน 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 



 

634                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 จัดประชุม care conference และจัดทำแผนการดูแล
สุขภาพรายบุคคล (care paln) ในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง 

พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

8 จัดกิจกรรม HHC สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กุมภาพันธ์-กันยายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

9 ผู้จัดการดูแลระบบ (care manager) นิเทศติดตาม การ
ดำเนินงานของผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) อย่าง
ต่อเนื่อง 

กุมภาพันธ์-กันยายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

10 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน สิงหาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม 



 

635                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 09 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 09 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุนันท์ ล้อเจริญ โทรศัพท์ : 084-0201758 อีเมล์ : nisaupun3834@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นิศารัตน์ อุปัญ โทรศัพท์ : 083-0062873,032-523-000 ต่อ 8915 อีเมล์ : nisaupun3834@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการตรวจสุขภาพและตรวจตามความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ งบประมาณ : 50000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่
ตามลักษณะงานได้แก่สมรรถภาพการ
มองเห็น สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการ
ได้ยิน สมรรถภาพกาย สารเคมีในเลือด 

มิถุนายน -กันยายน ๒๕๖๒ จัดตารางตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลหัวหิน 

เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่ได้รับ
การตรวจ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 1 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

636                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด : เพชรบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 11 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 07 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 07 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 16 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. สมบัติ สธนเสาวภาคย์ โทรศัพท์ : 032709999 ต่อ 9920 อีเมล์ : sathana41@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง พิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง โทรศัพท์ : 0863566351 
อีเมล์ : 
pimchavee_g@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : SMART Hospital พัฒนาระบบบริการเพื่อลดความแออัด ระยะเวลารอคอยและเพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการ ของโรงพยาบาลพระจอม
เกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมาณ : 848800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบริการและโปรแกรมระบบงาน 
ตาม Smart Appoinment -ระบบนัดตาม
ช่วงเวลา และ Hygge 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

ดำเนินการแล้ว ลดระยะเวลารอ
คอยลง 51 นาที ผ่านเกณฑ์ระดับ 
2 ของ Smart Hospital 

ระยะแรกดำเนินการใน 4คลินิก 
ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม ออร์
โธปิดิกส์ และ NCD 

ปี 2561 เวลารอคอย 219 นาที รอบ 
1 ปี 62 เวลารอคอย 168 นาที ลดลง 
51 นาที รอบ 2 ปี 62 เวลารอคอย 
129 นาที ลดลง 90 นาที 

ไม่มี 

2 พัฒนาระบบริการและโปรแกรมระบบงาน 
ตาม Smart Service -Less Paper /คลินิก
นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์/
ระบบ Que/คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา
ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

ดำเนินการแล้ว ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 เปิดคลินิกเฉพาะทางได้ 2 สาขา ดำเนินการ 5 คลินิก ไม่มี 

3 พัฒนาระบบริการและโปรแกรมระบบงาน 
ตาม Smart Delivery -GPS Mapping 
ต่อเนื่องจากปี 2561 

ตุลาคม 61 - กันยายน 
2562 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการครอบคลุมในเครือข่าย ไม่มี 



 

637                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 พัฒนาระบบริการและโปรแกรมระบบงาน 
ตาม Smart Intermediate Care - Thai 
COC /Line Consult ต่อเนื่องจากปี 2561 

ตุลาคม 61 - กันยายน 
2562 

ดำเนินการแล้ว ไม่มี ดำเนินการครอบคลุมในเครือข่าย ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 90 นาที 



 

638                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด : เพชรบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 11 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 07 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 16 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย มนู ไพนุชติ โทรศัพท์ : 032709999 ต่อ 1165 อีเมล์ : pimchavee_g@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง พิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง โทรศัพท์ : 0863566351 อีเมล์ : pimchavee_g@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ให้โรงพยาบาล เครือข่าย และชุมชน ด้วยหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน Green and Clean Hospital ปี 2562 งบประมาณ : 31600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 อบรมบุคลากรทุกระดับในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก และ
ร่วมมือร่วมใจในการลดโลกร้อน โดยปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน Green and Clean 
Hospital 

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 
2562 

ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง 
ครอบคลุมทั้งเครือข่าย ผลการ
ประเมินมาตรฐานเมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเกณฑ์
ระดับ ดีมาก 

ไม่มี อบรมจนท./อสมทั้งเครือข่าย 
รวม 250 คน ผ่านเกณฑ์ 
Green and Clean ระดับดี
มาก Plus 

ไม่มี 

2 จัดตั้งกองทุนขยะ "ขุมทรัพย์ PCK" ตุลาคม 61 เป็นต้นไป ดำเนินการแล้ว ไม่มี 1 กองทุน  ไม่มี 

3 รณรงค์และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ
ลดภาวะโลกร้อนและและผลิต EM ใช้แทน
น้ำยาทำความสะอาด 

มีนาคม 2562 ดำเนินการอบรมการผลิตและ
การใช้ 2 ครั้ง 

ไม่มี ผลิตใช้ในหน่วยงานและหอ
ผู้ป่วย  

อยู่ระหว่างผลิต EM เพิ่มและใช้
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

4 จิตอาสาร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning 
Day 

มค.62, มิย.62 , สค.62 ดำเนินการโดยจิตอาสา 2 ครั้ง ไม่มี จำนวน 8 ครั้ง ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 



 

639                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง กิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น โทรศัพท์ : 032222841-5 ต่อ 239-240 อีเมล์ : kingkansapyen@windoeslive.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ธนิษา ธิติวรวัฒน์ โทรศัพท์ : 0882383717 อีเมล์ : thanisa_ni@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ : 57000.00 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชาสัมพันธ์โครงการ เดือนกันยายน 2561 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1  

ไม่มี 

2 เปิดรับสมัคร 1 กันยายน - 15 ตุลาคม 
2561 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1  

ไม่มี 

3 จัดกิจกรรม 28 ตุลาคม 2561 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มี ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม 



 

640                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นัทธวัฒน ์นวพงศ์สุขขจร โทรศัพท์ : 03-222-2841 ต่อ 486 อีเมล์ : xycop25@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ธนิษา ธิติวรวัฒน์ โทรศัพท์ : 0882383717 อีเมล์ : thanisa_ni@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการงานบริการด่านหน้า งบประมาณ : 6613201 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนนิงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ระบบคิวออนไลน์  1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562 

เขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว กำลังอยู่
ในช่วงทดสอบระบบ 

ไม่มี เริ่มใช้จริงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562 เฉพาะผู้มารับบริการที่ไม่
มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) 

ไม่มี 

2 ติดตั้ง "ตู้อัจฉริยะ" (Kiosk) จำนวน 2 ตู้ 1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อของพัสดุ ไม่มี จัดซื้อ "ตู้อัจฉริยะ" (Kiosk) 
จำนวน 2 ตู้ เรียบร้อยแล้ว  

ปัญหา 1. ผู้มารับบริการที่มี
บัตรประชาชนรุ่นเก่าจะใช้
บริการตู้อัจฉริยะไม่ได้ 2. ผู้มา
รับบริการที่มีบัตรประชาชนรุ่น
ใหม่แต่เครื่องไม่อ่านแถบ
แม่เหล็ก ใช้บริการตู้อัจฉริยะ
ไม่ได้  

3 พัฒนา Hardware  1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อของพัสดุ ไม่มี พัฒนาเรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

4 ปรับปรุงห้องตรวจ OPD 1 ตุลาคม 2561 - 31 
มีนาคม 2562 

กำลังดำเนินการ ไม่มี ปรับปรุงแล้วเสร็จ เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2562 

ไม่มี 



 

641                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 สรุปและประเมินผล กันยายน 2562 ยังไม่ได้สรุปและประเมินผล ยังไม่ทราบ ระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยากลับบ้าน 
2 ชั่วโมง 2 นาที  

ระยะเวลารอคอยนาน 
เนื่องจากเริ่มใช้ระบบคิว
ออนไลน์เดือนมิถุนายน คาดว่า
ถ้าระบบไตรมาส 4/2562 จะ
ดีขึ้นกว่าเดิม 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง -5 นาที 



 

642                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 28 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 02 กันยายน 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง วัชณี โฆสิตาภา โทรศัพท์ : 032246000-15 ต่อ 606 อีเมล์ : dnhum.ha@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว กาญจนาพร ปุจฉาการ โทรศัพท์ : 0988255282 อีเมล์ : dnhum.ha@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดต้นทุน ขจัดความสูญเสีย และเพิ่มผลผลิตให้องค์กรด้วยแนวคิด Lean งบประมาณ : 24900 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดอบรมเรื่อง ลดต้นทุน ขจัดความสูญเสีย 
และเพิ่มผลผลิตให้องค์กรด้วยแนวคิด 
Lean 

14 กุมภาพันธุ์ 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง ลดต้นทุน 
ขจัดความสูญเสีย และเพิ่ม
ผลผลิตให้องค์กรด้วยแนวคิด 
Lean เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 
จำนวน 90 คนที่เข้าร่วมการ
อบรม 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

จัดอบรมวันที่ 14 ก.พ.62 มีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 90 คน 

ไม่มี 

2 หน่วยงานนำแนวคิด Lean ไปดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

กุมภาพันธุ์ 2562-พฤษภาคม 
2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินการขยาย
ผลจากการอบรมอบรมเรื่อง ลด
ต้นทุน ขจัดความสูญเสีย และ
เพิ่มผลผลิตให้องค์กรด้วย
แนวคิด Lean โดยมีกิจกรรมให้

อยู่ระหว่างการดำเนินการ หน่วยงานนำแนวคิด Lean ไป
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพจำนวน 25 
หน่วยงาน 

ไม่มี 



 

643                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงานส่งผลงามตามส่งแนว
ทางการพัฒนาคณุภาพบริการ
ด้วย 5 ขั้นตอนของ Lean เข้า
ร่วมประกวดในมหกรรม
คุณภาพโรงพยาบาลดำเนิน
สะดวกในเดือนมิถุนายน 
2562 

3 หน่วยงานที่มีผลงานที่เกิดจากการ Lean 
ระบบงานเสนอให้หน่วยงานอื่นเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มิถุนายน 2562 รอดำเนินการ รอดำเนินการ โรงพยาบาลจัดมหกรรมคุณภาพ วันที่ 
12 มิถุนายน 62 มีหน่วยงานนำผล
การพัฒนางานด้วยแนวคิด Lean มา
นำเสนอจำนวน 12 หน่วยงาน 18 
เรื่อง จากการจัดกิจกรรมพบว่า
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยก่อนมีโครงการ
คือ 119.38 นาที/คนไข้ 124,461 
คน ในปี 2561 และหลังจากที่มี
โครงการมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
เท่ากับ 116.58 นาที/คนไข้97,373 
คน ในปี 2562 ลดลง 2.8 นาที โดย 

บางหน่วยงานยังไม่
สามารถนำแนวคิด 
Lean ไปพัฒนางานได้
อย่างครบถ้วน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 3 นาที 



 

644                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. ภัทรี ปิ่นแก้ว โทรศัพท์ : 0918206781 อีเมล์ : narumul2507@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นฤมล คุณธร โทรศัพท์ : 0917971991 อีเมล์ : narumul2507@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนการพัฒนาบริการด่านหน้า งบประมาณ : 426000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาด้านสารสนเทศ 
1.1 ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ 
1.2 จัดหาตู้ชำระเงินอัตโนมัติ 
1.3 จัดส่งยาทางไปรษณีย์ 
1.4 นำระบบคิวมาใช้ในการจัดลำดับให้บริการห้อง
ฉุกเฉิน 

ต.ค61-ก.ย62 ระยะเวลารอคอย 101 นาที ตู้ชำระเงินมาเดือน มี.ค.62 ระยะเวลารอคอย 132 นาที เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการใช้
โปรแกรมHosxp เวอร์ชั่นใหม่ 

2 โครงการเจาะเลือดสุขใจทันใจผู้รับบริการ 
2.1 ปรับปรุงสถานที่ 
2.2 เพิ่มคุณภาพการเก็ยสิ่งส่งตรวจ 
2.3 จัดกำลังคนและเพิ่มช่องบริการตามปริมาณงาน 
2..4 นำระบบควิมาใช้ในการเจาะเลือด 
2.5 จัดนักเทคนิคการแพทย์ให้คำแนะนำก่อนเจาะเลือด 

ต.ค61-ก.ย62 ระยะเวลาเจาะเลือด 20.41 นาที เจ้าหน้าที่ลาออก 1 คน ระยะเวลาเจาะเลือด 34 นาที เจ้าหน้ที่ลาออก 1 คน  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

645                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัด : ราชบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 07 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 07 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ธวัช เตียวิไล โทรศัพท์ : 0867690811 อีเมล์ : narumul2507@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นฤมล คุณธร โทรศัพท์ : 0917971991 อีเมล์ : narumul2507@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : Smart Photharam Emergency Care Service งบประมาณ : 43000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเพื่อจัดทำระบบการแจ้งเหตุ
ระหว่างรพกับTOT 
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในอำเภอ 
รับสมัครประชาชนเข้าระบบ 
ส่งพิกัดบ้านผู้ขึ้นทะเบียนเข้าระบบ 
จัดส่งรถพยาบาลรับผู้ขึ้นทะเบียน เมื่อ
ฉุกเฉินรวบรวมข้อมูลทุก 6 เดือน 

มกราคม-กันยายน62 ผู้ป่วยร้อยละ88.51 เข้าถึง
บริการฉุกเฉินภายใน 10 นาที 

ผู้ลงทะเบียนไม่ส่งพิกัดบ้านเข้า
สู่ระบบฐานข้อมูล 

ร้อยละ85.00 ของผู้ป่วยเข้าถึง
บริการฉุกเฉินภายใน ๑๐ นาที 

ผู้ใช้บริการมีที่อยู่ระยะทางไกล
จากโรงพยาบาลราว ๓๐ 
กิโลเมตร 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 



 

646                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัด : สมุทรสงคราม เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 20 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ศิรภัสสร ดิษฐเกิด  โทรศัพท์ : 099-7451609 อีเมล์ : Sirapassornkwan03@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. นายแพทย์สุทธิพงษ์ ศิริมัย โทรศัพท์ : 0818578344 อีเมล์ : Suttipong1@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : สมเด็จฯร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก งบประมาณ : 9200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขอการ
อนุมัติ 

มกราคม 2562 อนุมัติโครงการ วันที่ 7 มีนาคม 
2562 

มีการประสานงานหลายฝ่าย 
หลายหน่วยงาน แก้ไขโครงการ
หลายครั้ง เพราะต้องการทำให้
ครอบคลุม จึงทำให้มีการอนุมัติ
โครงการที่สมบูรณ์ล่าช้ากว่า
กำหนด 

-ไม่มี -ไม่มี 

2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มงานเภสัชกรรม ให้มีการประชาสัมพันธ์/
มาตรการการใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน เพราะ
เป็นกลุ่มงานที่มีการใช้ถุงพลาสติกมากที่สุด 
และร้านค้าสวัสดิการที่สนใจเข้าร่วม
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก 

กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประสานงานในวาระการ
ประชุมของ คกก. ENV ซึ่งเดิม เภสัช
กร ได้ริเริ่มในเรื่องการใช้ถุงผ้ามารับยา
เพื่อลดโลกร้อนมาบ้างแล้ว เป็น
โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ต้นปี พ.ศ. 2561  

-หน่วยงานอื่นๆ และร้านค้า
สวัสดิการเริ่มมีการตื่นตัว ลดการ
ใช้ถุงมากขึ้น แต่ยังไม่ได้เก็บ/ให้
ข้อมูลจริงจังเพราะเป็นหน่วยงาน
ภายนอก จึงอยู่ในระหว่างการ
ติดตามข้อมูลผลลัพธ์  

-ร้านค้า Amazon ในโรงพยาบาล
ร่วมลดการใช้แก้วพลาสติกโดยให้
ส่วนลดคนที่มาซื้อกาแฟแล้วมีแก้วที่
ทำด้วยโลหะมาใส่เอง 5 บาท -
ร้านค้า 7-11 และร้านสวัสดิการ
อื่นๆ ในโรงพยาบาลมีการลดการใช้
ถุง และหลอดพลาสติกโดยจะถาม
ผู้ใช้บริการทุกครั้งว่าต้องการถุง/

-ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

หลอดด้วยหรือไม่ - น้ำดื่มที่ใช้สำหรับ
การจัดประชุมลดการใช้หลอดดูดน้ำ
แต่ยังคงใช้เป็นขวดน้ำแจกผู้เข้าร่วม
ประชุม 

3 ดำเนินงานตามแผนงาน 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
- ทำโปสเตอร์ติดตามบอร์ด, หน่วยงานต่างๆ 
และติดในลิฟต์ รวมจำนวน 20 แผ่น 
- มีตู้ใส่ถุงพลาสติก กรณีที่ไม่ได้ใช้
ถุงพลาสติกแล้ว เพื่อนำถุงกลับมาใช้ใหม่
และ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนถุงพลาสติกใน
แต่ละเดือน 
- รณรงค์ในโรงพยาบาลและแจกถุงผ้าให้กับ
หน่วยงานที่มีการใช้ถุงพลาสติก 

มีนาคม 2562 -จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ใน
โรงพยาบาล สัปดาห์ละ1-3 ครั้ง ในวัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ -ปริมาณถุงพลาสติกทิ้ง
ในตู้หลังจากมีการหมุนเวียนใช ้
653.9 กิโลกรัม แยกเป็นขวด
พลาสติก 273.8 กิโลกรัม ถุงพลาสติก 
60.2 กิโลกรัม (ข้อมูลเดือน ม.ค.-ก.พ. 
62) เฉลี่ยแล้วมีขยะพลาสติก เดือนละ 
327 กิโลกรัม -จะมีการเดินรณรงค์ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาลต้น
เดือนเมษายน 2562  

-ขั้นตอนการดำเนินงานต้องใช้
ความร่วมมือของหน่วยงาน/
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป ทั้งภายใน และ
ภายนอก เพื่อไม่ให้มีการใช้และ
นำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล ส่งผล
ให้มีความล่าช้า ความร่วมมือน้อย 
อาจต้องรอดูผลลัพธ์ หลังจากมี
การรณรงค์ไปแลว้ 

-ยอดจำนวนขยะขวดพลาสติกเป็น
รายเดือน ถึงเดือนกรกฎาคม 2,321 
กิโลกรัม -ยอดถุงขยะหูหิ้วที่เลิกใช้
แล้วนำมายอดตู้เพื่อนำไปใช้ใหม่มี
จำนวนมากขึ้นในแต่ละเดือน (ตาม
เอกสารแนบ) รวมแล้วจำนวน 
276.61 กิโลกรัม 

-ไม่มีเนื่องจากเจ้าหน้าที่
และผู้ป่วยเริ่มมีความ
ตระหนักมากขึ้น 

4 ดำเนินการจัดกิจกรรม และมีการเดินรณรงค์
การลดใช้ถุงพลาสติก แจกถุงผ้าตาม
หน่วยงานที่ใช้ถุงพลาสติกและนำ
ถุงพลาสติกในตู้ใส่ถุงกลับมาใช้ใหม่ 

มีนาคม 2562-
ปัจจุบัน 

-เลื่อนแผนในการดำเนินการจัด
กิจกรรม/รณรงค์การลดการใช้
ถุงพลาสติกไปต้นเดือนเมษายน 
2562 -มีการรับบริจาค และแจกถุง
ผ้าเดือนมกราคม 93 ใบ เดือน
กุมภาพันธ์ 336 ใบ เดือนมีนาคม 
399 ใบ 

สาเหตุที่ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
เดินรณรงค์ เพราะรอโครงการ
ผ่านการอนุมัติ และจะต้องมีการ
ประสานหลายฝ่าย รวมทั้ง
ภายนอกโรงพยาบาลด้วย 

-มีการดำเนินการต่อเนื่อง -ไม่มี 

5 ติดตามและประเมินผล โดยวัดจากปริมาณ
ถุงพลาสติกที่อยู่ในตู้ใส่ถุงและแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดการโครงการครั้งนี้
ตามหน่วยงานและร้านค้าสวัสดิการที่เข้า
ร่วมโครงการ 

10 มีนาคม 2562 
และ 20 สิงหาคม 
2562 

หน่วยงานที่ไม่มีการใช้ถุงพลาสติก 
100% คือ ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยใน เพราะมีการนำถุง
ผ้ามารับยา/แจกถุงผ้าที่มีคนบริจาค 
ส่วนผุ้ป่วยในเสมียนหน่วยงานน้ำถุงผ้า 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ยังมีการใช้
ถุงพลาสติก คือ - ห้อง Lab 
เนื่องจากมีการเก็บเสมหะส่งตรวจ
ในผู้ป่วย TB ต้องการทิ้งถุงเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ - 

-อยู่ในระหว่างดำเนินการสำรวจความ
พึงพอใจ 

-ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

หรือตระกร้าไปรับยาแทนถุง พลาสติก
หูหิ้ว  

ห้องตรวจกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ในโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ดี ถุง
ที่นำมาใช้เป็นถุงที่นำกลับมาใช้
ใหม่ และเป็นถุงที่ค้าง Stock ใน
คลังพัสดุ  

6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ  กรกฎาคม 2562 -ห้องจ่ายยาในโรงพยาบาลไม่มีการใช้
ถุงพลาสติกเพื่อ มารับยาทั้งผู้ป่วย
นอก/ผู้ป่วยใน 100% -ยอดการสั่งซื้อ
ถุงใส่ยาที่พิมพ์โลโก้โรงพยาบาลลดลง 
และ ไม่มีการสั่งซื้อถุงยาพลาสติกมาใช้
ตั้งแต่เดือน เดือนตุลาคม 2561 (ปกติ
โรงพยาบาลจะสั่งถุงยาขนาดปกติ ปีละ
ประมาณ 240,000 ใบ) ปัจจุบัน ลด
การใช้ถุงยาไปได้ 207,000 ใบ ราคา
ใบละ 0.41 บาท คิดเป็นเงินที่ลด
ค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาล 84,870 
บาท 

ยังมีถุงยาค้างที่หน่วยงานพัสดุ 
หลังจากหยุดสั่งซื้อมาแล้ว จำนวน 
38,000 ใบ ได้มีการประสานไป
ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนนำไปใช้ต่อ 
อย่างไรก็ดี เมื่อมีการใช้หมด แล้ว 
ก็มีการรณรงค์ไม่ให้ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนใช้ถุงพลาสติก/ใช้ถุงผ้ามา
รับยาด้วยเช่นเดียวกัน 

1. ห้องจ่ายยาในโรงพยาบาลทั้งห้อง
จ่ายยานอก ห้องจ่ายยาในไม่มีการใช้
ถุงพลาสติกใส่ยา 100% โดยจะมี
การใช้ถุงผ้าใส่ยาทดแทน โดยผู้ป่วย
นอกนำถุงผ้ามาจากบ้าน ในระหว่าง 
ดำเนินการตามโครงการพบว่ามีผู้มา
บริจาคถุงผา้ จำนวน 11,288 ถุง 
และห้องจ่ายยามีการแจกถุงผ้าใสย่า
ได้ 5,637 ถุง ยังมีถุงผ้าใส่ยาไว้แจก
ได้อีก 5,651 ถุง  
2. คลินิก ARV, TB ไม่ใช้ถุงใส่ยา 
100% ผู้ป่วยจะนำยาใส่กระเป๋า
เพราะยาน้อย กรณีที่ยาเยอะผู้ป่วย
จะนำถุงผ้ามาใสย่า  
3. คลินิกจิตเวชไม่ใช้ถุงใส่ยา 100% 
ผู้ป่วยจะนำยาใส่กระเป๋าเพราะยา
น้อย กรณีที่ยาเยอะผู้ป่วยจะนำถุงผ้า
มาใส่ยา  
4. ร้านค้าในโรงพยาบาล รวมทั้งร้าน 
7-11 มีการสอบถามลูกค้าก่อนจ่าย
ถุงใส่ของ และหลอดกินน้ำ  

ยังไม่สามารถบริหาร
จัดการให้ร้านค้าทุก
ร้านค้า ไม่ใช้ถุงใส่ของได้ 
100% รวมทั้งยังไม่ได้
จัดทำมาตรการงดไม่ให้
เจ้าหน้าที่นำถุงพลาสติก
ภายนอกเข้ามาใน
โรงพยาบาลได้ 100% 
เนื่องจากยังมีประชาชน 
และเจ้าหน้าที่บางคนยัง
ไม่ตระหนัก และมีความ
เคยชินยึดติดกับความ
สะดวกสบาย  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 4 มาตรการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัด : สมุทรสงคราม เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 23 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สาวิตรี รักศาสตร์ โทรศัพท์ : 0922597926 อีเมล์ : svtaom@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. นายแพทย์สุทธิพงษ์ ศิริมัย โทรศัพท์ : 0818578344 อีเมล์ : Suttipong1@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก งบประมาณ : 299380 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ทบทวนและนำข้อเสนอแนะจากการไป
ศึกษาดูงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด่านหน้า และคณะกรรมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาระบบบริการ และ
นำเรียนเสนอผู้บริหารโรงพยาบาล 

ม.ค 2560 -เป็นโครงการที่ทีมด้านหน้า 
(FL) ดำเนินงานต่อเนื่องร่วมกับ
ทีมอื่นๆ โดยเฉพาะคกก. 
สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล (ENV) 
โดยจะมีการนัดประชุมเพื่อ
แก้ปัญหา/พัฒนาระบบงาน
เดือนละ 1 ครั้ง 

- ไม่มี ไม่มี 

2 ออกแบบระบบการพัฒนาระบบบริการ
ด่านหน้าโดยนำหลักการ Lean มาใช้ลด
ขั้นตอนในระบบบริการและลดระยะเวลา
รอคอย มีการพัฒนาระบบบัตรคิวเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เพิ่มจานวนบุคลากร
เพื่อให้บริการได้เพียงพอความต้องการและ

ม.ค.2560-ปัจจบุัน -อยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยใช้ 
IT มาช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ใช้ระบบ 
EMR/ไม่ใช้ OPD Card ใน
แผนกผู้ป่วยนอกได้ 80% 

-มีการ Scan ข้อมูลผิดพลาด/
ไม่ครบถ้วน คนไข้ Visit บาง
รายไม่มีข้อมูล บางภาพที่แส
กนเสีย จาง ไม่ชัด  

คกก. IT พัฒนาโดยการนำระบบ 
EMR และระบบเรียกคิวอัตโนมัติ
มาใช้ จำนวน 16 หน่วยงานใน
จุดบริการด่านหน้าได้ 100%  

-ระบบ EMR ข้อมูลที่สแกนเข้า
ระบบไม่ครบถ้วน มีซ้ำซ้อน 
และผิดคน - ระบบคิวยังเป็น
กระดาษให้ผู้ป่วย และใช้
เรียกชื่อ ยังไม่มีจอแสดงสถานะ
คิว ทั้ง2 ประเด็นนี้ โรงพยาบาล
ต้องพัฒนาต่อไป  
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มีการจัดอบรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการ
สู่ความเป็นเลิศแก่บุคคลากร  

3 -มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารสุขภาพของ
ประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั้ง
ภายในและภายนอก รพ.  
-ปรับปรุงบริการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ภายนอก เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
เคเบิ้ลทีวี website ของรพ. แผ่นพับ
ใบปลิว ส่วนภายใน คือ เสียงตามสาย 
spot ข่าว แผ่นพับใบปลิว 

ก.พ.2560-ปัจจบุัน -ประสานงานร่วมกับทีมชุมชน/
ภาคีเครือข่าย เน้นการส่งเสริม
สุขภาพให้บริการเชิงรุก มีการ
ใช้รถ X-ray และออกหน่วย
เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพ
ข้าราชการตามหน่วยงาน 
ประชาชนตามสถาน
ประกอบการ และในชุมชน โดย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวอนามัย
รวมจำนวน 12 ครั้ง ได้
ผู้รับบริการทั้งหมด 2,710 คน 

-  ในป ี2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) -
มีการให้บริการเชิงรุกที่เห็น
ผลลัพธ์ชัดเจนและเพิ่มรายได้ให้
โรงพยาบาล เช่น กลุ่มงานอาชีวอ
นามัยออกหน่วยตรวจสุขภาพ
พนักงานในโรงงาน 2,824 คน 
ข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ 1,126 
คน และสถานประกอบการทั้งไป 
323 คน -มีการใช้รถเอกซเรย์
เคลื่อนที่พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ออกให้บริการในโรงงาน สถาน
ประกอบการ แหล่งชุมชนตามที่ 
รพสต นัดหมาย มีจำนวน
ผู้รับบริการ 9,887 คน  

เจ้าหน้าที่ที่ออกให้บิการเชิงรุกมี
น้อย เนื่องจากภาระงานภายใน
โรงพยาบาลมีมากกว่า และยัง
ต้องอาศัยความร่วมมือของ
ชุมชน/อสม ช่วยในการคัดกรอง
เบื้องต้นด้วย 

4 -จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่อาคารอิศร
สุนทรชั้น 1 ในเวลาราชการสามารถโทร
เบอร์ 034-723044-9 ต่อ 2902 นอก
เวลาราชการ โทร. 1669 
-มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทีมไกล่
เกลี่ยให้ข้อมูลผู้รับบริการและให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 
-กรณีเกิดข้อร้องเรียนหน่วยงานที่พบเรื่อง
ร้องเรียนจะรายงาน Incident Report ไป
ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
พิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนในเบื้องต้น

ก.พ.2560-ปัจจบุัน -พบมีข้อร้องเรียนเข้ามาในศูนย์
ร้องเรียน จำนวน 21 เรื่อง 
และมีจำนวน 7 เรื่องที่ต้องต้อง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการไกล่
เกลี่ย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
ระบบการดูแลรักษา 

-  ในป ี2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) 
พบข้อร้องเรียนทั้งหมด 42 เรื่อง 
และมีจำนวน 12 เรื่องต้องนำเข้า
ที่ประชุมคระกรรมการไกล่เกลี่ย 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องระบบ
การดูแลรักษา 

ไม่มี 
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ว่าเป็นเรื่องที่สมควรดำเนินการต่อไปเพื่อ
การแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อส่งต่อข้อมูลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และทำ RCA ค้นหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา จัดการแก้ไขและวาง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 

5 -มีการปรับปรุงบริการ ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยเปิดศูนย์บริการครบวงจร 
(One Stop Service Center) โดย
ให้บริการตรวจสุขภาพต่างด้าว และคลินิก
พิเศษบางคลินิก ตอบโจทย์การให้บริการ
เบ็ดเสร็จในที่เดียว เพื่อลดขั้นตอน การ
เดินทาง ระยะเวลารอคอยและลด
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้มารับบริการ มีการให้บริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพกับผู้มารับบริการที่
ต้องการตรวจสุขภาพ ประจำปี โดยมีการ
ให้บริการเชิงรุก ออกตรวจตามหน่วยงาน
หรือส่วนราชการต่างๆ 

ก.พ.2560-ปัจจบุัน - มีจำนวนผู้มาตรวจสุขภาพต่าง
ด้าว 712 คน เฉลี่ย เดือนละ 
110-120 คน -ตรวจคลินิก
พิเศษนอกเวลา จำนวน 3,743 
คน/เดือน เฉลี่ยวันละ 120-
130 คน/วัน 

-มีแพทย์ออกตรวจนอกเวลา 
16.30-20.00 น. เพียงท่าน
เดียว บางครั้งมีผูร้ับบริการมา
ขอใบรับรองแพทย์ ใบ refer 
ทำให้แพทย์เสียเวลาในการ
เขียน ต้องตรวจเลยเวลา 
20.00 น. โรงพยาบาลต้อง
กำหนดกติกา ไม่เขียนใบส่งตัว 
และใบรับรองแพทย์เพื่อสมัคร
งาน โดยไม่เร่งด่วนจำเป็น 

ในป ี2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) มี
การให้บริการเชิงรุกที่เห็นผลลัพธ์
ชัดเจนและเพิ่มรายได้ให้
โรงพยาบาล เช่น กลุ่มงานอาชีวอ
นามัยออกหน่วยตรวจสุขภาพ
พนักงานในโรงงาน 2,824 คน 
ข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ 1,126 
คน และสถานประกอบการทั้งไป 
323 คน -สำหรับการให้บริการ
เชิงรุกในโรงพยาบาล มีการตรวจ
สุขภาพต่างด้าว จำนวน 1,125 
คน เฉลี่ยเดือนละ 110-120 
ราย 

เป็นช่วงที่พักในโครงการ One 
Stop Service ต่างด้าว จึงมีผู้ 
WI เข้ามารับบริการน้อย และ
เรามีการออกนอกพื้นที่ในเชิงรุก
มากขึ้น 

6 -มีนโยบายการเข้าถึงบริการได้ตลอดเวลา 
โดยมีแพทย์เชี่ยวชาญคอยดูแลผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
ในช่วงเวลา 08.00-16.00น. เปิด
ให้บริการคลินิกนอกเวลา 06.30-08.00 
น. และเวลา 16.30-20.00น. ใน
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดบริการเวลา 08.30-12.30น. และ

ก.พ.2560-ปัจจบุัน - มีอายุรแพทย์ และแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวออกตรวจ ที่
ตรวจในศูนย์สุขภาพชุมชนที่
เป็นเครือข่าย 3 แห่ง ในวัน
ราชการ จันทร์-ศุกร์ ครึ่งวัน 
ช่วง 08.30-12.30 น. จำนวน
ผู้รับบริการ วันละ 80-100 
คน ภาคบ่ายแพทย์จะออกเยี่ยม
บ้านกับทีมชุมชน 

- มีแพทย์เวชศาสตร์ 1 ท่าน 
ที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติด
เตียงที่บ้าน จะได้พบแพทย์ 
1-2 เดือน/ครั้ง 

(ต.ค.61-ก.ค.62) มีการให้บริการ
ภายนอกโรงพยาบาลเพื่อลดความ
แออัด ที่ ศสม./PCU/PCC 3 แห่ง
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวม 1,763 
ราย ดังนี้ - ศสม/PCC จำนวน 
399 - PCU พระครู จำนวน 
777 คน - PCU กวนอู จำนวน 
587 คน ซึ่งจะพบว่า เริ่มมีผู้มา

มีแพทย์เฉพาะทาง FM น้อยมี
เพียง 1 คน ที่ PCC ในอนาคต
ถ้ามีแพทย์ครบ ทั้ง 3 ศูนย์ 
น่าจะมีผู้ป่วยไปใช้บริการ
เพิ่มขึ้น จะช่วยลดความแออัด
ในโรงพยาบาลได้ 
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จัดแพทย์ออกตรวจในศูนย์สุขภาพชุมชนที่
เป็นเครือข่าย 3 แห่ง 

รับบริการมากขึ้น (ในปี 2561 
จะมีผู้มารับบริการ 1,701 คน  

7 -จัดสถานที่ให้บริการที่มีแสงสว่างเพียงพอ  
ตรวจวัด ความเข้มของแสงสว่างในการ
ทำงานและวิเคราะห์ผลไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ตาม กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2540 
ออกแบบ อาคารสำหรับผู้พิการ โดยมีทาง
ลาดสำหรับรถเข็น ห้องน้ำและที่จอดรถ
สำหรับผู้พิการ มีลิฟท์บริการจากชั้น 1 
และมีการจัดทำที่นั่งสาหรับพระภิกษุ 
ผู้สูงอายุ 

ก.พ.2560-ปัจจบุัน -ตรวจวัด ความเข้มของแสง
สว่างในการทำงาน ทั้งหมด 41 
หน่วยงาน โดยพบหน่วยงานที่มี
ความเสี่ยง 6 หน่วยงาน ได้
แก้ไขให้ได้ มาตรฐานแล้ว 5 
หน่วยงาน 

- คกก. ENV และงานอาชีวอนามัย 
ได้มีการสำรวจตรวจสถานที่
ให้บริการให้มีแสงสว่างเพียงพอ มี
การ ตรวจวัด ความเข้มของแสง
สว่างในการทำงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่รวมจำนวน 58 
หน่วยงาน พบหน่วยงานที่มีความ
เสี่ยง 17 หน่วยงานได้รับแก้ไขให้
ดีขึ้นหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้
มาตรฐานครบ 100%  

ไม่ได้มาตรฐาน 100% เพราะ 
ในบางจุดมีปัญหาด้าน
โครงสร้าง รอการปรับปรุงพื้นที่
ใช้งานใหม่ 

8 - จุดคัดกรองมีประชาสัมพันธ์ และ
พยาบาลคัดกรอง ประเมินความเร่งด่วน 
แยกประเภทผู้ป่วยและห้องตรวจ 
- จัดจุดบริการ ก่อนเข้าสู่บริการมีเพียงพอ
ให้การบริการสำหรับผู้รับบริการ คลินิกโรค
ไต เบาหวาน ผู้สูงอายุให้บริการโดยมี
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- จัดพื้นที่ในการจัดวางเอกสาร ข้างโต๊ะ
ตรวจได้เหมาะสม และสามารถให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว 
- จัดพื้นที่ทำงานตามหลักอาชีวอนามัย 
- จุดสำคัญที่อันตรายมีการออกแบบให้
ปลอดภัย มีป้ายเตือน สามารถมองเห็นได้

มีค2560-ปัจจบุัน -ในช่วง 6 เดือนที่มีการคัดกรอง 
ผู้ป่วยรวม 156,600 คนมี
ผู้ป่วยเร่งด่วนรวม 25,560 คน 
เฉลี่ยวันละ 142 คน คกก. 
สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล (ENV) 
ได้มีการจัดทำโครงการ 5ส.3ก 
ในทุกๆ วันศุกร์ ตอนบ่าย เพื่อ
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของ
โรงพยาบาล 

-มีการคัดกรองผิดพลาด 
เนื่องจากมีผู้รับบริการวันละ 
800-900 คน ในช่วงเดือน
ตุลาคม 61 มีผู้ป่วยเกิด
ปัญหาอาการทรุดลง Cardiac 
arrest ต้องย้ายเข้า ER 
ฉุกเฉิน  

โรงพยาบาลได้รับมอบประ
ประกาศนียบัตร GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับดีมาก 
Plus ของเขต 5 ในการประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 
ครั้งที่ 8/2562 ในวันที่ 26 ส.ค. 
62 

-ปัจจุบันมีผู้รับบริการที่แผนก
ผู้ป่วยนอกจำนวนมากเฉลี่ยวัน
ละ 1,771 คน ระดับความพึง
พอใจโดยรวม ประมาณ 
76.40 % มีข้อแนะนำจาก
ผู้รับบริการในเรื่องความไม่
เพียงพอของอาคารสถานที่ 
(OPD คับแคบ) จำนวนห้องน้ำ 
เปลนั่ง เปลนอน และเก้าอี้นั่งรอ
น้อย  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ชัดเจน ในจุดความเสี่ยงที่ทำให้เกิด
อันตราย 
- จัดให้ผู้มารับบริการ ได้รับบริการด้วย
ความ พร้อม เช่น เก้าอี้รอตรวจที่เพียงพอ 
น้ำดื่มสะอาดจัดชั้นวางหนังสือไว้บริการ
ขณะรอตรวจ มีบริการน้ำดื่มสมุนไพร 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
- จัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
มีผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นบริการที่ชัดเจน 
คอยดูแลความสะอาด โดยเฉพาะชั้นที่มีผู้
มารับบริการเป็นจำนวนมากจะมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลความสะอาด 
- มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayใน
วันสำคัญต่างๆ และมีการประกวดห้องน้า
สะอาด 

9 - มีการจัดระบบคิวตั้งแต่แรกรับที่จุดคัด
กรอง และเพื่อประเมินผู้รับบริการที่
ต้องการ 
การดูแลที่เร่งด่วน จัดให้มีระบบคิวหน้า
ห้องตรวจในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และ
ระบบจองห้องพิเศษ 
- จุดคัดกรองผู้ป่วย ในการบริการผู้ป่วย
นอกจัดให้มีการอานวยความสะดวกในช่วง
ผู้รับบริการเป็นจานวนมาก มีเจ้าหน้าที่
คอยให้คำแนะนำ ทั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และพยาบาลผู้รับผิดชอบ 
เพื่อความสะดวกและเพื่อประเมินความ
เร่งด่วนของผู้รับบริการ เพื่อลดระยะเวลา
การรอคอย และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

ปรับปรุงใหม่ มีค2560-
ปัจจุบัน 

-อยู่ในระหว่างการพัฒนา และ
เก็บข้อมูล  

- นำระบบ EMR และการเรียกคิว
อัตโนมัติมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนใน
การให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ
รู้สึกมั่นใจว่าไม่ถูดแซงคิว  

ยังพบปัญหา -ระบบ EMR 
ข้อมูลที่สแกนเข้าระบบไม่
ครบถ้วน มีซ้ำซ้อน และผิดคน - 
ระบบคิวยังเป็นกระดาษให้
ผู้ป่วย และใช้เรียกชื่อ ยังไม่มีจอ
แสดงสถานะคิว ทั้ง2 ประเด็นนี ้
โรงพยาบาลต้องพัฒนาต่อไป 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 
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ปัญหา/อุปสรรค 

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับ
บริการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มารับบริการเข้าใจ
ขั้นตอนบริการ 
- จัดช่องทางการติดต่อไว้ให้ชัดเจนโดย
กำหนดผู้รับผิดชอบ แต่ละจุดบริการ ตั้งแต่
จุดคัดกรอง จุดก่อนบริการ และจุดบริการ 
มีการจัดทำเบอร์โทรศัพท์ ในใบนัดที่
ชัดเจน โดยใช้ระบบ IT เพื่อจัดระบบ
บริการ 

10 - ทุกหน่วยงานจัดทำหรือปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบัติ (PR) ของหน่วยงานให้ทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ/
กระบวนการทำงาน และมีการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
- จัดให้มีประชาสัมพันธ์ จิตอาสา ทีม
ต้อนรับ ผู้มารับบริการตั้งแต่ เริ่มเข้ามาใน
เขต รพ. 
- จัดให้มีระบบส่งข้อมูลและระบบประกัน
เวลาในการบริการ เช่น ผู้ป่วยส่งตรวจแลว้
ไม่มีการซักประวัติภายใน 30 นาที จะต้อง
มีกระบวนการจัดการติดตาม ประเมิน
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้รับบริการ 
- เริ่มให้บริการทำบัตรใหม่ทางLineกับ
ศูนย์บริการชุมชนของรพ.ทั้ง 3 แห่ง และ
รพ.สต. เพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการใน
รพ.สาหรับผู้ป่วยรายใหม่ และถ้าเป็น

ปรับปรุงใหม่ มีค2560-
ปัจจุบัน 

-มีระบบ Fast track ผู้ป่วย 3 
โรค คือ Stroke, STEMI และ 
Sepsis อย่างเป็นรูปธรรม ที่
เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด 

-ยังทำได้ไม่ดีพอ ต้องมีการ
พัฒนาต่อเรื่อยๆ 

ผลงานในการดูแลผู้ป่วยตาม
ตัวชี้วัดเข็มมุ่งโรงพยาบาล ใน โรค 
3S (Sepsis, STEMI, Stroke) มี
การจัดทำเป็น Fast Track พบว่า
แนวโน้มอัตราความสำเร็จในการ
ดูแลรักษาดีขึ้น เช่น อัตราผู้ป่วย 
STEMI ได้รับ Thrombolytic 
Agent (SK) ปี 2561 ได้ 84.78 
% และปี 2562 (ต.ค.61-ก.ค.
61) 83.67 % อัตราการตาย 
12.6 % -อัตราผู้ป่วย Stroke 
ได้รับ Thrombolytic Agent (rt-
PA) ปี 2561 ได้ 80.95 % 
อัตราการตาย 12.57 % และปี 
2562 (ต.ค.61-ก.ค.61) 
77.78 % แต่อัตราการตาย 
ลดลง 9.89 % -อัตราการตายใน
กลุ่มผู้ป่วย Sepsis ปี 2561 
เท่ากับ 35.34 % และปี 2562 

ปัญหาตัวเลขไม่ดีขึ้นจัดเจนเป็น
เพราะโรงพยาบาลมีจำนวน
ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น เป็น
สังคมผู้สูงอายุถึง 23 % 
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ผู้ป่วยรายเก่า สามารถยื่นบัตรประชาชน 
และรับบริการได้ทันที มีการพัฒนาระบบ
สมาทการ์ดรีดเดอร์ ในการทำประวัติผู้ป่วย
รายใหม่ 
- จัดให้มีการยื่นขอประวัติการรักษา และ
ยื่นใบเคลมประกันในการรักษาพยาบาล 

(ต.ค.61-ก.ค.61) 10 เดือน 
35.77 %  

11 กำหนดเวลาการพักและการเข้าปฏิบัติงาน
ให้เหลื่อมเวลาเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการ เช่นห้องเวชระเบียน ศูนย์เปล 
รักษาความปลอดภัย ห้องชันสูตรโรค ห้อง
จ่ายยา ห้องเก็บเงิน และจัดให้มีเวลาพัก 
11.00น. 12.00น.และ 13.00น. และมี
เจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงานเวลา 6.30น. เพื่อ
ให้บริการผู้มารับบริการที่เดินทางมาก่อน
เวลาราชการ 
- มีระบบการติดตามอาการผู้ป่วยกรณี
ปฏิเสธการ admit โดยการโทรศัพท์
สอบถามอาการพร้อมให้คำแนะนำ 

ปรับปรุงใหม่ มีค2560-
ปัจจุบัน 

-เจ้าหน้าทุกคนพึงพอใจ ปฏิบัติ
ตามกติกาได้อย่างมีความสุข 

- ในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.
61-23 ส.ค.62) แผนก ER มี
ระบบการติดตามอาการผู้ป่วย
กรณีปฏิเสธการ admit โดยการ
โทรศัพท์สอบถามอาการพร้อมให้
คำแนะนำจำนวน 55 ราย ส่วน
ใหญ่ได้รับคำตอบว่า สบายดี 46 
คน 

มีจำนวน 9 คนที่ไม่รับโทรศัพท์ 

12 -บริการทำบัตรใหม่ทาง Line 
Application 
-จัดสถานบริการ PCU 3 แห่งเพื่อบริการ
ผู้ป่วยในชุมชนใกล้บ้านโดยไม่ต้องเดินทาง
มาโรงพยาบาล 
-บริการแผนไทยนอกเวลาราชการทุกวัน
อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี เวลา16.00-20.00
น. 
-บริการกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ
ทุกวัน เวลา16.00-20.00น. 

ปรับปรุงใหม่ มีค2560-
ปัจจุบัน 

-มีเจ้าหน้าที่แผนไทย ออก
ให้บริการใน PCU 3 แห่ง 
จำนวน 14 คน ให้บริการผู้ป่วย
วันละประมาณ 40 คน เฉลี่ย
นวดได้ 3-4 คน/เจ้าหน้าที่ 1 
คน -ส่วนในโรงพยาบาลมี
เจ้าหน้าที่แผนไทย 16 คน 
ให้บริการผู้ป่วยได้วันละ 90 
คน เฉลี่ยวันละ 5-6 คน (รวม
บริการนอกเวลา 16.30-

- -บริการแผนไทยทั้งในเวลาและ
นอกเวลาราชการ ในปี 2561 
จำนวน 1,872 คน และปี 
2562 (ต.ค.61-ก.ค.61) 10 
เดือน จำนวน 1,685 คน -
บริการกายภาพบำบัดทั้งในเวลา
และนอกเวลาราชการ ในปี 
2561 จำนวน 2,198 คน และ
ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ค.61) 10 
เดือน จำนวน 2,368 คน 

แผนกกายภาพบำบัดมี
ผู้รับบริการจำนวนมากขึ้น แต่
นักกายภาพยังขาดแคลน ไม่
ครบตามกรอบ FTE เนื่องจาก
ปัจจุบันต้องออกให้บริการเชิง
รุกในชุมชนด้วย 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00น. 
-รพ.มีระบบฐานข้อมูลเดียวกัน (HOMC) 
สำหรับให้บริการทุกจุดบริการ เช่น งานออ
เลข refer เข้า/ออก , ลงข้อมูลพื้นฐาน ดู
ผลเอกซเรย์ on line ได้ทุกจุดบริการทั้ง 
OPD และIPD โดยระบบ PAC 

20.00) ในวันจันทร์-พฤหัสบดี
ด้วย 

13 - จัดตั้ง One stop clinic ในคลินิกผู้ป่วย
ARV (ARV Clinic) คลินิกนิรนาม เป็นต้น 
โดยให้บริการตั้งแต่ลงทะเบียน ตรวจสอบ
สิทธิ์การรักษา ตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา
และรับยา เพื่อลดความแออัด ลด
ระยะเวลารอคอย และมีความเป็นส่วนตัว
เพื่อรักษาความลับตามสิทธิของผู้รับบริการ 
- พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอร์นิค 
(Electrical Medical Record : EMR) 
เพื่อลดการสูญหายของข้อมูล เพิ่มการ
สื่อสารได้รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้องและลด
ระยะเวลารอคอย 
- พัฒนาระบบคิวเพื่อเพิ่มความโปร่งใสใน
การ ให้บริการ และลดความแออัดของผู้มา
ใช้บริการ 

พัฒนาระบบ มีค2560-
ปัจจุบัน 

-มีผู้มารับบริการในคลินิกผู้ป่วย 
ARV (ARV Clinic) คลินิก        
นิรนาม รวม 789 คน โดย
ให้บริการได้สัปดาห์ละครั้งในวัน
พุธ มีผู้มารับบริการครั้งละ 80-
100 คน -ให้คำปรึกษารายใหม่ 
10-20 คน/เดือน รวมทั้ง
ข้อมูลอาการ การใช้ยา การแพ้
ยาจากเภสัชกร  

-จัดระบบเป็น One Stop 
Service และมีการให้ข้อมูล
ผู้ป่วยเรื่อง Precaution 
แล้วแต่ผู้ป่วย ไม่ค่อยปฏิบัติ
ตาม 

- จำนวนผู้ป่วย ARV (ARV 
Clinic) คลินิกนิรนาม 2561 
จำนวน 4,200 คน และปี 
2562 (ต.ค.61-ก.ค.61) 10 
เดือน จำนวน 3,776 คน - 
จำนวนผู้ป่วย TB (TB Clinic) ปี 
2561 จำนวน 6,141 คน และ
ปี 2562 (ต.ค.61-ก.ค.61) 10 
เดือน จำนวน 1,969 คน 

กลุ่มผู้ป่วย TB ยังมีปัญหาเรื่อง
การคัดกรอง เนื่องจาก ขาดยา 
ขาดนัด ย้ายที่อยู่ และส่วนใหญ่
พบในกลุ่มต่างด้าว ซึ่งย้ายที่อยู่
บ่อย  

14 -มีระบบ การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาประเด็นที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาสามารถจัดการได้ทันที 
-ทีมบริหารมีการตรวจเยี่ยมเพื่อค้นหา
ปัญหาและนำมาปรับปรุงแก้ไข 
-จัดหาพื้นที่จอดรถให้ผู้มารับบริการ 

ดำเนินงานมาต่อเนื่อง-ปัจจุบัน - - -ในด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
ดีมาก ได้รางวัลสุดยอดซ้อม 
โรงพยาบาลสะอาด การระบาย
อากาศดีไม่มีกลิ่นอับ 

สถานที่ด่านหน้า OPD ต่างๆ คับ
แคบ เน ื ่องจากมีผ ู ้ ร ับบร ิการ
เพิ ่มขึ ้น บริบทเป็นจังหวัดเล็ก  ๆ
โรงพยาบาลอยู่ใกล้ ประชาชนจึงมี
ความสะดวกในการมาโรงพยาบาล
เพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง -18 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัด : สมุทรสาคร เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย วิทวัส บุญตัน โทรศัพท์ : 034119990 ต่อ 5544 อีเมล์ : wittawat_boontan@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง กนกวรรณ อัตเศรณีย์ โทรศัพท์ : 034470750 อีเมล์ : Kanokwan.mam@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระบบโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ2562 งบประมาณ : 178360 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ 

ต.ค.61 จัดทำโครงการเดือน 
พฤศจิกายน 61  

- จัดทำโครงการเดือน
พฤศจิกายน 2561  

ไม่มี 

2 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ
ประสานงานเจ้าหน้าที่ รพ. 

พ.ย.61 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 

- วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 

เจ้าหน้าที่บางท่าน ลืมระบบ
การใช้งาน 

3 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระบบ
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 
ปีงบประมาณ 2562 

พ.ย.61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 
12-14 พฤศจิกายน 2561 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แจ้งเวียนคู่มือการใช้งาน
เพิ่มเติม วันที่ 23-24 มกราคม 
2562  

ไม่มี  

4 ประเมินผลสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร ม.ค.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ - เจ้าหน้าที่ให้ระบบการจองห้อง
ประชุมเยอะขึ้น  

ไม่มี  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง



 

658                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัด : สมุทรสาคร เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 20 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง กนกวรรณ อัตเศรณีย์ โทรศัพท์ : 034470750 อีเมล์ : Kanokwan.mam@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง กนกวรรณ อัตเศรณีย์ โทรศัพท์ : 034470750 อีเมล์ : Kanokwan.mam@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพบริการงานผูป้่วยนอกเพื่อลดระยะเวลารอคอย งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ปรับปรุงด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
-ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา 
-กรณีมีผู้รับบริการรอจำนวนมาก จัด
แพทย์ลงตรวจเสริม 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 
กันยายน พ.ศ.2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - -มีระบบประสานแพทย์ เมื่อเวลาออก
ตรวจคลาดเคลื่อน -มีระบบจัดแพทย์
เสริม เมื่อผู้ป่วยรอตรวจนาน มากกว่า 
30 คน -จัดบริการตรวจรักษาผู้ป่วย
ทั่วไปนอกเวลาราชการ จำนวน 2-4 
ห้อง เวลา 16.00 - 22.00 น. ในวัน
ราชการ และ เวลา 08.00 – 22.00 
น. ในวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ -จัดบริการตรวจรักษาผู้ป่วย
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ณ ห้อง
ฉุกเฉิน แยกเฉพาะจากห้องตรวจอื่นๆ  

-ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่มาไม่
ตรงเวลา ได้พูดคุยเป็นการ
ส่วนตัว และการจัดแพทย์เสริม
บางครั้งไม่สามารถจัดแพทย์
เสริมได้ หรือมีความล่าช้า
เนื่องจากติดภารกิจที่รับผิดชอบ
โดยตรงอยู่  

2 ปรับปรุงเรื่องระบบงาน 
-จัดให้มีคลินิกพิเศษบริการแบบ One 
Stop Service ได้แก่ คลินิกวัณโรค คลินิก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 
กันยายน พ.ศ.2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - -ดำเนินการคลินิกพิเศษ บริการแบบ 
One Stop Service มีการจัดระบบfast 
track CKD clinic ห้องยาจะคีย์ยาจาก

-สถานที่ตั้งของคลินิกคับแคบ 
อยู่ระหว่างรอย้ายสถานที่ใหม่ -
พบว่าผู้ป่วยบางท่านจะมาก่อน
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตะวันส่องใจ คลินิก CKD 
-เพิ่มช่องออกบัตรรับบริการช่วงเวลา
เร่งด่วนและจัดช่องบริการสำหรับผู้สูงอายุ 
70 ปี ขึ้นไป 
-เพิ่มจุดวัดความดันโลหิต ด้วยเครื่องวัด
ความดันโลหิตอัตโนมัติ และมีจิตอาสาช่วย
อำนวยการ 
-มีช่องทางด่วนสำหรับผู้รับบริการ ที่มียา
น้อยกว่า 5 รายการ/ผู้ป่วยประกันสังคม 
-มีช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยนัดตรวจ 
LAB/X-ray โดยสามารถยื่นบัตรแล้วไป
ตรวจ LAB ได้เลย 
-ผู้รับบริการที่ขอใบรับรองแพทย์ มีการ
ตรวจพิเศษ เช่น เจาะเลือด X-ray 
พยาบาลจะดำเนินการส่งตรวจให้ก่อน เมื่อ
ได้รับผลแล้วจึงสง่พบแพทย์ 
-ปรับปรุงด้านการส่งต่อที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถดูแล
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
สูง เบาหวาน ในกลุ่มที่มีอาการคงที่ได้ 
และมีการจัดทีมสหสาขาวิชาชีพ ออก
ให้บริการร่วมกันที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ภายใต้การดูแลและยา
มาตราฐานเดียวกัน 
-มีการนัดเหลื่อมเวลาในแต่ละคลินิก โดย
นัดเป็นช่วงเวลา 

ห้องตรวจและonline มาที่ห้องยานอก
และพิมพ์ฉลากยารอไว้เลย จากนั้น
ผู้ป่วยจะถือใบสั่งยามายื่นที่ห้อง และรอ
รับยาได้เลยบริเวณช่องยา fast track ที่
เตรียมไว้บริเวณห้องยาชั้น1 ARV 
clinic ผู้ป่วยมายื่นใบสั่งยาที่ช่อง fast 
track ที่เตรียมไว้บริเวณห้องยาชั้น1ซึ่ง
แยกจากระบบจ่ายยาปกติ คือแยกการ
คีย์ ,จัด,จ่ายยา เป็นเส้นทางพิเศษ ที่
รวดเร็ว และมีการบริบาลเฉพาะโรค
มากขึ้น ส่วน TB clinic เราจัดบริการ
เป็น คีย์ จัด จ่ายยา ณ จุดตรวจโรค 
และถ้ามียาบางตัวนอกเหนือจากยาที่
เตรียมไว้ จะให้เจ้าหน้าที่จัดยามารับที่
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก(24.00-8.00น.) 
และมีช่องออกบัตรแยกเฉพาะสำหรับ 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ และผู้
พิการ -จุดวัดความดันโลหิต เพิ่มจำนวน
เครื่องวัดความดันโลหิต และมีจิตอาสา
ประจำจุดวัด นอกจากนี้ยังมีแผนเพิ่ม
จำนวนเครื่องวัดความดันในปีต่อไป -มี
ช่องทางด่วน สำหรับผู้มียาน้อยกว่า 5 
รายการ และใช้เป็นช่องที่จ่ายยาในราย
ที่เป็นประกันสังคมร่วมด้วย -กรณีการ
เจาะLab/X-ray เมื่อผู้รับบริการมายื่น
บัตรตามนัดที่แผนกเวชระเบียน 
สามารถไปตรวจLab/X-ray ได้เลย ไม่
ต้องรอแพทย์สั่ง และกำลังเพิ่มช่องทาง
รับริการตามเวลา ซึ่งจะเริ่มใช้ ในเดือน

เวลานัดเป็นเวลานานเกิน ทำให้
ผู้ป่วยรอคอยนาน 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตุลาคม 2562 -กรณีมาตรวจร่างกาย
เพื่อสมัครงาน พยาบาลจะส่งไปตรวจได้
ก่อน เช่น ตรวจการได้ยิน ตรวจ
สมรรถภาพปอด และ X-ray -กรณีส่ง
ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล จะให้ผู้ป่วยถือใบส่งตัวไป
ในวันที่นัด และพยาบาลประจำคลินิก 
จะแจ้งไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ที่จะส่งไปทุกครั้งเพื่อทราบ
ล่วงหน้า -ระบบการนัดจะนัดเป็น
ช่วงเวลาในแต่ละคลินิก  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างดำเนินการ 



 

661                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ จังหวัด : สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุวิพรรณ มาปู่ โทรศัพท์ : 035531077 อีเมล์ : somdej17@spo.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ชัยชาญ โพธิ์แจ่ม โทรศัพท์ : 0854296154 อีเมล์ : chaicpc@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาและจัดบริการเชิงรุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (ต่อเนื่อง) งบประมาณ : 34400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เรียบร้อย เรียบร้อย เรียบร้อย ไม่มี 

2 จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เรียบร้อย เรียบร้อย เรียบร้อย ไม่มี 

3 ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เรียบร้อย เรียบร้อย เรียบร้อย ไม่มี 

4 จัดทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร 
นักวิชาการสาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณภาพตามความเหมาะสม 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เรียบร้อย เรียบร้อย เรียบร้อย ไม่มี 

5 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการ
ดำเนินงานรักษาพยาบาลให้เพียงพอ 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เรียบร้อย เรียบร้อย เรียบร้อย ไม่มี 

6 ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ยอดผู้รับบริการ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61-
ก.พ.62 รวม 3 PCU จำนวน 
3,155 ครั้ง 

เรียบร้อย ยอดผู้รับบริการเดือน มี.ค.62-ส.ค.
62 รวม 3 PCU จำนวน 3,445 
ครั้ง ยอดรวม 11 เดือน 6,600 ครั้ง 

ไม่มี 

7 บริการให้คำปรึกษาและส่งต่อในกลุ่มผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่โรงพยาบาลสมเด็จ

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยอดเดือน มี.ค.62-ส.ค.62 จำนวน 
131 ราย 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

พระสังฆราช องค์ที่ 17 เพื่อให้รับบริการที่
ถูกต้องเหมาะสม 

8 สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการทุก 6 เดือน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน พ.ค.62 ความพึ่งพอใจผู้ป่วย
นอกเท่ากับ 89.12% 

ไม่มี 

9 นิเทศติดตามประเมินผลโดยทีมพัฒนาคุณภาพ
ปีละ 2 ครั้ง 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการนิเทศติดตามประเมินผลโดย
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายในและ
ทีมนิเทศจากภายนอก 

ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก
เฉลี่ย เดือน ต.ค.61-มี.ค.62 
เท่ากับ 118 นาที ระยะเวลา
รอคอยเฉลี่ย เม.ย.62-ส.ค.62 
เท่ากับ 133 นาที เพิ่มขึ้น 
15 นาทีเนื่องจาก 
โรงพยาบาลมีการก่อสร้าง
อาคารวินิจฉัย โรค ผ่าตัดและ
ผู้ป่วยหนัก 5 ชั้นแทนอาคาร
ผู้ป่วยนอกเดิมทำให้ต้องย้าย
หน่วยงานผู้ป่วยนอกบางส่วน
ไปยังอาคารชั่วคราว ตั้งแต่
วันที่ 11 ก.พ. 62 และอยู่
ระหว่างปรับปรุงสถานที่ให้
สามารถรองรับการให้บริการ
ผู้ป่วยนอกได้อย่างรวดเร็ว 
และยังจัดทำโครงการพัฒนา
และจัดบริการเชิงรุก ที่รพ.สต.
เครือข่ายโรงพยาบาล 3 แห่ง
เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยที่
เข้ามารับบริการใน
โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง -15 นาที 



 

663                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ จังหวัด : สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ : 5 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชัยชาญ โพธิ์แจ่ม โทรศัพท์ : 035531077 อีเมล์ : somdej17@spo.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ชัยชาญ โพธิ์แจ่ม โทรศัพท์ : 0854296154 อีเมล์ : chaicpc@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ : 63900 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตการใช้
งานโปรแกรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่มีการใช้งานระบบ e saraban 

ต.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว ไม่มี 

3 ขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรม พ.ย. 61 - ก.พ. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไม่มีราคา
กลาง ต้องให้ ICT กระทรวงฯให้
ความเห็นชอบก่อน 

เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งโปรแกรมและ
เริ่มใช้งานโปรแกรมเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 

ไม่มี 

4 ติดตั้งโปรแกรม อบรมผู้ใช้งาน ทดลองใช้
งานและปรับแก้ไข 

ก.พ.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ รอจัดซื้อโปรแกรม เรียบร้อยแล้ว จัดอบรมการใช้งาน
โปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหาร วันที่ 13-14 มิถุนายน 
2562 

โปรแกรมบางส่วนยังไม่สามารถใช้
งานได้ ต้องปรับแต่ง เริ่มใช้งาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 



 

664                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 เริ่มใช้งานโปรแกรม e saraban มี.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ รอจัดซื้อโปรแกรม เรียบร้อยแล้วเริ่มใช้งานโปรแกรม 
1 กรกฎาคม 2562 

มีคำแนะนำจากผู้ใช้งานและ
ดำเนินการปรับแต่งโปรแกรมโดย
ผู้พัฒนาโปรแกรมตลอดเวลา 

6 ประเมินผลการดำเนินงานและทบทวนการ
ใช้งาน 

มิ.ย. 62 และ ก.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ รอจัดซื้อโปรแกรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับความ
พึ่งพอใจ 87 % 

มีการประชุมติดตามประเมินผล
การใช้งานและแก้ไขโปรแกรมโดย
ผู้พัฒนาเดือนละ 2 ครั้ง โปรแกรม
ทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
สืบค้นได้ง่าย สามารถจัดการได้ทุก
ที่ ทุกเวลา ในส่วนของเอกสาร
ทางด้านการเงิน และพัสดุ ยังไม่
สามารถใช้งานได้เนื่องจากยังไม่มี
ระเบียบรองรับ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

665                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัด : ชลบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 29 ธันวาคม 2561 รอบ 6 เดือน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 24 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง กรชนก สหเจนสีดา โทรศัพท์ : 038-411551-2 ต่อ 5316 อีเมล์ : moo_2913@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง มีนตรา อุทริยะประสิทธิ์ โทรศัพท์ : 038-411551-2ต่อ182 อีเมล์ : moo_2913@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แยกขยะในโรงพยาบาลให้ถูกประเภท งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบดูแลการทิ้ง 
เคลื่อนย้าย และกำจัดขยะในโรงพยาบาล
ให้ถูกต้อง 

ต.ค.61 1 ต.ค. 62 มอบหมายทีม ENV 
รับผิดชอบดูแลการทิ้ง 
เคลื่อนย้ายขยะ 

ไม่มี มีคณะกรรมการแล้ว ไม่มี 

2 คณะทำงานจัดทำแนวทางการทิ้งขนย้าย 
และกำจัดขยะ ในโรงพยาบาล 

พ.ย.61 1-10 ต.ค.62 คณะทำงาน
ทบทวนและจัดทำแนวทาการ
ทิ้งขยะในรพ. 

ไม่มี มีแนวทางและใช้ในทุก
หน่วยงานของรพ. 

ไม่มี 

3 สื่อสาร/เผยแพร่แนวทางการทิ้งขนย้าย 
และกำจัดขยะ ในโรงพยาบาลที่ถูกต้อง 
ไปสู่บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  

พ.ย.-ธ.ค.61 15 ต.ค.62 เผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติให้บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

บุคลากรบางคนยังไม่รับทราบ
แนวทางที่กำหนด เนื่องจาก
ปฏิบัติงานเป็นเวร ทำให้การ
สื่อสารไม่ทั่วถึง 

สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกรับทราบ
แล้ว 

บุคลากรใหม่บางคนยังไม่ทราบ 

4 จัดหาถังขยะแยกประเภทไว้ตามจุดต่าง ๆ 
ในรพ. ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติกกล่องนม 
ถังขยะทั่วไป ถังขยะติดเชื้อถังขยะอันตราย 

พ.ย.-ธ.ค.61 1-30 พย.62 จัดหาถังขยะ
แยกประเภทตามจุดต่าง ๆ ใน
รพ. 

ไม่มี มีถังขยะในจุดต่าง ๆ ของรพ.
อย่างครอบคลุม 

ผู้รับบริการไม่แยกขยะตาม
ประเภท 



 

666                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 คณะทำงานเยี่ยมหน่วยงานเพื่อประเมิน
การทิ้ง เคลื่อนย้าย และกำจัดขยะ ว่า
เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดหรือไม่ 

ธ.ค.61-ก.ย.62 1-31 ธค. ทีมเยี่ยมประเมินการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

การรับรู้แนวทางปฏิบัติยังไม่
ทั่วถึง เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่
ทราบถึงแนวทางที่กำหนด 

คณะทำงานเยี่ยมหน่วยงานทุก 
1-3 เดือน 

ไม่มี 

6 คณะทำงานสุ่มตรวจสอบขยะในถังแยก
ประเภทที่โรงพักขยะใน รพ. เพื่อประเมิน
ความถูกต้องในการแยกขยะแต่ละประเภท 

ธ.ค.61-ก.ย.62 21-25 มค.62 สุ่มตรวจสอบ
ขยะในถังขยะตามจุดต่าง ๆ 
ของรพ. 

พบมีการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท
ทุกจุด 

มีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
ในการแยกขยะทุก 1-3 เดือน 

ไม่มี 

7 สะท้อนข้อมูลจากการเยี่ยมหน่วยงานและ
สุ่มประเมินการทิ้ง ขนย้าย และกำจัดขยะ
ให้หัวหน้างานรับทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการทุกเดือนเพื่อนำไปปรับปรุง 

ธ.ค.61-ก.ย.62 ยังไม่ได้ดำเนินการ ทีมงานติดภารกิจอื่นจึงยังไม่ได้
รวบรวมสรุปข้อมูลสะท้อนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่มีการ
แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน
หัวหน้างานแล้ว 

นำผลการสุ่มประเมินการทิ้ง
ขยะแจ้งให้หัวหน้างานทราบใน
ที่ประชุมคณะกรรมการรพ.ทุก 
3 เดือน 

บางหน่วยงานยังมีการแยกขยะ
ไม่ถูกต้อง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

667                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัด : ชลบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 29 ธันวาคม 2561 รอบ 6 เดือน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 24 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ธัชศรัณพร พรหมเศรณี โทรศัพท์ : 038-411551-2 ต่อ 408 อีเมล์ : moo_2913@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง มีนตรา อุทริยะประสิทธิ์ โทรศัพท์ : 038-411551-2ต่อ182 อีเมล์ : moo_2913@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 100000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบดูแลโครงการลด
ระยะเวลารอคอย 

ต.ค.61 มีคณะทำงานรับผิดชอบดูแล
โครงการชัดเจน 

ไม่มี มีคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ
ชัดเจน 

ไม่มี 

2 คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการ
บริการผู้ป่วยนอก เพื่อนำมาพิจารณา
แนวทางเพื่อลดระยะเวลารอคอย 

พ.ย.61 1-30 พ.ย.61 คณะทำงานร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ข้อมูลมีความซับซ้อน ทำให้ต้อง
ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ใน
การวางแผน 

ไม่มี 

3 นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการ
ทำงานที่สำคัญเพื่อลดระยะเวลารอคอยของ
ผู้รับบริการ 

พ.ย.61-ม.ค.62 มีการทำแอพแจ้งคิวตรวจและติด
จอทีวีเพื่อแสดงคิวตรวจ 

โปรแกรมที่พัฒนาเองยังมี
ข้อผิดพลาดอยู่ 

้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
กระบวนการ 

ต้องใช้เวลาในการเขียน
โปรแกรมสำหรับใช้งาน 

4 ปรับระบบงานบริการทุกขั้นตอนโดยใช้
หลักการ LEAN เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการ
ทำงาน/การบริการ 

พ.ย.61-ม.ค.62 วางแผนปรับระบบบริการบาง
ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก 

ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ คิด
หาแนวทาง และทดลองทำ 

มีการปรับระบบการบริการเพื่อลด
ขั้นตอน 

มีการปรับปรุงระบบงาน
หลายครั้งเพื่อให้เหมาะสม 
จึงต้องใช้เวลาในการ
ดำเนินการ 



 

668                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 ประเมินผลการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อปรับ
กลยุทธ์ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ก.พ.-ก.ย.62 ยังไม่ได้ดำเนินการ คณะทำงานทุกคนต้องรับผิดชอบ
งานประจำที่ทำอยู่มีจำนวนมาก 
ทำให้การประชุมไม่ต่อเนื่อง 

มีการประเมินผลการดำเนินการทุก 2 
เดือน เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาการรอคอยก่อนดำเนิน
โครงการ 120 นาที ระยะเวลาการ
รอคอยหลังดำเนินโครงการ 85 นาที 
ระยะเวลาการรอคอยลดลง 35 นาที 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 35 นาที 



 

669                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตราด จังหวัด : ตราด เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 31 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 31 กรกฎาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ธนภร ดีหลาย โทรศัพท์ : 09-5494-8643 อีเมล์ : chama2512@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง อันธิกา คะระวานิช โทรศัพท์ : 08 1887 5713 อีเมล์ : antikatrat18@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการแผนการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ทบทวนแผนก OPD และปัญหา
ระยะเวลารอคอย 

ต.ค. 61 ผลการทบทวนพัฒนาที่แผนก OPD ตา ไม่มี ดำเนินการแล้วรอบ 6 เดือน ไม่มี 

2 วางแผนร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ต.ค.61 ประชุมทีมคกก.ด่านหน้า เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 
จำนวน 3 ครั้ง คือธ.ค.61, ม.ค.61 และก.พ.62 

ไม่มี ดำเนินการแล้ว รอบ 6 เดือน ไม่มี 

3 ใช้เครื่องมือ Lean & ระบบ IT และลง
กิจกรรม SMC, OPD paperless, Que 
online, PCC 

ม.ค.-ก.พ. 62 1.สำรวจความคดิเห็นการเปิดคลินิก SMC 1 
ครั้ง 2. วางระบบ Less paper 3. Lean ห้อง
เตรียมตรวจตา  

ไม่มี ดำเนินการ Lean และ less paper ต่อเนื่อง  ไม่มี 

4 ติดตามประเมินผลรอบที่ 1 มี.ค. 62 สำรวจระยะเวลารอคอยรอบที่ 1 ตุลาคม 2561 ไม่มี สำรวจระยะเวลารอคอยรอบที่ 1 เดือนมี.ค.62 ผลระยะเวลารอคอย
จาก 269.34 นาที ลดลงเหลือ 260.47 นาที ลดลงไป 8.87 นาที 

ไม่มี 

5 ปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่อง เม.ย.-ก.ค. 62 ปรับปรุงระบบต่อเนื่อง ไม่มี ติดตามผลระยะเวลารอคอย ไม่มี 

6 ติดตามประเมินผลรอบที่ 2 ส.ค.62 สำรวจระยะเวลารอคอยรอบที่ 2 เดือนมี.ค.62 ไม่มี สำรวจระยะเวลารอคอยรอบที่ 3 เดือนมิ.ย.62 ผลระยะเวลารอ
คอยจาก 260.47 นาที ลดลงเหลือ 240.43 นาที ลดลงไป 
20.04 นาที  

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 29 นาที 



 

670                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตราด จังหวัด : ตราด เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 31 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย บุญเย็น หนูเล็ก โทรศพัท์ : 08 9919 8482 อีเมล์ : yen_noolek@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง อันธิกา คะระวานิช โทรศัพท์ : 08 1887 5713 อีเมล์ : antikatrat18@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบคิว on line คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป โรงพยาบาลตราด  งบประมาณ : 200000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดทำแผนทบทวนระบบการให้บริการ
ด้วยคิว 

ต.ค.-ธ.ค. 61 1. ประชุมระหว่าง OPD กับงาน IT เพื่อร่วมกัน
จัดสรรทรัพยากรทั้ง hardware software และ 
peopleware  
2.ประชุมไป 3 ครั้ง คือ ธ.ค.61, มค.62, ก.พ. 62 

Hardware ใช้ระบบประยุกต์ใช้ 
ส่งผลให้ไม่สวยงาม ปี 63 จัดทำ
แผนซื้อ Hardware ตัวใหม่ 

ดำเนินการแล้วรอบ 6 เดือน ไม่มี 

2 พัฒนา Flow เชื่อมต่อระบบคิว On 
line กับโปรแกรม TRADHMS และ 
Smart Phone 

ม.ค.-มี.ค. 62 ปรับ Flow และส่งให้ทีม PMK ระหว่าง สร้าง
โปรแกรมคิว Online ส่งงานไปเดือนมีนาคม 2562 

people ware อยู่ระหว่าง 
training เมื่อได้รับ DEMO (ตาม
แผนเดือนเมษายน 2562) 

ดำเนินการแล้วรอบ 6 เดือน ไม่มี 

3 นำระบบสู่การปฏิบัติที่คลินิกหน้างาน เม.ย. 62 รอโปรแกรมเดือนเมษายน 2562 ไม่มี ลงระบบคลินิกศลัยกรรม ไม่มี 

4 ติดตามประเมินผลระบบและความพึง
พอใจด้วยระบบ QR code 

พ.ค.-มิ.ย. 62 ประเมินผลหลังใช้โปรแกรมคิว on line เดือน
มิถุนายน 2562 

ไม่มี สร้าง QR Code คะแนนความพึง
พอใจระดับมาก (8-9 คะแนน) 

ไม่มี 

5 ปรับปรุงระบบจากการติดตาม
ประเมินผลและลงสู่หน้างาน พร้อม
ประเมินผลความพึงพอใจ 

ก.ค. 62 ปรับปรุงหลังประเมินความพึงพอใจเดือน ก.ค.
2562 

ไม่มี ขยายผลไปคลินิกตรวจโรคทั่วไป 
คลินิกอายุรกรรม คลินิกตา  

รองบประมาณในการ
ขยายคลินิก 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

671                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ปราณ ีวรรณพราหมณ์ โทรศัพท์ : 037 288196 ต่อ 2003 อีเมล์ : opdhos2011@hotmail.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ปราศัย หมอนสวัสดิ์ โทรศัพท์ : 0615961962 อีเมล์ : prasai1738@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดระยะเวลารอคอย งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แยกคลินิกเฉพาะโรค ก.ย. 61 - ต.ค. 62 1.1 พัฒนาระบบบริการด่าน
หน้าให้มีพยาบาลให้บริการคัด
กรอง 1.2 แยกคลินิก บริการ
โรคเรื้อรัง ONE STOP 
SERVICE (DM/HT)  

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 1.1 พัฒนาระบบบริการด่าน
หน้าให้มีพยาบาลให้บริการคัด
กรอง 1.2 แยกคลินิก บริการ
โรคเรื้อรัง ONE STOP 
SERVICE (DM/HT) เจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอ  

เจ้าหน้าที่จบใหม่ขาดความ
คล่องตัว  

2 ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงข้อมูลใน 
Hos XP/พยาบาลคัดกรอง 

ก.ย. 61 - ต.ค. 62 นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การลงข้อมูลใน Hos XP/
พยาบาลคัดกรอง 

ขาดความรู้ความเข้าใจในการลง
ข้อมูล 

2 ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การลงข้อมูลใน Hos XP/
พยาบาลคัดกรอง ก.ย. 61 - 
ต.ค. 62 นำระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการลงข้อมูลใน Hos 
XP/พยาบาลคัดกรอง ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการลง
ข้อมูล  

การลงข้อมูลไม่ครบถ้วน การลง
ข้อมูลล่าช้าเพราะขาดความ
ชำนาญ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 จัดช่องทางด่วนเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
พระภิกษุ 

ก.ย. 61 - ต.ค. 62 มีการดำเนินการจัดช่องทางด่วน
เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
พระภิกษุ 

เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สามารถ
อยู่ประจำจุดบริการได้
ตลอดเวลา 

3 จัดช่องทางด่วนเพื่อผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและพระภิกษุ ก.ย. 61 - 
ต.ค. 62 มีการดำเนินการจัด
ช่องทางด่วนเพื่อผู้สูงอายุ ผู้
พิการและพระภิกษุ เจ้าหน้าที่
ให้บริการไม่สามารถอยู่ประจำ
จุดบริการได้ตลอดเวลา  

พื้นที่ให้บริการอยู่ในช่วงขยาย
พื้นที่ 

4 จัดโซนสำหรับผู้ป่วยรถนั่ง/รถนอน ก.ย. 61 - ต.ค. 62 มีการดำเนินการจัดโซนสำหรับ
ผู้ป่วยรถนั่ง/รถนอน 

พื้นที่ไม่เพียงพอ 4 จัดโซนสำหรับผู้ป่วยรถนั่ง/
รถนอน ก.ย. 61 - ต.ค. 62 มี
การดำเนินการจัดโซนสำหรับ
ผู้ป่วยรถนั่ง/รถนอน ืพื้นที่ไม่
เพียงพอ  

พื้นที่ให้บริการมีอยู่อย่างจำกัด
เนื่องจากมีการยุบพื้นที่
ให้บริการเพื่อการสร้างตึกใหม่ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 149.4 นาที 



 

673                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เอกชยั พิณสาย โทรศัพท์ : 0843512616 อีเมล์ : pinsai50@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ปราศัย หมอนสวัสดิ์ โทรศัพท์ : 0615961962 อีเมล์ : prasai1738@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ งบประมาณ : 500000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมเสนอกรรมการบริหาร ตุลาคม2561-กนัยายน2562 ผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร 

- นำเสนอในการประชุม
กรรมการบริหาร 

- 

2 เขียนโครงการเสนออนุมัติ ตุลาคม2561-กนัยายน2562 รอผู้มีอำนาจลงนาม - การเสนอโครงการเป็นรูปแบบ
ของทั้งจังหวัด 

- 

3 ดำเนินการจัดซื้อ ตุลาคม2561-กนัยายน2562 - - ติดตั้งระบบ QQ ที่ห้องยาผู้ป่วย
นอก 

เริ่มดำเนินการนำไปใช้ 1 
กันยายน 2562 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

674                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแกลง จังหวัด : ระยอง เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สมชาย อภิญ โทรศัพท์ : 081 940 4218 อีเมล์ : samakayapin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สานนท์ สังข์ภาพันธ์ โทรศัพท์ : 081-8653524 อีเมล์ : san1382@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (องค์กรจอมขยับ ปรับพฤติกรรมเสี่ยง ลดพุง ลดโรค) งบประมาณ : 86,400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มีนาคม - สิงหาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ควบคุมกำกับที่ดี 1.
รวบรวมข้อมูล สภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ของ
บุคลากรโรงพยาบาลแกลง จากการตรวจสุขภาพประจำปี 
ผลการดำเนินงาน สภาวะสุขภาพ พบว่า เจ้าหน้าที่ ที่มีค่า
ดัชนีมวลกาย (BMI)มากกว่า หรือเท่ากับ 25 (อ้วน) จำนวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 22.26 พฤติกรรมสุขภาพ สรุปผล
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล
แกลง พฤติกรรมสุขภาพ 1 2 3 จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ การรับประทานอาหาร เค็ม 16 4.4 
216 60 128 35.6 การรับประทานอาหาร หวาน 10 
2.8 223 61.9 127 34.4 การรับประทานอาหาร มัน 
35 9.7 229 63.6 96 26.7 การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 58 16.11 40 11.11 255 70.9 การสูบ
บุหรี่ 14 3.9 14 3.9 332 92.2 การออกกำลังกาย 

 
ครั้งที่ 1 กำหนดจัดอบรม 29-30ส.ค.
2562 ครั้งที่ 2 กำหนดจัดอบรม 26-
27ก.ย.2562 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

101 28.1 224 62.2 35 9.7 สุขภาพจิต 32 8.9 55 
15.3 273 75.8 สรุป พฤติกรรมเสี่ยง เค็ม ชอบมาก+ปาน
กลาง ร้อยละ 64.4 หวาน ชอบมาก+ปานกลาง ร้อยละ 
64.7 มัน ชอบมาก+ปานกลาง ร้อยละ 73.3 บุหรี่ สูบ
ประจำ ร้อยละ 3.9 ออกกำลังกาย ไม่ออกกำลังกาย ร้อยละ 
28.1 ไม่ถึง 3-5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 62.2 2.จัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย โดยบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 
ทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บริการ ส่งเสริม ป้องกันโรค และฟื้นฟู
สภาพ ให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มวัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำให้
ประชาชนมีสุขภาพดี โดยผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัย
ทำงานได้จัดตั้งคลินิกไร้พุง (DPAC) เพื่อดำเนินการส่งเสริม
สุขภาพวัยทำงาน 3.ประชุมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและ จัดตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน 4.นำข้อมูล
ร่วมประชุมวางแผน การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 5.จัดตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย และประกาศ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ (อยู่ในขั้นตอนรวบรวมรายชื่อ )  

2 ติดตามผล / สรุปผลโครงการ กรกฎาคม - กันยายน 
2562 

 
ผลการดำเนินงาน สภาวะสุขภาพ พบว่า 
เจ ้ าหน ้ าท ี ่  ท ี ่ ม ี ค ่ าด ั ชน ี มวลกาย 
(BMI)มากกว่า หรือเท่ากับ 25 (อ้วน) 
จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 22.26  

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 3 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

676                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแกลง จังหวัด : ระยอง เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นางอุสาห์ กุลปรีดารัตน์ โทรศัพท์ : 098 341 5961, 086 571 9588 อีเมล์ : usa251111@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สานนท์ สังข์ภาพันธ์ โทรศัพท์ : 081-8653524 อีเมล์ : san1382@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาคลินิกเบาหวานในชุมชนตำบลทางเกวียน  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยเบาหวานความ
ดันในชุมชนตำบลทางเกวียนเดือนละ ๒ 
ครั้ง 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนตำบล
ทางเกวียน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแกลง วัตถุประสงค์ : 
เพื่อจัดบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพ โดย
ให้บริการ ลดขั้นตอนการให้บริการในคลินิก
เบาหวาน และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุม
ความเสี่ยง ระยะเวลา/นาที เดิม ใหม่ 1. วางแผน
ให้การดูแลครบถ้วน 5 นาที/ราย ๓ นาที/ราย 
ครอบคลุมทุกปัญหา ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว 
2. บันทึกการลงประวัติผู้ป่วยเบาหวาน 1. บันทึก
ข้อมูลผู้ป่วย ๑๐ ๑๐นาที ๕นาที ให้ครบถ้วน 

 
ทีมออกให้บริการทักวันพฤหัสบดี
ที่ 1, 3 ของเดือน 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ถูกต้อง ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน 2. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ ข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย
ภายใน 1 วัน ก่อนมารับบริการในคลินิกเบาหวาน 
4. กรณีพบข้อผิดพลาดต้อง แก้ไขให้ถูกต้อง 1. 
รวบรวม ข้อมูลประวัติผู้ป่วย ๑๐นาที/ราย ๕นาที/
ราย 2. เจาะเลือด / ตรวจร่างกาย ๓. รับยา ๔. รับ
ใบนัด ๔. ลดรายจ่ายค่าเดินทางไปรพ ๑๐๐บาท 
๓๐บาท 1. ประเมินสภาพผู้ป่วย 60 ๔๐นาที ๒. 
วินิจฉัยการพยาบาล ๓. ให้การพยาบาล ๔.
ประเมินผลการพยาบาล 1. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยให้
ครบถ้วน ๓ วัน ๑ วัน 2. บันทึกข้อมูลหลังเยี่ยม
บ้าน ๑. สรุปผลการเยี่ยมบ้านให้แล้วเสร็จ ๒ วัน ๑ 
วัน ๒. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง 1 ชม ครึ่ง
ชม โดยหัวหน้ากลุ่มงาน 3. นำเสนอข้อมูลและ
ปัญหา ต่อPCT/ทีมที่เกี่ยวข้อง ๔. รายงาน
ผู้บังคับบัญชา ทุกเดือน ๕. นำเสนอผลการเยี่ยม
บ้านทุก ๖ เดือน ในการประชุม คปสอ./ สสจ.  

2 ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลเช่น 
พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ
สาธารณสุข นักกายภาพบำบัด แพทย์
แผนไทย นักเทคนิคการแพทย์ ร่วม
ดำเนินการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

 
ทุกวันพุธ ไม่มี 

3 ประสานงานสุขภาพจิตร่วมดูแลกรณี
ผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิต 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

 
ทุกวันพฤหัส ไม่มี 

4 ประสานองค์กรท้องถิ่น สังคมสงเคราะห์
จังหวัด และองค์กรเอกชน ในการ
ช่วยเหลือสังคมเศรษฐกิจ 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

 
ประสานการช่วยเหลือ 6 ครั้ง ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 5 นาที



 

678                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัด : ระยอง เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 01 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พิศมัย บุญยิ่งเหลือ  โทรศัพท์ : 038684444-1103 อีเมล์ : maimonmudmhee@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พิชชานันท์ โคตรศรีเพชร โทรศัพท์ : 0800219801 อีเมล์ : Pitchanan.yui@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ LEAN MANAGEMENT เพื่อลดระยะเวลารอคอย งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การลดระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยในการ
รับบริการของผู้ป่วยนัด ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึง
รับยา 
1. ลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่ห้องบัตร 
โดยมีการลงทะเบียนผู้ป่วยและส่งข้อมูล
การตรวจแล็บ/เอกซเรย์ ไว้ล่วงหน้าใน
ระบบนัด 
2. ลดขั้นตอนการซักประวัติที่จุดซัก
ประวัติก่อนตรวจแล็บ/เอกซเรย์ โดยผู้ป่วย
สามารถดำเนินการตรวจแล็บ/เอกซเรย์ 
และทราบเวลาที่ต้องกลับมาพบแพทย์ ทำ
ให้ผู้ป่วยสามารถบริหารเวลาระหว่างรอผล
การตรวจ  
3. ลดขั้นตอนการพบพยาบาลก่อนไป

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562 ลด 4 ขั้นตอนในการรับบริการ
ของผู้ป่วยนัด ได้แก่ 1. ลด
ขั้นตอนการลงทะเบียนที่ห้อง
บัตร 2. ลดขั้นตอนการซัก
ประวัติที่จุดซักประวัติก่อนตรวจ
แล็บ/ เอกซเรย์ 3. ลดขั้นตอน
การพบพยาบาลก่อนไปตรวจ
แล็บ/เอกซเรย์ตามที่แพทย์สั่ง 
4. ลดขั้นตอนการออกใบนัด
โดยพยาบาลหลังพบแพทย์ ผล
การดำเนินงานการลด
ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยใน
การรับบริการของผู้ป่วยนัด ใน 
รอบ 6 เดือน ลดลง 13.1 นาที 

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดความ
ผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูล เช่น 
การกดยืนยันการส่งตรวจแล็บ/
เอกซเรย์ ของเจ้าหน้าที่เวช
ระเบียน 

ผลการดำเนินงานการลด
ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยใน
การรับบริการของผู้ป่วยนัด ใน 
รอบ 12 เดือน (ต.ค.61-มิ.ย. 
62) ผลปรากฎว่าระยะเวลารอ
คอยเพิ่มขึ้น 6.75 นาที เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันในปีงบประมาณ 
2561 โดยสามารถลดการ
ดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ลดขั้นตอนการลงทะเบียน
บัตรที่ห้องบัตร 2. ลดขั้นตอน
การซักประวัติที่จุดซักประวัติ
ก่อนตรวจแลปหรือเอกซเรย์ 4. 

1. ไม่สามารถลดขั้นตอนที่ 3 
ได้ เนื่องจาก มีการหมุนเวียน
แพทย์ใหม่มาตรวจทุก 2-3 
เดือน ซึ่งแพทย์ยังไม่คุ้นเคยกับ
การใช้โปรแกรมในการหา
รายการส่งตรวจแลปและ
เอกซเรย์ ทำให้ผู้ป่วยต้องพบ
พยาบาลหลังพบแพทย์ก่อนไป
ตรวจรายการนั้น ๆ เพื่อความ
ถูกต้องในการส่งตรวจแลปและ
เอกซเรย์ เพราะถ้าหากมีการกด
ส่งตรวจแลปและเอกซเรย์ 
ผิดพลาด หรือส่งไม่ครบ อาจทำ
ให้ผู้รับป่วยต้องใช้ระยะเวลา 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตรวจแล็บ/เอกซเรย์ ตามที่แพทย์สั่ง โดย
แพทย์เป็นผู้ส่งข้อมูลการตรวจแล็บ/
เอกซเรย์ในระหว่างทำการตรวจ แล้วเมื่อ
ออกจากห้องตรวจ ผู้ป่วยสามารถไปตรวจ
แล็บ/เอกซเรย์ โดยไม่ต้องรอพบพยาบาล
หน้าห้องตรวจ 
4. ลดขั้นตอนการออกใบนัดโดยพยาบาล
หน้าห้องตรวจหลังพบแพทย์ ซึ่งแพทย์จะ
เป็นผู้ออกใบตรวจนัดในระหว่างทำการ
ตรวจ ซึ่งวันนัดจะสัมพันธ์กับปริมาณยาที่
สั่ง และผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
นัดรักษาครั้งต่อไป 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกันใน
ปีงบประมาณ 2561  

ลดขั้นตอนการออกใบนัดโดย
พยาบาลหน้าห้องตรวจหลังพบ
แพทย์ได้บางส่วน โดยแพทย์
เป็นผู้กำหนดวันนัดเองให้
สัมพันธ์กับปริมาณยาและโรคที่
รักษา และพยาบาลเป็นผู้พิมพ์
ใบนัดและลงรายละเอียดในใบ
นัดอีกครั้ง  

และขั้นตอนในการเข้ารับการ
รักษานานขึ้นไปอีก ถึงจะไม่
สามารถลดขั้นตอนหรือลด
ระยะเวลาการรอคอยได้ แต่เพื่อ
ความถูกต้องในการเข้ารับการ
รักษาของผู้ป่วย จึงต้องพบ
พยาบาลหน้าห้องตรวจก่อนไป
ตรวจแลปและเอกซเรย์ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง -7 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัด : ระยอง เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 18 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง มริสสา กองสมบัติสุข โทรศัพท์ : 038684444-3106 อีเมล์ : aim_ink@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พิชชานันท์ โคตรศรีเพชร โทรศัพท์ : 0800219801 อีเมล์ : Pitchanan.yui@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน Line Office (กิจกรรมในโครงการตรวจสุขภาพประจำปีและป้องกันโรคใบ
บุคลากร) 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี
ผ่านแอปพลิเคชัน Line office  
โดยการสร้าง Line Official "ตรวจ
สุขภาพเจ้าหน้าที่" ผ่านแอปพลิเคชัน 
Line@ เพื่อการแจ้งข่าวสารการตรวจ
สุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล และแจ้งผลการตรวจ
สุขภาพผ่านทาง Line โดยให้
เจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อน Line Official 
"ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่" เมื่อตรวจ
สุขภาพเสร็จจะส่งผลการตรวจสุขภาพ
ผ่านทาง Line รายบุคคล พร้อมทั้งให้
คำแนะนำ และมีการประเมินผลการ

ส.ค.2562 - พ.ค. 2563 • โครงการตรวจสุขภาพประจำปี และ
ป้องกันโรคในบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2561 มีระยะเวลาดำเนินการ 
กันยายน 2561- พฤษภาคม 2562 ซึ่ง
ระยะเวลาการดำเนินการอยู่ในช่วง
ปีงบประมาณ 2562 โดยในช่วง ตุลาคม 
2561- มีนาคม 2562 มีการดำเนินการ 
ดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสุขภาพตาม
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ในเดือน
กันยายน – ตุลาคม 2561 2. วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการตรวจ และแจ้งผลการ
ตรวจสุขภาพแก่บุคลากรในโรงพยาบาล 
ในช่วงเดือนตุลาคม –ธันวาคม 2561 ผ่าน

มีเจ้าหน้าที่จำนวน 49 คน 
ที่แอดไลน์ "ตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่" แต่ไม่แจ้งชื่อ 
และหน่วยงาน ทำให้ไม่
สามารถแจ้งผลการตรวจ
สุขภาพทาง Line @  

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
และป้องกันโรคในบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ 2561 
กันยายน 2561- พฤษภาคม 
2561 ซึ่งระยะเวลาการ
ดำเนินการอยู่ในช่วงปีงบประมาณ 
2562 โดยในช่วงตุลาคม 2561 
- สิงหาคม 2562 มีการ
ดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการ
ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจ
สุขภาพในเดือนกันยายน-ตุลาคม 
2561 2. วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล
การตรวจ และแจ้งผลการตรวจ

1. เจ้าหน้าไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล 
และหน่วยงานเพื่อยืนยันตัวตัน 
ทำให้ไม่สามารถแจ้งผลการ
ตรวจสุขภาพได้ โดย เจ้าหน้าที่
ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ทั้งหมดจำนวน 524 คน มี
เจ้าหน้าที่ที่แอดLine@ ตรวจ
สุขภาพมาจำนวน 409 คน 
และมีเจ้าหน้าที่แจ้งชื่อ-
นามสกุลรับผลการตรวจสุขภาพ
ทางไลน์ จำนวน 360 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.70 ของจำนวน
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้ารับการ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

แจ้งผลการตรวจสุขภาพทาง Line 
และนำผลการประเมินมาพัฒนาระบบ
การแจ้งผลการตรวจสุขภาพทาง Line 

ทางแอปพลิเคชั่น Line@ และทางสมุด
ตรวจสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพทั้งหมด 524 คน มีเจ้าหน้าที่
แอด Line@ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่มา
ทั้งหมด 409 คน รับผลการตรวจสุขภาพ
ทางLine@ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ จำนวน 
360 คน คิดเป็น 68.70% ของเจ้าหน้าที่
ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด และมี
เจ้าหน้าที่ที่แอดไลน์มา แต่ไม่แจ้งชื่อ 
นามสกุล และหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถ
แจ้งผลการตรวจสุขภาพทางLine @ เป็น
จำนวน 49 คน และมีเจ้าหน้าที่ที่ยังรับผล
การตรวจสุขภาพเป็นสมุดตรวจสุขภาพ 
จำนวน 164 คน คิดเป็น 31.30% ของ
เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 
3. ติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีผลการตรวจ
สุขภาพผิดปกติให้มารับการรักษาอย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง และให้วัคซีนภูมิคุ้มกัน
ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ วัคซีนป้องกัน ไวรัสตับ
อักเสบบี และวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส 
ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 
• โครงการตรวจสุขภาพประจำปี และ
ป้องกันโรคในบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ในการตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง  

สุขภาพแก่บุคลากรในโรงพยาบาล
ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2561 ผ่านทางแอปพลิเคชัน 
Line@ และทางสมุดตรวจสุขภาพ 
3. ติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีผลการ
ตรวจสุขภาพผิดปกติให้มารับการ
รักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
และให้วัคซีนภูมิคุ้มกันในกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่วัคซีนป้องกันไวรัสตับ
อักเสบบี และวัคซีนป้องกันโรค
อีสุกอีใส ในช่วงเดือนมกราคม - 
พฤษภาคม 2562 4. ทบทวน
และปรับปรุงเกณฑ์การตรวจ
สุขภาพ ในช่วงเดือนมิถุนายน-
สิงหาคม 5. ประเมินผลการ
ดำเนินงานการแจ้งผลการตรวจ
สุขภาพประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน 
Line office เพื่อนำมาปรับปรุง
แนวทางดำเนินงานรายงานผล
การตรวจสุขภาพผ่านทาง Line 
@ - ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผลการตรวจ
สุขภาพทาง Line @ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 6. เริ่ม
ดำเนินการตรวจสุขภาพในเดือน
กันยายน 2562  

ตรวจสุขภาพ - มีเจ้าหน้าที่ที่
แอด Line@ แต่ไม่แจ้งชื่อ 
นามสกุล และหน่วยงานเพื่อ
ยืนยันตัวตน จำนวน 49 คน 
ทำให้ไม่สามารถส่งผลการตรวจ
สุขภาพให้ทาง Line@ ได้ คิด
เป็นร้อยละ 11.98 ของจำนวน
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่แอด Line@ 
2. การประเมินความพึงพอใจ
ในการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ
ทางไลน์ เจ้าหน้าที่ยังเข้าร่วม
ประเมินไม่ครบตามจำนวน
เจ้าหน้าที่ที่รับผลการตรวจ
สุขภาพทางไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่
ที่รับผลการตรวจสุขภาพทาง
ไลน์ ทั้งหมด 360 คน แต่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ เพียง 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.61 ของ
เจ้าหน้าที่ที่รับผลการตรวจ
สุขภาพทางไลน์  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

682                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางพลี จังหวัด : สมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว พิกลุ เจริญสุข โทรศัพท์ : 094-9261145 อีเมล์ : psikul_mod@yayoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ โทรศัพท์ : 0818325108 อีเมล์ : prs_nayok@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกแบบ One Stop Service งบประมาณ : 39000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. สนับสนุนการเข้าถึงบริการและลด
ระยะเวลารอคอย 
- จัดบริการคลินิกรุ่งอรุณ โดยผู้รับบริการ
สามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่ เวลา 6.30 น.  
และแพทย์เริ่มตรวจ เวลา 7.00 น. 
- จัดบริการช่องทางด่วนตามนโยบาย
ผู้สูงอายุ 70 ปี ไม่มีคิว 
- คัดกรอง คัดแยกโรค โดยพยาบาล
วิชาชีพให้ได้รับบริการตรวจโดยแพทย์
เฉพาะทาง กรณีผู้รับบริการมีการนัดพบ
แพทย์ครั้งต่อไป 
- นัดผู้รับบริการพบแพทย์เป็นช่วงเวลา
ตามกิจกรรม 
ของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการที่มีเจาะ

ต.ค.61 - ก.ย.62  - ได้ดำเนินการจัดบริการคลินิกรุ่งอรุณ
ให้กับผู้รับบริการแล้ว - มีการ
จัดบริการช่องทางด่วนตามนโยบาย
แล้ว - มีการจัดบริการคัดกรอง คัด
แยกโรค คัดแยกแผนก โดยพยาบาล
วิชาชีพให้ได้รับบริการตรวจโดยแพทย์
เฉพาะทางแล้ว - มีการนัดผู้รับบริการ
พบแพทย์เป็นช่วงเวลาตามกิจกรรม 
ของผู้รับบริการแล้ว * โดยผู้รับบริการ
ที่มีเจาะเลือด นัดเวลา 8.00 น. * 
ผู้รับบริการที่ไม่มีเจาะเลือด นัดเวลา 
10.00 น. จะนดัเป็นช่วงเวลาห่างกัน 
รอบละ 1 ชั่วโมง และมีการนัดช่วง
บ่ายเวลา 13.00 น.  

- ไม่มี เนื่องจากได้รับความ
ร่วมมือในการจัดบริการคลินิก 
จากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ได้
เป็นอย่างดี 

- มีการนัดผู้รับบริการแผนก อายุกรรม 
เป็นช่วงเวลา เช่น เวลา 8.00 น. 
จำนวน 23 คน เวลา 10.00 น. 
จำนวน 9 คน - มีการนัดผู้รับบริการ
คลินิก DM เวลา 8.00 น. จำนวน 80 
คน - มีการนัดผู้รับบริการคลินิก HT 
เวลา 8.00 น. จำนวน 103 คน เวลา 
13.00 น. จำนวน 43 คน 

ไม่มี 



 

683                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เลือด นัดเวลา 8.00 น. 
ผู้รับบริการที่ไม่มีเจาะเลือด นัดเวลา 
10.00 น. 
และจะนัดเป็นช่วงเวลาห่างกัน รอบละ 1 
ชั่วโมง 

2 2. คลินิกพิเศษ เช่น คลินิก HT DM 
COPD CKD และ Asthma  
ให้บริการแบบ One Stop Service 
โดยทีมสหวิชาชีพ เช่น เภสัชกร นัก
กายภาพบำบัด นักโภชนาการ มา
ให้บริการ ณ จุดเดียว ที่แผนกผู้ป่วยนอก 
ชั้น 1 

ต.ค.61 - ก.ย.62  - คลินิกพิเศษ เช่น คลินิก HT DM, 
COPD, CKD, Asthma, TB และ ARV 
มีการให้บริการแบบ One Stop 
Service โดยทีมสหวิชาชีพ เช่น เภสัช
กร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ 
มาให้บริการ ณ จุดเดียว ที่แผนกผู้ป่วย
นอก ชั้น 1 แล้ว 

- ไม่มี เนื่องจากได้รับความ
ร่วมมือในการจัดบริการคลินิก 
จากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ได้
เป็นอย่างดี  

จัดบริการ แบบ One Stop Service 
แล้ว ผู้รับบริการพึงพอใจในรูปแบบการ
ให้บริการรูปแบบนี้ 

ไม่มี 

3 3. มีการสอบถามผู้รับบริการในการนัดครั้ง
ต่อไปว่า 
ถ้านัดเวลานี้ สะดวกมาไหม หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงเวลา นัดใหม่เป็นเวลาอื่น 

ต.ค.61 - ก.ย.62  - ได้มีการดำเนินการสอบถาม
ผู้รับบริการในการนัดครั้งต่อไปว่า ถ้า
นัดเวลานี้ สะดวกมาไหม หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงเวลานัดใหม่เป็นเวลาอื่น  

- ไม่มี เนื่องจากผู้รับบริการพึง
พอใจ ในการจัดระบบการนัด 

มีตารางนัดประจำปีของ แพทย์เฉพาะ
ทางที่ออกตรวจ ในแต่ละคลินิก 

ไม่มี 

4 4. มีระบบขอนัด และเลื่อนนัด ทาง
โทรศัพท์ และ line 

ต.ค.61 - ก.ย.62  - ได้มีการจัดทำระบบขอนัด และเลื่อน
นัด ทางโทรศัพท์ และ line สามารถใช้
งานได้เรียบร้อยแล้ว 

- ไม่มี เนื่องจากมีระบบการนัด
ที่สามารถอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

มีไลน์กลุ่มเลื่อนนัดผู้รับบริการ ซึ่ง
ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้บริการ 620 คน 
หมายเหตุ....... - ระยะเวลารอคอยก่อน
เริ่มโครงการ 120 นาที - ระยะเวลารอ
คอยหลังดำเนินโครงการ 90 นาที - 
สรุปผลระยะเวลารอคอย ลดลง 30 
นาที 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 30 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางพลี จังหวัด : สมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 23 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว พิกลุ เจริญสุข โทรศัพท์ : 094-9261145 อีเมล์ : psikul_mod@yayoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ โทรศัพท์ : 0818325108 อีเมล์ : prs_nayok@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นวัตกรรม line @ เลื่อนนัดผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 3500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. สำรวจปัญหาของหน่วยงาน พบว่า มีปัญหา
เรื ่องโทรศัพท์ติดต่อยาก ผู ้ร ับบริการโทรศัพท์
ติดต่อเข้ามาสายตรงที่แผนกผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นการ
รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการผู้ป่วย
นอก ในช่วงเวลาให้บริการเร่งด่วน 

ต.ค.61 - ก.ย.62  - เจ้าหน้าที่มีการประชุมร่วมกัน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาในงานอยู่เป็น
ประจำ 

- ไม่มี โทรศัพท์มีสายโทรเข้าลดน้อยลง จาก
วันละ 10 สาย เหลือวันละประมาณ 
3-4 สาย 

ไม่มี 

2 2. สอบถามความพึงพอใจ ความต้องการของ
ผู้รับบริการโดยใช้แบบสอบถาม 

ต.ค.61 - ก.ย.62  - มีการดำเนินการจัดทำ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ความต้องการของผู้รับบริการ
แล้ว 

- ไม่มี มีแบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจ
จากผู้รับบริการ ในคลินิก อยู่ในระดับดี 
- ดีมาก 

ไม่มี 

3 3. พัฒนาการสื่อสารทาง line แทนการใช้
โทรศัพท์ในการเลื่อนนัดผู้ป่วย 

ต.ค.61 - ก.ย.62  - มีการสื่อสาร การเลื่อนนัด 
และแจ้งข้อมูลต่างๆ ทาง line 
กลุ่ม แล้ว 

- มีเล็กน้อย เช่น ผู้รับบริการ
ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบเล่นไลน์ได้ 
เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีการโทร
แจ้งในผู้รับบริการเป็นบางราย 

ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มไลน์ ทั้งหมด 
625 คน 

ไม่มี 



 

685                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 4. มีกลุ่ม line @, QR code ติดประชาสัมพันธ์ ต.ค.61 - ก.ย.62  - มีการจัดทำกลุ่ม line @, QR 
code ติดประชาสัมพันธ์ ที่
แผนกผู้ป่วยนอกแล้ว 

- ไม่มี มีการติดป้าย QR code ตรงป้าย
ประชาสัมพันธ์ หน้าคลินิก HT, DM 

ไม่มี 

5 5. จัดทำ QR code ติดไว้ในสมุดประจำตัวคนไข้ ต.ค.61 - ก.ย.62  - มีการจัดทำ QR code ติดไว้
ในสมุดประจำตัวคนไข้แล้ว 

- ไม่มี มี QR code ติดไว้ในสมุดประจำตัว
คนไข้เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี 

6 6. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการใช้ QR code  
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ 

ต.ค.61 - ก.ย.62  - มีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการใช้ QR code เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ในการ
เลื่อนนัดแล้ว 

- ไม่มี มีการประชาสัมพันธ์ทุกวัน ในวันที่มี
คลินิก เพื่อให้ผู้รับบริการใช้ QR code 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับ
บริการ 

ไม่มี 

7 7. จัดทำแบบสอบกับผู้รับบริการในกลุ่ม line @  
ว่า line @ นี้ มีสะดวกในการใช้เลื่อนนัด 
เป็นอย่างไรบ้าง 

ต.ค.61 - ก.ย.62  - มีการจัดทำแบบสอบกับ
ผู้รับบริการในกลุ่ม line @ ว่า 
line @ นี้ มีความสะดวก ใน
การใช้เลื่อนนัด เป็นอย่างไรบ้าง
แล้ว 

- ไม่มี มีการใช้แบบสอบถามประเมิน การใช้ 
line @ กับผู้รับบริการ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

686                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัด : สระแก้ว เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ปิติพัฒน์ ทองเลิศ โทรศัพท์ : 0619788930 อีเมล์ : pitiphat.tl@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์ ภูวดล กิตติวัฒนาสาร โทรศัพท์ : 037-243018-20 อีเมล์ : Bhu144@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กำหนดมาตรการการลดถุงพลาสติก ต.ค. 61 กำหนดมาตรการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

2 ประกาศการงดใช้ถุงพลาสติกให้ผู้รับบริการ
ทราบ และให้เตรียมถุงผ้ามาเอง 

ต.ค. 61 ประกาศงดใช้ถุงพลาสติก ที่ห้องจ่ายยา 
OPD แล้ว  

- ดำเนินการแล้ว - 

3 ดำเนินการตามมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
โดยให้ผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยาเอง  

ต.ค. 61 ดำเนินการงดใช้ถุงพลาสติก และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้า
หรือสิ่งของอื่นทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 

- มีการประกาศใช้มาตรการงดการจ่าย
ถุงพลาสติก ณ จุดให้บริการห้องจ่ายยา 
OPD  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

687                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัด : สระแก้ว เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ปิติพัฒน์ ทองเลิศ โทรศัพท์ : 0619788930 อีเมล์ : pitiphat.tl@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์ ภูวดล กิตติวัฒนาสาร โทรศัพท์ : 037-243018-20 อีเมล์ : Bhu144@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมหารือแนวทางการลดระยะเวลารอคอย
สำหรับผู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 

ต.ค. 61 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

2 กำหนดแนวทางและวางระบบการให้บริการ
ใหม่ เพื่อลดระยะเวลารอคอย 

พ.ย. 61 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

3 ดำเนินการตามแนวทางลดระยะเวลารอคอย
สำหรับผู้ป่วยนอก OPD 

ธ.ค. 61 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว - 

4 ประเมินผลการดำเนินงานรอบที่ 1 มี.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว - 

5 ประเมินผลการดำเนินงานรอบที่ 2 ก.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการ - มีการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก เพื่อลดระยะเวลารอคอย  

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 15 นาที 



 

688                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัด : สระแก้ว เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อำนาจ กองคำ โทรศัพท์ : 0814232901 อีเมล์ : amnartko@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย อำนาจ กองคำ โทรศัพท์ : 0814232901 อีเมล์ : wandeerru@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบและโปรแกรมคิว งบประมาณ : 11000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 อรมความรู้เรื่องระบบและโปรแกรมคิว มีนาคม2562 50 คน - อบรมความเรื่องโปรแกรมบัตรคิวหลักสูตร 1 
วัน แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล 
จำนวน 30 คน 

ไม่มี 

2 ดำเนินการจัดระบบคิวให้มีประสิทธิภาพ เมษายน2562 มีระบบบัตรคิว 1 หน่วยงาน - พัฒนาโปรแกรม q4u ซึ่งเป็นโปรแกรมบัตร
คิว จนสามารถใช้งานได้ และพัฒนาแก้ไข
ข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง จนเป็นโปรแกรมที่
มีประสิทธิภาพสามารถระยะเวลารอคอยลง
ได้เฉลี่ยมากกว่า 35นาที 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 35 นาที 



 

689                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัด : สระแก้ว เขตสุขภาพที่ : 6 

วันที่ส่งรายงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ศุภชัย เงางาม โทรศัพท์ : 0821291291 อีเมล์ : payang24@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย อำนาจ กองคำ โทรศัพท์ : 0814232901 อีเมล์ : wandeerru@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข HRAran งบประมาณ : 9000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุข HRAran โดยการสร้าง
เป็นApplication 

มีนาคม2562 มีโปรแกรม HRAran ที่สร้างเป็น 
Application 

- บันทึกข้อมูลบุคคลากด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของโรงพยาบาลอรัญประเทศ 
ลงใน Appplication HRAran บริหาร
ข้อมูลHRD โดยใช้ Applition นี้ 

ไม่มี 

2 อบรมความรู้เรื่องการใช้ระบบข้อมูล
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
HRAran Application 

เมษายน2562 50 คน - อบรมความรู้เรื่องการใช้ระบบข้อมูล
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
HRAran Application แก่บุคคลากรที่
เกี่ยวข้อง หลักสูตร 1 วัน จำนวน 150คน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

690                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัด : กาฬสินธุ์ เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 07 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุวรรณี พฤกษ์งามพันธุ์ โทรศัพท์ : 081-871-2066 อีเมล์ : su_prunk@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ภัทรภร เลิศมงคล โทรศัพท์ : 0874280779 อีเมล์ : kitty10709@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า รับยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเภสัช
กรรม (QPC) เพื่อชี้แจงนโยบายและหา
แนวทางดำเนินกิจกรรมตามนโยบายลดการใช้
ถุงพลาสติกในการจ่ายยาให้ผู้มารับยาที่ห้อง
จ่ายยาผู้ป่วยนอก 

ตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายลดการใช้
ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า รับยาที่
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เช่น ป้ายไวนิลติดไว้
ตามบริเวณหน้าห้องตรวจ , ER , ห้องจ่ายยา
ผู้ป่วยใน ,ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ,ป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงพยาบาล 

ตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

3 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า รับยา
ผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาลช่วง 9.00, 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า รับ

- ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า รับยา

- 



 

691                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

12.00, 13.00, 15.00 น. ทุกวันเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน 

ยาผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาล 
ในช่วงเดือน ตค-ธค 2561 

ผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาล และป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

4 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
ใช้ถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้าโดยเภสัชกรที่ห้องจ่าย
ยาผ ู ้ ป ่ วยนอกช ่ วง  9.00, 12.00, 13.00, 
15.00 น. .ให้ผู้มารับบริการรอรับยาฟังทุกวัน
เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า รับ
ยา โดยเภสัชกรที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
ในช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2561 

- ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า รับยา
ผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาล และป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

- 

5 ประชาสัมพันธ์ผ่านบัตรคิวรอรับยา / ใบแทรก
ใส่ถุงยาก่อนกลับบ้าน โดยมีข้อความ "ลดการ
ใช้ถุงพลาสติก กรุณานำถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า
มารับยาทุกครั้ง" 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

6 รับบริจาคถุงผา้ที่มีผู้นำมาบริจาคให้ผู้ป่วย
นำมาใส่ยากลับบ้านที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 มีการเปิดรับบริจาคถุงผ้า ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

- ดำเนินการแล้ว - 

7 ลดปริมาณการเบิกถุงพลาสติกใส่ยาจากงาน
คลังเวชภัณฑ์ 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดำเนินการแล้ว - มีการใช้ถุงพลาสติกลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2561 

- 

8 ดำเนินการจ่ายยาโดยลดการใช้ถุงพลาสติก 
โดยใช้ถุงผ้า/กระเป๋าที่ผู้มารับบริการนำมาเอง, 
กรณีผู้ป่วยไม่ได้นำถุงมาใส่ยาให้แจกถุงผ้าที่มี
ผู้นำมาบริจาคพร้อมแนะนำให้นำถุงกลับมารับ
ยาทุกครั้งที่มารับบริการที่โรงพยาบาล 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 
2561 

ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

9 ติดตามและวิเคราะห์ผลปริมาณและมูลค่าการ
ใช้ถุงพลาสติกที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 มีการใช้ถุงพลาสติกลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 
2561 

- มีการใช้ถุงพลาสติกลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2561 

- 

10 ติดตามและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการจากนโยบายนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

692                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัด : กาฬสินธุ์ เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 07 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 04 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. วีระ เยาวพฤกษ์ โทรศัพท์ : 043-811-520 อีเมล์ : yaowapruek@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง ภัทรภร เลิศมงคล โทรศัพท์ : 0874280779 อีเมล์ : kitty10709@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการงานผู้ป่วยนอกและการรอรับยา  งบประมาณ : 26280 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การสื่อสารที่ดีกับผู้รับบริการ 
1.1 จัดทำป้าย/สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์/บอกจุดบริการ 2 
ภาษา (ไทย/อังกฤษ) 
1.2 จัดทีมบุคลากร/ประชาสัมพันธ์และบริการต้อนรับ 
1.3 ทบทวนแนวทางการให้ข้อมูลและข้อมูลที่จำเป็นต่อการ
รับบริการ 

1 มกราคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 

ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

2 การจัดระบบคิวรับบริการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 ประชุมทบทวนนโยบายสำคัญ ได้แก่ การคัดกรอง
ผู้ป่วย/แยกประเภทผู้ป่วย 
2.2 จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำจุดคัดกรองและแจกคิว 
จำนวน 2 คน 
2.3 จัดให้มีผู้ช่วยเหลือคนไข้ออกช่วยจุดคัดกรอง 1 คน 
2.4 จัดให้มีช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการทำบัตร/ย้ายไป ER 

1 มกราคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 

ดำเนินการแล้ว - มีการประชุมทบทวนแนวทางร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 
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รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ปรับปรุงด้านกระบวนการทำงนของเจ้าหน้าที่ 
3.1 จัดพยาบาลวิชาชีพขึ้นปฏิบัติงานจุดคัดกรอง รับบัตรคิว 
เวลา 07.00น. จำนวน 2 คน 
3.2 จัดผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน ช่วยวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย 
ดูแลผู้ป่วยทั่วไป 
3.3 จัดช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยที่มีคำสั่งเจาะเลือด 
เอกซเรย์ นัดนอนโรงพยาบาล ล่วงหน้าไว้แล้ว 
3.4 จัดให้มีคลินิกพิเศษให้บริการ ได้แก่ คลินิกรักษ์ไต 
คลินิกรักษ์สมอง ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนในการรอรับบริการ 
3.5 การทำบัตรล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยนัดในทุกคลินิก 
3.6 นัดผู้ป่วยเหลื่อมเวลากัน 20 คน/ชั่วโมง 
3.7 จัดให้มีแพทย์ทุกแผนกออกตรวจตั้งแต่เวลา 09.30-
16.00 น. 
3.8 กรณีแพทย์มาสาย 10 นาที โดยไม่แจ้งให้หน่วยงาน
ทราบ ให้พยาบาลหัวหน้าห้องตรวจโทรตาม และเวลา 
10.30 น. หากแพทย์ยังไม่มาให้รองหัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาลผู้ป่วยนอกรายงานหัวหน้ากลุ่มงานที่แพทย์ออก
ตรวจช้า ตามลำดับ 
3.9 ประสานห้องบัตรเพิ่มจุดบริการลงทะเบียน แก้ไข/
ตรวจสอบสิทธิการรักษา เป็น 4 จุดบริการ เพื่อความ
รวดเร็วและลดความแออัดหน้าห้องบัตร 

1 มกราคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 

ดำเนินการแล้ว และ มีการประชุม
ทบทวนแนวทางการการออกตรวจ
ของแพทย์ประจำคลินิกเพื่อทำ
ข้อตกลงร่วมกัน 

อยู่ระหว่างรอนโยบายที่
ชัดเจนของโรงพยาบาล 

ดำเนินการแล้ว - 

4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและการร่วมดูแลผู้ป่วยกลุ่ม NCD 
ร่วมกัน 
4.1 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
กลุ่มที่มีอาการคงที่ได้ส่งกลับ รพ.สต. และมีการจัดทีมสห
สาขาวิชาชีพออกให้บริการร่วมกันที่ รพ.สต. ภายใต้การดูแล
และยามาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการแออัดในสถานบริการ
หลัก 

1 มกราคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 

มีการประชุมทบทวนแนวทางการ
ส่งกลับกรณีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง กลุ่มที่มี
อาการคงที่ได้ส่งกลับ รพ.สต. และ
มีการจัดทีมสหสาขาวิชาชีพออก
ให้บริการร่วมกันที่ รพ.สต. ภายใต้
การดูแลและยามาตรฐานเดียวกัน 

- ดำเนินการแล้ว - 
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เพื่อลดการแออัดในสถานบริการ
หลัก 

5 ประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมบริการผู้ป่วยนอก ได้แก่ 
ชันสูตร รังสี ศูนย์ส่งต่อ เภสัชกรรม งานประกันสุขภาพ 
(ตรวจสอบสิทธิ์) ในการร่วมพัฒนากระบวนการให้บริการ 
กรณีผลออกช้า เพื่อลดระยะเวลาบริการ เช่น การโทรขอ
เลขที่ใบส่งตัวโดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินไปเอง, การโทรขอ
ผลชันสูตรต่างๆกรณีผลออกช้าหรือมีปัญหาขัดข้อง 

1 มกราคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 

มีการประชุมทบทวนแนวทาง
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วม
บริการผู้ป่วยนอก ได้แก่ ชันสูตร 
รังสี ศูนย์ส่งต่อ เภสัชกรรม งาน
ประกันสุขภาพ (ตรวจสอบสิทธิ์) ใน
การร่วมพัฒนากระบวนการ
ให้บริการ กรณีผลออกช้า เพื่อลด
ระยะเวลาบริการ เช่น การโทรขอ
เลขที่ใบส่งตัวโดยผู้รับบริการไม่ต้อง
เดินไปเอง, การโทรขอผลชันสูตร
ต่างๆกรณีผลออกช้าหรือมีปัญหา
ขัดข้อง 

- ดำเนินการแล้ว - 

6 ปลูกฝังให้บุคลากรเกิดจิตอาสาของการให้บริการ (Service 
mind) 
สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ ให้เกิดเป็นพฤติกรรมถาวรใน
การปฏิบัติงานประจำวัน โดยบรรจุลงในวาระการประชุม
ประจำเดือน เน้นเรื่องบุคลิกภาพ ความเป็นกันเอง เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่
ผู้รับบริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม 

1 มกราคม 2562 - 30 
กันยายน 2562 

มีการปลูกฝังให้บุคลากรเกิดจิต
อาสาของการให้บริการ (Service 
mind) โดยบรรจุลงในวาระการ
ประชุมประจำเดือน 

- ดำเนินการแล้ว - 

7 มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางเภสัช
กรรม (QPC) และการประชุมของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วย
นอกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานบริการจา่ยยาผู้ป่วย
นอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลารอรับยา 

ตุลาคม 2561 ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการแล้ว - 

8 ประชุมชี้แจงเภสัชกร,เจ้าหน้าที่งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการจ่ายยาผู้ป่วย
นอกตามแนวทางใหม่ 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2561 

1.1 ในขั้นตอนการรับใบสั่งยา โดย
การยิง barcode ในใบนำทางของ
ผู้ป่วย ที่ระบุ HN ชื่อ-สกุล,คลินิกที่

- ในขั้นตอนการรับใบสั่งยา โดยการยิง 
barcode ในใบนำทางของผู้ป่วย ที่
ระบุ HN ชื่อ-สกุล,คลินิกที่ตรวจ,

- 
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8.1 การพัฒนาระบบบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยใช้ IT ช่วย 
8.2 ปรับขั้นตอนการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
8.3 ปรับตารางการทำงานและอัตรากำลังในการทำงาน 

ตรวจ,แพทย์ผู้ตรวจ แล้วพิมพ์บัตร
คิวบัตรคิวที่มี HN , ชื่อ-สกุลผู้ป่วย 
พร้อมลำดับคิวรอรับยาของห้อง
จ่ายยาผู้ป่วยนอกจำนวน 2 ใบ 
เพื่อบ่งชี้ตัวผู้ป่วยที่มารับยา โดยใบ
แรกส่งให้ผู้ป่วยยื่นเวลามารับยา
และอีก 1 ใบใส่ลงในตะกร้าเพื่อ
ยืนยันลำดับคิวตะกร้า และ ชื่อ-
สกุลผู้ป่วย เพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผิดคน 
ซึ่งเดิมแจกแต่ลำดับคิวที่เป็น
หมายเลขตะกร้าไม่มีชื่อ-สกุลบ่งชี้
ตัวผู้ป่วยพร้อมบันทึกการเริ่มต้นจับ
เวลาการรอรับยา ( หมายเหตุ : ใน
ปี 2561 และ 2562 แพทย์จะ
พิมพ์ยาใน HosXPใช้ใบนำทางแทน
ใบสั่งยามายื่นที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วย
นอก ) 1.2 ในขั้นตอนคัดกรอง
ใบสั่งยาโดยเภสัชกรและพิมพ์ฉลาก
ยาโดย จพง.เภสัชกรรม ในปี 
2561 จะแยกเป็น 2 ขั้นตอนโดย
ใช้อัตรากำลัง 2 คน แต่ในปี 
2562 ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยการใช ้IT ช่วยโดยเพิ่ม
โปรแกรม PharMSที่สามารถคัด
กรองใบสั่งยา โดยสามารถทำ 
Medication reconcile ,
ตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ป่วย,ค่า 
lab, การวินิจฉัยโรคและอาการที่

แพทย์ผู้ตรวจ แล้วพิมพ์บัตรคิวบัตร
คิวที่มี HN , ชื่อ-สกุลผู้ป่วย พร้อม
ลำดับคิวรอรับยาของห้องจ่ายยา
ผู้ป่วยนอกจำนวน 2 ใบ เพื่อบ่งชี้ตัว
ผู้ป่วยที่มารับยา โดยใบแรกส่งให้
ผู้ป่วยยื่นเวลามารับยาและอีก 1 ใบ
ใส่ลงในตะกร้าเพื่อยืนยันลำดับคิว
ตะกร้า และ ชื่อ-สกุลผู้ป่วย เพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผิด
คน ซึ่งเดิมแจกแต่ลำดับคิวที่เป็น
หมายเลขตะกร้าไม่มีชื่อ-สกุลบ่งชี้ตัว
ผู้ป่วยพร้อมบันทึกการเริ่มต้นจับเวลา
การรอรับยา ( หมายเหตุ : ในปี 
2561 และ 2562 แพทย์จะพิมพ์
ยาใน HosXPใช้ใบนำทางแทนใบสั่ง
ยามายื่นที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ) ใน
เดือน พ.ค. 2562 เภสัชกรงาน
บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 1 คน 
ได้รับมอบหมายให้ออกไปให้บริการ
จ่ายยาที่ รพ.สต. เพิ่มในช่วงวันจันทร์
ถึงวันพุธ ทำให้ขาดอัตรากำลังในการ
จ่ายยา 1 คน ส่งผลให้ระยะเวลารอ
รับยาเพิ่มขึ้นเป็น 32.33 นาที และ
ในเดือน มิ.ย.2562 จนถึงปัจจุบนั 
งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกได้
อัตรากำลังเภสัชกรเพิ่มอีก 1 คน 
รวม 6 คนช่วยในการจ่ายยา 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

นำมา ร.พ. ,ข้อมูลการแพ้ยา, drug 
interaction และ note ที่สำคัญ
ต่างๆ ในแต่ละ visit ที่มาเป็น OPD 
และ IPD D/C และกดสั่งพิมพ์
ฉลากยาได้โดยใช้เภสัชกร 1 คนใน
ขั้นตอนเดียว 1.3 ฉลากยาที่พิมพ์
ออกมาจะมี barcode ที่สามารถใช้
หัวยิง barcode ยิงเวลาจ่ายยาได้
ลดระยะเวลาและความผิดพลาดใน
การพิมพ์ HN ของผู้ป่วย รวมถึงมี 
ระบบ location ที่บ่งบอกตำแหน่ง
ยาในชั้นวางยาเพื่อความสะดวกใน
การจัดยา 1.4 โปรแกรม PharMS
ที่ใช้ในการจ่ายยา สามารถกดเรียก
คิวรับยาและช่องจ่ายยา, สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย,ค่า lab 
, medication reconciliation, 
pop up D/I, ประวัติการแพ้ยา, ค่า 
lab+ยาที่ควรระวังหรือห้ามใช้, 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
รวมถึงการปิดค่ารักษาพยาบาลของ
การเงินเพื่อลดการสูญเสียรายได้
ของโรงพยาบาลจากปัญหาการจา่ย
ยาโดยที่ยังไม่มีการปิดค่า
รักษาพยาบาล และยังสามารถดึง
รายงานต่างๆที่จำเป็นได้ในงาน
เภสัชกรรม 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

9 ดำเนินการให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกตามแนวทางใหม่
พร้อมเก็บข้อมูล ( กำหนดเป้าหมายระยะเวลารอรับยาเฉลี่ย
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก < 30 นาที ) 

ตุลาคม - ธันวาคม 
2561 

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ลดลงจาก 43.72 
นาทีในเดือน ก.ย.261 เหลือ 
26.21 ในเดือน ก.พ.2562 หลัง
พัฒนาระบบและเสริมอัตรากำลัง( 
เริ่มเสริมอัตรากำลังในเดือน ม.ค.
2562 ) 

- ระยะเวลารอรับยาลดลงจาก 32.33 
นาทีในเดือน พ.ค.2562 เหลือ 
23.91 ในเดือน ก.ค.2562 

- 

10 วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ระยะเวลารอรับยาลดลงจาก 32.33 
นาทีในเดือน พ.ค.2562 เหลือ 
23.91 ในเดือน ก.ค.2562 

- 

11 กำหนดเป็นแนวทางมาตรฐานใหม่ในการให้บริการจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว - 

12 มีการค้นหานวัตกรรมและแนวทางพัฒนางานบริการจ่ายยา
ผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่อง 

ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ ระยะเวลารอ
คอย ก่อนเริ่มโครงการ เฉลี่ยที่ 2 
ชั่วโมง 48 นาที และหลังเริ่ม
โครงการ เฉลี่ยที่ 2 ชั่วโมง 20 นาที 
โดยเฉลี่ยแล้ว เวลารอคอยได้ลดลง 
จากยื่นบัตรจนถึงรอรับยา รวม 28 
นาที 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 28 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัด : ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ละม่อม ไชยสิริ โทรศัพท์ : 043 311 044 ต่อ 386 อีเมล์ : m.chaisiri@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อนันต์ คำอ่อน โทรศัพท์ : 0812631790 อีเมล์ : newanunkk@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมแพ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบคัดกรอง ให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

ต.ค.61 1.ปรับเปลี่ยนการคัดกรองผู้รับบริการด่าน
หน้าเป็นคัดแยกผู้ป่วยให้ไปรับบริการตรง
แผนก  
2.ผู้ป่วยนัดให้ไปรับบริการตรงที่แผนก 
 3. เพิ่มเวลาการทำงานของพยาบาลคัดกรอง
จากเดิม 8.00 น เป็น 7.00 น.  
4. ประชุมการคัดกรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการคัดกรอง  

- 1.ปรับเปลี่ยนการคัดกรองผู้รับบริการ
ด่านหน้าเป็นคัดแยกผู้ป่วยให้ไปรับ
บริการตรงแผนก 
2.ผู้ป่วยนัดให้ไปรับบริการตรงที่แผนก  
3. เพิ่มเวลาการทำงานของพยาบาลคัด
กรองจากเดิม 8.00 น เป็น 7.00 น.  
4. ประชุมการคัดกรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการคัดกรอง  

จนท ในหน่วยงานลาคลอด 
3 คน มีอัตรากำลังจากทุก
แผนกหมุนเวียนมาช่วย ทำ
ให้เกิดความล่าช้า และคัด
กรองผิดพลาด 

2 ประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการในโรงพยาบาล โดย
ใช้แบบสอบถาม นำผลการ
ประเมินนำมาปรับปรุงแก้ไขให้
ประสบผลสำเร็จ 

ต.ค.61-ก.ย.62 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยนอก คิด
เป็นร้อยละ 89.63 ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงบริการเรื่องบรรยากาศแออัด คับ
แคบ เสียงดัง มลพิษจากควันรถ รับ ส่งผู้ป่วย
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากรถของ
บุคคลากรและผูม้ารับบริการ 

1. ผู้ป่วยนอกมีจำนวนมากและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นโรคที่ไม่ซับซ้อนสามารถรับ
บริการที่รพสต.ได้ 2. บุคลากร
แพทย์มีน้อยโดยเฉพาะแพทย์
ทั่วไป แพทย์ใช้ทุนและแพทย์

พบ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ
เรื่อง1, ความสะอาดของห้องน้ำ 2.
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 3.การ
เรียงลำดับเข้าตรวจ ได้นำข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงโดยกำชับแม่บ้านเรื่องความ

1. ผู้ป่วยนอกมีจำนวนมาก
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นโรคที่ไม่
ซับซ้อนสามารถรับบริการที่
รพสต.ได้ 2. บุคลากรแพทย์
มีน้อยโดยเฉพาะแพทย์
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมเมื่อ
เทียบกับสัดส่วนผู้มารับบริการ 
3. บุคลากรด้านการพยาบาล
แผนกผู้ป่วยนอกมีภาระงาน
มาก ต้องดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบ
ครบวงจรทำหน้าที่case 
manager ออกแบบบริการ ทำ
แผนงานโครงการ ติดตาม
ตัวชี้วัดรายโรค ติดตามผล เป็น
วิทยากรและผู้นิเทศ 4. ความ
คาดหวังของผู้รับบริการสูง  

สะอาดห้องน้ำ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
บริการและwarning sing ทุก 1 ชั่วโมง 

ทั่วไป แพทย์ใช้ทุนและ
แพทย์เมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้
มารับบริการ 3. บุคลากร
ด้านการพยาบาลแผนก
ผู้ป่วยนอกมีภาระงานมาก 
ต้องดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบ
ครบวงจรทำหน้าที่case 
manager ออกแบบบริการ 
ทำแผนงานโครงการ ติดตาม
ตัวชี้วัดรายโรค ติดตามผล 
เป็นวิทยากรและผู้นิเทศ 4. 
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการสูง  

3 รับข้อร้องเรียนจากช่องทาง
ต่างๆ เช่น จากกล่อง
ข้อเสนอแนะ โทรศัพท์เครือข่าย 
รพ.สต. การประชุมส่วนราชการ
ต่างๆ พร้อมนำมาปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกัน 

ต.ค.61-ก.ย.62 รับข้อร้องเรียนจากช่องทางมาด้วยตนเอง 5 
ฉบับ จากตู้ 2 ฉบับ จากเว็บไซด์ 2 ฉบับ 
รวมทั้งหมด 9 ฉบับ 10 เรื่อง ได้รับการแก้ไข
ครบทั้ง 10 เรื่อง 

- 1.ไม่มีข้อร้องเรียนจากตู้แสดงความ
คิดเห็น 
2.ได้รับข้อข้อร้องเรียนจากสื่อโชเชียล 
เรื่องพฤติกรรมบริการของบุคลากร ได้
นำมาทบทวนในหน่วยงาน ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

- 

4 สุ่มเก็บข้อมูลการลดรอบ
ระยะเวลาการรอคอยการ
ให้บริการที่งานผู้ป่วยนอก สุ่ม
เก็บทุกวัน วันละ 40 ราย 

ต.ค.61-ก.ย.62 จากการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ ปี 
2561 ระยะเวลารอคอย เท่ากับ 146 นาที 
ขั้นตอนใหม่ ปี 2562 ระยะเวลารอคอย 
เท่ากับ 129 นาที 

1. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ 
มีหนึ่งเครื่อง เจ้าหน้าที่วัดความ
ดันโลหิตเอง ผู้รับบริการมีมาก 
ยืนรอนาน 2. บุคลากรมี
จำนวนจำกัดขณะที่ผู้ปว่ยOPD 
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

จากการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ ปี 
2561 ระยะเวลารอคอย เท่ากับ 139 
นาที ขั้นตอนใหม่ ปี 2562 (ไตรมาส 3)
ระยะเวลารอคอย เท่ากับ 135 นาที -ลด
ระยะเวลารอคอยโดยผู้ป่วยที่ไม่ตรวจ
แลป เอกซเรย์แบ่งนัดเป็นช่วงบ่าย  

ผู้ป่วยไม่สะดวกเดินทางบ่าย 
ไม่มีรถประจำทาง 

5 ติดตามประเมินผล ต.ค.61-ก.ย.62 กำหนดการรายงานเป็นรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน 

- กำหนดการรายงานเป็นรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน 

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 3 นาที 



 

700                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัด : ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ชูชาติ กางกันยา โทรศัพท์ : 043 311 044 ต่อ 238 อีเมล์ : kangkunya@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อนันต์ คำอ่อน โทรศัพท์ : 0812631790 อีเมล์ : newanunkk@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมแพ ปี 2562 งบประมาณ : 31600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลชุมแพ 

ต.ค.61-มี.ค.62 กำหนดวันจัดประชุมวันที่ 1 เม.ย. 62 - จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานวันที่ 1 เม.ย. 62 มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 44 คน 

- 

2 จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
รณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทน 

ต.ค.61-ก.ย.62 มีการจัดทำมาตการลดการใช้ถุงพลาสติก 
และรณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนโดยการ
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ภายใน
โรงพยาบาล และทำหนังสือแจ้งเวียนทุก
หน่วยงานภายในโรงพยาบาล 

- มีการจัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์
การใช้ถุงผ้าทดแทนโดยการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง 
ๆ ภายในโรงพยาบาล และทำหนังสือแจ้งเวียนทุก
หน่วยงานภายในโรงพยาบาล บันทึกข้อความที่ ขก 
0032.304.2/3559 ลงวันที่ 27 มิ.ย.62 

- 

3 จัดทำมาตรการงดใช้โฟมในการ
บรรจุภาชนะในโรงพยาบาล 

ต.ค.61-ก.ย.62 มีการจัดทำมาตการลดการใช้ถุงพลาสติก 
และรณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนโดยการ
ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ภายใน 
โรงพยาบาล และทำหนังสือแจ้งเวียนทุก
หน่วยงานภายในโรงพยาบาล 

- มีการจัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์
การใช้ถุงผ้าทดแทนโดยการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง 
ๆ ภายใน โรงพยาบาล และทำหนังสือแจ้งเวียนทุก
หน่วยงานภายในโรงพยาบาล บันทึกข้อความที่ ขก 
0032.304.2/3559 ลงวันที่ 27 มิ.ย.62 

- 

4 ติดตามประเมินผล ก.ย.62 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ - สรุปผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ - 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 6 มาตรการ 



 

701                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด : ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 13 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 02 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ทันตแพทย์ สุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ โทรศัพท์ : 0834564226 อีเมล์ : prs_sirinthorn@hotmail.co.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ โทรศัพท์ : 0834564226 อีเมล์ : prs_sirinthorn@hotmail.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยตรวจแพทย์งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 130000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ค้นหาปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิด
ความล่าช้า 

ตุลาคม 2561 การค้นหาปัจจัยความล่าช้าและสาเหตุ การ
ค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้า 1.ค้นหา
จากใบสนเท่ห์ที่มีการร้องเรียนจากผู้รับบริการ
ว่าจุดใดที่มีการร้องเรียนเรื่องความล่าช้า 2.ใช้
เทคโนโลยีช่วย โดยการดึงข้อมูลระยะเวลรอ
คอยในแต่ละจุดบริการ ว่ามีจุดใดที่ใช้ระเวลาใน
การบริการยาวนาน 3.ค้าหาความล่าช้าในการ
ให้บริการโดยการใช้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ผู้มารับ
บริการโดยตรง สาเหตุ 1.สาเหตุเกิดจาก
การแพทย์ลงตรวจช้า 2.ผู้มารับบริการมีจำนวน
เพิ่มขึ้น 3.เทคโนโลยีไม่ทันสมัยเพียงพอ 

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในรอบ 6 เดือน - 

2 ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
การให้บริการ 

ธันวาคม 2561 เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ และปรับ
แผนการดำเนินงานได้แก่ ตัวแทนแผนกงาน

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในรอบ 6 เดือน - 



 

702                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผู้ป่วยนอก ประธานองค์กรแพทย์ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน 

3 ดำเนินการตามแผน มกราคม-กันยายน 2562 1.ปรับโฟลวชาร์ตการทำงานของแผนกบริการ
ผู้ป่วยนอก  
2.ประธานองค์กรแพทย์เข้าร่วมในการแก้ไข
ปัญหา การตรวจสอบการเข้าทำงานของแพทย์
และขอความร่วมมือจากแพทย์  
3.จัดซื้อเครื่องช่างน้ำหนัก วัดความดัน ส่วนสูง
อัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด  

1.การแก้ไขปัญหา ยังเป็น
การถ่ายทอดนโยบายและ
การขอความร่วมมือ
มากกว่าเป็นข้อบังคับ ทำ
ให้ไม่ได้รับความร่วมมือใน
บางจุด  
2.การสั่งซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ มีความล่าช้าในการ
จัดซื้อ 

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ มีความล่าช้าในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อช่วย
ในการดำเนินโครงการ 

4 ประเมินผลการดำเนินงาน กันยายน 2562 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.
62)ระยะเวลารอคอยพบแพทย์ 53.28 นาที 

เจ้าหน้าที่ยังใช้เครื่องช่าง
น้ำหนัก ความดันส่วนสูงได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้
จุดคัดกรองยังมีความล่าช้า
อยู่  

ระยะเวลารอคอยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 
เนื่องจากมีจำนวนคนไข้เพิ่มมากขึ้น 

1.การซื้อครุภัณฑ์
ล่าช้า  
2.ปริมาณคนไข้ที่เพิ่ม
มากขึ้น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง -35 นาที 



 

703                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 21 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 03 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ช่อทิพย์ ภาวิตปัญญา โทรศัพท์ : 0910658167 อีเมล์ : chorpakkard@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์ ประเสริฐ ศรีสารคาม โทรศัพท์ : 0818733484 อีเมล์ : srisarakham@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean) งบประมาณ : 99950 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
Lean 

กุมภาพันธ์ 2562 1.มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทีม 
Lean ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (กรรมการ
ชุดใหญ่)  
2.ประชุมคณะกรรมการ(ชุดย่อย) วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 

คณะกรรมการมีการกำหนด
วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่จะเข้า
ร่วมประชุม ร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามระบบ Lean  

ประชุมติดตามผลงานของ
คณะกรรมการ Lean พร้อมลง
เยี่ยมพื้นที่เป้าหมายในการ
พัฒนา 

ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้
ตามเป้าหมาย 

2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lean กุมภาพันธ์ 2562 มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน
วิชาการทีม Lean ในระหว่างวันที่ 17-19 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 
อาคารผู้ป่วยนอก สิ่งที่ได้จากการประชุม คือ 
กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักในการลดชั้นตอน/ลด
ระยะเวลา 4 หน่วยงานได้แก่ 1.ห้องบัตร 2.ห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ 3.ห้องเอกซเรย์ 4.
ห้องยาผู้ป่วยนอก 

สิ่งที่หน่วยงานดำเนินการ 1.
หน่วยงานทำสายธารคุณค่า 
(Value Stream mapping 
(VSM) กำหนดแล้วเสร็จ 25 
มีนาคม 2562 2.กำหนดค่า
เป้าหมาย/กิจกรรมในการปรับ
ลด 3.ปรับปรุงกระบวนการตาม 
VSM 4.ติดตามผลงาน 

ประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ 
17-19 กุมภาพันธ์ 2562  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อย
กว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการ
จัดประชุมในวันหยุดราชการ 
เพราะวิทยากรไม่สามารถมาใน
วันและเวลาราชการได้ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 ประชุมวางแผนและดำเนินงาน กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดประชุมวางแผนและดำเนินงานขับเคลื่อน
ระบบ Lean ต่อไปในวันที่ 17-19 มีนาคม 
2562 

- ประชุมวางแผนร่วมกับงานห้อง
ยานอกและงาน X-Ray ในวันที่ 
19 มีนาคม 2562 และ 5 
สิงหาคม 2562 

ไม่มี 

4 ประชุมติดตามการดำเนินงาน 
Lean 

มีนาคม - มิถุนายน 
2562 

มีการลงติดตามผลการดำเนินงานตามห้องต่างๆ
ดังนี้ 27กุมภาพันธ์ 2562 ห้องบัตร 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ห้องยา 1 มีนาคม 2562 
ห้องเอกซเรย์ 

หน่วยงานมีการกำหนดค่า
เป้าหมาย/กิจกรรมในการปรับ
ลดระบบงานเพื่อให้เกิด
กระบวนการ Lean 

ติดตามและลงเยี่ยมพื้นที่ห้อง
บัตร , หอผู้ป่วยนอก , ห้อง
ตรวจออร์โธปิดิกส์ , ห้องตรวจ
เบาหวาน, ห้องยา และ X-Ray 

ไม่มี 

5 ประชุมนำเสนอผลงาน กรกฎาคม 2562 ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 - มีการนำเสนอผลการดำเนินการ
ในเวทีการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับโรงพยาบาล , ระดับ
จังหวัด - ก่อนเริ่มดำเนินการ ใช้
เวลา 740 นาที หลัง
ดำเนินการใช้เวลา 699 นาที 
สรุป เวลาระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยลดลง 41 นาที 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 41 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม เขตสุขภาพที่ : 7 

วันที่ส่งรายงาน : 21 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว กาญจนาภรณ์ ตาราไต โทรศัพท์ : 0847887782 อีเมล์ : taratai555@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นายแพทย์ ประเสริฐ ศรีสารคาม โทรศัพท์ : 0818733484 อีเมล์ : srisarakham@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบคิวงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม งบประมาณ : 1239500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วิเคราะห์ระบบการทำงาน 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมระหว่างหน่วยงาน IT 
และหน่วยงาน OPD เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ระบบทุก 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 
2562 

ปัญหาและที่มาของโครงการ  
1.มีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มสูง
มากขึ้น ทำให้เกิดการรอคอย ระยะเวลา
บริการนาน (23.65%) จากการตอบ
แบบสอบถาม 700 คน 
2.สถานที่แออัด คับแคบ ไม่มีที่นั่งรอ 
(12.65%)  
3.มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงผู้ป่วยผิดปกติขณะ
รอตรวจ ปี 2561 คือ 3 ราย ปี 2562 1 
ราย  
4.มีอุบัติการณ์ความเสี่ยงตรวจผิดคนปีละ 1-
2 คนแต่สามารถดักจับได้ที่ห้องยานอก  
5.มีการส่งตรวจ Lab , X-ray ผิดรายการปี
ละ 5-10 รายต้องมีการส่งตรวจซ้ำใหม่  

มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ระบบ
การทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้ออกแบบระบบและผู้ใช้งาน 

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

6.ผลสำรวจร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย
นอก แนวโน้มลดลง ปี 2559-2561 คือ 
85.96,83.22และ 68.73 ตามลำดับ งาน
ผู้ป่วยนอกชั้น 1 เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจต่ำที่สุด  
7.สำรวจเสียงสะท้อนของผู้รับบริการ 
(Customer voice) ปัญหาที่ผู้มารับบริการ
สะท้อนมากที่สุดคือ การรอนานและไม่ทราบ
สถานะคิวขณะรอตรวจ 

2 ออกแบบระบบการทำงาน ธันวาคม 2561 System analysis จากผู้เกี่ยวข้อง 
นำมาเขียน Flow chart ร่วมกัน
ประชุมเพื่อออกแบบระบบ 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อจัดทำตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ 
(Kiosk) ระบบแสดงคิวหน้าห้องใน
งานบริการผู้ป่วยนอก  
2.เพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก  

สาเหตุ ผู้ให้บริการ  
1.ภาระงานเยอะ  
2.ตอบสถานะ/จัดการคิว/ต้องเรียกผู้ป่วย  
3.ตรวจผิดคน  
4.แพทย์บางคนออกตรวจ OPD ล่าช้า  
5.ส่งตรวจ Lab X-ray ผิดคน ผิดรายการ
ระบบ  
1.ระบบบริหารจัดการคิวใช้ manual ทุก
ห้อง  
2.ต้องให้เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  
3.นัดผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน  
4.ส่งตรวจผิดคน ผิดรายการ  
5.การคัดกรองภาวะฉุกเฉินล่าช้า 
 6.มีขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน 

ออกแบบระบบการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการด่านหน้า 

ไม่มี 

3 จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆพร้อมติดตั้ง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 จัดหาตู้ Kiosk  
1.Computer  
2.Printer  
3. Barcode scanner  
4.Smart card order 

พัฒนาเองใช้งบประมาณ 43,000 บาท ถูก
กว่าราคาตามท้องตลาด 

จัดหาตู้ทำบัตรคิวอัตโนมัติ
(Kiosk)  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 พัฒนาโปรแกรม ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 
2562 

ใช้เวลาในการพัฒนานวัตกรรม 1 
เดือนครึ่ง  

มีขั้นตอนคือ 1.ผู้ป่วยสามารถกดบัตรคิวจาก
ตู้กดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง 2.ผู้ป่วยที่มีบัตร
นัดสามารถส่งรายการ Lab X-ray ได้จากการ
กดคิวในตู้กดบัตรอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลส่งอีกครั้ง 3.ไม่ต้องมี
เจ้าหน้าที่ในการเรียกคิว ผู้ป่วยจะทราบคิว
จากหน้าจอแสดงคิว 4.เชื่อมระบบการส่ง 
Lab X-Ray นัด จากห้องแพทย์โดยไม่ต้อง
บันทึกข้อมูลอีกครั้ง 5.มีการยืนบันตัวผู้ป่วย
จากการเชื่อมระบบข้อมูลในบัตรประชาชน 
6.ผู้ป่วยสามารถรอที่ไหนก็ได้ โดยดูคิวใน 
Smart phone  

ใช้ระยะเวลาพัฒนาระบบและ
ทดลองใช้ระบบประมาณ 3 เดือน 

1.ต้องมีการปรับระบบ
ในการให้บริการทั้ง
ผู้ป่วยและบุคลากร 
จำต้องใช้เวลาในการ
เรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจ 

5 ทดลองใช้ระบบ 
(Implementation) 

กุมภาพันธ์ 2562 ทดลองใช้ระบบที่ห้องตรวจ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ผู้ป่วย
ประมาณ 80-120 คนต่อวัน เริ่ม
ทดลองวันที่ 5 มีนาคม 2562 

- ทดลองใช้ระบบเมื่อเดือนมีนาคม 
2562 

2.มีผู้ป่วยบางกลุม่
อาจจะไม่มีอุปกรณ์ 
(Smart phone) ในการ
ใช้ Application 

6 เริ่มใช้ระบบจริง มีนาคม - เมษายน 2562 เริ่มใช้ระบบจริง 6 มีนาคม 2562 - เริ่มใช้จริงเดือนมีนาคม 2562 
โดยเริ่มที่ห้องตรวจศัลยกรรม
กระดูกและข้อ 

3.ต้องใช้งบประมาณใน
การลงทุนด้านครุภัณฑ์
เพิ่มขึ้น 

7 ติดตามผลพร้อมแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 

มีนาคม - กันยายน 2562 มีการติดตามผลพร้อมแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยมีแผนพัฒนาใน
อนาคตเพื่อเป็น Smart Hospital  

1.ขยายระบบคิวอัตโนมัติและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆไปห้องตรวจอื่นๆ  
2.พัฒนาเครื่องวัดส่วนสูงและน้ำหนักและ
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ  
3.เพิ่ม Function เชื่อมข้อมูล Smart card 
จากตู้ Kiosk เข้าระบบ EDC  
4.ขยายจุดรอคอยไปที่โรงอาหารโดยเชื่อม
ระบบการแสดงคิวไปที่โรงอาหาร 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน 

4.ต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงโปรแกรม
เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
และผู้ป่วย 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพนม จังหวัด : นครพนม เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 17 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง บุญร่วม ปริปุณณะ โทรศัพท์ : 089-6213517 อีเมล์ : Brpoon_2502@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อภิพร ต้นศรี โทรศัพท์ : 0942919459 อีเมล์ : piporn123@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการบริการที่เป็นเลิศ งบประมาณ : 150000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ 
2. ปรับปรุงจุดให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก
แก่ผู้รับบริการในผู้ป่วยนอกชั้น 1 
3. จัดกิจกรรมจิตอาสาผู้เกษียณ 
4. กิจกรรมเชิดชูคนดี 

ม.ค. – มี.ค. 62 ม.ค. – มี.ค. 
62 ก.พ. – ก.ย. 62 ก.พ.  

อยู่ระหว่างดำเนินการ - -เข้าอบรมตามเป้าหมาย ๙๐ % -มีจุดให้บริการ
แนะนำข้อมูลการรับบริการ หน้าห้องตรวจ จำนวน 
๕ ห้อง -จำนวนครั้งการให้การจัดกิจกรรมจิตอาสา
ผู้เกษียณเพื่อแนะนำการรับบริการ จำนวน ๙ ครั้ง -
จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิดชูคนดีจำนวน ๒ ป้าย 
- นำเทคโนโลยีมาช่วยโดยพัฒนาโปรแกรมระบบคิว
อัตโนมัติสำเร็จและเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๒ 
ผู้ป่วยกดตู้คิวส่งตรวจด้วยตนเอง ปรับระบบการส่ง
ตรวจผู้ป่วยนัด สามารถลดขั้นตอนการรับบริการได้ 
๓ ขั้นตอน ๑.เข้าคิวรอรับแถบสีหมายเลขห้องตรวจ
โรค ๒.เข้าคิวรอตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล 
๓.เข้าคิวรอห้องบัตรส่งตรวจระบบHIS  

-การเปลี่ยนแปลงระบบเดิม 
-ผู้ป่วยไม่นำบัตรประชาชน
มาทุกครั้ง  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 31 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนครพนม จังหวัด : นครพนม เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พิณทิพย์ ซ้ายกลาง โทรศัพท์ : 042511422 ต่อ 1018 อีเมล์ : phh4801@Gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อภิพร ต้นศรี โทรศัพท์ : 0942919459 อีเมล์ : piporn123@yahoo.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล (Nakhonphanom Personal Health Record : NPHR)  งบประมาณ : 100000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. พัฒนาระบบระเบียนสุขภาพ
ส่วนบุคคล 
-กำหนดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
-วิเคราะห์ระบบงาน 
-ออกแบบระบบงาน 
-พัฒนาโปรแกรม ฯ 
2. ติดตั้งโปรแกรมและใช้งาน
จริง 

ต.ค. – ธ.ค.๒๕๖๑ 
ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๒ 

-ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ศึกษา
ระบบการรักษาผู ้ป ่วยใน เด ือน ต.ค . 
2561 -ออกแบบร ายละ เ อ ี ย ด ขอ ง
โปรแกรม เดือน พ.ย. 2561 -ศึกษาการ
เขียนโปรแกรมด้วย react native เดือน 
ธ.ค. 2561 -ออกแบบโครงสร้างซอฟแวร์ 
เดือน ธ.ค. 2561 -พัฒนาซอฟแวร์เดือน 
ม.ค. 2562 - สัปดาห์ที ่ 3 เดือนก.พ. 
2562 -ทดสอบและแก ้ ไขโปรแกรม 
สัปดาห์ที่ 4 เดือน ก.พ. 2562 - 8 มี.ค. 
2562 -จัดทำคู่มือใช้งานตั้งแต่ 9 มี.ค. 
2562 -ลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม 
ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 30 ก.ย. 2562 

-การรายงานผล Lab ค่า
ผิดปกติ แพทย์แต่ละท่าน
แตกต่างกัน ทำให้แสดงค่า
มาตรฐานภายในโปรแกรม 
NPHR ลำบาก -แพทย์ไม่
ต้องการให้แสดงผลการ
วินิจฉัยโรคในโปรแกรม 
NPHR 

ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดำเนินการดังนี้ ๑.
ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุ เชิญชวนประชาชนมา
ลงทะเบียน NPHR ๒. เปิดให้บริการลงทะเบียนภายใน
โรงพยาบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ๓. 
ให้บริการลงทะเบียนเชิงรุก พร้อมกับงานอาชีวอนามัย
ลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี ๔.ประสาน
บริษัท กสท ( Cat ) ติดตั้ง Free Wifi ให้ประชาชน ใน
โรงพยาบาลนครพนม ขนาด30 / 15 Mbps จำนวน 
๔ วงจร ๕. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมและลงทะเบียน
ใช้งาน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 จำนวน 328 คน แยกเป็น
สิทธิการรักษา ดังนี้ ข้าราชการ จำนวน 178 คน บัตร
ทอง จำนวน 35 คน ประกันสังคม จำนวน 101 คน 
อื่น ๆ จำนวน 14 คน  

- ผู้รับบริการไม่มีสัญญาณ 
Internet เพื่อ 
Download ติดตั้ง
โปรแกรม  
- ผู้รับบริการไม่ใช้
โทรศัพท์มือถือ smart 
phone  
- เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมไม่รองรับ
ระบบปฏิบัติการ IOS  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 22 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 19 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อภิญญา โพธิจักร์ โทรศัพท์ : 0883399977 อีเมล์ : phothichak.beer@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ไกรวุฒิ บุญเทียน โทรศัพท์ : 0956537999 อีเมล์ : kboonthian@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานของคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบึงกาฬ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สำรวจความต้องการของผู้มารับบริการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

ธ.ค.61-ก.ย.62 ออกสำรวจความคิดเห็นของผู้มารับ
บริการในคลินิกผู้ป่วยนอก 

- สำรวจกลุ่มตัวอย่าง ณ คลินิกโรคทั่วไป 
และคลินิกอายุรกรรมกลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 30 คน 

- 

2 จัดประชุมแนวทางการลดระยะเวลารอ
คอยของผู้ป่วยนอก 

ธ.ค.61-ก.ย.62 ประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์  

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโดยแจ้ง
ในที่ประชุมถึงแนวทางการพัฒนาระบบ
บริการ 

- 

3 ดำเนินการตามแนวทางที่ประชุม ธ.ค.61-ก.ย.62 เตรียมพัฒนาระบบบริการเพื่อลด
ระยะเวลารอคอย 

เนื่องจากมีการขยายบริการจึง
ทำให้ยากต่อการพัฒนาใน
ภาพรวม 

ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
เพื่อการลดระยะเวลารอคอย 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 15 นาที 



 

711                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 22 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สุปรีญา มะระยะ โทรศัพท์ : 0903436445 อีเมล์ : Supreeya121@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ไกรวุฒิ บุญเทียน โทรศัพท์ : 0956537999 อีเมล์ : kboonthian@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ พัฒนามาตรฐานสุขศึกษา หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติ งบประมาณ : 68900 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ก.พ.-ธ.ค.62 กำลังขออนุมัติโครงการเพื่อ
ดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการได้รับอนุมัติล่าช้าทำ
ให้การดำเนินโครงการล่าช้า 

หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ
ใน หน่วยบริการสาธารณสุข CUP เมือง
บึงกาฬ ทั้ง 15 แห่ง มีชมรมการออก
กำลังกาย ชมรมธรรมะ มีการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้อง อย่างน้อย 1 ชมรมในทุก
ตำบล มีการออกกำลังกาย และการให้
สุขศึกษาในหมู่บ้าน 

เนื่องจากต้องลงพื้นที่และทำ
กิจกรรมร่วมกับประชาชนใน
พื้นที่ บางพื้นที่ยังติดปัญหาใน
เรื่องการจัดเวลาเพื่อรวมกลุ่ม
กัน เนื่องจากเป็นช่วงฤดู
เกษตรกรรม 

2 โรงเรียนสุขบัญญัติ ก.พ.-ธ.ค.62 กำลังขออนุมัติโครงการเพื่อ
ดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการได้รับอนุมัติล่าช้าทำ
ให้การดำเนินโครงการล่าช้า 

ออกประเมินในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ โดยทีมประเมินจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร่วมด้วย 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 2 กิจกรรม 



 

712                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเลย จังหวัด : เลย เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 21 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 13 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง พรทิพา นิยะโมสถ โทรศัพท์ : 0800569342 อีเมล์ : Pornthipa1807@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว วรรณลักษณ์ ชาวน้ำปาด โทรศัพท์ : 0917722024 อีเมล์ : wannalak14032536@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ' Hospital as home' งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เปิดให้บริการ OPD สำหรับผู้ป่วยรับ
ยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วย เพื่อลด
แออัดใน OPD ต่างๆ สามารถแยก
ผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จำนวนผู้รับบริการ 405 คน  1.เจาะ Lab จาก รพช.ในกรณี
ผลเลือดไม่ผ่าน ผู้ป่วยไม่มีไลน์ จึง
ไม่ได้รับการประสานเพื่อเลื่อน
การเข้ายา 

จำนวนผู้รับบริการ 1,257 คน 1.แก้ไขปัญหาโดยการเชิญ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเข้า
ร่วมในกลุ่มไลน์ 2.ให้เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์แจ้งหากผู้ป่วย ANC < 
1500 หรือ ในกรณีที่ผลเลือด
ตัวอื่นๆผิดปกติ เพราะในรอบ 
11 เดือนที่ผ่านมายังพบผู้ป่วย
มีผลเลือดผิดปกติ มา
โรงพยาบาล 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.60%  

2 เปิดหน่วยบริการให้ยาเคมีบำบัด
แบบไปเช้า-เย็นกลับ เพื่อลดความ
แออัดสถานการณ์บริการได้

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้รับบริการจำนวน 208 คน 1. 
ผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดที่มารับยาเคมี
บำบัดมีความรู้เรื่องโรค ยาเคมี
บำบัดและผลข้างเคียงที่เกิดจาก

1.ผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องมารับยา 
ในรอบที่ 1 ได้ Order ยาช้า 
หากเกินเวลา 14.00 น. ต้อง
เลื่อนการเข้ายาไปอีก 1 วัน 2.

- จำนวนผู้รับบริการ 381 คน - 
แบบประเมินความพึงพอใจ 92 
%  

1.ผู้ป่วยรายใหม่ส่งต่อจากหอ
ผู้ป่วยต่างๆ ยังพบว่ามาล่าช้า
หลังช่วงเวลา 14.00 น. ทำให้
ได้รับยาเคมีบำบัดช้าไป 1 วัน 



 

713                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

มาตรฐานและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
และญาติ 

การรักษาและสามารถปฏิบัติตัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.ผู้ป่วย
โรคมะเร็งได้เรียนรู้ มีกิจกรรม
ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อ
ลดความเครียด ความวิตกกังวล 
เช่น ออกกำลังกายก่อนเข้ายา เป็น
ต้น 3.ผู้ป่วยและญาติเกิดความ
เชื่อมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 4.ผู้ป่วยสามารถ
ดูแลตนเองขณะให้ยาเคมีบำบัด 
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม
ผู้ป่วยได้  

แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยมะเร็ง เมื่อมารับยาเคมี
บำบัด > 80 % (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) 

2.ติดต่อประสานงาน แจ้ง
แนวทางปฏิบัติแก่หอผู้ป่วย
ต่างๆที่ส่งผู้ป่วยมารับยา  

3 โครงงานเพื่อนช่วยเพื่อน ในผู้ป่วย
มะเร็งที่มารับยาเคมีบำบัด เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จำนวนผู้รับบริการ 405 คน 1. ใช้
กระบวนการกลุ่มและหมุนเวียนทำ
กิจกรรม พยาบาลเป็นหัวหน้ากลุ่ม
หรือผู ้ป ่วยที ่ม ีท ัศนคติที ่ด ีในการ
รักษาและดูแลตนเอง ร่วมเป็นผู ้นำ
กลุ่ม 2.เชิญวิทยากรเครือข่ายในการ
ทำหมวก เต ้านมเท ียม ช ่วยสอน 
ผู้ป่วยและญาติในการทำเพื่อให้เกิด
งานที ่ยั ่งยืนเดือนละ 1 ครั ้ง 3.จัด
สถานที ่ให ้น ่าอยู ่ เสมือนบ้านของ
ผู้ป่วยเอง สะอาด เงียบสงบ อบอุ่น 
และปลอดภัย 4.เคร ือข ่ายผ ู ้ป ่วย
มะเร็งมีความเข้มแข็ง เสียสละ เข้าอก
เข้าใจผู ้อื ่น เกิดจิตอาสา ในการทำ
กิจกรรมต่างๆ  

ไม่มีปัญหา เพราะผู้ป่วยรายใหม่
ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
และผู้ป่วยรายเก่า 

-จำนวนผู้รับบริการ 1,257 คน 
- นำเสนอผลงานโครงงานเพื่อน
ช่วยเพื่อนในงานประชุมสัมมนา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8” 
ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 
2562 ณ ศูนย์ประชุมพักพิงอิง
โขง อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม  

1.พบผู้ป่วยรายใหม่ที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพจิต เช่น โรคจิตเภท 
(Schizophrenia) ต้องพูดคุย
และให้กำลังจากกลุ่มทุกครั้ง แต่
ยังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและมี
ความวิตกกังวลสูง  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเลย จังหวัด : เลย เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 14 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ผการัตน์ วิรัตติยา โทรศัพท์ : 0643178850 อีเมล์ : pakarat.poy@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว วรรณลักษณ์ ชาวน้ำปาด โทรศัพท์ : 0917722024 อีเมล์ : wannalak14032536@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : หมอนฮองหัวไทเลย งบประมาณ : 250 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ระดมความคิดในการจัดหา
นวัตกรรม  

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 

สิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอประสาท
ตาหลุดลอก โดยการฉีดก๊าซหรือน้ำมัน
ต้องปฏิบัติ คือ ต้องนอนคว่ำหน้าหรือ
ต้องนั่งในท่าก้มหน้าให้ได้อย่างน้อย 16 
ชั่วโมง/วัน ซึ่งต้องปฏิบัติต่อเนื่อง
ประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ 

ขาดงบประมาณสนับสนุนใน
การผลิตหมอน เพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของผู้ป่วย 

จากผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 
หน่วยงานได้มีการจัดทำแบบสอบถาม
ความพึงพอใจกับผู้ป่วยจอประสาทตา
หลุดลอก ที่ใช้ “หมอนฮองหัวไทเลย”
ทำให้ทราบถึงปัญหาและอาการของ
ผู้ป่วย จึงทำให้มีการพัฒนารูปแบบของ
หมอน เพื่อรองรับศีรษะและให้ความ
สะดวก สบายแก่ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่
ต้องนอนคว่ำหน้าเป็นระยะเวลานาน 
ดังนี้ 1.เพิ่มขนาดความยาวของหมอน
ให้รองรับ ตั้งแต่บริเวณหน้าอกไปถึง
บริเวณศีรษะ 2.เพิ่มขนาดความลาดชัน
ของหมอน บริเวณที่รองศีรษะ ขึ้น
เล็กน้อย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

หมอนที่ผลิตออกมาไม่
เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ป่วย โดยทาง
หน่วยงานได้มีบริการให้
ผู้ป่วยเช่า และมัดจำใบละ 
100 บาท ในการนำกลับใช้
ที่บ้าน พร้อมทั้งมีจำหน่าย
ในราคาต้นทุนแก่ผู้ป่วย 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

แผนการรักษาของแพทย์ 3.ช่วงที่ผ่าน
มาอากาศค่อนข้างร้อน การจัดทำวัสดุ
หมอน จึงทำด้วยผ้าตัวด้านในหมอน
เป็นนุ่นทั้งหมด  

2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยจอ
ประสาทตา ที่ได้รับการผ่าตัด
จากทาง Internet เอกสาร
วิชาการและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ทางจอประสาทตา 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 

การวินิจฉัยจากจกัษุแพทย์ว่า เป็นโรค
จอประสาทตาหลุดลอก ชนิดมีรู 
(Rhegmatgenous retina 
detachment) ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด
โดยการใช้ก๊าซหรือน้ำมันเป็นตัวช่วยใน
การดันจอประสาทตาที่หลุดลอกให้เข้า
ที่ ดังนั้นการให้การพยาบาล ตลอดจน
การแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด จึง
เป็นสิ่งสำคัญที่ชว่ยให้การรักษามี
ประสิทธิผลที่ดี จากการมาตรวจตาม
นัดหลังการผ่าตัด ผลการรักษา แพทย์มี
ความพึงพอใจ แลไม่พบผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อน  

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค หลังจากวันที่ 15 มี.ค.62 แพทย์ได้มี
การวินิจฉัยและตรวจพบผู้ที่มีปัญหาจอ
ประสาทตาหลุดลอกและได้ทำการ
ผ่าตัดใส่ก๊าซ เพื่อดันจอประสารทตาให้
เข้าที่อีก 5 ราย ในระยะเวลา 12 
เดือน มีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมด 
14 ราย ไม่พบผู้ป่วยกลับมา Re – 
Admit และการติดตามผลการรักษา
เป็นที่พึงพอใจของแพทย์  

หน่วยงานยังขาดระบบการ
ติดตาม การนำมาส่งคืนของ
ผู้ป่วยที่ยืมกลับไปใช้ที่บ้าน 
ซึ่งผู้ป่วยบางรายไม่นำมา
ส่งคืน 

3 ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจากเวช
ระเบียนและทีมการ
รักษาพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 

ผู้ป่วยที่รับการรักษาและทดลองใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 ถึง 28 ก.พ.62 
พบว่าเพศชายจำนวน 4 ราย เพศหญิง
จำนวน 5 ราย รวมทั้งหมด 9 ราย  

หลังผ่าตัดวันแรกจะพบว่า
ผู้ป่วยไม่คุ้นชินกับการนอนคว่ำ
หน้า จึงรู้สึกอึดอัด  

ผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตาหลุดลอก
และได้รับการผ่าตัดโดยการใช้ก๊าซ หรือ 
Silicon oil ฉีดเข้าในตา ในรอบ 12 
เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งหมด 14 
ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 5 ราย  

จากสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนค่าแรง
ในการผลิต มีแนวโน้มที่จะ
สูงขึ้น การผลิตหมอนในครั้ง
ต่อไปอาจจะไม่ได้ในราคาต้น
ทุนเดิม 

4 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
วางแผน จัดทำอุปกรณ์จากวัสดุ
ที่เหลือใช้และหาง่ายในท้องถิ่น 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 

ต้นทุนการผลิตหมอนรองศรีษะในการ
นอนคว่ำหน้า เป็นการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่มีอยู่ในหน่วยงานและชุมชน จึงมี
ต้นทุนต่ำกว่าที่สั่งซื้อจากบริษัท  

ขาดงบประมาณสนับสนุนใน
การผลิตหมอน เพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของผู้ป่วย 

จากการศึกษาข้อมูล การประเมินด้าน
ต้นทุนการผลิตหมอนรองศีรษะ การใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในชุมชน ยังคงมี
ต้นทุนที่ต่ำกว่าและยังสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานไม่มีงบประมาณ 
สนับสนุน ช่วยเหลือ ต้นทุน
ในการผลิตปัจจุบันใช้เงิน
ของหน่วยงาน ที่เก็บเป็น
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผู้รับบริการได้หลายรูปแบบ รูป
แบบเดิมผลิตขึ้นมาจำนวน 5 ใบ ใช้
ต้นทุนใบละ 250 บาท ส่วนรูปแบบ
ใหม่ คือ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มี
ความยาวของหมอนรองรับถึงระดับ
หน้าอกของผู้นอนและเพิ่มความลาดชัน
เล็กน้อยทำให้ผู้ป่วยสุขสบายมากขึ้น 
ผลิตขึ้นมาจำนวน 4 ใบ ใช้ต้นทุนใบละ 
350 บาท 

สวัสดิการของเจ้าหน้าที่มา
ใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย 

5 ติดต่อกลุ่มแม่บ้านที่อำเภอเชียง
คาน เพื่อทำหมอนรองคอและ
ประสานเจ้าหน้าที่ห้องLab ขอ
gelมาใช้ต่อ 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 

ต้นทุนการผลิตหมอนรองศรีษะในการ
นอนคว่ำหน้า เป็นการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่มีอยู่ในหน่วยงานและชุมชน จึงมี
ต้นทุนต่ำกว่าที่สั่งซื้อจากบริษัท  

ขาดงบประมาณสนับสนุนใน
การผลิตหมอน เพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของผู้ป่วย 

ปัจจุบันเจล จากหน่วยงานที่เคย
นำมาใช้เป็นด้านในตัวหมอน ได้
แปรเปลี่ยนรูปแบบและขนาดไป ทำให้
ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้ 

การมีขวัญและกำลังใจ การ
ส่งเสริมที่ดี ยังเป็นสิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานคงต้องการ
พัฒนางานต่อไป  

6 ทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด PPV ที่ใช้ Silicone oil 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 

1.ความยืดหยุ่นให้ความสุขสบายเมื่อ
นอนคว่ำนานๆ (มากกว่า 30 นาที ขึ้น
ไป) 1.1 หมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้า/ด้านใน
เป็นนุ่น : ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 8 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 88 1.2หมอนที่ตัดเย็บ
จากหนัง/ด้านในเป็นเจล : ผู้ป่วยมี
ความพึงพอใจ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
12 2.ขนาดความกว้าง,ระดับความสูง, 
และช่องด้านหน้าตัวหมอนพอดีเมื่อ
นอนคว่ำหน้า : ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ
กับขนาดของหนมอน 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100 3.น้ำหนักของหมอน/
ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 3.1
หมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้า/ด้านในเป็นนุ่น : 
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 9 ราย คิดเป็น

หลังผ่าตัดวันแรกจะพบว่า
ผู้ป่วยไม่คุ้นชินกับการนอนคว่ำ
หน้า จึงรู้สึกอึดอัด จึงแนะนำ
ให้มีการเปลี่ยนอิริยาบท โดย
การนอนคว่ำหน้าสลับกับนอน
ตะแคง หรือลุกนั่งในท่าก้มหน้า 

พบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการใช้
หมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้า ด้านในเป็นนุ่น
มากกว่าหมอนที่ตัดเย็บด้วยหนังและ
ด้านในเป็นเจล ร้อยละ 100  

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 



 

717                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ร้อยละ 100 3.2หมอนที่ตัดเย็บจาก
หนัง/ด้านในเป็นเจล : ผู้ป่วยให้
ความเห็นว่า หมอนมีน้ำหนักมาก 
เคลื่อนย้ายลำบาก. 4. ความร้อน/อับ
ชื้น จากวัสดุที่ใช้ทำตัวหมอน เมื่อนอน
คว่ำ 4.1 หมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้า/ด้าน
ในเป็นนุ่น : ผู้ป่วยให้ความคิดเห็นว่า 
สามารถระบายความร้อนได้ดี 4.2 
หมอนที่ตัดเย็บจากหนัง/ด้านในเป็นเจล 
: ผู้ป่วยให้ความคิดเห็นว่า เมื่อนอนไป
นานๆ จะรู้สึกระบายความร้อนได้น้อย 
5.ความสะดวกในการทำความสะอาด 
5.1หมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้า/ด้านในเป็น
นุ่น : ผู้ป่วยให้ความคิดเห็นว่า ต้องซัก
ล้างและถ้าเปื้อน ทำความสะอาดได้
ยากกว่าหมอนที่ตัดเย็บจากหนัง 5.2
หมอนที่ตัดเย็บจากหนัง/ด้านในเป็นเจล 
: ผู้ป่วยให้ความคิดเห็นว่า ทำความ
สะอาดได้ง่ายกว่า แบบนุ่น 

7 ติดตามผลการใช้งาน/ผลลัพธ์ 
หลังนำไปใช้จริงในหน่วยงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 

หลังจากได้มีการนำมาใช้กับผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด มีผู้ป่วยแสดงความต้องการอยาก
นำกลับไปใช้ที่บ้าน โดยแสดงเจตจำนง 
ขอซื้อ 1 ราย และทางหน่วยงานให้
นำไปใช้ชั่วคราว โดยมีการมัดจำ 1 ราย 
จะเห็นว่าต้นทุนการผลิตหมอนในการ
นอนคว่ำหน้านี้ เป็นการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยงานและชุมชน 
จึงมีต้นทุนต่ำกว่าที่สั่งซื้อจากบริษัท 
โดยผลิตราคา 250 บาท/ใบ เหมาะ

หมอนที่ตัดเย็บจากหนัง ด้านใน
เป็นเจล ผู้ป่วยให้ความคิดเห็น
ว่า เมื่อนอนไปนานๆ จะรู้สึก
ระบายความร้อนได้น้อย 

1.พบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการใช้
หมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้า ด้านในเป็นนุ่น
มากกว่าหมอนที่ตัดเย็บด้วยหนังและ
ด้านในเป็นเจล ร้อยละ 100 2.
ปัจจุบันเจล จากหน่วยงานที่เคย
นำมาใช้เป็นด้านในตัวหมอน ได้
แปรเปลี่ยนรูปแบบและขนาดไป ทำให้
ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้  

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 



 

718                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กับเศรษฐานะของคนในชุมชนด้วย โดย
ราคาท้องตลาดของหมอนข้างในเป็น
นุ่นราคา 300 บาท และราคาหมอน
ข้างในเป็นเจลราคา 500 บาท 

8 สรุปผลงาน นำเสนอใน PCT 
Eye 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
เป็นต้นไป 

ผู้ป่วยที่รับการรักษาและทดลองใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 ถึง 28 ก.พ.62 
พบว่าเพศชายจำนวน 4 ราย เพศหญิง
จำนวน 5 ราย รวมทั้งหมด 9 ราย 
จากการมาตรวจตามนัดหลังการผ่าตัด 
ผลการรักษา แพทย์มีความพึงพอใจ แล
ไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ความ
พึงพอใจโดยรวมที่มีต่อ “หมอนฮองหัว
ไทเลย” 1 หมอนที่ตัดเย็บด้วยผ้า/ด้าน
ในเป็นนุ่น : ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 8 
ราย คิดเป็นร้อยละ 88 2 หมอนที่ตัด
เย็บจากหนัง/ด้านในเป็นเจล : ผู้ป่วยมี
ความพึงพอใจ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
12  

เนื่องจากการปฏิบัติตัวเมื่อ
กลับไปอยู่บ้านของผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก
เป็นสิ่งสำคัญ ทางหน่วยงาน
จักษุ รพ.เลย จึงได้จัดทำ แผ่น
พับความรู้ ให้ผู้ป่วยและญาติ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาวะ
ของโรคและการปฏิบัติตัวที่
ถูกต้องเมื่อกลับบา้น 

1.ผู้ป่วยที่รับบริการและทดลองใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 ถึง 16 ส.ค.
2562 พบว่ามีเพศชาย จำนวน 9 ราย 
และเพศหญิง จำนวน 5 ราย รวม
ทั้งหมด 14 ราย 2.จากการติดตามเวช
ระเบียน ผู้ป่วยมาตามนัดของแพทย์
ทั้งหมดและผลการรักษามีประสิทธิผล 
ไม่พบว่ามีการกลับมานอนโรงพยาบาล
ซ้ำ แพทย์มีความพึงพอใจ ชื่นชมในการ
พัฒนานวัตกรรมที่ทางหน่วยงานจัดทำ
ขึ้น อีกทั้งยังเป็นหมอนตัวอย่างให้
ผู้ป่วยหรือญาติบางรายกลับไปตัดเย็บ
หมอนเองที่บ้านได้ 3.การพัฒนาแผ่น
พับให้ความรู้ ช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าใจใน
โรค อาการที่เป็นอยู่ ตระหนักในการ
ปฏิบัติตัวที่เคร่งครัด ช่วยในการรักษามี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 4.การพัฒนาหมอน
ในรูปแบบที่ 2 ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสุข
สบายมากขึ้น ทำให้การนอนคว่ำหน้า
ทำได้นานมากขึ้น ไม่เจ็บบริเวณหน้าอก
เมื่อนอนคว่ำนานๆ แต่หน่วยงานยังคง
ต้องทำการศึกษาหาข้อมูลประเมิน
ความพึงพอใจให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
5.นำเสนอผลงานในงาน 
“ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 



 

719                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

จริยธรรม เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8” 
ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 ณ 
ศูนย์ประชุมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 



 

720                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัด : สกลนคร เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. อังคาร รัตนสีดา โทรศัพท์ : 0898168747 อีเมล์ : Docaung039@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย พงษ์ศักดิ์ ราชโสภา โทรศัพท์ : 080-7498883 อีเมล์ : rachsopa_tik@hotmail.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการเบาหวานและความดันสู่ชุมชน (ใกล้บ้าน-ใกล้ใจ) คปส. สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 120400 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1.จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร 
2. จำแนกประเภทผู้ป่วยตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 
เพื่อวงแผนให้บริการดังนี้  
- กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวเข้ม -สีเหลืองรับบริการในภาคเช้าที่
รพ.สต. ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่และ
พยาบาลเวชปฏิบัติประจำรพ.สต./พยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง จำนวน 1 คน 
และพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน - ความ
ดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาลจำนวน 1 คน 
- กลุ่มผู้ป่วยสีส้ม สีแดง รับบริการในภาคบ่ายที่รพ.สต. 
ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโดยทีมสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลได้แก่ แพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด 
โภชนาการ และแพทย์แผนไทยวิชาชีพละ 1 คน 
- กลุ่มผู้ป่วยสีดำ รับบริการในโรงพยาบาล 

1 ตุลาคม ถึง 30 
กันยายน 2562 

1. กิจกรรมโครงการเบาหวานความดัน
สู่ชุมชน (ใกล้บ้าน-ใกล้ใจ) คปสอ.สว่าง
แดนดิน ประจำเดือน ต.ค. 61 - 
จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่นัดทั้งหมด 
1,392 คน  
- จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่มารับบริการ
ทั้งหมด 1,319 คน  
- จำนวนผู้ป่วย DM/HT น้ำตาลดี (80-
130 mg/dl) ทั้งหดม 413 คน  
- จำนวนผู้ป่วย DM/HT ฺBPดี  

- 1. กิจกรรมโครงการเบาหวานความดันสู่
ชุมชน (ใกล้บ้าน-ใกล้ใจ) คปสอ.สว่างแดนดิน 
ประจำเดือน มี.ค. 62  
- จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่นัดทั้งหมด 1,204 
คน  
- จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่มารับบริการ
ทั้งหมด 1,046 คน  
- จำนวนผู้ป่วย DM/HT น้ำตาลดี (80-130 
mg/dl) ทั้งหดม 395 คน  
- จำนวนผู้ป่วย DM/HT ฺBPดี  

- 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน ทุก 3 เดือน เพื่อทบทวน
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
4. ทบทวน CPG และเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยตาม
มาตรฐาน 
5. วางแผนกิจกรรม Self health group 
6. ออกให้บริการในพื้นที่ตามแผนทุกพฤหัสบดีและวัน
ศุกร์  
7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในรพ.สต.สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
8. เจ้าหน้าที่คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รวบรวมผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาส รายปี สรุปเป็นภาพรวมน้ำ
เสนอต่อผู้บริหาร 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัด : หนองคาย เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 14 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง บุปผา อาศรัยราช โทรศัพท์ : 042-413456 อีเมล์ : vorawut288@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย วรวุฒิ ยังเกษม โทรศัพท์ : 042-413456 ต่อ 664 อีเมล์ : vorawut288@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอย งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองคาย งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบนัดคลินิกเฉพาะทาง ต.ค.2561 - ก.ย.2562 -ในผู้ป่วยนัดที่มี lab,x-ray ในวันนัดครั้งต่อไป 
ที่อยู่ในเขตเมือง สามารถมารับบริการ lab,x-
ray ก่อนวันนัดได้ล่วงหน้า 1 วัน  
- การมี alert card ในผู้ป่วยนัดตรวจที่มี
หัตถการในแผนกจักษุ  
-นำร่องระบบ Paperless ในห้องตรวจบาง
แผนก  
-นัดผู้ป่วยเป็นช่วงเวลา  
-ผลการดำเนินงาน ระยะเวลารอคอยOPD (รับ
คิว-พบแพทย์ / Operating time ) = 104 
นาที (เป้าหมาย ไม่เกิน 96 นาที) ความพึง
พอใจ ร้อยละ 88.7 (เป้าหมาย >80%)  

-ระบบ HosXp ไม่สามารถล๊อ
คจำนวนผู้ป่วยในแต่ละช่วงเวลา
ได้  
-เมื่อมีระบบ alert คิว online 
ในห้องยา ซึ่งมีระยะเวลาที่ระบุ
เวลาที่ชัดเจน ดังนั้นการบริการ 
OPD จึงจะเปลี่ยนการเก็บ
ระยะเวลารอคอยเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ จาก รับ
คิว - พบแพทย์ =Operating 
time เป็น เวลารอคอย รับคิว-
พบแพทย์ = waiting time  

-ในผู้ป่วยนัดที่มี lab,x-ray ใน
วันนัดครั้งต่อไป ที่อยู่ในเขต
เมือง สามารถมารับบริการ 
lab,x-ray ก่อนวันนัดได้
ล่วงหน้า 1 วัน - การมี alert 
card ในผู้ป่วยนัดตรวจที่มี
หัตถการในแผนกจักษุ -นำร่อง
ระบบ Paperless ในห้องตรวจ
บางแผนก -นัดผู้ป่วยเป็น
ช่วงเวลา -ผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลารอคอยOPD (รับคิว-
พบแพทย์ / waiting time ) = 
80 นาที (เป้าหมาย ไม่เกิน 96 

-ระบบ HosXp ยังไม่สามารถ 
ล๊อคจำนวนผู้ป่วยในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

นาที) ความพึงพอใจ ร้อยละ 
88.9 (เป้าหมาย>80%) 

2 พัฒนาระบบ Paperless OPD ต.ค.2561 - ก.ย.2562 -มีการขยายการใช้ระบบ paperless คิดเป็น 
60 % ของจำนวนห้องตรวจทั้งหมดของ OPD 
-ลดระยะเวลารอคอยการค้น OPD card ทำให้
เวลารอคอยลดลงจาก 20 นาที เป็น 13 นาที 
-ทำให้แฟ้มประวัติผู้ป่วยบางลง ลดพื้นที่ในการ
เก็บ  

- การใช้ระบบ ยังไม่ครอบคลุม 
100% วิธีปฏิบัติจึงมีความ
แตกต่าง ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิด
ความสับสน 

-มีการขยายการใช้ระบบ 
paperless คิดเป็น 70 % ของ
จำนวนห้องตรวจทั้งหมดของ 
OPD -ลดระยะเวลารอคอยการ
ค้น OPD card ทำให้เวลารอ
คอยลดลงจาก 13 นาที เป็น 
10 นาที -ทำให้แฟ้มประวัติ
ผู้ป่วยบางลง ลดพื้นที่ในการเก็บ 
-ถ้าค้นหาOPD card ไม่เจอ 
สามารถดูประวัติผู้ป่วยได้จาก 
OPD Scan 

- การใช้ระบบ ยังไม่ครอบคลุม 
100% วิธีปฏิบัติจึงมีความ
แตกต่าง ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิด
ความสับสน -OPD scan ยังไม่
ครอบคลุม 100%  

3 พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วย
กลุ่มพิเศษ/ศูนย์บริการตรวจ
สุขภาพชาวต่างชาติ 

ต.ค.2561 - ก.ย.2562 -ผู้รับบริการในห้องตรวจลูกค้าสัมพันธ์มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 1. ยอดผู้ป่วยตรวจทั่วไป 
เฉลี่ย 629 ราย/เดือน 2. ยอดผู้ป่วยที่มารับ
บริการตรวจสุขภาพทั่วไป+แรงงานต่างด้าว 
เฉลี่ย 60 ราย/เดือน 3. ความพึงพอใจใน
ผู้รับบริการร้อยละ 90.1 4. ระยะเวลารอคอย 
รับคิว-รับยาเฉลี่ย 93 นาที  

-การเข้าถึงบริการยังมีความไม่
สะดวก เช่นกรณีส่งปรึกษา
แพทย์เฉพาะทาง -ยังขาด
สมรรถนะในการการใช้ภาษา
ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ -
อัตรากำลังไม่เพียงพอเนื่องจาก
การขยายบริการ  

-ผู้รับบริการในห้องตรวจลูกค้า
สัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1. 
ยอดผู้ป่วยตรวจทั่วไปมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก เฉลี่ย 629 ราย/
เดือน เป็น 697 ราย/เดือน 2. 
ยอดผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจ
สุขภาพทั่วไปและแรงงานต่าง
ด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 
เฉลี่ย 60ราย/เดือน เป็น 101 
ราย/เดือน (รายได้รวม 
1,901,161 /10 เดือน) 3. 
ความพึงพอใจในผู้รับบริการ
ร้อยละ 85.4 4. ระยะเวลารอ
คอย รับคิว-พบแพทย์เฉลี่ย 93 
นาที 

-อัตรากำลังยังไม่เพียงพอกับ
ภาระงาน เกิดความล่าช้าในการ
ให้บริการ - ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 
ต้องการระบบทางด่วน แต่
ระบบยังไม่เอื้อในการให้บริการ 
-ยังขาดสมรรถนะในการการใช้
ภาษาของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 พัฒนาระบบ Alert คิว Online 
โรงพยาบาลหนองคาย 

ต.ค.2561 - ก.ย.2562 -ในห้องยา ได้ทดลองดำเนินการระบบ alert 
คิว online เฉพาะในเวลาราชการ ทำให้เวลา
รอคอยเฉลี่ยลดลงจาก 40 นาทีเป็น 30 นาที 

-ระยะเวลารอรับยาที่ระบุใน
บัตรคิวไม่ตรงตามคิว เกิดข้อ
ร้องเรียน -ระบบคิวยังไม่เสถียร 
เช่น เสียงเรียกระบบคิวชนกัน 
หน้าจอไม่ชัดเจน และคิวที่ถูก
ลบไม่สามารถกลับมาเรียกซ้ำ
ใหม่ได้  

-ในห้องยา ได้ทดลองดำเนินการ
ระบบ alert คิว online เฉพาะ
ในเวลาราชการ ทำให้เวลารอ
คอยเฉลี่ยลดลงจาก 40 นาที
เป็น 30 นาที -จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ระบบริการในแต่
ละจุดบริการ  

-ระยะเวลารอรับยาที่ระบุใน
บัตรคิวยังไม่ตรงตามคิว เกิดข้อ
ร้องเรียน -ระบบคิวยังไม่เสถียร 
เช่น เสียงเรียกระบบคิวชนกัน 
หน้าจอไม่ชัดเจน ปัญหาด้าน
เครือข่ายไม่เสถียร และคิวที่ถูก
ลบไม่สามารถกลับมาเรียกซ้ำ
ใหม่ได้ -ยังมีปัญหาในการ
สื่อสาร เช่นผู้ป่วยไม่เข้าใจระบบ
บริการ หรือมีข้อจำกัดในการรับ
ฟัง - จำนวนผู้ป่วยที่มารับ
บริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  

5 จัดระบบ One Stop Service ใน
คลินิกเวชปฏิบัติ 

ต.ค.2561 - ก.ย.2562 -ผู้ป่วยที่มีประวัติอาการ ไข้ ไอ หลังจากซัก
ประวัติ พยาบาลจะส่งไปตรวจ labเบื้องต้น 
ได้แก ่influenza A-B , CBC, และ/หรือ CXR 
และตามผลก่อนพบแพทย์ เพื่อจะได้ไม่
เสียเวลารอให้แพทย์สั่งเมื่อเข้ารับการตรวจ ทำ
ให้แพทย์สามารถสั่งการรักษา หรือ 
investigate เพิ่มได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีผู้ป่วย
ค้างจากภาคเช้า ไปรอผลตรวจในภาคบ่าย 
เวลารอคอย เฉลี่ย 50 นาที และผู้ป่วยที่นัดมา
ฟังผลตรวจ Anti- HIV พยาบาลจะตามผล
ตรวจมาไว้รอก่อนที่ผู้ป่วยจะมาถึง ผู้ป่วย
สามารถเข้าพบแพทย์ฟังผลตรวจได้เลย ไม่ต้อง
เสียเวลารอตามผลตรวจ  

-แพทย์ เริ่มตรวจประมาณ 
9.00 น ทำให้ผู้ป่วยต้อง
เสียเวลารอแพทย์ 

-ผู้ป่วยที่มีประวัติอาการ ไข้ ไอ 
หลังจากซักประวัติ พยาบาลจะ
ส่งไปตรวจ lab เบื้องต้น ได้แก่ 
influenza A-B , CBC, และ/
หรือ CXRและตามผลก่อนพบ
แพทย์ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลารอ
ให้แพทย์สั่งเมื่อเข้ารับการตรวจ 
ทำให้แพทย์สามารถสั่งการ
รักษา หรือ investigate เพิ่มได้
อย่างรวดเร็ว ไม่มีผู้ป่วยค้างจาก
ภาคเช้า ไปรอผลตรวจในภาค
บ่าย เวลารอคอยเฉลี่ยลดลง
จาก 50 นาทีเป็น 40 นาที  

-แพทย์ เริ่มตรวจประมาณ 
9.00 น ทำให้ผู้ป่วยต้อง
เสียเวลารอแพทย์  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 24 นาที 



 

725                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัด : หนองคาย เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 23 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สิริลักษณ์ บุญประกอบ โทรศัพท์ : 042413456 อีเมล์ : vorawut288@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย วรวุฒิ ยังเกษม โทรศัพท์ : 042-413456 ต่อ 664 อีเมล์ : vorawut288@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย 
ประจำปี 2562 

ต.ค.2561-ก.ย.2562 1.) วันที่ 20 ก.พ.2562 ประชมุทีมสห
สาขาวิชาชีพ ทบทวน วิเคราะห์ปัญหาใน
รอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการตรวจ
สุขภาพให้แก่บุคลากร 2.) วันที่ี 4 มี.ค.
2562 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการ
ตรวจสุขภาพทำหนังสือเวียนให้ทุก
หน่วยงาน และแจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ 3.) 
วันที่ 12 มี.ค.62 - 5 เม.ย.62 ให้บริการ
ตรวจสุขภาพตามแผนฯ  

- ไม่มี แนวทางการดำเนินงาน:- 1.) วันที่ 20 ก.พ.2562 
ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ ทบทวน วิเคราะห์ปัญหา
ในรอบปีที ่ผ่านมา และวางแผนการตรวจสุขภาพ
ให้แก่บุคลากร 2.) วันที่ 4 มี.ค.2562 จัดทำแผน
และกำหนดแนวทางการตรวจส ุ ขภาพทำ
หนังสือเวียนให้ทุกหน่วยงาน และแจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ 3.) วันที่ 12 
มี.ค.62 - 5 เม.ย.62 ให้บริการตรวจสุขภาพตาม
แผนฯ 4.) กรณีผลการตรวจมีความผิดปกติ ออกใบ
นัดและส่งเข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง 
สรุปผลผลการดำเนินงานตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2562 ดังน ี ้ : 
เจ้าหน้าที ่ทั ้งหมดที่ได้จากการสำรวจ 1,021 คน 
เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 966 คน คิดเป็น

1.เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพเพียง ร้อยละ94.61 
โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 95.00 
ซึ่งที่ผู้ไม่เข้าตรวจส่วนใหญ่เป็น
คนเดิม ไม่มีปัญหาสุขภาพจึงยัง
ไม่ตระหนัก 2.เข้ารับการ
เอกซเรย์ทรวงอก เพียง ร้อยละ 
74.3 เนื่องจากช่วงเวลา
กำหนดให้เอกซเรย์ไม่
เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงบริการ 
เช่น การทำงานเป็นกะฯลฯ 3.
ระบบรายงานผลการตรวจ
สุขภาพอยู่ระหว่างพัฒนาใน
รูปแบบใหม่ โดยมีการเชื่อม
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ร้อยละ 94.61 (ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ผล ไม่นับ
รวม เจ้าหน้าที่ที่ตั้งครรภ์ ลาป่วย ลาคลอด ลาศึกษา
ต่อ และไปอบรม) เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.12 เพศ
หญิง ร้อยละ 72.88 อายุต่ำกว่า 35 ปี ร้อยละ 
34.06 อายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 65.94 มีค่าดัชนี
มวลกาย ผอม (BMI< 18.5) ร ้อยละ 6.83 ปกติ 
(BMI18.5-22.9)ร้อยละ 43.79 น้ำหนักเกิน (BMI 
23.0-24.9)ร ้ อยละ18.74 อ ้ วน  (BMI ≥ 25.0) 
ร้อยละ30.64 เพศชายมีค่ารอบเอวปกติ ร้อยละ 
75.95 มากกว่า 90 ซ.ม.ร้อยละ 24.05 เพศหญิง
มีค่ารอบเอวปกติ ร้อยละ 70.45 มากกว่า 80 ซ.ม.
ร้อยละ 29.55 ค่าความดันโลหิตในกลุ่มปกติ คิด
เป ็นร ้อยละ 81.88 กลุ ่มเส ี ่ยง คิดเป ็นร ้อยละ 
14.80 กลุ ่มป่วย คิดเป็นร้อยละ 3.31 ค่าระดับ
น้ำตาลในเลือด(FBS) กลุ ่มปกติ FBS250mg/dl) 
ร ้ อยละ10.77 ระด ั บไขม ั นไตรกล ี เซอไรด์  
(≤200mg/dl) ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  89.56 ม ี ผล 
TG.>200mg/dl) ร ้อยละ10.44 2.3 เอกซเรย์
ทรวงอก 759 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 โดยมีผล
เอกซเรย์ทรวงอกปกติ ร้อยละ 98.16 ผิดปกติร้อย
ละ 1.84 ซึ่งจำแนกความผิดปกติเป็น วัณโรคปอด 
1 ราย อื่นๆ 13 ราย  

ข้อมูลจากระบบ HOSxP ทำ ให้
การรายงานผลยังไม่เสถียร ต้อง
แก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

2 โครงการตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยงบุคลากรโรงพยาบาล
หนองคาย ประจำปี 2562 

ต.ค.2561-ก.ย.2562 เดือนพฤษภาคม 2562 จะมีการจัดประชุม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เพื่อทบทวนปัญหา 
และวางแผนการตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยง 

- ไม่มี แนวทางการดำเนินงาน:- 1.เดือนพฤษภาคม 2562 
ประชุมกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เพื่อทบทวนปัญหา
การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา 
และวางแผนการตรวจส ุขภาพตามความเส ี ่ยง 
ประจำปี 2562 2.กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่
ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ กำหนดวันตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง คือ วันที่17 มิถุนายน - 12

1.การตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยงบุคลากร เช่น การตรวจคัด
กรองสมรรถภาพการมองเห็น 
การตรวจคัดกรองสมรรถภาพ
ปอด การตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการได้ยิน ต้องใช้
เวลานานในการตรวจแต่ละชนิด 



 

727                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

กรกฎาคม 2562 3.กรณีผลการตรวจคัดกรองมี
ความผิดปกติ ประสานงานคลินิกเฉพาะทาง เพื่อ
ออกใบนัดและส่งเข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะ
ทาง สร ุปผลการตรวจส ุขภาพตามความเส ี ่ยง
ประจำปี 2562 1.)การตรวจคัดกรองโรคระบบ
ทางเดินอาหาร (Stool c/s) ในบุคลากรผู้ประกอบ
อาหารกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 23 คน ผลการ
เพาะเชื้อไม่พบเชื้อร้อยละ 100.0 2.)ผลการตรวจ
คัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 21 คน 
โดยมีผลการตรวจ ปกติ 9 คน คิดเป ็นร ้อยละ 
42.86 ผลการตรวจต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อ
เทียบกับ ลักษณะงาน 12 คน คิดเป ็นร ้อยละ 
57.14 จำแนกเป็นปัญหาในการมองระยะไกล 7 
คน ปัญหาในการมองระยะใกล้ 12 คนและไม่พบ
ป ัญหาทางตาอ ื ่นๆ 3.) ผลการตรวจค ัดกรอง
สมรรถภาพปอด จำนวน 31 คน โดยมีผลการตรวจ
ปกติ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 ส่วนผลการ
ตรวจต ่ ำกว ่ า เกณฑ ์ มาตรฐานจำแนกเ ป็ น 
Obstructive pattern 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 
Restrictive pattern 1 คน คิดเป็นร ้อยละ 3.23 
และไม่พบผลMixed pattern 4.)การตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 71 คน โดยผลการ
ตรวจปกติ คิดเป็นร้อยละ 70.42 ผลการตรวจการ
ได้ยินที่ต้องเฝ้าระวังคิดเป็นร้อยละ 3.23 และไม่พบ
ผู้สูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง 5.)การตรวจคัดกรอง
หาเชื้อตับอักเสบบี (HBsAg) จำนวน 73 คน โดยมี
ผลการตรวจปกติ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
6.)การตรวจคัดกรองเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคเอดส์ 
จำนวน 225 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 22.0 ไม ่พบ

ทำให้ให้ช่วงระยะเวลา
ดำเนินงานค่อนข้างนาน 2.
บุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้
เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์มี
เพียง 3 คน ทำให้เกิดความไม่
คล่องตัว 3.ห้องตรวจการได้ยิน
ยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลการ
ตรวจผิดปกติมีจำนวนมาก จึง
ต้องส่งต่อไปตรวจซ้ำที่ ห้อง
ตรวจENT ทำให้ผู้รับบริการเกิด
ความไม่พึงพอใจ (ขณะนี้อยู่
ระหว่างพัฒนาปรับปรุงห้องให้
ได้มาตรฐาน โดยให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2562) 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

บุคลากรที่มีผลHIV + 7.)การตรวจตะกั่วในเลือดเพื่อ
เฝ ้าระว ังโรคพิษตะกั ่ว จำนวน 13 คน ไม ่พบ
บุคลากรที่พบผลตะกั ่วในเลือดเกินมาตรฐาน 8.) 
การตรวจปรอทเพื ่อเฝ้าระวังโรคพิษจากปรอท 
จำนวน 15 คน ไม่พบบุคลากรที ่พบผลปรอทใน
ปัสสาวะเกินมาตรฐาน 

3 โครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาล
หนองคาย ประจำปี 2562 

มิ.ย.2562-ก.ย.2562 อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ โดยมีแผนการ
ดำเนินงานในช่วงเดือน เมษายน 2562 

- ไม่มี ตัวชี้วัดในการดำเนินงาน:- 1.ผู้เข้าอบรมมีเกณฑ์ค่า
ระดับดัชนีมวลกายดีขึ ้นจากก่อนเข้าโครงการฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 50.0 2.ผู ้เข้าอบรมมีน้ำหนัก
ลดลงจากเดิมร้อยละ 5.0 ของน้ำหนักก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ 80.0 3.ผู้เข้าอบรมมี
น้ำหนักลดลงจากเดิม ร้อยละ 80.0 4.ผู้เข้าอบรมมี
ค ่ารอบเอวลดลง ร ้อยละ 80.0 แนวทางการ
ดำเนินงาน:- 1.) จัดทำโครงการเพื ่อขอพิจารณา
อนุมัติโครงการฯ โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วง
เด ือน เมษายน 2562 2.) จ ัดทำคำส ั ่ งแต ่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการองค์กรต้นแบบ 
ลดอ ้ วน  ลดพ ุ ง  ลดโรค  Smart Strong Smile 
Nongkhai hospital ประจำปีงบประมาณ 2562 
3.) ประชุมคณะกรรมการโครงการองค์กรต้นแบบฯ 
เ พ ื ่ อ ว า ง แผนก า รด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร ฯ  4.) 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ให้ได ้ตามเกณฑ์และตามจำนวนที ่จะเข ้าร ่วม
โครงการ (55 คน) 5.)ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบ
เอว คำนวณค่าดัชนีมวลกาย และวัดค่าองค์ประกอบ
ของร่างกายให้แก่กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
ก่อนเข้าอบรม 6.)ทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่าง
ง่าย ในวันอบรม (29 เมษายน 2562) 7.)จัดอบรม
ให้ความรู้ทางวิชาการเรื่อง ความสำคัญของปัญหา

1.สถานที่ออกกำลังกายไม่
เอื้ออำนวยและเครื่องออกกำลัง
กายของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
ต่อผู้มารับบริการ 2.ขาด
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบไม่มีทักษะในการใช้
เครื่องมือออกกำลังกายตาม
วิชาชีพ 3.กลุ่มเป้าหมายขาด
แรงจูงใจ ในการออกกำลังกาย
และไม่มีเวลาออกกำลังกาย
เนื่องจากขึ้นเวร  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ภาวะอ ้ วนหร ื อ โ รคอ ้ วนลงพ ุ ง  (Metabolic 
Syndrome) และส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและ
การออกกำลังกาย ในวันที่ 29 เมษายน 2562 8.)
แบ่งกลุ ่มเพื ่อกระตุ ้นให้สมาชิกทำกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันร่วมกัน เช่น เดิน วิ่ง ปั่น
จักรยาน ฯลฯ 9.)คณะกรรมการดำเนินงานติดตาม
ชั่งน้ำหนักให้แก่กลุ่มเป้าหมายเดือน 1 ครั้ง อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน 10.)ประชุมติดตาม
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย 11.)ติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 12.)สรุปผลโครงการองค์กรต้นแบบ
ฯ สรุปการติดตามประเมินผลโครงการ “องค์กร
ต ้นแบบ ลดอ ้วน ลดพุง ลดโรค Smart Strong 
Smile Nongkhai hospital ปร ะ จ ำป ี  2562” 
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเข้า
ร่วมโครงการโดยความสมัครใจ จำนวน 55 คน จัด
กิจกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน สิ้นสุดโครงการ ณ 
เดือนกันยายน 2562 โดยผลงานการดำเนินงาน
เดือนเมษายน – สิงหาคม 2562 มีดังนี้ :- - ผู้เข้า
อบรมมีเกณฑ์ค่าระดับดัชนีมวลกายดีขึ้นจากก่อน
เข ้าโครงการฯ จำนวน 17 คน คิดเป ็นร ้อยละ 
30.91 - ผู้เข้าอบรมมีน้ำหนักลดลงจากเดิมร้อยละ 
5.0 ของน้ำหนักก่อนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 - ผู้เข้าอบรมมีน้ำหนัก
ลดลงจากเดิม จำนวน 45 ราย คิดเป็นร ้อยละ 
81.82 - ผู้เข้าอบรมมีค่ารอบเอวลดลง จำนวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.36  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัด : หนองบัวลำภู เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 05 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 05 เมษายน 2562 รอบ 12 เดือน : 18 กันยายน 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 18 กันยายน 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สุระพันธ์ ใจกล้า โทรศัพท์ : 0833229299 อีเมล์ : pac2512@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สุระพันธ์ ใจกล้า โทรศัพท์ : 0833229299 อีเมล์ : pac2512@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนการงดใช้ถุงพลาสติกห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก / โรงพยาบาลได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" / 
การจัดการเกี่ยวกับระบบขยะในโรงพยาบาล 

งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การงดใช้ถุงพลาสติกในการใส่ยา 
ให้กับผู้ป่วยนอกในทุกๆกรณี  

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป 

1.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 รพ.
หนองบัวลำภู โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมได้
ประกาศงดใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยา 
100% และสามารถปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน
ต่อเนื่อง ตามโครงการที่วางไว้ 

-การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้
มารับบริการไม่คลอบคลุม
ทั่วถึง ทำให้ผู้รับบริการบาง
ท่านไม่ได้เตรียมถุงผ้าหรือ
ภาชนะใส่ยามาด้วย 

1. จัดกิจกรรมและการรณรงค์การงด
ใช้ถุงพลาสติก 100% อย่างต่อเนื่อง
ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 2. กลุ่มงาน
บริหารทั่วไปจัดประชุมตามข้อตกลง
กับผู้ค้าขายแผงลอยในโรงพยาบาล 
โดยได้เพิ่มกิจกรรมการงดใช้กล่องโฟม
ในการบรรจุอาหาร สำหรับผู้ค้าขาย
แผงลอยในพื้นที่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็น
โครงการศึกษาเพื่อนำร่อง การเป็น
โรงพยาบาลรักสิ่งแวดล้อม 3. ในการ
กำหนดในร่างคุณลักษณ์ (TOR) ขอ

1. ต้องจัดการด้าน
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม
การงดใช้ถุงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อผู้รับบริการทราบข้อมูล 
2. ผู้ค้าขายอาหาร มีภาระ
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เนื่องจาก
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดแทน
กล่องโฟมมีราคาสูง  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การประกาศคัดเลือกผู้ค้าขายในอาคาร
โรงอาหารแห่งใหม่ที่จะเปิดดำเนินการ
ในเดือน กันยายน ให้งดใช้กล่องโฟม
และถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารโดย
เด็ดขาด ให้ใช้เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอด
โรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2 ทางโรงพยาบาลได้เชิญชวน
เจ้าหน้าที่จิตอาสา เข้าร่วมกับทาง
จังหวัดที่จัดกิจกรรม "เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 11 มกราคม 
2562 

11 มกราคม 2562 1. มีการสนับสนุนและให้ความสำคัญจาก
ทางผู้บริหารในการปฏิบัติภารกิจด้านจิต
อาสา ภายนอกองค์การ 1.1 จัดบุคลากร
จิตอาสาร่วมโครงการ เราทำความดีด้วย
หัวใจ วันที่ 11 มค. 62 1.2 จัดบุคลากร
จิตอาสาร่วมกิจกรรมBIG CLEANING 
DAY ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา วันที่ 18 ก.พ. 
62 1.3 จัดบุคลากรจิตอาสาร่วม
กิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 
1 เมย. 62 2. มีแผนดำเนินการภายใน
องค์การในการสร้างจิตอาสา รู้รัก สามัคค ี
และเสียสละ พัฒนาองค์การ 2.1 การทำ
แผนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
แฟลตบ้านพักทั้งหมดในโรงพยาบาล(ช่วง
เดือน มิถุนายน 62) 2.2 การทำแผนจัด
กิจกรรมจิตอาสา ทาสีสัญลักษณ์
การจราจรทางถนน ภายในโรงพยาบาล 
(ช่วงเดือน สิงหาคม 62)  

- เวลาในการปฏิบัติงานด้าน
จิตอาสาของส่วนรวมที่ผ่าย
มา ไม่ตรงกับช่วงเวลาหยุด
ของเจ้าหน้าที่ - การ
ประชาสัมพันธ์ไม่คลอบคลุม
ทั่วถึง - ขาดความต่อเนื่อง
ในการจัดกิจกรรมและการ
รณรงค์สร้างความคิด ใน
การเสียสละ 

1. ทางโรงพยาบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่จิต
อาสาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆกับ
จังหวัดและหน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 2. นโยบายของผู้บริหาร 
ต้องการพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กร
แห่งการเสียสระส่วนรวม จึงให้
ผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้างาน เป็นผู้ขับเคลื่อนใน
กิจกรรมจิตอาสาของโรงพยาบาล โดย
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 904 วปร 
3. โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อชุมชน โดยมีการตรวจรักษาผู้ป่วย
ด้านจักษุ ด้านทันตกรรม ด้านผู้สูงอายุ 
อย่างต่อเนื่อง 4 โครงการ เพื่อร่วม
ถวายเป็นพระราชกุศล  

1. การจัดกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อชุมชน ยังไม่คลอบคลุม
พื้นที่รับผิดชอบให้บริการ 
เนื่องจากปัญหาด้านกำลังคน 
และเครื่องมือ 

3 การจัดการเกี่ยวกับระบบขยะใน
โรงพยาบาล 

ธันวาคม2561-มีนาคม
2562 

3.1 มีการแบ่งแยกรถขนขยะทั่วไปกับติด
เชื้อชัดเจน 3.2 มีการบริหารจัดการ

- รถขนขยะทั่วไป ที่กำจัด
โดยเทศบาลเมือง

1. มีการพัฒนาปรับปรุงโรงพักขยะ 
เพื่อแยกขยะติดเชื้อและขยะอันตราย-

1. ขาดกำลังคนในการ
จัดการเก็บขยะและขนย้าย
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3.1 การจัดรถเข็นแยกระหว่างขยะ
ติดเชื้อกับขยะทั่วไป 
3.2 การบริหารจัดการธนาคารขยะ 
(รีไซลเคิล) 
3.3 การปรับปรุงโรงพักขยะที่
แบ่งแยกห้องทิ้งขยะ ตามประเภท
ขยะชัดเจน 

ธนาคารขยะรีไซเคิล ในรูปของ
คณะกรรมการ และมีรายงานผล ในที่
ประชุมกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 3.3 มี
โรงพักขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะ
อันตราย แยกจากกันรวมถึงภาชนะที่
บรรจุก็แยกประเภทไว้ชัดเจน 

หนองบัวลำภู ไม่สามารถ
เข้าเก็บขยะให้กับทาง 
โรงพยาบาลได้ทุกๆวัน ทาง 
รพ.จึงต้องปรับปรุงโรงพัก
ขยะให้รองรับปริมาณขยะที่
สะสมให้มีขนาดเหมาะสม  

เคมี ไม่จัดเก็บรวมกันโดยใช้พื้นที่โรง
เผาขยะเดิมมาจัดการปรับปรุงใหม่ 2. 
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ
ระดับในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 3. 
การจัดการโรงพักขยะ ในด้านความ
สะอาด และด้านผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ในการจัดเก็บขยะอย่างถูกต้อง
และมีความปลอดภัย 

ในพื้นที่ให้บริการ 2. การ
เคลื่อนย้ายและขนส่งขยะ
เพื่อนำไปกำจัด อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล เพื่อ
ทางเทศบาลมีปัญหากับรถ
ขนขยะหรือปัญหาบุคลากร 
ไม่สามารถเข้าขนย้ายขยะให้
ทางโรงพยาบาลจะทำให้เกิด
ปัญหาขยะล้น อันส่งผล
กระทบต่อชุมชนด้าน
มลภาวะทางกลิ่น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 4 (ครั้ง/ปี) 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัด : หนองบัวลำภู เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 18 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : - รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 18 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 27 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ชลธิดา พิมพ์โคตร โทรศัพท์ : 0943742805 อีเมล์ : annavio2527@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สุระพันธ์ ใจกล้า โทรศัพท์ : 0833229299 อีเมล์ : pac2512@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยทำงาน(บุคลากร)เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมือง งบประมาณ : 387600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 บุคลากรเครือข่ายได้รับการคัด
กรองและ พร้อมบันทึกข้อมูล 
BMIและรอบเอวคลอบคลุม 
มากกว่าร้อยละ 90 

ธันวาคม61-มกราคม2562 
 

-ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก รณรงค์ชี ้แจง สื่อสาร 
ถ่ายทอดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ และแนวทางการ
ดำเนินงาน พร้อมการบันทึกข้อมูลสุขภาพ, การเฝ้าระวัง
สุขภาพ ในแบบบันทึก-สมุดบันทึกสุขภาพรายบุคคล และ
ส่งเสริมการขยับกายระหว่างปฏิบัติงานกับเทรนเนอร์บิว 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 51 
หน่วยงาน (850 คน) และ บุคลากรเครือข่าย สุขภาพ
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สสอ. 1 แห่ง และ รพ.สต. 20 
แห่ง(181 คน) รวมบุคลากรทั้งหมด 1,031 คน ระยะเวลา
ดำเนินการ :ช่วงที ่ 1เดือน ตุลาคม 2561 ถึงธันวาคม 
2561 ช่วงที ่ 2 เด ือน กรกฎาคม 2562 ถึงส ิงหาคม 
2562 ผลการดำเนินงาน: การเข้าถึงหน่วยงานในการคืน
ข้อมูลและการติดตามสุขภาพ โดยใช้แบบประเมินตนเอง 3 
อ. 2 ส. แบบประเมิน น.ค.ร รายบุคคล ครอบคลุม 100 

1.หน่วยงานขาดการติดตามกระตุ้น 
ต่อเนื่องจึงทำให้สมาชิกไม่ตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพ และใช้เครื่องมือ
ในการกำกับติดตามพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  
2.เครื่องมือที่ใช้กำกับติดตามมีความ
ซับซ้อน และเข้าใจยากในบางหัวข้อ 
จึงทำให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจ 
3.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงเมนูชุด 
สุขภาพเพิ่มผัก ผลไม้ได้แก่ การ
สาธิตการทำอาหารเมนูเพิ่มผัก ผลไม้ 
การจัดให้มีการจำหน่ายอาหารเพื่อ
สุขภาพ/ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษใน
โรงพยาบาล  
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เปอร์เซน และมีการติดตามผลการดำเนินงาน 3 เดือน
หลังจากกิจกรรมเชิงรุก โดยพบว่า เดือนธันวาคมมีบุคลากร
ที่มีระดับ BMI อ้วนอันตราย ร้อยละ 8.33 หลังจากตดิตาม 
3 เดือน บุคลากรที่ระดับอ้วนอันตรายลดลงเหลือ ร้อยละ 
7.29 ซึงลดไปอยู่ในระดับ BMI ท้วม จากร้อยละ17.7 ใน
เดือน ตุลาคม เป ็นร ้อยละ 18.75 ในเดือน ธันวาคม 
สรุปผลการเฝ ้าระว ังพฤติกรรม พบว่า เม ื ่อเฝ ้าระวัง
พฤติกรรมอย่างต่อเนื ่องครบ 3 เดือน พบว่าบุคลากรมี
พฤติกรรมเสี่ยงน้อยและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง3อ.2ส.เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.74และร้อยละ 0.93 มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงและ
เส ี ่ยงปานกลางลดลงร ้อยละ 2.8 และร ้อยละ 1.87
ตามลำดับเมื่อพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยง3อ.2ส.ที่บุคลากร
ปฏิบัต ิต ่อเนื ่อง 3 เดือน พบว่า บุคลากรมีพฤติกรรม
เคลื่อนไหวร่างกายหรือเล่นกีฬาน้อยกว่าครั้งละ 30 นาที
ต่อวัน คงเดิมร้อยละ 54.21มีพฤติกรรมกินผักและผลไม้
สดรวมกันแล้ววันละครึ่งกิโลกรัมหรือ5 กำมือเป็นประจำ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8และมีพฤติกรรมกินผักและผลไม้ 5 สี
ต่อวัน เช่น เขียว,เหลือง,แดง,ส้ม,ม่วง,ขาวเป็นประจำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.28 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1. 
ข้อมูลทั ่วไปผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 อายุ 30 - 39 ปี มาก
ที่สุด จำนวน 31 คิดเป็นร้อยละ 39.7 ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ
ประกันสังคม จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.1 2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเฝ้าระวังความ
เสี ่ยงสุขภาพเชิงรุกบุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 
(Health Mobile)ผู ้เข ้าร ่วม กิจกรรมมีความพึงพอใจที่
เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ ต้อนรับเป็นอย่างดี ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยู่ในเกณฑ์ของ
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด รองลงมาพึงพอใจที่
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างดีและไม่เลือกปฏิบัติใน
การให้บริการ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.60 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในด้าน
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจกรรมและเนื้อหา
วิชาการอยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจมาก นอกจากนี้
ยังเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2562 จากผลการดำเนินงานนำไปสู่
การการได้รับโล่รางวัลการดำเนินงานองค์กรไร้พุงดีเด่น 
ระดับจังหวัดจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

2 เสริมพลังการมีส่วนร่วม การ
สร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพผ่าน
บุคคล DPAC คุณภาพ องค์กร
ไร้พุง 

มกราคม-กุมภาพันธ์2562 / 
พฤษภาคม-มิถุนายน2562 
/ สิง 

 
จัดค่ายส่งเสริมสุขภาพบุคลากร( ที่มี BMI ≥ 23 ขึ้นไป) "ลด
พุง-ลดโรคกับDPAC" ภายใต้โครงการบุคลากรเครือข่าย
สุขภาพอำเภอเมืองหนองบัวลำภู สุขภาพดี ลดเสี่ยงลดโรค 
กลุ่มเป้าหมาย : เป้าหมายบุคลากร ( ที่มี BMI ≥ 23 ขึ้นไป) 
ทั้งหมด 100 คน แต่มีบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 
ทั ้งส ิ ้นจำนวน 80 คน เป ็นบุคลากรจาก โรงพยาบาล
หนองบัวลำภู 56 คน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เมือง 24 คน จาก รพ.หนองบัวลำภู (จึงปรับการจัดกิจกรรม
เป็นรุ ่นเดียว) ระยะเวลาดำเนินการ : จัดกิจกรรมทุกวัน
อังคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. – 30 ก.ค. 2562 ต่อเนื่อง 
รวม 12 สัปดาห์ ผลการดำเนินงาน : ค่ายส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร "ลดพุง-ลดโรค กับ DPAC" ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเอง ร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม เป็นแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด
นำหนักเพื่อสุขภาพ กับนโยบาย 3 อ. 2ส. ซึ่งแบ่งกรอบใน
การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอิงตามทฤษฎี ดังนี้ 1.
การอบรมเชิงปฏิบัติ อาทิเช่น -ชั่งน้ำหนัก-วัดสัดส่วน ก่อน
มื้ออาหารเช้าสัปดาห์ละครั้ง -การฝึกใช้สติในการ...ทบทวน

1.ผู้ร่วมกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีความตั้งใจในการร่วม
กิจกรรม ฝึกปฏิบัติเปน็อย่างดี แต่
ด้วยกิจกรรมต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ มี
สมาชิกบางท่านไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่อเนื่องได้ จากหลายสาเหตุ
ประกอบด้วย ติดราชการ 
อัตรากำลังไม่เพียงพอ จัดเวรมาไม่ได้ 
, ระหว่างเข้าค่าย ตั้งครรภ์ 2 คน , 
ลาออกจากราชการ 2 คน, ป่วย, 
ประสบอุบัติเหตุ ทีมงานได้ทำการ
เข้าหาเชิงรุก ติดตามทางไลน์ และ
แจ้งหัวหน้างานกระตุ้นร่วมกิจกรรม
ย้อนหลัง 2.การที่สมาชิกบางส่วนไม่
สมัครใจเข้าร่วมด้วยตนเอง แต่เป็น
การส่งเข้าร่วมโดยหัวหน้างานเพราะ
เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทีมงานใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม และความ



 

736                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ตนเอง -วางแผน ตั้งเป้าหมายลดเพื่อสุขภาพ(สัปดาห์ละ 
0.5 – 2 ก.ก.) - ฝึกทักษะการปฏิบัติในการจัดการอาหารที่
ถูกต้อง - เพิ่มการขยับกายที่เหมาะสม เช่น โยคะ แอโรบิค -
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้โดยใช้“บุคคลต้นแบบ” -การฝึกการ
จัดการอาหารแบบนับแคล เพื่อสุขภาพ -ส่งเสริมขยับกาย 
กับนับก้าวเริ่มต้นที่ห้าพันก้าว -การสื่อสาร เรียนรู้ใน Line 
Group จากผลการติดตามรวบรวมข้อมูล (n = 72 คน) 
พบว่า โดยภาพรวมสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมี -น้ำหนัก
ลดลงกว่าก่อนเข้าค่าย เฉลี่ย 3.8 ก.ก. (ลดสูงสุด 11.6 ก.ก. 
มีคนน้ำหนักเพิ่ม 3 คน โดยเพิ่มมากที่สุด คือ น้ำหนักเพิ่ม
จากก่อนเข้าค่าย 1.0 ก.ก. -ค่าเส้นรอบวงเอว ลดลงกว่า
ก่อนเข้าค่าย เฉลี่ย 6.77 ซม. (ลดสูงสุด 20 ซม. มีคนรอบ
เอวเพิ่ม 1 คนคือ ค่าเส้นรอบวงเอวเพิ่มขึ้น จากก่อนเข้าค่าย 
1.0 ซม -นอกจากสมาชิกจะสามารถลดลดรอบวงเอว และ 
ลด BMI ได้แล้ว ยังพบว่ามีสมาชิกสามารถปรับพฤติกรรม 
จนเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานร่างกายพื้นฐาน หรือค่า
เปอร์เซ็นต์ BMR ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดป้องกันการ
เกิดโยโย่ จำนวน 26 ท่าน -ผลการประเมินความพึงพอใจ 
สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่ายในภาพรวม 
ในระดับมากที่สุด พบเป็นร้อยละ 100 -และเรายังค้นพบ
ว ่า เราม ีบ ุคลากรท ี ่สามารถเป ็นต ัวแบบท ี ่ด ี ในการ
ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมเพื ่อสุขภาพ ในการลดน้ำหนักที่
ถูกต้อง และสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถเป็น “ครู ก” 
ขยายองค์ความรู้สู่บุคคลภายนอกได้อีก 24 คนด้วย  

เป็นเพื่อน ความเข้าใจให้กำลังใจ 
หากไม่สำเร็จก็ทำการแจ้งหัวหน้า
งานช่วยกระตุ้นอีกทางหนึ่ง 3.การใช้
นาฬิกานับก้าวเข้ามาช่วยในการ
ส่งเสริมกิจกรรมขยับกายมีข้อดีคือ 
ช่วยให้สมาชิกสนใจขยับกาย และมี
เป้าหมายในการขยับกายประจำวันที่
ชัดเจน แต่มีบางท่านที่ต้องการ
นาฬิกาแต่ไม่ร่วมกิจกรรม ทีมงานใช้
กลยุทธคือ สร้างกติกา ถ้าน้ำหนักไม่
ลด ยึดนาฬิกาคืน ก็สามารถช่วย
กระตุ้นให้สมาชิกร่วมกิจกรรมต่อได้
จนสิ้นสุดกิจกรรม  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัด : อุดรธานี เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว ศฺิริลักษณ์ กระสวยกลาง โทรศัพท์ : 0956542418 อีเมล์ : phone_2536@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว กฤษณา ภูจิตร โทรศัพท์ : 0618511908 อีเมล์ : phobe_2536@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาบำรุงรักษาระบบน้ำเสียฯ งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมประจำเดือนทุกเดือนกับผุ้ที่เกี่ยวข้อง มกราคม-กันยายน  ประชุมประจำเดือนทุกเดือนกับผุ้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ประชุมประจำเดือนทุกเดือนกับผุ้ที่
เกี่ยวข้อง 

- 

2 มกราคม 62 การดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดนำ้เสีย ครั้งที่ 1 
กุมภาพันธ์ 62 การดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2 
มีนาคม 62 การดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 3 
เมษายน 62 การดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดนำ้เสีย ครั้งที่ 4 
พฤษภาคม 62 การดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 5 
มิถุนายน 62 การดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดนำ้เสีย ครั้งที่ 6 
กรกฎาคม 62 การดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดนำ้เสีย ครั้งที่ 7 
สิงหาคม 62 การดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดนำ้เสีย ครั้งที่ 8 
กันยายน 62 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสยี  
*วันเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

มกราคม-กันยายน  มกราคม 62 การดำเนินการพัฒนา
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 
1 กุมภาพันธ์ 62 การดำเนินการ
พัฒนาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 
ครั้งที่ 2 มีนาคม 62 การดำเนินการ
พัฒนาบำรุง 

เก็บตัวอย่างน้ำล่าช้า พฤษภาคม 62 การดำเนินการพัฒนา
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 5 
มิถุนายน 62 การดำเนินการพัฒนา
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 6 
กรกฎาคม 62 การดำเนินการพัฒนา
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 7 
สิงหาคม 62 การดำเนินการพัฒนา
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 8 
กันยายน 62 สรุปผลการดำเนินการ
พัฒนา 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัด : อุดรธานี เขตสุขภาพที่ : 8 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง โกศล ศรีกงพาน โทรศพัท์ : 0618511908 อีเมล์ : phone_2536@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว กฤษณา ภูจิตร โทรศัพท์ : 0618511908 อีเมล์ : phobe_2536@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบบริการส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 2562 งบประมาณ : 85000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดระบบบริการ paperless ลดขั้นตอน
การรอคอยบัตร 

ต.ค-ก.ย paperless ลดขั้นตอนการรอคอยบัตร การคีย์ข้อมูลไม่ครบทุกเรื่อง -
แพทย์ไม่ยอมเปิด OPD CARD  

ใช้ระบบการคีย์ข้อมลเคาะส่งไปยังห้องต่างๆ  - 

2 สร้างเสริมสุขภาพขณะรอตรวจ  07.00-09.00 สร้างเสริมสุขภาพขณะรอตรวจ - ให้บริการความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ - 

3 ให้สุขศึกษาในเรื่องของ 
ส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด
หวาน มัน เค็ม 

07.00-09.00 ให้สุขศึกษาในเรื่องของ ส่งเสริม
สุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด
หวาน มัน เค็ม  

- ให้สุขศึกษาในเรื่องของ ส่งเสริมสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 3 นาที 



 

739                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัด : ชัยภูมิ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น โทรศัพท์ : 0973260505 อีเมล์ : plan1327@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ. จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ โทรศัพท์ : 0849368228 อีเมล์ : plan1327@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยาลดลง  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดให้มีพยาบาลคัดกรองประจำจดุคัดกรอง 
1.1 คัดกรองผู้รับบริการให้ตรงแผนก 
1.2 กำกับการรับ-ส่งผู้รับบริการของ จนท.เปล 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 มีพยาบาลประจำจุดคัดกรอง - มีพยาบาลประจำจุดคัดกรอง ไม่มี 

2 การจัดให้มีจุดวัดสัญญาณชีพแบบรวมจุดและ
จัดส่งผู้รับบริการตามความเร่งด่วน 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 มีจุดวัดสัญญาณชีพแบบรวมจุดและ
จัดส่งผู้รับบริการ ตามความเร่งด่วน 

- มีจุดวัดสัญญาณชีพแบบรวมจุดและจัดส่ง
ผู้รับบริการตามความเร่งด่วน 

ไม่มี 

3 จัดให้มีจุด Admit เพื่อจัดส่งตามความเร่งด่วน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 มีจุด Admit เพื่อจัดส่งตามความ
เร่งด่วน 

- มีจุด Admit เพื่อจัดส่งตามความเร่งด่วน ไม่มี 

4 มอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพทุกห้องตรวจซัก
ประวัติผู้รับบริการและเข้าประจำจุดให้บริการ
ตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อแพทย์เริ่มตรวจรักษา 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 มีพยาบาลวิชาชีพทุกห้องตรวจ ซัก
ประวัติผู้รับบริการและเข้าประจำจุด
ให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย 

- มีพยาบาลวิชาชีพทุกห้องตรวจ ซักประวัติ
ผู้รับบริการและเข้าประจำจุดให้บริการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ไม่มี 

5 มีการจัดลำดับคิวตรงตามความเร่งด่วนของ
ผู้รับบริการและตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 มีลำดับคิวตามความเร่งด่วนของ
ผู้รับบริการ 

- มีลำดับคิวตามความเร่งด่วนของผู้รับบริการ ไม่มี 

6 ใช้ระบบ green channel สำหรับสิทธิข้าราชการ 
/ อปท. และประกันสังคม 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 มีระบบ green channel - โรงพยาบาลชัยภูมิมีการดำเนินการระบบ
บริการผู้ป่วยนอก โดยใช้ตู้ Kiosk ในการ

ไม่มี 



 

740                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ให้บริการกลุ่ม green channel เพื่อลด
ระยะเวลารอคอยในการยื่นบัตรที่เวชระเบียน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 90 นาที 



 

741                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัด : ชัยภูมิ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. สุกิจ พรหมรับ โทรศัพท์ : 0868744794 อีเมล์ : plan1327@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ. จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ โทรศัพท์ : 0849368228 อีเมล์ : plan1327@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ประจำปีงบประมาณ 2562  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรโดยการ
ตรวจสุขภาพประจำปี (อาชีวเวช
กรรม) 

ก.พ. - เม.ย. 62 อยู่ระหว่างดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี - - จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 1,539 ราย - 
จำนวนผู้เข้าตรวจสุขภาพ 1,481 ราย แยก
เป็น ชาย 313 ราย หญิง 1,124 ราย และ
จนท.ใหม่ 44 ราย - ร้อยละของการตรวจ
สุขภาพ คิดเป็น ร้อยละ 96.23  

ไม่มี 

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรที่มี
ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 ขึ้นไป 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

พ.ค. - ก.ย. 62 - บุคลากร รพ.ชัยภูมิ มีการประเมินดัชนีมวล
กาย ผ่านแอปพลิเคชัน Fit 4 Health ทุก
เดือน - บุคลากร รพ.ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการ 
“ผู้พิชิต 1,000,000 ก้าว” จำนวน 696 คน 
(ร้อยละ 45.69) รวมจำนวนก้าว ตั้งแต่ 1-28 
ก.พ.62 เท่ากับ 150,993,988 ก้าว คิดเป็น
ระยะทาง 88,315 กม. - เปิดคลินิกไร้พุง 
(DPAC Clinic) 

- - จำนวนผู้เข้าร่วมน้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของ
บุคลากรทั้งหมด - 

- จัดกิจกรรม “คนรักษ์สุขภาพโรงพยาบาล
ชัยภูมิ”ร่วมฝึกซ้อมและถ่ายทำ VTR ด้วยท่า    
คีตะมวยไทย 10 ท่า เพื่อประชาสัมพันธ์งาน 
Kick-off เปิดศูนย์ออกกำลังกาย รพ.ชัยภูมิ
และออกกำลังกายทุกวัน 

ไม่มี 



 

742                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประกวดบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ 
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร 
ต้นแบบด้านสุขภาพ 

ส.ค. 62 อยู่ในระหว่างดำเนินงาน - - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บุคคลต้นแบบด้าน
สุขภาพ (Health Model) โรงพยาบาลชัยภูมิ 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
1.ร่วมออกกำลังกาย “คีตะมวยไทย”  
2.การบรรยาย “Know you can, firm & fit 
พิชิตพุง หุ่นดี ไม่มีย้วย” 
3.การประกวด Dance for health  
4.เสวนา “1 ล้านก้าวเปลี่ยนชีวิต”  
5.ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด 
Dance for health  

ไม่มี 

4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. 62 อยู่ในระหว่างดำเนินงาน - หน่วยงานมีการจัดการกิจกรรม จำนวน 6 
กิจกรรม ดังนี้ 1.การตรวจสุขภาพประจำปี 
2562 ของเจ้าหน้าที่ 2.การประเมินดัชนีมวล
กายผ่านแอปพลิเคชัน Fit 4 Health ทุกเดือน 
3.โครงการ“ผู้พิชิต 1,000,000 ก้าว” 4.เปิด
คลินิกไร้พุง (DPAC Clinic) 5.กิจกรรม “คน
รักษ์สุขภาพโรงพยาบาลชัยภูมิ” 6.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “บุคคลต้นแบบด้านสขุภาพ 
(Health Model) โรงพยาบาลชัยภูมิ  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 21 



 

743                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 12 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 23 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. เอนก มุ่งอ้อมกลาง โทรศัพท์ : 044395000 อีเมล์ : nakhonhospital@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สีนวล วงศ์พันธุ์ โทรศัพท์ : 0898648179 อีเมล์ : nakhonhospital@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ งบประมาณ : 31600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับ
โรงพยาบาลแม่ข่าย 1 แห่ง 

เดือนมกราคม 2562 
- เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างจากงานพัสดุ 

เริ่มดำเนินโครงการเดือน
มีนาคม 2562 

จัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับใช้ในโรงพยาบาล
จำนวน 7 ถัง เรียบร้อยแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างใช้
ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานนาน 

2 สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
บำรุงรักษาโรงพักมูลฝอยทุกประเภท 
ของโรงพยาบาลแม่ข่าย 1 แห่ง 

เดือนมกราคม 2562 
- เดือนพฤษภาคม 
2562 

อุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดซื้อจัด
จ้างจากงานพัสดุ 

เริ่มดำเนินโครงการเดือน
มีนาคม 2562 

ดำเนินการปรับปรุงโรงพักมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว การจัดซื้อจัดจ้างใช้
ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานนาน 

3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
สัญลักษณ์ประเภทมูลฝอย 4 
ประเภท 

เดือนมกราคม 2562 
- เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างจากงานพัสดุ 

เริ่มดำเนินโครงการเดือน
มีนาคม 2562 

-ดำเนินการสนับสนุนสัญลักษณ์ประเภทมูลฝอยให้รพ.สต 
เครือข่ายเรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการติดสัญลักษณ์ประเภท
มูลฝอยที่ถังขยะในหอผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว 

- 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 

เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

กำหนดอบรม วันที่ 5 
เมษายน 2562 

ต้องยืมเงินงบประมาณในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งใช้เวลาในการ
ขอยืมเงิน ประมาณ 1 เดือน 

-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ให้ผู้ปฏิบัติงานฯทั้งในรพ. 
และ รพ.สต เครือข่าย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2562 เรียบร้อยแล้ว 

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 5 มาตรการ 



 

744                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 22 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ปราณีต ใจใหญ่ โทรศัพท์ : 044395000 อีเมล์ : nakhonhospital@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง สีนวล วงศ์พันธุ์ โทรศัพท์ : 0898648179 อีเมล์ : nakhonhospital@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบบริการและลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา งบประมาณ : 5000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เดือนธันวาคม 2561 เดือนธันวาคม 2561 บุคลากรไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ทั้งหมด 

จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายเข้ารับการ
อบรม 95% 

- 

2 จัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยต้อ
กระจก 

เดือนธันวาคม 2561 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ในระหว่างปรับปรุง
มาตรฐาน 

จัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยต้อกระจกไว้สำหรับ
เป็นแนวทางให้เครือข่ายโรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- 

3 จัดทำสื่อแผ่นพับ เดือนธันวาคม 2561 เดือนธันวาคม 2561 - มีแผนพับแจกผู้รับบริการในเรื่องของโรคต้อกระจกไว้
ในหน่วยงานและแจกทุกคน 

- 

4 ให้ความรู้ประชาชนผู้มารับบริการ 
ทุกราย 

เดือนธันวาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562 

เดือนธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน 

- ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองต้อกระจกทุกรายได้รับ
ความรู้ 100% 

- 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

เดือนธันวาคม 2561 เดือนธันวาคม 2561 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่ายโรงพยาบาลเทพ
รัตน์นครราชสีมาและ MOU ร่วม 95% 

การติดต่อประสานงานเข้าร่วม
โครงการ ขาดการประสานงาน
ที่ดี มียกเลิกเข้าอบรม 

6 ประเมินผลการพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2562 - 
เดือนกันยายน 2562 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ - -เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการอบรมการคัดกรอง
เบื้องต้นโรคต้อกระจก 95% -ผู้ป่วยโรคต้อกระจก

- 



 

745                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ได้รับการผ่าตัดภายใน 1เดือน แล้ววินิจฉัยโรค 
100% -การมองเห็นหลังจากการผ่าตัดต้อกระจก 
เห็นมากกว่า 20/70 คิดเป็น 85% 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 60 นาที 



 

746                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัด : นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : - รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย พยุงศักดิ์ เวิดขุนทด โทรศัพท์ : 0935169651 อีเมล์ : strategic.pcnana@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ธีระชัย พบหิรัญ โทรศัพท์ : 0898642007 เบอร์ รพ. 044-311856 ต่อ 444 อีเมล์ : strategic.pcnana@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส. งบประมาณ : 29200 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. อบรมให้ความรู้ 5 ส ตุลาคม พ.ศ.2561 อบรมให้ความรู้เรื่อง 5 ส.ให้กับ
บุคลากรในโรงพยาบาลเป้าหมาย 800 
คนมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 660 
คนคิดเป็นร้อยละ 82.5  

บุคลากรติดภารกิจประชุม
หลายเรื่องทำให้การเข้ารับ
การอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

มีการจัดอบรมตามแผนการ
ดำเนินงาน 

ควรมีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้วยการใช้แนวคิด Lean มา
ประยุกต์ใช้ 

2 ตรวจประเมินการดาเนินงาน 5ส 
เป็นระยะพ.ย.-ธ.ค. ส1 สะสาง 
ม.ค.- ก.พ. ส2 สะอาด มี.ค.-เม.ย  
ส 3 สะดวก 

มีนาคม พ.ศ.2562-สิงหาคม 
2562 

มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่เดือน พ.ย. ถึง เดือน มี.ค. 

หน่วยงานบางแห่งยังปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามหลัก 5 ส. 

มีการตรวจประเมิน 5 ส.ตาม
แผนการดำเนินงานโดยการสุ่ม
ตรวจของคณะกรรมการ 

ยังมีบางหน่วยงานที่ต้องได้รับ
การพัฒนา โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีเอกสารราชการ
จำนวนมาก 

3 จัดงาน Open House5 ส 
หน่วยงานดีเด่นด้าน 5 ส และมอบ
รางวัล 5 ส Of TheYear 2019 

สิงหาคม พ.ศ.2562 ครบรอบดำเนินการเดือนสิงหาคม รอผลการดำเนินการ หน่วยงานที่สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้คือ ห้องทันตกรรม ห้องยา 
และห้องผ่าตัด 

ควรมีการพัฒนาหน่วยงานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับทาง Clinic ให้
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

4 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รพ 
เดือนละ 1 ครั้ง  

ตุลาคม พ.ศ.2561 - กันยายน 
พ.ศ.2562 

มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเดือนละ 1 
ครั้งโดยใช้จิตอาสาในอำเภอปากช่อง 

ไม่มี มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็น
ประจำทุกเดือนโดยเน้นวัน
สำคัญๆ 

ควรมีการจัดทำตารางพัฒนา
รายปี เพื่อให้จิตอาสาสามารถ
เข้าร่วมได้มากขึ้น 



 

747                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 รณรงค์นำถุงผา้มารับยา  ตุลาคม พ.ศ.2561 - กันยายน 
พ.ศ.2562 

มีการใช้ถุงผ้ารับยาตั้งแต่เดือนตุลาคม 
และมีการตรวจประเมินโดย กยผ.ใน
วันที่ 12 มี.ค.2562  

ผู้รับบริการบางรายยังไม่นำถุง
ผ้ามารับยาที่ รพ. แต่ทาง รพ.
ได้รับการบริจาคถุงผ้า และ
แจกให้ให้กับผู้รับบริการที่ไม่
นำถุงมาผ้า 

มีการณรงค์ใช้ถุงยาตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2561  

ผู้ป่วยบางรายเตรียมขนาดถุงยา
ไม่เหมาะสมกับยาที่ได้รับ
เนื่องจากไม่ทราบปริมาณยา
ล่วงหน้า 

6 รณรงค์การคัดแยกขยะ  ตุลาคม พ.ศ.2561 - กันยายน 
พ.ศ.2562 

มีการจัดเตรียมถังขยะจำแนกตามชนิด
ของขยะภายใน รพ. 

ยังพบการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง มีการจัดทำถังขยะโปร่งแสง
เพื่อให้สามารถมองเห็นขยะได้ง่าย 

ควรเพิ่มปริมาณถังขยะให้
เพียงพอ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 12 (ครั้ง/ปี) 



 

748                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัด : นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. อัครวัฒน์ นาคสุทธิ์ โทรศัพท์ : 044-311856 อีเมล์ : strategic.pcnana@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ธีระชัย พบหิรัญ โทรศัพท์ : 0898642007 เบอร์ รพ. 044-311856 ต่อ 444 อีเมล์ : strategic.pcnana@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการออบแบบระบบงานเพื่อลดระยะเวลารอคอยด้วยแนวคิด Lean งบประมาณ : 29600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 บรรยายเรื่องแนวคิด 
Lean และการทา value stream mapping 

เดือนมีนาคม 2562 มีการจัดอบรมแนวคิดเรื่อง lean และ
การทำ Value stream, mapping 
จำนวน 80 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานด้าน clinic และ non 
clinic 

ไม่มี มีการจัดทำโครงการโดยการ
ประยุกต์แนวคิด Lean และการ
ทา value stream mapping 

ควรมีการขยายผลไปยัง
หน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาล 

2 Work shop การ 
ออกแบบระบบ ด้วย แนวคิด lean 

เดือนมีนาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน 
ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้าน clinic 
และ non clinic ร่วมกันออบแบบ
ระบบ lean ของหน่วยงานตนเอง 

ไม่มี Work shop การ ออกแบบ
ระบบ ด้วย แนวคิด lean ในจุด
บริการ ผู้ป่วยนอก ห้องยา ห้อง
Lab ห้อง X-ray ห้องเก็บเงิน 

จำนวนวันไม่เพียงพอต่อการ
อบรม ทำให้ต้องขยาย
ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น 

3 นำเสนอผลการพัฒนา 
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ดำเนินการเดือน ก.ค.62 รอผลดำเนินการเดือน 
ก.ค.62 

มีการนำเสนอการพัฒนาระบบ
เพื่อลดระยะเวลารอคอย ด้วย
แนวคิด lean ในจุดบริการ 
ผู้ป่วยนอก ห้องยา ห้องLab 
ห้อง X-ray ห้องเก็บเงิน 

ยังมีอุปสรรคระหว่างหน่วยงาน 



 

749                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 เปิดช่องทางรับความคิดเห็นประกอบด้วยตู้ 
รับเรื่องร้องเรียน/LINE/Facebook/
โทรศัพท์/Website ของ รพ. 

เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 
กันยายน พ.ศ.2562 

มีการเปิดช่องทางเรื่องร้องเรียนผ่าน
โดยใช้ตู้ line / Facebook /โทรศัพท์/
website ของรพ. โดยเรื่องร้องเรียน
ต่างๆจะถูกนำเสนอในที่ประชุม
กรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน 

ไม่มี มีการเปิดช่องทางรับความ
คิดเห็นประกอบด้วยตู้ รับเรื่อง
ร้องเรียน/LINE/Facebook/
โทรศัพท์/Website ของ รพ. 
และนำข้อเสนอแนะมานำเสนอ
ในที่ประชุมกรรมการบริหาร
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

ประชาชนที่ไม่มีความรู้ด้าน IT 
เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความ
คิดเห็น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 32 นาที 



 

750                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนางรอง จังหวัด : บุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 27 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง กนกกาญจน์ ทยาลุสกุล โทรศัพท์ : 0934824383 อีเมล์ : kuty2508@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นุภาพ แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ : 0899496884 อีเมล์ : nu-76799@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการระดับ Node ตาม Service plan งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชุมคณะทำงาน 30 เมษายน 2562 ดำเนินการแล้ว - มีการประชุมคณะทำงานเพื่อลดความ
แออัด จำนวน 3 ครั้ง 

- 

2 จัดตั้งคณะกรรมการ 30 กันยายน 2562 ดำเนินการแล้ว - - มีการจัดตั้งคณะอำนวยการ โดยมี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองเป็น
ประธาน - มีการจัดตั้งคณะทำงานโดย
มีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็น
ประธานคณะทำงาน 

- 

3 ประเมินระยะเวลารอคอย 31 กรกฎาคม 2562 สรุประยะเวลารอคอยจากลงทะเบียน
ถึงกลับบ้านเป็นเวลาเฉลี่ย - จำนวน
ผู้ป่วยทั้งหมด(ครั้ง) =130,213 - 
จำนวนผู้ป่วยที่ใช้สุ่มในการคำนวณ
(ครั้ง) = 65,373 - ลงทะเบียน-กลับ
บ้าน(เฉลี่ย) ช.ม. = 03:24:53 

- มีการสำรวจระยะเวลารอคอยจำนวน 
2 ครั้ง/ ปี ครั้งที่ 1 ก่อนจัดระยะเวลา
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 42 นาที ครั้งที่ 2 หลัง
ปรับปรุง ระยะเวลาเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 
34 นาที 

- 



 

751                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 31 สิงหาคม 2562 ผู้รับบริการพึงพอใจ - ประเมิน 2 ครั้ง/ ปี ครั้งที่ 1 ร้อยละ 
80. 53 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 81.5 2 

- 

5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร รพ.นางรอง/
PCC/รพ.สต. 

30 เมษายน 2562 มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด - - มีการประชุมโครงการลดความแออัด
โดยใช้แนวคิด LEAN - มีการนำระบบ 
Paper Less มาใช้ในระบบผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาล 

- การให้ความรู้บุคลากร
ยังไม่ครบ 100% ใน
ระบบการบริการด่าน
หน้า - การสื่อสารการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้
แฟ้มประวัติมาเป็น
Paper lessยังไปทั่วถึง 
และบางคนยังไม่เข้าใจ
ทำให้เกิดโอติดขัดในการ
ปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ยัง
ไม่เพียงพอ ยังอยู่
ขั้นตอนการจัดซื้อ และ
บางส่วนกำลังขอติดตั้ง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 8 นาที 



 

752                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนางรอง จังหวัด : บุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อนุวัฒน์ ทยาลุสกุล โทรศัพท์ : 0818788878 อีเมล์ : poppap12@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นุภาพ แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ : 0899496884 อีเมล์ : nu-76799@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ The Winner สวย ใส ไร้พุง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 20640 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1.1 เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
1.2 ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย
ของการดำเนินงานและกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
1.3 ประกาศนโยบายเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังที
เหมาะสม 

31 สิงหาคม 2562 กำลังดำเนินการ - 25 มีนาคม 2562 - 

2 2.1 ค้นหากลุ่มเสี่ยง (รอบเอวเกิน/ค่าดัชนีมวลกายเกิน/
Metabolic syndrome) และปัจจัยเสี่ยง  
ตามแนวทางมาตรฐาน แบ่งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และลงทะเบียน
แยกกลุ่ม  
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม /เพิ่มการ
รับรู้การออกกำลังกายที่เพียงพอ โดยทีมสหวิชาชีพ  
2.3 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(รายบุคคล/กลุ่ม)  
2.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

30 กันยายน 2562  กำลังดำเนินการ - จัดอบรม 19 เมษายน 2562 - 



 

753                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.5 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและมีการติดตาม
กลุ่มเสี่ยงทุก(1/3-6เดือน)  

3 3.1 จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ  30 กันยายน 2562 กำลังดำเนินการ - 19 เมษายน 2562 - 

4 4.1ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อนำผลการประเมินจากโครงการไป
พัฒนาต่อเนื่อง/เสนอผู้บริหาร  
4.2 นำผลการประเมินไปใช้ในการพัมนา รูปแบบ วิธีการของ
โครงการในปีต่อไป  

30 กันยายน 2562 กำลังดำเนินการ - 19 เมษายน 2562 - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

754                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปราสาท จังหวัด : สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 10 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 12 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ธาสินี กังวานศุภพันธ์ โทรศัพท์ : 0897102316 อีเมล์ : thasinee@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง กิตติมา ริ้วแดง โทรศัพท์ : 0817901942 อีเมล์ : karnpitcharew@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบบริการโดยใช้แนวคิดลีน โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 20800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดอบรมบุคลากรเป้าหมายหลักสูตร พัฒนา
ระบบบริการโดยใช้แนวคิดลีน ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาล
จำนวน 20 คน จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลา 2 
วัน โดยวิทยากรจากภายนอก (เอกชน) เป็นผู้
ดำเนินงานให้ความรู้แก่หน่วยงานเป้าหมาย
ได้แก่ งานผู้ป่วยนอก,ห้องยานอก,งานทันตกร
รม,งานพัสดุ,งานสารบรรณ,งานการเงิน,
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชี,งานโครงสร้าง(ช่าง) 

24-25 ธันวาคม 2561 -จัดอบรมบุคลากรหลักสูตร
พัฒนาระบบบริการโดยใช้
แนวคิดลีน เมื่อ 26-27 
ก.พ. 2562 (ผู้เข้าอบรมรวม 
35 คน, ครบทุกหน่วยงาน
เป้าหมาย)  
-จัดทำแผนการลดขั้นตอนใน
กระบวนงานที่สำคัญ  

-บางหน่วยงานที่เป็นเป้าหมาย
ไม่ได้ส่งหัวหน้างานเข้าร่วม
อบรมด้วย อาจมีผลต่อการ
ถ่ายทอดข้อมูลและการ
ตัดสินใจ  
-หน่วยงานเป้าหมายไม่ได้
เตรียม flow chart มาทำให้
เพิ่มเวลาการเขียน  

ดำเนินการต่อเนื่องในหน่วยงานเป้าหมาย 
โดยคัดเลือก 4 กระบวนงานก่อน ได้แก่  
1.งานพัสดุ  
2.งานห้องเก็บเงิน OPD  
3.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  
4.งานทันตกรรม  

ไม่มี 

2 หน่วยงานจัดทำflow chart ขั้นตอนการ
ทำงาน 

ม.ค.-ก.ย.62 กำลังดำเนินงาน - มีการจัดทำ flow chart รวม 4 
กระบวนงาน ได้แก่  
1.งานพัสดุ  
2.งานห้องเก็บเงิน OPD  
3.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  

เดิมตั้งเป้าหมายใน 8 
หน่วยงาน แต่เนื่องจากเป็น
การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
ในปีแรกจึงลดเป้าหมายลง



 

755                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4.งานทันตกรรม  เหลือ 4 กระบวนงานก่อน
เพื่อเป็นการนำร่อง 

3 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และกระบวนการ
ทำงานโดยใช้หลักการวิเคราะห์กระบวนการ
ทำงาน(Work process analysis)และ
วางแผนการลดขั้นตอน/ระยะเวลารอคอย 

ม.ค.-ก.ย.62 กำลังดำเนินงาน - กระบวนงานที่ได้นำไปวิเคราะห์และ
วางแผนได้แก่  
1.งานพัสดุ  
2.งานห้องเก็บเงิน OPD  
3.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  
4.งานทันตกรรม  

(ได้มีการจัดประชุมชี้แจง
วิธีการวิเคราะห์โดยใช้
แนวคิดลีนอีกครั้งในกลุ่มที่
เป็นกระบวนงานเป้าหมาย
และให้ไปเก็บข้อมูลก่อน/
หลังปรับ) 

4 หน่วยงานดำเนินกิจกรรมลดขั้นตอน/ตาม
ระยะเวลารอคอยตามแผนที่วางไว้ 

ม.ค.-ก.ย.62 กำลังดำเนินงาน - เริ่มดำเนินกิจกรรมลดขั้นตอน/ระยะเวลา
รอคอยโดยทำไปแล้วใน 3 กระบวนงาน 
ได้แก่  
1.งานห้องเก็บเงิน OPD  
2.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  
3.งานทันตกรรม  

งานพัสดุยังไม่ดำเนินการต่อ 
เนื่องจากยังมีจุดที่ไม่สามารถ
ปรับลดขั้นตอนได้ 

5 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 

ม.ค.-ก.ย.62 กำลังดำเนินงาน - ติดตามการดำเนินกิจกรรมพบว่า
กระบวนงานที่ได้ดำเนินการลดขั้นตอน/
ระยะเวลารอคอยแล้ว ได้แก่  
1.งานห้องเก็บเงิน OPD  
2.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  
3.งานทันตกรรม  

กระบวนงานที่เก็บข้อมูลหลัง
ลดขั้นตอน/ระยะเวลาแล้ว
ได้แก่  
1.งานห้องเก็บเงิน OPD  
2.งานการพยาบาลผ ู ้ป ่วย
นอกศัลยกรรม (งานทันต 
กรรมอยู่ในช่วงดำเนินการ
เก็บข้อมูลหลังลดขั ้นตอน/
ระยะเวลารอคอย)  

6 วิเคราะห์และวังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานใน
การพัฒนาปีต่อไป 

ม.ค.-ก.ย.62 กำลังดำเนินงาน - ดำเนินการวิเคราะห์แล้วใน 2 
กระบวนงาน ได้แก่  
1.งานห้องเก็บเงิน OPD  
2.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  

ไม่มี 



 

756                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 สรุปโครงการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา 

ม.ค.-ก.ย.62 กำลังดำเนินงาน - 1.งานผู้ป่วยนอก ลดได้ 13 นาที (ลดจาก 
29 เหลือ 16 นาที) และลดขั้นตอนจาก 8
ขั้นตอนเหลือ 5 ขั้นตอน  
2.งานทันตกรรม ลดได้ 21 นาที (ลดจาก 
56 เหลือ 35 นาที) และลดขั้นตอนจาก 
10ขั้นตอนเหลือ8ขั้นตอน  
3.งานห้องเก็บเงิน ลดได้ 5 นาที (ลดจาก 
16นาทีเหลือ 11นาทีต่อราย)  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 13 นาที 



 

757                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปราสาท จังหวัด : สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ : 9 

วันที่ส่งรายงาน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 10 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 12 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 25 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ว่าที่ร.ต. หญิง นงลักษณ์ คำภารัตน์ โทรศัพท์ : 0892825774 อีเมล์ : nutnongluk2531@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง กิตติมา ริ้วแดง โทรศัพท์ : 0817901942 อีเมล์ : karnpitcharew@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลปราสาท “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมการพับถุงกระดาษใส่ยา สำหรับผู้ป่วย 
1.1ตัวแทนกลุ่มงานภายในโรงพยาบาลปราสาท 
กลุ่มงานละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมการสอนพับถุง
กระดาษใส่ยาเพื่อลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก โดยมี
นิติกรโรงพยาบาลปราสาทเป็นผู้สอนปฏิบัติ ณ 
ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลปราสาท  
1.2 กิจกรรมจิตอาสาโรงพยาบาลปราสาท “เรา
ทำความดี ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรมพับถุงกระดาษ
ใส่ยา เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถ
ร่วมกิจกรรม  

ตุลาคม61-กันยายน 62 กิจกรรมพับถุงกระดาษเพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วย
แทนถุงพลาสติก ได้ดำเนินกิจกรรมทุก
เดือน โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ปราสาทและผู้รับบริการที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 103 ซึ่งสามารถพับถุง
กระดาษได้จำนวน 1,786 ใบ 

ไม่มี กิจกรรมพับถุงกระดาษเพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วย
แทนถุงพลาสติก ได้ดำเนินกิจกรรมทุก
เดือน โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท
และผู้รับบริการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 40 ซึ่งสามารถพับถุงกระดาษได้
จำนวน 800 ใบ 

ไม่มี 

2 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล
ปราสาท 2.1)กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งาน
สิ่งแวดล้อม งานสวน และงานทำความสะอาด) 
เป็นแกนนำในการทำความสะอาดบริเวณ

ตุลาคม61-กันยายน 62 กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส โดยมี
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท ผูน้ำ
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ผู้รับบริการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ไม่มี กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส โดยมี
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท ผูน้ำชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้รับบริการที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

ไม่มี 



 

758                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

โรงพยาบาลปราสาท ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ปราสาท โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาด อาทิ
เช่น การล้างถนน ล้างห้องน้ำ ตัดแต่งบริเวณสวน
ที่มีต้นไม้ และการเก็บคัดแยกขยะ เป็นต้น  

1) 1 ตุลาคม 62 บริเวณโรงพยาบาล
ปราสาท เข้าร่วมจำนวน 103 คน  
2) 5 ธันวาคม 62 บริเวณคลินิกหมอ
ครอบครัว เข้าร่วมจำนวน 55 คน  
3) 31 มกราคม 62 บริเวณโรงเรียน
ประสาทวิทยาคาร เข้าร่วมจำนวน 
3,000 คน  

1) 26 เมษายน 62 บริเวณโรงพยาบาล
ปราสาท เข้าร่วมจำนวน 151 คน  
2) 6 พฤษภาคม 62 บริเวณโรงพยาบาล
ปราสาท เข้าร่วมจำนวน 197 คน  
3) 21 มิถุนายน 62 บริเวณโรงพยาบาล
ปราสาท เข้าร่วมจำนวน 68 คน  
4) 23 กรกฎาคม 62ณ อาคาร 9 และ
บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เข้าร่วมจำนวน 
72 คน  
5) 7 สิงหาคม 62 บริเวณโรงพยาบาล
ปราสาท เข้าร่วมจำนวน 50 คน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 11 (ครั้ง/ปี) 



 

759                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 02 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นันทศักดิ์ งามจิตร โทรศัพท์ : 0619642295 อีเมล์ : ntpps@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นางสาวสร้อยสุณี แสนสุข โทรศัพท์ : 0985857833 อีเมล์ : soysunee236@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอคอยรับยาโดยใช้ระบบ Auto print  งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ค้นหาปัญหา ต.ค. - พ.ย. 2561 จากการค้นหาปัญหาพบว่ามีข้อ
ร้องเรียนการจ่ายยาล่าช้าเพิ่มมากขึ้น 

- ดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก - 

2 เขียนแผนพัฒนา พ.ย. - ธ.ค. 2561 วางแผนการติดตั้งระบบเพื่อลดขั้นตอน
การบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบสั่งยา ,
ฉลากยา 

- ดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก - 

3 เขียนโครงการขออนุมัติ ธ.ค. 2561 โครงการได้รับการอนุมัติ - ดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก - 

4 หาข้อมูลอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 ได้อุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบ Auto print 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้น  

คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น
ตอบสนองช้า บันทึกข้อมูล 
และพิมพ์ใบสั่งยา ,ฉลากยา 
ล่าช้า 

ดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก - 

5 ติดตั้งระบบAuto print ที่งานบริการ
จ่ายยาผู้ป่วยนอกกลุ่มงานเภสัชกรรม 

ม.ค. - มี.ค. 2562 ติดตั้งระบบ Auto print ที่งานบริการ
จ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม 

การติดตั้งระบบยังไม่
ครอบคลุมทุกห้องตรวจ 

ติดตั้งระบบ Auto print ที่งานบริการ
จ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรมให้
ครอบคลุมทุกห้องตรวจ 

- 



 

760                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

6 ประเมินผลการดำเนินงาน เม.ย. - ก.ย. 2562 ดำเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง - ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการ
ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาก่อนใช้ระบบ 
Auto print 95 นาที หลังใช้ระบบ 
Auto print 92 นาที 

ระบบคอมพิวเตอร์
ทำงานได้ไม่เสถียร 
ดำเนินการพัฒนาระบบ
ให้ตอบสนองต่อการ
ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 3 นาที 



 

761                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นันทศักดิ์ งามจิตร โทรศัพท์ : 0619642295 อีเมล์ : ntpps@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว นางสาวสร้อยสุณี แสนสุข โทรศัพท์ : 0985857833 อีเมล์ : soysunee236@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการโรงพยาบาลมกดาหารรวมใจ งดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประชาสัมพันธ์ การงดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การงดจ่าย
ถุงพลาสติกใส่ยาทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 

- ประชาสัมพันธ์ การงดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

- 

2 ประชาส ั มพ ั นธ ์ ในโรงพยาบาล ได ้ แก่  
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงพยาบาล และ 
จุดคัดกรอง หน้าห้องตรวจ หน้าห้องจ่ายยา
ผู้ป่วยนอกชั้น 1 และ 2 และนอกโรงพยาบาล
มุกดาหาร ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
โรงพยาบาล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ณ จุดคัดกรองหน้าห้องจ่ายยา 
ผู้ป่วยนอกชั้น 1, 2 ,หน้าห้องยานอกเวลา, 
หน้าห้องยาศูนย์สุขภาพชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงพยาบาล 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดมุกดาหาร และติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ณ จุดคัดกรองหน้าห้องจ่ายยา 
ผู้ป่วยนอกชั้น 1, 2 ,หน้าห้องยานอกเวลา, 
หนา้ห้องยาศูนย์สุขภาพชุมชน 

- 

3 รณรงค์การงดจา่ยถุงพลาสติกใน
โรงพยาบาลมุกดาหาร 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

ไม่จ่ายถุงพลาสติกใส่ยาผู้ป่วย ผู้มารับบริการ
ถือถุงผ้ามารับยา 

- งดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาผู้ป่วย ผู้มารับบริการ 
ถือถุงผ้ามารับยา  

- 

4 รับบริจาคถุงผา้เหลือใช้เพื่อใช้ในการใส่ยา ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการบริจาคถุงผ้าเพื่อ
ใช้ใส่ยา 

- เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการบริจาคถุงผ้าเพื่อใช้
ใส่ยาให้กับผู้ป่วย 

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

762                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยโสธร จังหวัด : ยโสธร เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 03 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย อิทธิพล สาระชาติ โทรศัพท์ : 0815470814 อีเมล์ : mahub2509@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สิทธิชัย ทองบ่อ โทรศัพท์ : 0898481786 อีเมล์ : sittichaith@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบเวชระเบียนออนไลน์ งบประมาณ : 1435000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 - เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านองค์
ความรู็เกี่ยวกับเวชระเบียนออนไลน์
(paper less) ในระบบบันทึกข้อมูล 

1 มกราคม 2561 - 30 
เมษายน 2561 

มีการประชุมผู้บริหาร คณะทำงาน 
หัวหน้าหน่วยงาน และ มีการศึกษาดู
งาน รพ.ร้อยเอ็ดและ รพ.มหาสารคาม  

- - มีหน่วยงานนำร่องอย่างเป็น
ระบบเพิ่มขึ้น - เจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

- การบันทึกข้อมูลยังไม่
ครบถ้วน - ผู้รับบริการมาก 
ให้บริการไม่ทันในเวลาเร่งด่วน 

2 - จัดเตรียมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้รองรับภาระงานที่
เพิ่มขึ้น 

1 พฤษภาคม 2561 - 30 
กันยายน 2561 

มีการขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
เครื่องScan เพื่อรองรับระบบการ
ทำงาน  

- - มีเครื่องมือพร้อมในการสแกน
เอกสาร 

- เอกสารสแกนมีจำนวนมาก 
ส่งผลต่อการเพิ่มหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล 

3 - เตรียมสแกนเวชระเบียนกระดาษเข้าสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด 

1 ตุลาคม 2561 - 30 
มีนาคม 2562 

เริ่มทำการสแกนเวชระเบียนในผู้ป่วย
ที่มารับการรักษาในปัจจุบันและใน
คลีนิคที่นัดผู้ป่วยมาตรวจล่วงหน้า 

เนื่องจากเวชระเบียนผู้ป่วย
นอกมีจำนวนมากจึงต้องใช้
ระยะเวลานานกว่าจะสแกน
เวชระเบียนทั้งหมด 

- มีการสแกนเอกสารให้แพทย์
ครบถ้วนเพิ่มขึ้น - ขยายหน่วย
บริการเพิ่มขึ้น 

- ต้องจัดการเอกสารที่เกิดจาก
การสแกนจำนวนมาก - เพิ่ม
หน่วยบันทึกข้อมูล ต้องเตรียม
งบประมาณ 

4 - กำหนดนโยบายและเตรียมความพร้อมใน
การเริ่มต้นระบบทั้งโรงพยาบาลยโสธร 

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 
กันยายน 2562 

เริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในคลีนิคที่มี
ความพร้อมในการใช้งานคือ ทันตกรรม 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กุมารเวช
กรรม OPDอายุรกรรม 

แพทย์และเจ้าหน้ายังไม่
ชำนาญในการใช้ระบบ 

- เปิดดำเนินการวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2562 ให้บริการใน
แผนก OPD และคลินิกพิเศษ 

- พัฒนาบุคลากรในการบันทึก
ข้อมูล รวมถึงการใช้งาน
โปรแกรม HOSxP 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ต้นแบบดำเนินการแบบสมบูรณ์ 
คือ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

5 - ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค ์

1 กันยายน 2562 - 30 
กันยายน 2562 

รอผลการประเมินรอบ 12 เดือน - - การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ รอการ
ติดตั้งระบบ 

- การจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามาก 
ระบบจึงไม่สมบูรณ์ในหลาย
ระบบ ส่งผลต่อการใช้งานและ
ให้บริการ - ประสิทธิภาพในการ
บันทึกข้อมูล - การจัดหา
อุปกรณ์ตามระเบียบล่าช้า ต้อง
ประยุกต์ ทำให้ระบบไม่เสถียร - 
ผู้ใช้ระบบยังไม่ครบถ้วนทุก
หน่วยบริการ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 2 นาที 



 

764                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลยโสธร จังหวัด : ยโสธร เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 29 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 05 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 25 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง อมรรัตน์ สุนทรพุทธศาสน์ โทรศัพท์ : 0819779224 อีเมล์ : bootsabong.ycn@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว สิทธิชัย ทองบ่อ โทรศัพท์ : 0898481786 อีเมล์ : sittichaith@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ DPAC ในบุคลากรเพื่อป้องกันโรค NCD รพ.ยโสธร งบประมาณ : 148000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 การประชาสัมพันธ์โครงการ/รับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตุลาคม 2561 ประชาสัมพันธ์และทำหนังสือเวียนแจ้ง
เจ้าหน้าเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยให้ส่ง
รายชื่อผู้เข้าร่วม 

เนื่องจากบางหนว่ยงานมีการ
ทำงานเป็นกะ เป็นเวรทำให้ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความเสี่ยงและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วม
โครงการ 

- บางหน่วยงานมีข้อจำกัดใน
ส่วนของอัตรากำลัง ไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

2 เตรียมสถานที่และอุปกรณ์/หนังสือ 
เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม 

ตุลาคม 2561 มีการจองห้องประชุมและจัดทำคู่มือ
ประกอบการฝึกอบรม 

- - มีการแต่งตั้งรายชื่อคณะทำงาน 
DPAC ของโรงพยาบาลยโสธร - จอง
ห้องประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์และ
จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ - ติดต่อ
วิทยากรสำหรับบรรยายในโครงการ 
โดยประสานด้วยวาจาและทำหนังสือ
เชิญวิทยากรจากศูนย์อนามัยเขต 10 

- ผู้บังคับบัญชาของวิทยากรไม่
สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด
ออกมาบรรยาย 

3 เตรียมเอกสารและเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อทำการศึกษา 

พฤศจิกายน 2561 ทำการสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ - - นำข้อมูลจากงานอาชีวอนามัยใน
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของ

- บุคลากรบางสว่นไม่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ ทำให้ข้อมูลของ
องค์กรไม่ครบ 100% 



 

765                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

บุคลากรทุกคนมาวิเคราะห์จัดกลุ่ม
ความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มโรค 

4 วัดค่า BMI ก่อนเข้าร่วมโครงการ กุมภาพันธ์ 2562 ทำการวัดค่า BMI ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- - บุคลากรทุกคนต้องได้รับการวัดค่า 
BMI ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

- 

5 ดำเนินการฝึกอบรม กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการฝึกอบรมจากวิทยากร และ
นักโภชนากร ที่มีความรู้ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการออกลำลังกายและ
โภชนาการ  

- - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นละ 2 
วัน โดยให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติใน
หัวข้อ 3อ. ประกอบด้วย อาหาร 
อารมณ์ ออกกำลังกาย 

- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการได้ครบ 100% 
และเนื่องจากภารกิจประจำทำ
ให้บางคนไม่สามารถเข้าร่วมได้
ตลอดการอบรม 

6 ประเมินผลโครงการ มีนาคม 2562 จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
น้ำหนักลดลง คิดเป็น 55.50%     
(ยังประเมินไม่ครบทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการ) 

มีการนัดผู้เข้าร่วมโครงการมา
ทำการประเมินผลหลัง
โครงการยังไม่ครบทั้งหมด
เนื่องจากติดงาน  

- จะมีการจัดกิจกรรมประเมินผลผู้
ผ่านการอบรม DPAC ในวันที่ 18 
และ 20 กันยายน 2562 เพื่อ
คัดเลือกคนต้นแบบสุขภาพดีและคน
ต้นแบบไร้พุง ด้วยวิธีการชั่งน้ำหนัก 
วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว อ่านค่า
ผล LAB ก่อน-หลังการอบรม 

- อยู่ระหว่างดำเนินงาน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 2 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

766                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัด : ศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สุรชาติ นาจำปา โทรศพัท์ : 0840433910 อีเมล์ : surachart1965@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ชวลิต โพธิ์งาม โทรศัพท์ : 0818776810 อีเมล์ : porjung@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนการสอบทานระบบการควบคมุภายใน งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สอบทานระบบควบคุมภายในที่
หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจ 

ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ยังไม่สามารถลดระยะเวลารอ
คอยของผู้ป่วยนอกจากยื่นบัตร
ถึงรับยากลับบ้านได้จาก
เป้าหมายน้อยกว่า60นาที
(ผลงานรอบ6เดือน80นาที) 

เนื่องจากมีผู้รับบริการมากและ
แพทย์ผู้ออกปฏิบัติงานมีภาระ
งานดูแลผู้ป่วยในก่อนออกมา
ให้บริการผู้ป่วยนอก 

ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย52.6วินาทีจาก
เกณฑ์ที่กำหนดน้อยกว่า60วินาที 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 9 นาที 



 

767                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัด : อำนาจเจริญ เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 25 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง เบญจมาศ วระโพธิ์ โทรศัพท์ : 0894239638 อีเมล์ : plan.amnat1231@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ปริญญา นพเก้า โทรศัพท์ : 0879955455 อีเมล์ : plan.amnat1231@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : Lean ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 13000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. หลักการและเหตุผล (WHY) 
การลดระยะเวลารอตรวจ เป็นการพัฒนาคุณภาพ
อย่างหนึ่ง สำหรับการให้บริการ จากสถิติการใช้
บริการจากผู้ป่วย 1,000 คน/วัน ของอัตราเฉลี่ย
ระยะเวลารอคอย ปี 2559 -2561 จำนวน 2 
ชั่วโมง 17 นาที, 1 ชั่วโมง 59 นาที, 2 ชั่วโมง 19 
นาที ตามเป้าหมายต้องน้อยกว่า 2 ชั่วโมง/คน 
มากกว่าร้อยละ 80 ดังนั้น กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐานและคณะกรรมการด่านหน้า จึง
เห็นความสำคัญในการลดระยะเวลารอคอยบริการ
ผู้ป่วยนอก ให้เกิดความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
2. เป้าประสงค์ (GOAL) /วัตถุประสงค์ (PURPOSE) 
2.1 เพื่อลดการรอคอยของผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วย
นอก 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562  

-จำนวน ผู้ป่วยรับบริการเฉลี่ยต่อ
วันๆละ 1,010 คนผลการ
ดำเนินงานการลดระยะเวลารอ
คอยผู้ป่วยนอก OPD น้อยกว่า   
2 ชั่วโมง ยังไม่ผ่านเกณฑ์  
(พบล่าช้า ณ จุดแพทย์ตรวจ)  
- ผลการดำเนินงานการลดลด
ความแออัดผู้ป่วยใน IPD ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากอัตราครอง
เตียงเพิ่มขึ้นและอัตราอัตรา
ความพึงพอใจของผู้ป่วยในอยู่ที่ 
74.81 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์  
80%  

-อัตราครองเตียงยังสูงขึ้น  
-การนัดพบแพทย์ยังเลื่อมล้ำ  
-การรอคิวรับยายังล่าช้า  
-การกระจายแพทย์ออกตรวจ
ในชุมชนหรือ รพ.สต. ยังไม่
ครอบคลุม ทำให้ผู ้ป่วยยังเข้า
มาร ับบริการรพ .อจ .จำนวน
มาก 

การดำเนินการพบว่ามีแนวโน้ม
ลดลงจากปี 2561 ดังนี้ ปี 2561 
ระยะเวลารอคอย 2.19 ชั่วโมง 
และในปี 2562 ลดลงเหลือ 2.13 
ชั่วโมง จึงสรุปได้ว่าหลังจากมีการ
ดำเนินการตามโครงการสามารถ
ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก
เฉลี่ยในปี 2562 ลดลง 6 นาที 

เป็นกิจกรรมที่เพิ่มมีการ
ดำเนินการจึงสามารถติ
ตามและลดระยะเวลารอ
ได้ที่เห็นชัดได้เพียงจุด
บริการเดียวคือหน้าห้อง
บัตร จึงควรมีการพัฒนา
ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุก
หน่วยบริการและพบ
ปัญหาระยะเวลารอคอยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ต่อ
การรับบริการตรวจรักษา
จากห้องตรวจโรคของ
แพทย์ 



 

768                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.2 ไม่เกิดข้อร้องเรียนผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วย 
 
3. ปัจจัยนำเข้า (IN PUT)  
3.1 ประชุมคณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมาย 
• ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 30 คน x 4 ครั้ง) = 
3,000 บาท 
• ค่าโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 ม. x 1.82 ม. 
(10 แผ่น x 1,000 บาท) = 10,000 บาท 
รวม 13,000 บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
 
4. ผลงาน (OUT PUT)  
4.1 ลดระยะเวลารอคอยผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 
4.2 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน 
เครื่องชี้วัดแสดงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
- ลดระยะเวลารอคอย น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/คน 
- กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มงานเวชระเบียน 
2. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
3. แพทย์OPD/ER 
4. Lab 
5. X-ray 
6. กลุ่มงานเภสัชกรรม 
7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
8. ศูนย์ข้อมูล/ศูนย์คอม 
9. กลุ่มงานการเงิน 
10. งานเวชนิทัศน์และโสต/ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 6 นาที 



 

769                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัด : อำนาจเจริญ เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 28 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 25 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ทวีรัชต์เดช มณีชิษณุพงศ์ โทรศัพท์ : 0878537474 อีเมล์ : Teechao7474@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ปริญญา นพเก้า โทรศัพท์ : 0879955455 อีเมล์ : plan.amnat1231@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 2500 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1.หลักการและเหตุผล 
ถุงพลาสติกนั้นทำให้เกิดขยะขึ้นบนโลกของเรา
มากมาย และยังใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปีอีก
ด้วย ปัจจุบันโรงพยาบาลอำนาจเจริญมีการใช้
ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้านให้แก่ผู้ป่วยจำนวนสามแสน
ใบต่อปี ซึ่งจะกลายเป็นขยะที่บ้านผู้ป่วยและส่งผลต่อ
การเกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับนโยบาย ของ
กระทรวงสาธารณะสุข ที่รณรงค์ให้ลดการใช้
ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลอำนาจเจรญิ
ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้จัดโครงการนี้
ขึ้นเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและชวนให้ผู้มารับบริการ
ทุกท่านใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดการ
เกิดปัญหาต่างๆที่ตามมา 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

-ไม่มีการจัดซื้อถุงพลาดติดสำหรับ
ใส่ยาให้กับผู้ป่วย ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจบุัน ทำ
ให้ลดมูลค่าการซื้อถุงใส่ยาทั้ง
โรงพยาบาล จำนวน 5 เดือน (ต.ค. 
2561 – ก.พ. 2562) เป็นเงิน
ประมาณ 83,000 บาท 

-ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการยัง
ขาดความเข้าใจในการนำ
ถุงผ้าหรือตะกร้ามาจาก
บ้านเพื่อใส่ยา  
-ผู้ป่วยและญาติลืมนำถุงผ้า
ติดตัวมาด้วย  

โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีการ
ดำเนินการลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา
กลับบ้านอยู่ 2 มาตรการคือ  
1 งดซื้อถุงพลาสติดใส่ยา  
2 รณรงค์ให้ผู้รับบริการมีการนำถุง
ผ้ามาจากบ้านผลการดำเนินงาน
มาตรการที่ 1 คืองดซื้อถุงยาใน
โรงพยาบาลอำนาจเจริญสามารถลด
การใช้ถุงพลาสติกได้ 100 % คือไม่
มีการซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยา 
มาตรการที่ 2 รณรงค์ให้ผู้รับบริการ
นำถุงผ้ามาจากบา้น ได้ 8 % 

1.ผู้รับบริการบางท่านยังไม่
ทราบว่าโรงพยาบาลหยุด
การใช้ถุงพลาดติกใส่ยา
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่จึงไม่ได้
นำถุงผ้ามาจากบา้นด้วย  
2.ผู้รับบริการบางส่วนลืมถุง
ผ้ามาจากบ้าน ทำให้ต้องถือ
กลับเองโดยไม่มีถุงใส่ยา 



 

770                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2.เป้าประสงค์ (Goal)/วัตถุประสงค์ (PURPOSE) 
-เพื่อลดปริมาณขยะ 
-เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน 
-เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อ
มาให้บริการ 
3.ปัจจัยนำเข้า(IN PUT) 
-กิจกรรม:เชิญชวนให้ผู้มารับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยาก
ลับบ้าน และงดการจ่ายถุงพลาสติก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 
2561 
-กลุ่มเป้าหมาย :ผู้มารับบริการห้องจ่ายยา  
-งบประมาณ :ค่าป้ายไวนิล 2500 
-สถานที่ :ห้องจ่ายยาผู้ปว่ยนอก/ใน รพ.อำนาจเจริญ 
-ระยะเวลา :ต.ค.2561-ก.ย.2562 
4. OUT PUT (ผลงาน) 
- ลดการสร้างขยะจากถุงพลาสติก 
- รพ.อำนาจเจริญประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
ถุงพลาสติก 
ตัวชี้วัด 
-รพ.อำนาจเจริญส่งเสริมการใช้ถุงผ้าทดแทน
ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 2 มาตรการ 



 

771                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ์ จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 15 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 01 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 01 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สุระ เสนาเทพ โทรศัพท์ : 0896247229 อีเมล์ : SENATHEP@WINDOWSLIFE.COM 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อาทิตยา พิกุลศรี โทรศัพท์ : 0956629691 อีเมล์ : atittaya.pikulsree@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายการกำกับองค์การที่ดี งบประมาณ : 30000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อ
สนับสนุนนโยบายการกำกับองค์การ 
ที่ดีโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิรา
ลงกรณ ปีงบประมาณ 2562 

22 พฤศจิกายน 2561 
ถึง 16 สิงหาคม 2562  

สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยมีแบบ
ประเมินความพึงพอใจให้
กรอกข้อมูล โดยแบ่งเป็น
รายเดือน 

ข้อมูลที่ได้รับมี
จำนวนของผู้ตอบ
แบบสำรวจไม่เท่ากัน
ในแต่ละเดือน 

1.เป็นการดำเนินการงานด้าน ITA ที่ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำโครง การ
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนหน่วยงาน โดยโครงการที่จัดทำ้เป็นโครงการ ร่วม
ซ้อมแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดบนท้อง
ถนน และสารเคมีรั่วไหลประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่
เจ้าหน้าที ่ของโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐ ร่วมกันจัดทำแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ถือว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้พัฒนาหน่วยงาน
ร่วมกัน  
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาของรัฐ ปี 2562  
3.หน่วยงานมีคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารที่โปร่งใสของหน่วยงาน  
4.มีการตั้งชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลฯ  

- 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 2 กิจกรรม 



 

772                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ์ จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 01 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 02 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สุระ เสนาเทพ โทรศัพท์ : 045319300 อีเมล์ : Senathep@windowslife.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อาทิตยา พิกุลศรี โทรศัพท์ : 0956629691 อีเมล์ : atittaya.pikulsree@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการ โครงการโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายการกำกับองค์การที่ดี งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 นโยบายหล ัก  :  ส ่ง เสริม
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการ
ดูแลสุขภาพตนเอง โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ให ้ เจ ้ าหน ้าท ี ่ม ีการด ูแล
สุขภาพตนเอง 

1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562 

เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลต้อง
ตรวจสุขภาพทุกคน และต้อง
ติดตามผลการตรวจสุขภาพของ
ตนเอง โดยเข้าพบแพทย์ในรายที่
มีปัญหาสุขภาพ 

การติดตามผลการตรวจ
สุขภาพต้องทำเป็นความลับ 
จึงต้องใช้เวลาในการติดต่อ
เจ้าหน้าที่บางราย 

1.มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
2.ค่า BMI ของเจ้าหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผ่านตัวชี้วัดใน
ระดับ 3    
3.เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจำปี คิด
เป็น 100%  
4.จากการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ปี 2558-
2562 พบว่า สัดส่วนระหว่างกลุ่มปกติและกลุ่มป่วย มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในทุกค่าความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ที่มีผลตรวจผิดปกติจะได้รับการเฝ้าระวังหรือส่งเสริ
ใให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้มีภาวะ
สุขภาพที่ดีและเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ สนองนโยบาย
ให้หน่วยงานมีการำกับองค์กรที่ดี 

1.เนื่องจากการนัดตรวจ
สุขภาพขแงเจ้าหน้าที่ จัด
กิจกรรมในช่วงเวลา
ราชการ จึงทำให้เจ้าหน้าที่
บางคนติดภารกจิ ไม่
สามารถมาตามนัดได้ เกิด
ปัญหาที่ต้องตามเจ้าหน้าที่
มาตรวจให้ครบทุกคน 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 3 กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 0 



 

773                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 19 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย จำเนียร กิ่งแก้ว โทรศัพท์ : 089-8462452 อีเมล์ : kenchan08@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย คมกริช พิมพกัน โทรศัพท์ : 0881033895 อีเมล์ : pimpakan.ko@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ : 180800 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เสนอขออนุมัติดำเนินการและขออนุมัติ
โครงการ 

ตุลาคม 2561 ผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการ - โครงการได้รับการอนุมัติ - 

2 ประชุมทีมงาน,ติดต่อประสานงานและ
รณรงค์กิจกรรมตามส่วนราชการต่างๆ 

ตุลาคม 2561 ประชุม ออกหน่วยประชาสัมพันธ์รถ
เคลื่อนที่ 

ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง รถ
ประชาสัมพันธ์เสียงเกลื่อนกลืนกัน 

ออกหน่วยตามแผน - 

3 จัดหาผู้บริจาคโลหิต ออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิตทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง
ต่อเดือน รวม 24 ครั้ง 

ตุลาคม 2561 -
กันยายน 2562 

ออกรับบริจาคโลหิต 12 ครั้ง - ออกรับบริจาคโลหิตได้ 20 ครั้ง ยัง
เหลืออีก 5 ครั้ง การดำเนินงานยัง
เป็นไปตามแผนงาน 

- 

4 ประเมินผลเชิงปริมาณ ทุกเดือน 1.การรับบริจาคภายในโรงพยาบาล 100 
คน ต่อเดือน  
2.ออกหน่วยรับบริจาคนอกสถานที่          
มีผู้บริจาคโลหิต 200 คน ต่อเดือน 

โลหิตยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 1.มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 1,451 คน 
เฉลี่ยต่อครั้ง 73 คน  
2.ผู้ผ่านการคัดกรองบริจาคโลหิต 
1,089 คน เฉลี่ยต่อครั้ง 54 คน  

โลหิตยงไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน  

5 ประเมินผลเชิงคุณภาพ ทุก 6 เดือน 1.การรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ 553 ครั้ง  
2.บริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 532 ครั้ง 

โลหิตยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 1. ผู้มาบริจาคโลหิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ 2. โลหิตยงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

การให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญในการบริจาคเลือด 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม 



 

774                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 01 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 28 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ประกิจ เชื้อชม โทรศัพท์ : 045-361134 ต่อ 1๓๘ อีเมล์ : ducph.str@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พเยาว์ แก้วมุกดา โทรศัพท์ : 0853098938 อีเมล์ : yaoyak6612@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาแนวทางการขน/กำจัดขยะติดเชื้อ เครือข่ายบริการสุขภาพเดชอุดม และสถานบริการคลินิกเอกชน งบประมาณ : 12000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ๑.เขียนแผนและโครงการขออนุมัติ
งบประมาณ  

ก.พ-มี.ค 62  โครงการได้รับการอนุมัติจากนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยคะ 

ไม่มี หลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติในช่วงระยะ 
รอบ 6 เดือนตามที่รายงาน และมีการดำเนินการ
ตามแผนงานที่วางไว้  

ไม่มี 

2 ประชุม วางแผนงานคณะทำงาน มี.ค อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการ
เตรียมการประชุม 

ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

มีการประชุม แบ่งคณะทำงาน แต่ละเครือข่าย
บริการ และสถานบริการคลินิกเอกชน ที่ร่วม
โครงการ และมีการเข้าศึกษาดูงานสถานที่ รับ
ทำลายขยะติดเชื้อ  

กลุ่มเครือข่ายบางกลุ่มยังไม่
เข้าใจกระบวนการการ
ดำเนินการ จึงทำให้ล่าช้า 

3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ม.ค-มี.ค 62 ประสานการเรียบร้อย ไม่มี การประสานงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ทุกฝ่าย
ตอบรับ และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินโครงการและแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อของ
ชุมชน 

ไม่มี 

4 ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนา
แนวทางการขน/กำจัดขยะติดเชื้อ 

พ.ค 62 ดำเนินการประชุมเดือนเมษายน ไม่มี การจัดการประชุมดำเนินการด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดแนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อ  

ไม่มี 



 

775                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เครือข่ายบริการสุขภาพเดชอุดม 
และสถานบริการคลินิกเอกชน 

5 ติดตาม ควบคุมและกำกับผลการ
ดำเนินงาน 

มี.ค-ก.ค 62 ติดตามผลการอนุมัติโครงการ ไม่มี การที่ขยะติดเชื้อ มีระบบที่ชัดเจน มากขึ้น มีการ
ติดตั้งกล้องวงจร ปิดต้นทางการที่ขยะ เพื่อ
ป้องกันการที่ขยะติดเชื้อปะปน กับขยะอื่นๆ และ
มีที่ทิ้งขยะติดเชื้อที่มิดชิด เพื่อป้องกันสุนัข มาขุด
คุ้ย ก่อนที่บริษัทเอกชนจะมารับขยะติดเชื้อ 

ไม่มี 

6 สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ
รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ก.ย 62 ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ไม่มี ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนิน
โครงการยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 5 มาตรการ 



 

776                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัด : อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ : 10 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 01 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 30 กรกฎาคม 2562 
รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 
2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นพ. ประกิจ เชื้อชม โทรศัพท์ : 045-361134 ต่อ 138 อีเมล์ : ducph.str@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พเยาว์ แก้วมุกดา โทรศัพท์ : 0853098938 อีเมล์ : yaoyak6612@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และสนับสนุนองค์ความรู้สำหรับพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาพตนเองและเผยแพร่สู่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 

งบประมาณ : 33,700 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ ม.ค-ก.พ62  โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว โครงการได้รับการอนุมัติ
ล่าช้าเนื่องจาก 

โครงการได้รับการอนุมัติตามกรอบห้วง
ระยะเวลา รอบ 6 เดือนที่รายงาน 

ไม่มี 

2 ประสานงานกับหน่วยงาน/วัดในเขตตำบล
เมืองเดชทุกแห่ง 

ก.พ62 ประสานงานเรียบร้อย ไม่มี เจ้าคณะอำเภอ และพระสงฆ์ในเขต
รับผิดชอบให้ความสำคัญในการจดักิจกรรม
ครั้งนี้ ทำให้การประสานงานดำเนินการของ
โครงการในกิจกรรมต่างๆมีความราบรื่น ทุก
ฝ่ายให้ความร่วมมือกันดี 

ไม่มี 

3 ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่าย 
เพื่อจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 

ก.พ62 ดำเนินการประชุมประชุม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่าย 
ทุกท่านให้ความร่วมมือดี  

ไม่มี การประชุมวางแผนงานดำเนินการทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีการวางแผน
งานอย่างเป็นระบบ ตามที่รายงานในห้วง
ระยะเวลา รอบ 6 เดือน 

ไม่มี 



 

777                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

4 จัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสำรวจค่า
ดัชนีลูกน้ำยุงลาย การสำรวจสุนัขและแมว
ชุมชนในวัด และประสานปศุสัตว์/ท้องถิ่น
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการ
ขัดแยกขยะ 

ก.พ62 เริ่มดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย 
สุนัขและแมว โดย อสม.จิตอาสา
ประจำชุมชนในตำบลเมืองเดช 
สำรวจข้อมูล และเตรียมการ
ประสานปศุสัตว์เพื่อให้ข้อมูลใน
การฉีดวัคชีนป้องกัน 

ไม่มี การจัดกิจกรรมจัดสิ่งแวดล้อมในวัดแสง
เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
มีการสุ่มลูกน้ำ ทำความสะอาดกวาดบริเวณ
วัดโดยซึ่งได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาและ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตวอำเภอออกฉีดวัคซีนให้สุนัข
และแมวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  

สุนัขและแมวจรจัดบางตัว
ไม่ให้จับ ทำให้ไม่สามารถ ฉีด
วัคซีนได้ ในวันที่ทำกิจกรรม   
ผู้จัดได้ประสานเจ้าหน้าที่ปศุ
สัตวอำเภอออกฉีดวัคซีนให้ 
วันหลัง เพื่อเก็บตก 

5 ปลูกต้นการบูร หรือต้นรวงผึ้งในวัด/
ศาสนาสถาน/สถานบริการสาธารณสุข 

ก.พ62 ดำเนินการปลูกต้นการบูร หรือต้น
รวงผึ้งในวัดตำบลเมืองเดช 

ไม่มี พระและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านจำนวน 56 คน ได้ให้ความ
ร่วมมือและให้ความสำคัญกับการปลูกต้น
รวงผึ้งที่วัดแสงเกษม ปลูกทั้งหมด 4 ต้น  

งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่
สามารถ ดำเนินการจัด
กิจกรรมนี้ได้ครบทุกวัด 

6 รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง การไม่นำสุนัขและ
แมวมาปล่อยในวัด การคัดแยกขยะ การ
ควบคุมลูกน้ำยุงลาย และการใส่บาตด้วย
ภัตตาหารที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพ หรือ
โรคประจำตัวแก่ประชาชนที่รอรับบริการ
ผู้ป่วยนอก(OPD)ในโรงพยาบาล 

ก.พ62 การดำเนินการเรียบร้อยดีได้ให้ฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์พูดรณรงค์ให้ความรู้ 
เรื่อง การไม่นำสุนัขและแมวมา
ปล่อยในวัด การคัดแยกขยะ การ
ควบคุมลูกน้ำยุงลาย และการใส่
บาตด้วยภัตตาหารที่เหมาะกับ
ปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัว
แก่ประชาชนที่รอรับบริการผู้ป่วย
นอก(OPD)ในโรงพยาบาล  

ไม่มี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และมีการแจกแผ่น
CD รณรงค์ให้ความรู้ให้กับวัดในเขต
รับผิดชอบเพิ่มเติม 

ไม่มี 

7 ให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตด้วยการทำ 
CPR แก่พระสงฆ์และประชาชน 

ก.พ62 ให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตด้วยการ
ทำ CPR แก่พระสงฆ์และ
ประชาชน  

ไม่มี การดำเนินให้ความรู้การช่วยชีวิตด้วยการทำ 
CPR พระสงฆ์ จำนวน 200 รูป และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 
30 คนทุกท่านให้ความสนใจและตั้งใจอบรม
พร้อมฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจ 

ไม่มี 

8 คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ก.พ62 คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ซึ่งพบว่า 
พระสงฆ์ส่วนจะมี ปัญหาความดัน 
และเบาหวาน  

ไม่มี พระสงฆ์ แม่ชี และสามเณร จำนวน 200 
รูป ได้รับการตรวจสุขภาพ รูปที่พบความ
ผิดปกติ หรือมีโรคประจำตัวที่ไม่ได้รับการ
รักษา หรือขาดการรักษา ได้ประสานกับ

เจ้าหน้าที่ ที่การออกเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ ไม่สามารถ
ออกเก็บตัวอย่างวันละ หลาย
วัดได้ เนื่องจากระยะทางไกล 



 

778                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการรักษาตาม
ระบบการให้บริการเรียบร้อย 

9 สนับสนุนการจัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เพิ่มเติมให้เป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด (อสว.) 

ม.ค. - ก.พ. 62 การอบรมอาสาสมัครเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ไม่มี การจัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขจำนวน 200 คนประจำวัด ได้
จัดให้ความรู้กับ พระสงฆ์และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำวัด โดยมีการสอบปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆตามหลักสูตรศูนย์สุขภาพที่10 
ได้จัดสอน 

การจัดกิจกรรมเป็นวันที่ ตรง
กับวันพระ ทำให้พระสงฆ์ที่มา
เข้าร่วมเดินทางมาร่วมการ
อบรมช้า และทำให้มีเวลาใน
การจัดอบรมน้อย 

10 สรุปผลการดำเนินโครงการ ก.ย 62 อยู่ระหว่างการสรุป ไม่มี ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการช่วยชีวิตด้วยการ
ทำ CPR จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ
100 เกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับดี  

งบประมาณไม่เพียงพอไม่
สามารถจัดกิจกรรมบาง
กิจกรรมได้ ครบคลุมทุกวัดใน
อำเภอเดชอุดม 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 2 (ครั้ง/ปี) 



 

779                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัด : กระบี่ เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 25 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 02 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุดสวาท ดิษยบุตร โทรศัพท์ : 0910408551 อีเมล์ : T.banburee@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ยงยุทธ ส่องรอบ โทรศัพท์ : 0819680797 อีเมล์ : yongyuth_sb@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาระบบบริการและระยะเวลารอคอย ที่แผนกผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ช่วยผู้ป่วยกรอกข้อมูล
ผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยใหม่ ตรวจสอบบัตรให้ถูกต้อง 

มกราคม - กันยายน 
2562 

ดำเนินการโดยมีการช่วยกรอกในรายที่
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/สูงอายุ 

- ยังพบอุบัติการณ์บัตรผิดพลาด ระบุผิดคน 
ตรวจพบก่อนถึงตัวผู้ป่วย 

บุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงาน
ตามแนวปฏิบัติ 

2 มีระบบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อขาด
อัตรากำลังในระบบโซน 

มกราคม - กันยายน 
2562 

มีการช่วยเหลือในโซนและองค์กร
พยาบาล 

- ได้รับการช่วยเหลือในโซน ทำข้อตกลงร่วม 

3 เรียกให้ผู้รับบริการมาซักประวัติ 3 ครั้งขึ้นไป 
หากไม่พบให้เรียกคิวถัดไป 

มกราคม - กันยายน 
2562 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ - เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่มีอุบัติการณ์ 

4 ตรวจสอบการระบุตัวผู้ป่วยให้ถูกต้องทุก
ขั้นตอนการให้บริการ 

มกราคม - กันยายน 
2562 

พบการระบุตัวตนผิดพลาด - ยังพบระบุตัวผิดพลาดประมาณ 50 ฉบับ/เดือน - 

5 จัดบุคลากรทางการพยาบาลที่ขึ้นคัดกรองผู้ป่วย
ตั้งแต่ 07.30 น. ของทุกวันทำการ 

มกราคม - กันยายน 
2562 

ดำเนินการตามที่ตั้งไว้ - เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562 มีบุคลากรทดแทนในวัน
ศุกร์ 

6 เมื่อซักประวัติไม่ทันจากกรณีผู้ป่วยมากเมื่อมี
หัตถการมากให้ใช้ระบบเสริมจากจุดต่างๆ 

มกราคม - กันยายน 
2562 

ดำเนินการตามที่ได้ตั้งไว้ - ดำเนินการตามที่ตั้งไว้ ควรใช้ IT 



 

780                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

7 แพทย์ในกรณีที่ลาหรืออบรม ให้แจ้งล่วงหน้า มกราคม - กันยายน 
2562 

- - - - 

8 จุดรับยามีป้ายบอกชัดเจน เรียกผู้รับบริการผ่าน
จอคิวและผ่านไมโครโฟนทุกครั้ง และทุกจุด
บริการจัดเก้าอี้สำหรับห้องยา 

มกราคม - กันยายน 
2562 

ดำเนินการได้ตามที่ตั้งไว้ - ดำเนินการตามที่ตั้งไว้ ก่อนดำเนินการโครงการ 
ระยะเวลารอคอย 170 นาที หลังทำโครงการ 
ระยะเวลารอคอยลดเหลือ 148 นาที ซึ่งลดลง 
22 นาที 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 22 นาที 



 

781                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัด : กระบี่ เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สุดสวาท ดิษยบุตร โทรศัพท์ : 0897285663 อีเมล์ : T.banburee@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ยงยุทธ ส่องรอบ โทรศัพท์ : 0819680797 อีเมล์ : yongyuth_sb@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☑ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Happy body เปลี่ยนคุณให้หุ่นดี งบประมาณ : 23660 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 สำรวจจำนวน/รายชื่อบุคลากรที่มี BMI>30 14 ธันวาคม 2561 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ในการดำเนินกิจกรรม พบว่า
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ
มาร่วมกิจกรรมได้ทุกคน 

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 58 คน บุคลากรที่เข้าร่วม เป็น
บุคลากรนำร่อง ไม่ได้
ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล 

2 ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและดำเนินงาน 25 ธันวาคม 2561 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ - มีคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพ ทั้งฝ่าย
อำนวนการและคณะทำงาน 

- 

3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ 19 ธันวาคม 2561 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับรู้ ทั้ง
ตามเวทีต่างๆ Facebook และกลุ่ม line 

- 

4 ประชุมคณะะกรรมการดำเนินงานชี้แจงความ
เป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน มอบหมายงาน
รับผิดชอบ 

7 มกราคม 2562 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ - มีการดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมการ
ดำเนินงาน ก่อนเริ่มกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง 

- 

5 จัดกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ / ประเมินสุขภาวะ/ เดินวิ่งให้
สุด หยุดเมื่อ BMI ปกติ 

17-19 มกราคม 2562 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ - จัดกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 จัด
พร้อมกับกิจกรรม เสริทักษะการปรับ
พฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ 

เนื่องจากบุคลากรที่
ปฏิบัติงานไม่สามารถร่วม
กิจกรรมได้ทุกครั้ง 



 

782                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

6 เสริมทักษะการปรับพฤติกรรมด้วยหลัก 3 อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ - มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำสื่อที่โครงการ
จัดให้ไปดำเนินการจนได้บุคลากรต้นแบบด้าน
การดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักน้ำหนัก โดยมี
น้ำหนักลดสูงสุด 10 กก. 

บุคลากรที่มาร่วมมีภารกิจ
ด้านการทำงานสง่ผลให้
ตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

7 เดินวิ่งมหาสนุก 8 มีนาคม 2562 ดำเนินการได้แล้วเสร็จ - ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากขาดผู้นำดำเนิน
กิจกรรม 

ขาดผู้นำในโปรแกรมที่จัด 
บุคลากรจึงออกกำลังกาย
ด้วยตนเอง 

8 Happy body ด้วยวารีบำบัด 8 เมษายน 2562 อยู่ระหว่างวางแผนงาน - ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากขาดผู้นำดำเนิน
กิจกรรม 

ขาดผู้นำในโปรแกรมที่จัด 
บุคลากรจึงออกกำลังกาย
ด้วยตนเอง 

9 ออกกำลังกายประจำวัน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ดำเนินการเป็นประจำ - ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ขาดผู้นำในโปรแกรมที่จัด 
บุคลากรจึงออกกำลังกาย
ด้วยตนเอง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง 4 กิจกรรม 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI ปกติ 5.17 



 

783                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด : ชุมพร เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายสุนทร ไทรชมภู โทรศัพท์ : 077503672 - 5 ต่อ 8104 อีเมล์ : soontorn_65@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สุนทร ไทรชมภู โทรศัพท์ : 0898665922 อีเมล์ : soontorn_65@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการแยกก่อนทิ้ง งบประมาณ : 100000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดรณรงค์การใชถุ้งผ้าในโรงพยาบาลเพื่อ
ลดใช้ถุงพลาสติก 

เมษายน 2562 1.แจกถุงผ้าให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
2.สหกรณ์ร้านค้าร่วมรณรงค์ให้สมาชิก
ใช้ถุงผ้ามาซื้อของที่ร้านค้า โดยแจกถุงผ้า
ให้กับสมาชิก 

ประชาชนทั่วไปยังให้ความ
ร่วมมือน้อย 

จัดรณรงค์ใช้ถุงผา้ ประชาชนยังไม่นำถุงผ้ามาทุกครั้ง 

2 จัดสร้างธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อรับซื้อขยะ
จากหน่วยงานในโรงพยาบาล 

พฤษภาคม 2562 มีนาคม เปิดบริการธนาคารขยะสัปดาห์
ละ 1 วัน 

อยู่ระหว่างการออกแบบ
อาคาร 

จัดตั้งธนาคารขยะ และรับซื้อ
ขยะจากหน่วยงาน ทุกวันพุธ 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ราคาขยะมีการเปลี่ยนแปลง 

3 ประกวดนวตกรรมการกำจัดขยะ พฤษภาคม 2562 กำหนดจัดพร้อมกับประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลเดือน พฤษภาคม 

มีนวตกรรมน้อย จัดประกวดนวตกรรมกำจัดขยะ นวตกรรมจากขยะยังมีน้อย 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 



 

784                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด : ชุมพร เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 20 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 15 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นายแพทย์ ฉัตรชัย พิริยะประกอบ โทรศัพท์ : 077503672 ต่อ 8104 อีเมล์ : soontornsai@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย สุนทร ไทรชมภู โทรศัพท์ : 0898665922 อีเมล์ : soontorn_65@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 2000000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบคิวห้องยาผู้ป่วยนอก เมษายน 2562 จัดตั้งระบบคิวที่ห้องยาผู้ป่วยนอกชั้น 1  ระบบคิวยังเป็นหน่วยๆยังอยู่
ระหว่างจัดทำคิวรวม 

ติดตั้งระบบคิวตามจุดบริการที่
ห้องยาทุกจุดบริการ 

ระบบคิวยังไม่เชื่อมโยงทั้ง รพ. 

2 พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง เมษายน 2562 ประชุมทบทวนแนวทางการรักษา สถานที่ตั้งอยู่ระหว่างหาสถานที่
ใหม่ที่เข้าถึงง่าย 

ดำเนินการพัฒนาแนวทางการ
จ่ายยา 

ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง 

3 พัฒนาระบบส่งสิ่งส่งตรวจด้วยท่อลม พฤษภาคม 2562 อยู่รหว่างติดตั้งท่อลมชุดใหม่ที่อาคารผู้ป่วย
นอกหลังใหม่ 

ผู้ใช้ยังใช้งานผิดประเภท ต้องมี
การอบรมทบทวนการใช้งาน 

ติดตั้งระบบท่อลมเสร็จ
เรียบร้อย 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 0 นาที 



 

785                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : - รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ธีรกานต์ เสถียร โทรศัพท์ : 0937855427 อีเมล์ : teerahkarn@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ธีรกานต์ เสถียร โทรศัพท์ : 0937855427 อีเมล์ : Teerahkarn@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทุ่งสง สู่ SMART HOSPITAL  งบประมาณ : 300000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 1. ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ SMART OPD 
SMART HOSPITAL 
1.1. โรงพยาบาลศูนย์ตรัง 
1.2. โรงพยาบาลพัทลุง 
2. กิจกรรมบรรยายชี้แจงระบบคิวออนไลน์  
3.กิจกรรมพัฒนาระบบคิวออนไลน์ สู่ SMART OPD 
ระยะเวลา 3 เดือน 
4.กิจกรรมพัฒนาระบบคิวออนไลน์ สู่ SMART OPD 
ระยะเวลา 6 เดือน  
5.กิจกรรมต้นแบบคลินิกเฉพาะโรคระบบคิวออนไลน์ 
6.กิจกรรมประเมินผลและวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ
ของโครงการ 

เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน 
กันยายน 2562 (ตามเอกสาร
โครงการที่แนบมาด้วย) 

- - 1. ทีมได้ดำเนินการศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบ SMART 
OPD SMART HOSPITAL ณ 
โรงพยาบาลศูนย์ตรัง จำนวน 2 
ครั้ง 2. ประชุมชี้แจงทีมเพื่อทำ
ความเข้าใจการพัฒนา SMART 
OPD 3. กำหนดใช้ระบบใน
คลินิกศัลยกรรมข้อและกระดูก  

การดำเนินงานมีปัญหาไม่ได้อยู่
ในแผนงบประมาณ 2562 ทำ
ให้นำร่องได้เพียง 1 คลินิก
เฉพาะโรค และดำเนินการเต็ม
รูปแบบในปีงบประมาณ 2563 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 60 นาที 



 

786                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ธีรกานต์ เสถียร โทรศัพท์ : 0937855427 อีเมล์ : teerahkarn@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ธีรกานต์ เสถียร โทรศัพท์ : 0937855427 อีเมล์ : Teerahkarn@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยหัวใจจิตอาสาโรงพยาบาลทุ่งสง  งบประมาณ : 20000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด
โรงพยาบาล(Big Cleaning Day) 
กิจกรม “ทำดีเพื่อพ่อ” 
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้าน
จิตอาสา 
กิจกรรมประเมินผลและวิเคราะห์ปัจจัย
ความสำเร็จของโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง 
เดือน สิงหาคม 2562 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมจิตอาสา
โรงพยาบาลทุ่งสง ร่วมกันกำจัดวัชพืช ที่ทาง
สาธารณะ โรงพยาบาลทุ่งสง เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อวันเสาร์ที่ 
19 มกราคม 2562  
2.ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดย
โรงพยาบาลทุ่งสงดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ จิตอาสาอำเภอ
ทุ่งสง นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตำบลหนองหงส์ จำนวน 200 คน 

- 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5 ครั้ง ใน 1 ปี 
ที่ประกอบด้วย หลากหลายสาขาวิชาชีพ 
และหลายหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วม
ดำเนินกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแรงร่วมใจในการ
ทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลทุ่งสง 
รวมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์จน
เกิดความสวยงาม น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  
3. ได้ยกย่องชมเชยผู้มีจิตอาสา ในเวทีการ
ดำเนินงานจิตอาสาแต่ละครั้ง 

- 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 5 (ครั้ง/ปี) 



 

787                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิชล จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย เหิม ผวิล้วน โทรศัพท์ : 0622152049 อีเมล์ : big77647764@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ธนพัฒน์ พิพัฒชนะ โทรศัพท์ : 0815971995 อีเมล์ : t.nitisad@hotmail.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : รองรับนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ : 2000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จิตอาสาพัฒนาริมทางสาธารณะ 1 ตุลาคม 2561-30
กันยายน2562 

เป็นไปตามแผน ไม่มี จิตอาสาได้ดำเนินการพัฒนาริมทางสา
สาธารระจำนวน 3 ครั้ง  

การร่วมกิจกรรมมีปัญหา
อุปสรรคเรื่องภูมิอากาศ วันที่
กำหนดปฏิบัติกิจกรรมมีฝนตก
ทำให้ปฏิบัติกรรมค่อนข้างลำบก 

2 งดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย 1 ตุลาคม 2561-30
กันยายน2562 

เป็นไปตามแผนที่โรงพยาบาลได้ริเริ่ม
ดำเนินมายาวนาน มากกว่า 10 ปี 
และคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี โรงพยาบาลสิชลงดใช้ถุงพลาสติกใส่ยา
แก่ผู้ป่วยตั้งแต่ปี่งบประมาณ 2555 
จนถึงปัจจบุัน เฉลี่ยลดการใช้พลาสติก
ได้ประมาร ปีละ 120,000 ใบ 

ยังมีผู้ป่วยบางรายไม่ได้เตรียม
ถุงผ้ามารับยา ยังมีการขอถุง
จากโรงพยาบล เจ้าหน้าที่ได้
ดำเนินใส่กล่องกระดาให้ในผุ้
ป่วยที่มีจำนวนมาก 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 3 (ครั้ง/ปี) 



 

788                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิชล จังหวัด : นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 13 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 10 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง จารึก วิบูลย์ศิลป์ โทรศัพท์ : 0810845536 อีเมล์ : Jaruke2011@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ธนพัฒน์ พิพัฒชนะ โทรศัพท์ : 0815971995 อีเมล์ : t.nitisad@hotmail.co.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : รองรับนโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  งบประมาณ : 2000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 แยกคลินิกเฉพาะโรค one stop service 1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562 

เป็นไปตามแผน ไม่มี เป็นไปตามแผน ผู้ป่วยไม่ได้มาตรวจตามนัด ทำให้
ผู้ป่วยต้องไปทำบัตรเอง ส่งผลให้การ
เข้ารับบริการของผู้ป่วย ล่าช้า 

2 รับใบรับรองแพทย์โดยไม่ต้องรอคิว 1 ตุลาคม 2561 - 30 
กันยายน 2562 

เป็นไปตามแผน ไม่มี เป็นไปตามแผน ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 53 นาที 



 

789                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพังงา จังหวัด : พังงา เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 15 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว สมอุษา ศักดิ์หริรักษ์ โทรศัพท์ : 076411616-3106 อีเมล์ : 451thaput@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วิษณุ ณ ถลาง โทรศัพท์ : 0862696754 อีเมล์ : wis-nu@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การลกระยะเวลารอคอยการบริการผู้ป่วยนอก งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดระยะเวลารอ
คอยการรับบริการโรงพยาบาลพังงา 

กุมภาพันธ์ 2562 1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยใช้คำสั่ง 
รพ.พังงา ที่ 111/2559 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนา
โรงพยาบาล Quality service Clean  

ควรมีการทบวนคำสั่งให้เป็น
ปัจจุบันเนื่องจากมีบุคลากรบาง
ท่านเปลี่ยนตำแหน่งงาน 

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานงาน
ลดระยะเวลารอคอยการรับ
บริการโรงพยาบาลพังง 

คณะทำงานบางท่านย้าย
สถานที่ปฏิบัติงาน 

2 พัฒนาระบบบริการงานผู้ป่วยนอกให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอ
คอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

มีนาคม - กันยายน 
2562 

2.ประกาศนโยบายลดความแออัดของ
ผู้รับบริการ รพ.พังงา 

1.โครงสร้างสถานที่การ
จัดบริการไม่เอื้ออำนวยต่อการ
ดำเนินงาน มีค่าใช้จ่ายสูงในการ
ลงทุน 2ขาด.แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 2 คน ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. 3.
ผู้ป่วยยังมีความนิยมมาเลือกใช้
บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป 

1.ระบบนัดเลื่อมเวลา  
2.เปิดบริการคลินิก SMC  
3.เปิดบริการคลินิกนอกเวลา
ราชการ 

คลินิก SMC ยังอยู่ในช่วงพัฒนา
ระบบงาน ยังมีผู้เข้ามารับ
บริการไม่มากนัก ซึ่งจะต้องทำ
การประสาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 



 

790                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ลดระยะเวลาการรอคอย 

มีนาคม - กันยายน 
2562 

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.พัฒนาระบบการบริการโดย
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสีส่วนร่วม 
(paperless) 

ยังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบงาน 
บุคลากรยังขาดทักษะในการ
บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 5 นาที 



 

791                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพังงา จังหวัด : พังงา เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พญ. มนฑิรา อุมาสะ โทรศัพท์ : 0816651628 อีเมล์ : Elle_umasa@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง วิษณุ ณ ถลาง โทรศัพท์ : 0862696754 อีเมล์ : wis-nu@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพังงา งบประมาณ : 80000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประกวดผลงานวิชาการ oral-poster 
presentation และผลงานนวัตกรรม 

เม.ย. - ก.ย. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ มีนวัตกรรม 4 ชิ้น ยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

792                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัด : พังงา เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 27 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ศรีวิไล ณรงคท์อง โทรศัพท์ : 0629767058 อีเมล์ : pliyking@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อานีตา ขาเดร์ โทรศัพท์ : 0622303311 อีเมล์ :  

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการการใช้โปรแกรม Thai coc ในการการส่งต่อผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องทีบ้าน งบประมาณ : 30000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ดำเนินการโครงการ 
1.ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ เพื่อกำหนดแนวทาง รวมทั้งวัน
เวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
2.ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนวิทยากร
และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการจัด
อบรมและจัดกิจกรรม 
4.ดำเนินการอบรมและจัดกิจกรรม ตามวันเวลาและสถานที่ ที่
กำหนดไว้ 
5.สรุปผลการดำเนินงานเสนอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่องที่บ้านระดับ 
รพท. /รพช. / รพ.สต / ศูนย์สุขภาพชุมชน แห่งละ 1- 2 คน ทั้ง 
4 อำเภอ รวม 70 คน 

วันที่ 31 มกราคม –    
1 กุมภาพันธ์ 2562 
ห้องประชุมจุติ บุญสูง 
โรงพยาบาลตะกั่วป่า 

ระหว่างดำเนินการ  - 1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 105.71 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 2.การประเมินผลผลิต 
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงกับที่
ตั้งเป้าหมายไว้  
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 4 อำเภอ
เข้าร่วมประชุมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ คิดเป็น 105.71  

การบันทึกข้อมูลการดูแลต่อเนื่อง
ผ่านโปรแกรม thai coc มี
ผลกระทบกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้เข้า
ร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งต้องให้
ผู้เข้าร่วมอบรมสอนต่อ อาจจะมี
ผลต่อการส่งเคสไปให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขในเครือข่ายช้าหรือ
ลดลง 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

793                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัด : พังงา เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 27 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายคมสัน แต่สกุล  โทรศัพท์ : 0898753736 อีเมล์ : man_01999@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว อานีตา ขาเดร์ โทรศัพท์ : 0622303311 อีเมล์ :  

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ลดความแออัดและการรอคอยใน OPD  งบประมาณ : 200000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 วิธีการดำเนินงาน  
1.ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทาง  
2.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการลดความแออัดใน
หน่วยงานและระยะเวลาการรอคอยตรวจใน OPD 
3.ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์  
4.ทดสอบการใช้งานและสรุปผลการดำเนินงานเสนอ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยที่มารับบริการใน OPD 

1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 
กรกฎาคม 2562 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  - 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 10 นาที 



 

794                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลระนอง จังหวัด : ระนอง เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 15 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 17 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 17 มกราคม 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง นฤมล กุลสวัสดิ์ โทรศพัท์ : 0817471132 อีเมล์ : N_Kunswat@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. สวรรค์ กาญจนะ โทรศัพท์ : 0815358495 อีเมล์ : sawankanchana@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 
เก็บกวาดขยะ ลอกคูระบายน้ำ 

13-14 ตุลาคม +0.25 ไม่มี 1-31 กรกฎาคม 2562 ไม่มี 

2 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 
ปลูกป่า ทำความสะอาดอาคาร บริเวณสาธารณะ 

5 ธันวาคม +0.25 ไม่มี 28 กรกฎาคม 2562 ไม่มี 

3 จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล ปีละ 4 ครั้ง ตั้งแต่ ธค61-กย.62 +0.25 ไม่มี 1-25 สิงหาคม 2562 ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 3 (ครั้ง/ปี) 



 

795                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลระนอง จังหวัด : ระนอง เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 17 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 17 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 17 มกราคม 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว นิรมล อู่เจริญ โทรศัพท์ : 0818934655 อีเมล์ : nira_u@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นพ. สวรรค์ กาญจนะ โทรศัพท์ : 0815358495 อีเมล์ : sawankanchana@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้พนักงานทั่วไป งบประมาณ : 20000.00 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดอบรมให้ความรู้โดยการสอนบรรยาย
และสาธิต 

7-9 มีนาคม 2561 +0.25 ไม่มี 5-7 มิถุนายน 2562 ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 1 (ครั้ง/ปี) 



 

796                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัด : สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 11 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 05 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 09 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ปรวิทย์ ดงวัง โทรศัพท์ : 0989530935 อีเมล์ : it@samuihospital.go.th 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ปรวิทย์ ดงวัง โทรศัพท์ : 0989530935 อีเมล์ : it@samuihospital.go.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบline@โรงพยาบาลเกาะสมุย งบประมาณ : 61186 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กำหนดตั้งค่าระบบมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดูแลระบบ 

เดือนมกราคม 2561 มีระบบไลน์ 1 ระบบ - มีระบบไลน์ 1 ระบบ ไม่มี 

2 กำหนดขอบเขตเนื้อหาข่าวที่
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
เข้าถึง 

เดือนมกราคม 2561 ติด QR CODE ประชาสัมพันธ์ ประชาชนยังไม่ทราบช่อง
ทางการเข้าถึงและการใช้งาน 

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์Facebook ติด
ประกาศ QR code ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนยังไม่สามารถ
เข้าถึงช่องทางดังกล่าว
ได้ทั่วถึง 

3 โพสช่าวสารประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าว
สุขภาพ และบริการของโรงพยาบาล 

สัปดาห์ละครั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุกสัปดาห์ ยังไม่มีข่าวสารประจำวันที่จะ
ประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบที่
ชัดเจน 

กำหนดหน่วยงานหลักประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเป็นประจำ คือหน่วยงานเวชกรรม 
ประชาสัมพันธ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

ไม่มี 

4 ประเมินจำนวนสมาชิก ทุก 3 เดือน จำนวนสมาชิกประมาณ 100 คน จำนวนสมาชิกยังไม่บรรลุเป้า
ที่ตั้งไว้ 

จำนวนสมาชิก 424 คน ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ 97 และจะนำ
ข้อมูลการประเมินไปพัฒนาทำเป็นระบบ
ตรวจสุขภาพประจำปี ของศูนย์ตรวจสุขภาพ 

จำนวนสมาชิกยังไม่
บรรลุเป้าที่ตั้งไว้ 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีการนำผลการประเมินมาพัฒนานวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

797                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัด : สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ : 11 

วันที่ส่งรายงาน : 30 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 05 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 09 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง สารภี แซ่ฮั่น โทรศัพท์ : 081-8939592 อีเมล์ : Peesamui2506@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย ปรวิทย์ ดงวัง โทรศัพท์ : 0989530935 อีเมล์ : it@samuihospital.go.th 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพบริการงานผู้ปว่ยนอก งบประมาณ : -1 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและการซัก
ประวัติ 

ตั้งแต่ตุลาคม 61-ปัจจุบัน การคัดกรองได้ครอบคลุมมากขึ้น
สามารถส่งผู้ป่วยเข้ารับบริการได้
ตามอาการซึ่งไม่พบอาการ
เปลี่ยนแปลงขณะรอ 

ผู้รับบริการไม่ทราบขั้นตอน
ต้องเดินกลับไปกลับมา 

การคัดกรองได้ครอบคลุมมากขึ้น
ผู้รับบริการได้รับการรักษาตามแผนก ผู้
ที่มีอาการเปลี่ยนแปลงได้รับการดูแล
ต่อเนื่อง 

ผู้รับบริการทราบขั้นตอน 
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

2 ลดความแออัดบริเวณโถงคอย ตั้งแต่ตุลาคม 61-ปัจจุบัน แจ้งเวลาพบแพทย์คร่าวๆตั้งแต่
จุดซักประวัติ เพื่อที่ผู้ป่วยได้
ออกไปทำธุระก่อนถึงเวลา 

ผู้รับบริการกลัวโดนข้ามคิวไม่
กล้าออกไปข้างนอกบ้าง 

แจ้งเวลาพบแพทย์คร่าวๆตั้งแต่จุดซัก
ประวัติ เพื่อผู้ป่วยได้ออกไปทำธุระก่อน
ถึงเวลา 

ไม่มี 

3 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ตั้งแต่ตุลาคม 61-ปัจจุบัน ติดป้ายชื่อแพทย์หน้าห้องตรวจ
ทุกห้องและเจ้าหน้าที่ทุกคนติด
ป้ายชื่อชัดเจน 

- ติดป้ายชื่อแพทย์หน้าห้องตรวจและ
เจ้าหน้าที่ทุกคน 

ไม่มี 

4 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลผู้ป่วย ตั้งแต่ตุลาคม 61-ปัจจุบัน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในไลน์
โรงพยาบาล เฟสบุ๊คโรงพยาบาล 
และเจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มขึ้น 

ยังมีบ้างรายฟังข้อมูลผิดพลาด
มาผิดวันบ้าง 

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในไลน์
โรงพยาบาล Facebook โรงพยาบาล 
และมีเจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มขึ้น 

ไม่มี 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 5 นาที 



 

798                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัด : นราธิวาส เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 31 ม.ค. 2562 
รอบ 6 เดือน : 27 ก.พ. 
2562 

รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 27 ก.พ. 2562 รอบ 12 เดือน : 26 ส.ค. 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย นายตฤณ ชินพงศ์  โทรศัพท์ : 073510470-2 อีเมล์ : narahospital@outlook.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย นายตฤณ ชินพงศ์  โทรศัพท์ : 073510470-2 อีเมล์ : narahospital@outlook.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

งบประมาณ : 25000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
1. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
2. ทันตกรรมเคลื่อนที่  
3. ตรวจวัดสายตา  
4. สุขภาพจิตเคลื่อนที่  

ธันวาคม 2561 - 
กุมภาพันธ์ 2562 

ผลการออหน่วยแพทย์ รอบที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 
2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ ได้ให้บริการ
ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทั้งสิ้น 470 คน 
โดยแบ่งเป็น 1) รับการตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไป 
211 ราย และส่งต่อผู้มารับบริการเพื่อพบแพทย์ผู้
เชียวชาญ และวินิจฉัยเพิ่มเติม 9 ราย 2) รับบริการ
ด้านทันตกรรม 96 ราย 3) รับบริการตรวจและคัด
กรองสายตา 130 ราย 4) รับบริการปรึกษาด้าน
สุขภาพจิต 33 ราย และส่งต่อผู้มารับบริการเพื่อพบ
แพทย์ผู้เชียวชาญ และวินิจฉัยเพิ่มเติม 4 ราย 

ไม่มี สามารถดำเนินการได้
อย่างราบรื่น โดยร่วมบูรราการ
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ โรงเรียน อบต. และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  

บูรราการกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ โรงเรียน อบต. 
และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  

มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ โรงเรียน อบต. และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 2 (ครั้ง/ปี) 



 

799                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัด : นราธิวาส เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 23 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 23 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน : 22 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว วันนุรมี แวอาแซ โทรศัพท์ : 099-4074244 อีเมล์ : mee_33@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ศศิธร เทพกำเนิด โทรศัพท์ : 080-6597947 อีเมล์ : eedsasithorn@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ตรวจประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ปี 2562 งบประมาณ : 41860 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รับการตรวจประเมินคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

มิถุนายน 2562 ดำเนินการสมัครเข้าร่วมการรับการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
และส่งแบบประเมิน 

- รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2562 

ไม่มี 

2 สรุปผลการตรวจประเมินเสนอ
ผู้บริหาร 

กรกฎาคม 2562 ผลการดำเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน 2562 - จากการตรวจประ เม ิ นตามมาตรฐานทา ง
ห้องปฏิบัติการพบว่ามีข้อเสนอแนะเรื่องโครงสร้าง
การจ ัดบร ิการภายในหน ่วยงาน เพ ื ่ อให ้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดย
ระยะเวลาที่ทางห้องปฏิบัติการจะได้การรับรองทาง
สภาเทคนิคการแพทย์ หลังจากที่ห้องปฏิบัติการได้ส่ง
ข้อมูลการแก้ไขไปยังสภาเทคนิคการแพทย์ ทางสภา
เทคนิคการแพทย์จะใช้ระยะในการตรวจสอบข้อมูล
และออกใบรับรองภายใน 2-3 เดือน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 12 นาที 



 

800                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัด : นราธิวาส เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 23 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 18 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว อิศราภรณ์ อนุกูลประชา โทรศัพท์ : 089-8412872 อีเมล์ : mam_anukool@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ศศิธร เทพกำเนิด โทรศัพท์ : 080-6597947 อีเมล์ : eedsasithorn@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ตรวจประเมินมาตรฐานการบริการกายภาพบำบัด ประจำปี 2562 งบประมาณ : 24199 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รับการตรวจประเมินมาตรฐานการบริการ
กายภาพบำบัด ประจำปี 2562 โดยสภา
กายภาพบำบัด  

มิถุนายน 2562 ดำเนินการสมัครเข้าร่วมการรับการตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน
กายภาพบำบัด และส่งแบบประเมิน 

- ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
การบริการกายภาพบำบัด เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

- 

2 สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานให้
ผู้บริหารรับทราบ 

กรกฎาคม 2562 ตรวจประเมินเดือนมิถุนายน 2562 - อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน
จากสภากายภาพบำบัด ระยะเวลา 
2 เดือน คือช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2562 

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับ
การตรวจประเมินมาตรฐานการ
บริการกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2562 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน
จากสภากายภาพบำบัด ระยะเวลา 
2 เดือน คือช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2562 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด   ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 12 นาที 



 

801                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัด : ปัตตานี เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ฉลอง มีสงค์ โทรศัพท์ : 0894652624 อีเมล์ : meesong13@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย จักรี ทองช่วย โทรศัพท์ : 0848621098 อีเมล์ : hrm8ph@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 3) จัดทำมาตรการให้มีการคัดแยกขยะ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การจัดการมูลฝอย งบประมาณ : 13600 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 จัดตั้งธนาคารขยะในโรงพยาบาลปัตตานี ไตรมาส 3 ได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการ 
(แต่งตั้งคณะทำงาน, แต่งตั้งผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ, ประชุมคณะทำงาน, 
กำหนดพื้นที่จัดตั้งธนาคาร, สำรวจร้านรับ
ซื้อ ราคา ประเภทของขยะ, กำหนด
ระยะเวลาที่จะเข้ามารับซื้อ,วางแผน
กำหนดวันเวลาเปิดธนาคร 

การจัดหาสถานที่ (ต้องใช้
สถานที่ ที่ไม่ทำเกิดการหมัก
หมดของเชื้อโรค และต้อง
สะดวกในการเปิดธนาคารขยะ) 

จัดตั้งธนาคารขยะ 1. กิจกรรม
จัดตั้งธนาคารขยะ 2. กิจกรรม
โครงการขวดน้ำเพื่อน้อง 3. 
กิจกรรมจุดทิ้งขยะคัดแยก 

1. การคัดแยกขยะของเจ้าของ
ขยะยังไม่ถูกต้องทั้ง 3 กิจกรรม 
2. เจ้าของขยะที่นำมาฝากที่
ธนาคารขยะบางส่วนไม่
ตรวจสอบสิ่งที่ทำให้น้ำหนักขยะ
เพิ่มขึ้น 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนำไปปฏิบัติ 3 มาตรการ 



 

802                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัด : ปัตตานี เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 15 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 30 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย จินตา เกียรติศักดิ์โสภณ โทรศัพท์ : 0818969810 อีเมล์ : pattani_nurse@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาย จักรี ทองช่วย โทรศัพท์ : 0848621098 อีเมล์ : hrm8ph@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้ LEAN ในงานประจำ ลัดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียโอกาส งบประมาณ : 24000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ประยุกต์ใช้ LEAN ในงานประจำ ลด
ขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย
โอกาส 

ต.ค.61 - ก.ย.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตั้งคณะทำงาน
การทำระบบเรียกคิวตรวจอัตโนมัติ, 
ศึกษาและทดสอบระบบเรียกคิวตรวจ, 
ระบบคิวรับยา, เตรียมประชุมการ
ประยุกต์ใช้ LEAN ในงานประจำ 

ตึก OPD ใหม่ ส่งมอบให้กับ
ทาง โรงพยาบาลปัตตานี 
ประมาณเดือน กรกฎาคม 62 
ทำให้ไม่สามารถทดสอบระบบ
ในทางกายภาพภายในอาคาร 

- จัดอบรม Lean comcept 
Application & Simulation in 
Healthcare และกำกับติดตาม 
Lean แต่ละกลุ่มงาน ทำ wab 
application เพื่อรายงาน 
ระยะเวลารอคอยการรับบริการ - 
ตั้งคณะทำงานเปดิใช้อาคารใหม่ 
การทำระบบเรียกคิวตรวจอัตโนมัติ, 
ศึกษาและทดสอบระบบเรียกคิว
ตรวจ, ระบบคิวรับยา 

อาคารใหม่ที่รองรับการเปิด 
OPD เริ่มส่งมอบในเดือน
กันยายน ไม่สามารถวางระบบ
ใหม่ได้ในเดือนสิงหาคม  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 16 นาที 



 

803                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัด : พัทลุง เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ประภัสสร ขุนพรหม โทรศัพท์ : 074609500 อีเมล์ : nate22noy@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นางปราณี เดชะ โทรศัพท์ : 0856544387 อีเมล์ : daecha_1@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☑ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) จัดทำมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงพลาสติก ในผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพัทลุง งบประมาณ : 35000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 มาตรการ 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 รณรงค์ให้ประชาชนที่มารับบริการ 
พกถุงมา รพ. 

ก.พ.61-ปัจจุบัน ลดจำนวนถุงพลาสติกหน้าห้องจ่ายยา เหลือ
ครึ่งนึง และแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยบางส่วน 

ไม่มี ยกเลิกการจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้ว
ใส่ยา แก่ผู้มารับบริการ 

-ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้
นำถุงผ้ามารับยา -การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนำไปปฏิบัติ 1 มาตรการ 



 

804                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัด : พัทลุง เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน : 11 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 25 กรกฎาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาง ปราณี เดชะ โทรศัพท์ : 074609500 อีเมล์ : nate22noy@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นาง นางปราณี เดชะ โทรศัพท์ : 0856544387 อีเมล์ : daecha_1@windowslive.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการลดระยะเวลารอและเพิ่มคุณค่าเวลารอคอย งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เพิ่มหน่วยบริการนอกเวลา คือ คลินิกรุ่งอรุณ 
และคลินิกในเอื้อ จัดให้มีดนตรีจิตอาสา 

ปี 2561 เป็นต้นไป ประชาชนที่เจ็บป่วยทั่วไปได้รับการรักษาที่
รวดเร็วขึ้น ระยะเวลารอคอยลดลง 

การเข้าถึงบริการมี การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

-ระยะเวลารอคอยลดลง -ระหว่างรอรับ
บริการตรวจรักษา มีดนตรีช่วยผ่อนคลาย 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 20 นาที 



 

805                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง จังหวัด : ยะลา เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 31 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 25 เมษายน 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 26 สิงหาคม 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นางสาว พรทิพย์ ชุมทอง โทรศัพท์ : 0892939091 อีเมล์ : pia_0016@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว พรทิพย์ ชุมทอง โทรศัพท์ : 089-2939091 อีเมล์ : pia_0016@hotmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการ พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอย งบประมาณ : 610890 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 กิจกรรม บริหารจัดการระบบคิว พ.ค. - มิ.ย.2562 - จัดซื้อตู้ KIOS จำนวน 2 ตู้ - ระยะเวลารอคอยที่
แผนกเวชระเบียนลดลง จาก 12 นาทีต่อราย เป็น 30 
วินาที ต่อราย - สามารถส่งต่อผู้ป่วยที่หน้าห้องบัตรไป
ยังแผนกต่างๆได้ทั้งหมด ในเวลา 09.30 น. - ติดตั้ง
จอแสดงผล และติดตั้งโปรแกรมระบบคิว จำนวน 10 
จุด ทำให้ผู้ป่วยและญาติสามารถรับรู้สถานะการรักษา
ของผู้ป่วย  

 
จัดซื้อตู้ KIOS เพิ่มอีกจำนวน 2 ตู้ ที่
หน่วยงานแผนไทย และER เนื่องจากทั้ง 2 
หน่วยงานอยู่ไกลจากห้องบัตร ทำให้ผู้ป่วย
ไม่ต้องเดินมาเปิดสิทธิ์และเช็คสิทธิ์ที่ห้อง
บัตร - ผลการดำเนินงาน นอกจากลง
ระยะเวลารอคอยที่หน้าห้องบัตร และลด
ระยะทางการให้บริการแล้ว ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจมาก  

ไม่มี 

2 พัฒนาระบบ Paperless ไตรมาส 2 -ติดตั้งระบบสัญญาณใยแล้วนำแสงเสร็จเรียบร้อยใน
เดือน เมษายน -จัดซื้อ Scannse 5 ตัว - จัดระบบ 
Paperlass โดยนำร่องในแผนก OPD ทั่วไป , OPD 
ENT , OPD กระดูลและข้อ , OPD กุมารเวชกรรม , 
TB , HIV , กายภาพ , แพทย์แผนไทย และมีนโยบาย
ใช้ Paperless ทั้งโรงพยาบาล ในเดือนธันวาคม 

 
มีการดำเนินการในหน่วยงานนำร่อง และ
เพิ่มเติมที่หน่วยงานไตเทียม และมีนโยบาย
ใช้ Paperless ทั้งโรงพยาบาล ในเดือน
ธันวาคม 2562 - ในแผนกที่ยังไม่สามารถ
ใช้ Paperless ได้ ให้ใช้วิธี สแกน OPD 
Card และนำเข้าโปรแกรม HosXp  

ไม่มี 
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

2562 - ในแผนกที่ยังไม่สามารถใช้ Paperless ได้ ให้
ใช้วิธี สแกน OPD Card และนำเข้าโปรแกรม HosXp  

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การ
คัดกรองและแนวทางการส่งต่อ
ผู้ป่วยตามหลัก Triage MOPH ED 

14 ก.พ.2562 -ส่งเจ้าหหน้าที่เข้าร่วมอบรม 2 รุ่น ทั้งหมด 8 คนทั้ง
แผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน -พัฒนาแนวทางการคดั
กรองผู้ป่วย ***ยังไม่เก็บข้อมูลระยะเวลาคัดกรอง***  

 
- มีการจัดถ่ายทอดความรู้ และทบทวน
เรื่องการคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วยตาม
มาตรฐาน 

ยังพบปัญหาการคัดกรอง
ผู้ป่วยตามแนวทาง จึงได้มี
การทบทวนเหตุการณ์และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว 

4 เพิ่มแพทย์ตรวจแผนกผู้ป่วยนอก ม.ค.62 -จัดแพทย์เพิ่มที่แผนกผู้ป่วยนอก 
 

มีการจัดตารางเวรแพทย์ออกตรวจใน
แผนกผู้ป่วยนอกจาก 2 คน เป็น 3 คน 
และเพิ่มเวลาการตรวจนอกเวลาราชการ
ในช่วง 17.30 – 21. 00 น.  

ไม่มี 

5 พัฒนาระบบนัดเหลื่อมเวลา ไตรมาศ 3 -เริ่มมีระบบนัดเหลื่อมเวลาที่ แผนกทันตกรรม / แผนก
แพทย์แผนไทย  

 
-มีการจัดระบบนัดเหลื่อมเวลา ทำให้ผู้ป่วย
มาตามระยะเวลานัด แผนกทันตกรรม / 
แผนกแพทย์แผนไทย ลดความแออัดและ
ระยะเวลารอคอย 

ไม่มี 

6 พัฒนาศักยภาพแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ 

ม.ค.62 - จัดประชุมวิชาการสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เดือน
ละ 2 ครั้ง 

 
-มีการจัดประชุมวิชาการสำหรับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ ช่วงพักเที่ยงเดือนละ 2 ครั้ง
ตามแผน 

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 10 นาที 
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แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสงขลา จังหวัด : สงขลา เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 09 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 14 มีนาคม 2562 รอบ 12 เดือน : 03 กันยายน 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : 27 กันยายน 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สมนึก พิสัยพันธ์ และนายแพทย์ชาติชาย มิตรกูล คณะกรรมการที่ปรึกษา โทรศัพท์ : 084-9969897 อีเมล์ : somnuke135@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ ณิชาภา สวัสดิกานนท์ โทรศัพท์ : 0845364565 อีเมล์ : Anchalee345@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☐ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☑ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทำงานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสงขลาสู่ Smart Hospital ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2562 งบประมาณ : 109000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม ที่
ต้องการ :  
(๑) เป็นตู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องออกแบบให้
สวยงาม คงทน น่าใช้ ใช้ง่าย เป็นมิตรกับ
ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถบริการตนเอง
ในการยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิใน
การใช้บริการ เลือกห้องตรวจหรือเลือก
บริการที่ต้องการ ชำระค่าบริการ / 
ค่าธรรมเนียม แล้วนำหลักฐานไปรับบริการ 
ณ จุดให้บริการ 
ลักษณะภายนอกของตู้ : เป็นตู้ทำด้วยไม้ 
(หรือโลหะ) ออกแบบให้มีขนาดพอเหมาะ 
ดูมีคุณค่า น่าใช้ และเป็นมิตรกับผู้ป่วย มี
จอภาพชนิดสัมผัสเพื่อใช้แสดงผล และใช้

แผนปฏิบัติงาน วิธีการ 
ขั้นตอน การดำเนินงาน 

โรงพยาบาลสงขลาได้จัดทำตู้
ต้นแบบโดย ใช้วัสดุเป็นไม้อัดเทียม 
ตกแต่งและพ่นสีให้ดูน่าใช้ ส่วน
ภายในมีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆที่
กำหนด อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้
ง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมแซม 
ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
ทั้งหมดโดย SK. Integrating Box 
ตามที่เสนอไว้ในโครงการ และได้
ทดลองนำมาใช้ให้บริการแก่
ประชาชนที่โรงพยาบาลเมือง
สงขลา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 
2561 โดยทำหน้าที่ รับชำระ
ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม และค่ายา 

1 ไม่สาทารถใช้กับผู้ที่ไม่เคยทำแฟ้ม
ประวัติผู้ป่วยไว้กับโรงพยาบาลได้ :  
ทางแก้ จึงต้องมีโครงการที่ 2 ให้
ผู้ป่วยสามารถทำแฟ้มประวัติด้วย
ตนเองผ่านทางมือถือ 
2 ไม่สามารถใช้กับสิทธิข้าราชการได้ 
: ทางแก้ ในรุ่นต่อไป ต้องติดตั้ง
เครื่อง EDC เข้าไว้ในตู้ด้วย  
3 ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้
บัตรได้ : ทางแก้ ในรุ่นต่อไป จะมี
การใช้ VDO ตรวจจับใบหน้า เพื่อ
ยืนยันตัวบุคคล  
4 เครื่องไม่สามารถทอนเงินได้ : ทาง
แก้ ให้ผู้ป่วยเตรียมเงินให้พอดีกับที่

Version 1 โรงพยาบาลสงขลา
ได้นำเสนอตู้ต้นแบบในการให้
ผู้รับบริการตรวจสอบสิทธิใน
การรักษาพยาบาล และเลือก
คลีนิคบริการด้วยตนเอง เป็น
การลดความแออัดที่บริเวณหน้า
ห้องบัตร แต่ถ้ากรณีเป็นบริการ
ตรวจพิเศษ ผู้รับบริการต้องไป
ยืนยันสิทธิ์ หรือชำระค่าบริการ
ที่ห้องการเงิน ก่อนเข้ารับ
บริการทุกครั้ง ซึ่งบางรายต้อง
มาติดต่อที่ห้องการเงินมากกว่า 
1 ครั้ง ทำให้เกิดความแออัด
บริเวณหน้าห้องการเงิน 

ปัญหาความแออัดภายใน
โรงพยาบาลยังคงเป็นปัญหา
สำคัญของโรงพยาบาลของรัฐใน
การให้บริการแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้า
ห้องรับยาซึ่งในขณะนี้กระทรวง
สาธารณสุข ได้รับนโยบายจาก
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข หา
วิธีการเปลี่ยนร้านขายยาให้เป็น
เสมือนห้องยาของโรงพยาบาล 
เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ใน
เกณฑ์ สามารถรับยาประจำได้ที่
ร้านขายยาใกล้บ้าน ซิ่งเชื่อว่า
น่าจะลดความแออัดใน
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ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ป้อนข้อมูลผ่านระบบสัมผัส มีกล้อง View 
cam บันทึกภาพผู้มาใช้บริการ มีช่องสอด
บัตรประชาชน ช่องรับธนบัตร ช่องรับ
เหรียญ และช่องรับสลิป ซึ่งต้องวาง
ตำแหน่งให้เหมาะสม ให้ดูสวยงาม และ
สะดวกแก่การใช้ 
ลักษณะภายในตู้ : อุปกรณ์ ทั้งหมดจะถูก
ประกอบลงภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ ง่าย
ต่อการดูแล รักษา และซ่อมแซม ทั้งยังต้อง
แข็งแรงเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน
ภายในตู้ การประกอบอุปกรณ์ ยังต้อง
คำนึงถึงข้อจำกัดของลักษณะของอุปกรณ์
แต่ละชิ้น ลำดับการใช้บริการ และความ
สวยงามที่จะปรากฎออกมาให้เห็น
ภายนอกด้วย 
การทำงานของระบบภายในตู้ : โปรแกรม
ที่ใช้ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย โดยเชื่อมโยง
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับ
ฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และฐานข้อมูลผู้ป่วยของ
โรงพยาบาล รวมถึงการประดิษฐ์แผงวงจร
เพื่อควบคุมและเชื่อมโยงการทำงานของ
อุปกรณ์ภายในตู้ทุกชิ้นเข้าด้วยกัน เป็น
ผลงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลสงขลาทั้งหมด 
(๒) เขียนโปรแกรมสำหรับทำทะเบียน
ผู้ป่วย ลงใน Web site ของโรงพยาบาล 
เพื่อให้ผู้ที่จะมารับบริการรายใหม่สามารถ
จัดทำทะเบียนประวัติของตนล่วงหน้า ก่อน

หรือค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ (ถ้ามี) แล้ว
ปิดบัญชีก่อนไปรับยาที่ห้องจ่ายยา 
หรือเดินทางกลับ กรณีไม่มียากลับ
บ้าน โดยมีรายละเอียดผู้มาทดลอง
ใช้บริการดังนี้ เดือน ธันวาคม 
2561 มีผู้มาใช้ตู้บริการ 148 
ราย เดือน มกราคม 2562 มีผู้มา
ใช้ตู้บริการ 1081 ราย เดือนกุม
พาพันธ์2562 มีผู้มาใช้ตู้บริการ 
1176 ราย พบว่านวัตกรรม
ดังกล่าวสามารถลดระยะเวลารอ
คอย ลดขั้นตอนการรับบริการ ลด
ความแออัด และลดความยุ่งยาก
ของการทำงานของเจ้าหน้าที่ลงได้
ในสองจุดบริการ คือห้องการเงิน 
และห้องจ่ายยา ซึ่งแต่เดิม ก่อนเข้า
รับบริการใดๆ ผู้ป่วยต้องมาติดต่อ
การเงินก่อน และเมื่อสิ้นสุดการรับ
บริการในวันนั้นก็ต้องมาปิดบัญชีที่
ห้องการเงินอีกครั้ง โดยห้อง
การเงินต้องให้ผู้ป่วยไปคิดราคายา 
หรือเวชภัณฑ์ที่ห้องยา เพื่อ
ตรวจสอบค่าใช้จา่ยเกินสิทธิก่อน 
แล้วย้อยกลับมาชำระเงินส่วนเกิน
สิทธิที่ห้องการเงินอีกครั้ง แต่เมื่อมี
นวัตกรรมดังกล่าว ผู้ป่วยสามารถ
ตรวจสอบค่าเกินสิทธิ และชำระ
เงินที่ตู้ แล้วนำหลักฐานไปรับ
บริการหรือรับยากลับบ้านได้เลย  

ต้องชำระ / ให้มีเจ้าหน้าที่คอยแลก
เงิน (เครื่องทอนเงินมีราคาสูง อาจไม่
คุ้มในเบื้องต้น แต่ทีมงานกำลังคดิ
วิธีการนำเงินที่ผู้ป่วยชำระมาหมุนใช้) 
5 ความแออัดที่หน้าห้องบัตร : ทาง
แก้ เปลี่ยนกระบวนการให้บริการ
ใหม่โดยผู้ป่วยสามารถทำแฟ้ม
ประวัติด้วยตนเอง ไปตรวจสอบสิทธิ 
เลือกบริการ และ ชำระเงิน ทำได้ที่ตู้
ทั้งหมด ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ห้องบัตร 
แต่ที่ยังใช้ไม่ได้คือต่างด้าว  
6 จำนวนตู้ มีเพียงตู้ต้นแบบเพียงตู้
เดียว ซึ่งไม่เพียงพอกับจุดบริการ : 
ทางแก้ ต้องออกแบบตู้เพื่อให้การ
เพิ่มจำนวนทำได้โดยรวดเร็ว ซึ่งตู้
ควรทำด้วยโลหะ ซึ่งสามารถใช้
เครื่องจักรในการทำงานได้ (ปัจจบุัน
เป็น Hand made)  
7 การทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นคือความรู้สึกไม่มั่นคงใน
งานที่รับผิดชอบจากการใช้ระบบ
ดิจิทัลมาแทนคน แต่จากการสำรวจ
ด้านผู้รับบริการกลับพบว่าได้รับ
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

Version 2 โรงพยาบาลสงขลา
ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยให้ผู้ที่
จะต้องชำระเงินเอง สามารถมา
ชำระได้ที่ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถลดความแออัดบริเวณ
หน้าห้องการเงินได้ส่วนหนึ่ง 
ปัญหาคือสิทธิข้าราชการและผู้
ที่ไม่สามารถเตรียมเงินให้พอดี
ตามจำนวนที่ต้องชำระได้ ก็ยัง
ต้องมาติดต่อที่ห้องการเงิน 
Version 3 เป็นตู้อิเล็กทรอนิกส์ 
รุ่นปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของตู้ โดยการสามารถทำบัตร
ผู้ป่วยด้วยตนเองมาจากบ้าน 
โดยไม่ต้องผ่านห้องบัตร คิด
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ได้ สามารถยืนยันและใช้สิทธิ์ 
ได้ทุกสิทธิ์รวมถึงสิทธิ์ข้าราชการ 
และชำระค่าบริการต่างๆ โดยตู้
สามารถทอนเงินได้ กรณีจำนวน
เงินที่เตรียมไว้ไม่ตรงกับจำนวน
เงินที่ต้องชำระ ซึ่งข้อดีก็คือ
สามารถลดความแออัดบริเวณ
เคาน์เตอร์รับชำระเงินลงได้
อย่างมาก และคาดว่าจะ
สามารถลดจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการในจุดนี้ลงได้ในที่สุด 
แต่ผู้รับบริการจะไปรอที่ตู้

โรงพยาบาลใหญ่ได้ประมาณร้อย
ละ 30 แต่ปัญหาความอัดของ
โรงพยาบาลของรัฐ ไม่ได้มีอยู่แต่
เฉพาะห้องรับยาเท่านั้น แต่จะอยู่
ที่จุดให้บริการทุกจุด ตั้งแต่
บริเวณหน้าห้องบัตร บริเวณจุด
ให้บริการตรวจพิเศษ บริเวณห้อง
ชำระเงิน จนถึงบริเวณหน้าห้อง
รับยา โรงพยาบาลสงขลาจงึได้
เสนอนวัตกรรมซึ่งเป็นตู้
อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะทำหน้าที่
แทนเจ้าหน้าที่ในบริการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการตรวจรักษา ซึ่งใน
ระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา พอสรุป
ได้ดังนี้ Version 1 โรงพยาบาล
สงขลาได้นำเสนอตู้ต้นแบบในการ
ให้ผู้รับบริการตรวจสอบสิทธิใน
การรักษาพยาบาล และเลือก
คลีนิคบริการด้วยตนเอง เป็นการ
ลดความแออัดที่บริเวณหน้าห้อง
บัตร แต่ถ้ากรณีเป็นบริการตรวจ
พิเศษ ผู้รับบริการต้องไปยืนยัน
สิทธิ์ หรือชำระค่าบริการที่ห้อง
การเงิน ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง 
ซึ่งบางรายต้องมาติดต่อที่ห้อง
การเงินมากกว่า 1 ครั้ง ทำให้เกิด
ความแออัดบริเวณหน้าห้อง
การเงิน Version 2 โรงพยาบาล
สงขลาได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
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มารับบริการที่โรงพยาบาล 
ขั้นตอนการรับบริการที่ต้องการ :  
กรณีผู้ป่วยมีทะเบียนประวัติอยู่แล้ว 
(๑) ยืนยันตัวตน โดยใช้บัตรประชาชน 
สอดที่ช่องรับบัตรของตู้อีเล็กโทรนิค หรือ
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่
หน้าจอของตู้ดังกล่าว 
(๒) เลือกห้องตรวจ / บริการ / จุด
ให้บริการ 
(๓) เลือกชำระค่าบริการ / ชำระค่า
ทำเนียม หรือกด “ผ่าน” ในกรณีที่ไม่
ต้องการชำระ 
(๔) ชำระค่าบริการ / ค่าธรรมเนียม ตาม
จำนวนที่แจ้ง โดยสอดธนบัตร / เหรียญที่
ช่องรับชำระ 
(๕) นำหลักฐานที่เป็นสลิป แสดงแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับบริการ 
(๖) กรณียังไม่ได้ชำระ หรือมีค่าบริการใดที่
ต้องชำระเพิ่มเติม ก็สามารถชำระได้ที่ตู้ที่
ใกล้ที่สุด ซึ่ง โรงพยาบาลจะจัดไว้ตามจุด 
หรือใกล้กับจุดที่ให้บริการต่างๆ 
(๗) กรณีผู้ป่วยต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับ
เต็ม สามารถรวบรวมสลิปที่แสดงการชำระ
เงินทั้งหมด ไป 
ออกใบเสร็จ ที่ห้องการเงินผู้ป่วยนอก 
ในช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการไม่แออัด ภายใน
วันเดียวกัน  
กรณีผู้ป่วยยังไม่มีประวัติการรักษา 
(๑) เข้าเว็บไซต์โรงพยาบาลสงขลา 

อิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งการ
แก้ปัญหาโดยการเพิ่มจำนวนตู้
อิเล็กทรอนิกส์ จะง่ายกว่าการ
เพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อแก้ไข
ความแออัด สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป
ใน Version 4 คือ ในผู้ป่วยนัด 
ให้สามารถไปรับบริการที่จุด
ตรวจพิเศษได้โดยไม่ต้อง ผ่าน
ห้องตรวจก่อน และเพิ่ม
ความสามารถในการยืนยันตัว
บุคคลผู้มารับบริการ ว่าเป็น
บุคคลเดียวกับผู้ถือบัตร
ประชาชนเพื่อมาขอรับบริการ 
หรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้
ลงทะเบียนมารับยาแทนผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยติดเตียง 
โดยใน Version 3 ได้มีการ
ติดตั้ง Webcam เพื่อเก็บข้อมูล
ใบหน้าของผู้มารับบริการไว้เป็น
ฐานข้อมูล ทีมงานมีความหวัง
ว่า นวัตกรรมดังกล่าว จะเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในเรื่อง
การลดระยะเวลาการรอคอย
และ ลดความแออัดในการมา
รับบริการที่ โรงพยาบาลของรัฐ
ลง เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ตามความมุ่งหมาย
ของโครงการที่ได้เสนอไว้นี้ ผล

แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ผู้ที่
จะต้องชำระเงินเอง สามารถมา
ชำระได้ที่ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สามารถลดความแออัดบริเวณ
หน้าห้องการเงินได้ส่วนหนึ่ง 
ปัญหาคือสิทธิข้าราชการและผู้ที่
ไม่สามารถเตรียมเงินให้พอดีตาม
จำนวนที่ต้องชำระได้ ก็ยังต้องมา
ติดต่อที่ห้องการเงิน Version 3 
เป็นตู้อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นปัจจุบัน 
เพิ่มประสิทธิภาพของตู้ โดยการ
สามารถทำบัตรผู้ป่วยด้วยตนเอง
มาจากบ้าน โดยไม่ต้องผ่านห้อง
บัตร คิดค่าบริการและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้ สามารถยืนยันและใช้
สิทธิ์ ได้ทุกสิทธิ์รวมถึงสิทธิ์
ข้าราชการ และชำระค่าบริการ
ต่างๆ โดยตู้สามารถทอนเงินได้ 
กรณีจำนวนเงินที่เตรียมไว้ไม่ตรง
กับจำนวนเงินที่ต้องชำระ ซึ่งข้อดี
ก็คือสามารถลดความแออัด
บริเวณเคาน์เตอร์รับชำระเงินลง
ได้อย่างมาก และคาดว่าจะ
สามารถลดจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการในจุดนี้ลงได้ในที่สุด แต่
ผู้รับบริการจะไปรอที่ตู้
อิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งการ
แก้ปัญหาโดยการเพิ่มจำนวนตู้
อิเล็กทรอนิกส์ จะง่ายกว่าการ
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WWW.skhospital.go.th.  
(๒) กรอกประวัติตามที่กำหนดให้สมบูรณ์ 
แล้วกด “ส่ง”  
(๓) เมื่อมาถึงโรงพยาบาลให้ทำ
เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีทะเบียนประวัติอยู่
แล้ว ประวัติดังกล่าวจะถูกจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเมื่อมี
รายละเอียดต่างๆครบถ้วน และมีการ
ยืนยันตัวตนของผู้จัดทำประวัติ  
อุปกรณ์ ราคาโดยประมาณ (บาท) 
(๑) จอภาพ touch screen ขนาด ๒๑.๕ 
นิ้ว ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก MINI PC 
๑๕,๐๐๐ บาท 
(๓) เครื่องอ่านบัตร ๑๘,๕๐๐ บาท 
(๔) เครื่องรับธนบัตร ๔,๕๐๐ บาท 
(๕) เครื่องรับเหรียญ ๒,๐๐๐ บาท 
(๖) กล้อง Web Camera ๑,๕๐๐ บาท 
(๗) เครื่องพิมพ์ ๑๗,๕๐๐ บาท  
(๘) สำรองไฟ ๓,๐๐๐ บาท 
(๙) อุปกรณ์ชุดแผงวงจรควบคุม 
Microprocesser ๗,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ค่าจัดทำตู้ ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมราคาโดยประมาณตู้ละ ๑๐๙,๐๐๐ 
บาท 

การดำเนินงาน 1.การใช้บริการ
ติดต่อยื่นบัตรกับเจ้าหน้าที่หน้า
เคาร์เตอร์ยื่นบัตรคนไข้ได้รับ
ใบสั่งยา ใช้เวลา 1 นาที ต่อคน 
2. กรณีใช้บัตรประชาชนสอด
บัตรด้วยตนเองหน้าตู้
อิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลา 20 
วินาทีได้รับใบสั่งยา 3. ความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละ 
100 กรณีใช้ตู้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์เก็บเงินผลการ
ดำเนินงานดังนี้ 1.จ่าย
ค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ห้อง
การเงินใช้เวลา3 นาที 10 
วินาที 2.จ่ายค่าบริการโดยใส่
เงินในช่องเก็บเงินด้วยตนเองกับ
ตู้อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลา 1 นาที 
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3.1 พอใจกับการใช้ตู้ ร้อยละ
98 3.2 ไม่พอใจตู้กับการ
ให้บริการ ประมาณร้อยละ 2 
เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอกับค่า
รักษา และเครื่องจะไม่รับ 

เพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อแก้ไข
ความแออัด สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป
ใน Version 4 คือ ในผู้ป่วยนัด 
ให้สามารถไปรับบริการที่จุดตรวจ
พิเศษได้โดยไม่ต้อง ผ่านห้อง
ตรวจก่อน และเพิ่มความสามารถ
ในการยืนยันตัวบุคคลผู้มารับ
บริการ ว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ
บัตรประชาชนเพื่อมาขอรับ
บริการ หรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้
ที่ได้ลงทะเบียนมารับยาแทน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยติด
เตียง โดยใน Version 3 ได้มีการ
ติดตั้ง Webcam เพื่อเก็บข้อมูล
ใบหน้าของผู้มารับบริการไว้เป็น
ฐานข้อมูล ทีมงานมีความหวังว่า 
นวัตกรรมดังกล่าว จะเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในเรื่อง
การลดระยะเวลาการรอคอยและ 
ลดความแออัดในการมารับ
บริการที่ โรงพยาบาลของรัฐลง 
เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ตามความมุ่งหมาย
ของโครงการที่ได้เสนอไว้นี้  

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการนำมาใช้ 1 เรื่อง 



 

811                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสงขลา จังหวัด : สงขลา เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 10 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 14 มีนาคม 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : -  รอบ 12 เดือน : 00 543 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย สมนึก พิสัยพันธ์ และนายแพทย์ชาติชาย มิตรกูล คณะกรรมการที่ปรึกษา โทรศัพท์ : 0849969897 อีเมล์ : Somnuke135@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : พญ ณิชาภา สวัสดิกานนท์ โทรศัพท์ : 0845364565 อีเมล์ : Anchalee345@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสงขลาสู่ Smart Hospital ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2562 งบประมาณ : 0 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 เขียนโปรแกรมสำหรับทำทะเบียนผู้ป่วย  ลงใน Web site 
ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ที่จะมารับบริการรายใหม่สามารถ
จัดทำทะเบียนประวัติของตนล่วงหน้า ก่อนกรณีผู้ป่วยยังไม่มี
ประวัติการรักษา  
(๑) เข้าเว็บไซต์โรงพยาบาลสงขลา WWW.skhospital.go.th.  
(๒) กรอกประวัติตามที่กำหนดให้สมบูรณ์ แล้วกด “ส่ง”  
(๓) เมื่อมาถึงโรงพยาบาลให้ทำเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีทะเบียน
ประวัติอยู่แล้ว ประวัติดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของ
โรงพยาบาลเมื่อมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วน และมีการยืนยัน
ตัวตนของผู้จัดทำประวัติ  
- สรุปผลดำเนินงาน- เตรียมรายงานผลรอบ ๖เดือนหลัง  
มารับบริการที่โรงพยาบาล 

แผนปฏิบัติงาน ต.ค. 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย.  

ร.พ.สงขลาได้จัดให้มีระบบการทำจัดทำแฟ้ม
ประวัติ เพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเมือง
สงขลา ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ใน 
กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
สงขลามาก่อน โดย ค้นหาคำว่า “ร.พ.สงขลา” 
ใน Google หรือ Search Engine อื่นๆ หรือ
พิมพ์ http://skrabbit.skhospital.go.th กรอก
ข้อมูลแล้ว รับ “QR Code” หรือบันทึกจอภาพ 
เพื่อนำมาประกอบการยืนยันตัวบุคคลร่วมกับ
บัตรประจำตัวประชาชนที่ตู้ให้บริการ ในการมา
รับบริการครั้งแรก โดยไม่ต้องรอคิวที่ห้องบัตร  

อยู่ในระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ  

 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างดำเนินงาน 



 

812                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสตูล จังหวัด : สตูล เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 24 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน : 26 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ประดิษฐ์ แดงนุ้ย โทรศัพท์ : 0896590882 อีเมล์ : qmcsatun2557@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ประดิษฐ์ แดงนุ้ย โทรศัพท์ : 0896590882 อีเมล์ : qmcsatun2557@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 1) ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : แผนปรับปรุงให้บริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยและเป็นมิตรกับผู้รับบริการ โรงพยาบาลสตูล งบประมาณ : 1580000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยา ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ลดลง 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 ปรับระบบการให้บริการห้องตรวจโรคทั่วไปเป็น 
One stop (นัด/Admit/consult) 

มกราคม – กรกฎาคม 
2562 

ได้ดำเนินการรวมจุด Screen+พบ
แพทย์+รับ Order ไว้จุดเดียวกัน หน้า
ห้องตรวจโรคทั่วไป 

ไม่มี ดำเนินการรวมจุด Screen + พบแพทย์ + รับ 
Oder ไว้จุดเดียวกัน หน้าห้องตรวจโรคทั่วไป 

ไม่มี 

2 เพิ่มเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง/คลินิกนอก
เวลา(อายุรกรรม, สูติ-นรีเวช,จักษุ/Ultrasound, 
Mammogram) 

มกราคม – กรกฎาคม 
2562 

ได้เพิ่มบริการคลินิกพิเศษสูติ-นรีเวช
,จักษุ/Ultrasound, Mammogram 

ผู้ป่วยไม่มาตามนัด เพิ่มบริการคลินิกพิเศษสูติ - นีรเวชกรรม
,จักษุ/Ultrasound,Mammogram 

ผู้ป่วยไม่มาตามนัด 

3 พัฒนาระบบนัดผู้ป่วยในคลินิกพิเศษ 
(นัดเหลื่อมเวลา) 

มกราคม – กรกฎาคม 
2562 

เพิ่มนัดเหลื่อมเวลาในคลินิก ตา, หู คอ 
จมูก จะขยายให้ครอบคลุมทุกคลินิก
เบาหวาน, GP ต่อไป 

ไม่มี เพิ่มนัดเหลื่อมเวลาในคลินิกตา,หู คอ จมูก
ขยายครอบคลุมทุกคลินิกเบาหวาน,GP  

ไม่มี 

4 Green Channel 
(ส่งข้อมูลผู้ป่วยล่วงหน้ากับ รพช./รพ.สต. มาเข้า
คลินิกพิเศษโดยตรง) 

มกราคม – กรกฎาคม 
2562 

เพิ่มความครอบคลุม รพ.สต. มากขึ้น  ไม่มี เพิ่มความครอบคลุม รพ.สต. มากขึ้น ไม่มี 



 

813                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

5 จัดระบบ Q Online (KIOS) มกราคม – มิถุนายน 
2562 

โครงการได้รับอนุมัติแล้ว กำลัง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าเริ่มใช้
งานได้ต้นเมษายน 2562 

ไม่มี ติดตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 สิงหาคม 
2562 จำนวน 3 ตู้ รอติดตั้งเพิ่มเติม 

ตู้ Kios ไม่เพียงพอ 

6 พัฒนาบริการผู้ป่วยนอกด้วย Paper Less 
System  

มกราคม – มิถุนายน 
2562 

กำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ และจะ
ทำการทดสอบระบบ และคาดว่าจะเริ่ม
ใช้ 1 มีนาคม 2562 

ไม่มี (ยังไม่เริ่มใช้) งติดตั้งระบบกู้คืนภาวะฉุกเฉินแล้วเสร็จ 50% 
และได้ดำเนินการระบบ Paper less ใน
คลินิกออร์โธปิดิกส์,คลินิกผู้ป่วยนอก GP ,
คลินิกศัลยกรรม และคลินิกเด็ก 

ไม่มี 

7 เพิ่มประสิทธิภาพบริการจุดชำระเงิน 
(เพิ่มเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วน, จัดเจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำหน้าจดุชำระเงิน) 

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
2562 

เพิ่ม จนท. ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอีก 1 คน 
และจัดเจ้าหน้าที่แนะนำ Screen 
ข้างหน้าห้องชำระเงิน 1 คน ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2562  

ไม่มี เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 1 คน และ
จัดเจ้าหน้าที่แนะนำ Screen หน้าห้องชำระ
เงิน 1 คน  

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการ
บริการ 

มกราคม – มิถุนายน 
2562 

ดำเนินการเพิ่มเติมจากเดิม -จัด
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ -ทำ Flow แบบ
ง่ายๆ ติดให้ผู้รับบริการทราบ -Feed 
back ข้อมูล (แก่ผู้ให้บริการ)  

ไม่มี จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม, จัดทำ
ขั้นตอนการรับบริการแบบง่ายๆ ติดประกาศ
ให้ผู้รับบริการทราบ,Feed back ข้อมูลให้แก่
ผู้ให้บริการ 

ไม่มี 

9 เพิ่มศักยภาพ รพช./สถานบริการปฐมภูมิ 
-Refer back ไป รพช. ในกลุ่มโรคเรื้อรัง, CKD, 
CVD, Warfarin, TB. 
-Refer back ไป รพ.สต. เพื่อทำแผล ฉีดยา พ่นยา 
-เพิ่มศักยภาพ รพช. Asthma, COPD Clinic 

มกราคม – กรกฎาคม 
2562 

ดำเนินการแล้วทุกกิจกรรม ความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการต่อ
ศักยภาพ รพ.สต./
รพช. 

ดำเนินการแล้วทุกกิจกรรม ความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการต่อ
ศักยภาพของ รพ.
สต./รพช. 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ป่วย* ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรอรับยาลดลง 9 นาที 



 

814                                                                                                                                           รายงานผลการดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โรงพยาบาลทั่วไป 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสตูล จังหวัด : สตูล เขตสุขภาพที่ : 12 

วันที่ส่งรายงาน : 24 มกราคม 2562 รอบ 6 เดือน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 6 เดือน (แก้ไข) : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 12 เดือน : 21 สิงหาคม 2562 รอบ 12 เดือน (แก้ไข) : -  

ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏิบัติการ : นาย ประดิษฐ์ แดงนุ้ย โทรศัพท์ : 0896590882 อีเมล์ : qmcsatun2557@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นางสาว ประดิษฐ์ แดงนุ้ย โทรศัพท์ : 0896590882 อีเมล์ : qmcsatun2557@gmail.com 

นโยบายด้านที่ : ☐ 1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม   ☑ 2.ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ☐ 3.ด้านองค์กร   ☐ 4.ด้านผู้ปฏิบัติงาน   

แนวปฏิบัติที่ : 2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : พัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม โรงพยาบาลสตูล 2562 งบประมาณ : 50000 บาท 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏิบตัิการและผลการดำเนินงาน 

☐ รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ 
(ภายใน 31 ม.ค.2562) 

☐ รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ภายใน 15 มี.ค.2562) 

☑ รอบที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน/ทั้งปี 
(ภายใน 26 ส.ค.2562) 

ลำดับ กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินงาน 
รอบ 12 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค 

1 พัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม เข้าสุหนัตหมู่เยาวชนมุสลิมช่วงปิด
ภาคเรียน (การขลิบปลายผิวหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชาย = Circumcision) 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2562 

กำลังนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ โดย
จะจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2562 

ไม่มี จัดโครงการเข้าสุหนัตหมู่เยาวชนเพื่อ
สังคมพหุวัฒนธรรม วันที่ 23 เมษายน 
2562 ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน 
กลุ่มเป้าหมายเข้าสุหนัต จำนวน 60 
คน ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน 
ประกอบด้วย ญาติและผู้นำศาสนา  

ไม่มี 

 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  จำนวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม 

 



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

@KPRMOPH กพร.สป.

https://opdc.moph.go.th/

@lkt7311l OG สป.สธ.

025901964



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 26 พฤศจิกายน  2562 
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนปฏิบัติงานรองรับนโยบายการกำกับองค์การที่ดีของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Linkภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนมุัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  

วันท่ี  26 พฤศจิกายน  2562 วันท่ี  26 พฤศจิกายน  2562 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พลอยนลนิ ค่ำคูณ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันที่  26 พฤศจิกายน  2562 
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