
 จัดท ำโดย : งำนนโยบำยและแผน 

    แผนปฏิบัติงำน (Action Plan)

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
   ( 1 ตุลำคม 2564  ถึง  30 กันยำยน 2565 )

   คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

โรงพยำบำลสุทธำเวช



ค ำน ำ

           โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  พ .ศ. 2561 – 2564  (4 ปี) ฉบับปรับปรุง
สิงหาคม 2562  เพ่ือให้สอดคล้องสถานการณ์การเปล่ียนแปลงปัจจุบัน และนโยบายการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน  และรองรับการพัฒนาขยายตัวในด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ต่อไป ซ่ึงได้มี
การทบทวนแผนกลยุทธ์เม่ือกรกฎาคม 2564 ดังน้ัน  งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแยกเฉพาะหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาล เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมด้านต่างๆ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน แนวทางการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล และการบริหารงบประมาณตามแผนงานเป็นไปด้วยความ
           งานนโยบายและแผน  โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
เล่มน้ี  จะเป็นคู่มือให้กับหน่วยต่างๆ และบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจัง  อันจะส่งผลให้
โรงพยาบาลประสบความส าเร็จตามแผน ต่อไป

งานนโยบายและแผน
โรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กันยายน 2564



เร่ือง หน้ำ

* ปณิธำน/ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ    1
* สมรรถนะหลัก/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่ำนิยมองค์กร 2
* ยุทธศำสตร์ 4
* สรุปงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์ 5
* สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แยกตำมแหล่งงบประมำณ 6

  โครงกำร / กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
   -  โรงพยำบำลสุทธำเวช 8
       -  งานการพยาบาล 8

       -  งานเวชกรรมสังคม 9

       -  งานพัฒนาคุณภาพ 12

13

13
14
14
14

* ท้ำยเล่ม 15

สำรบัญ

       -  งานเทคนิคการแพทย์

       -  งานจ่ายกลาง

       -  ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
       -  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
       -  งานการเจ้าหน้าท่ี



ผู้มีปัญญำ  พึงเป็นอยู่เพ่ือสุขภำพมหำชน   (คณะแพทยศาสตร์)

ค ำอธิบำย

3. เพ่ือชุมชน  หมายถึง เป็นโรงพยาบาลท่ีส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน จ านวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีสวัสด์ิ 1, 2, 3 ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1, 2 ชุมชน
ตักศิลา และนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. ด้วยการแพทย์อันดีงาม หมายถึง การให้บริการทางการแพทย์ภายใต้จรรยาบรรวิชีพ ด้วยพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ และมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง

โรงพยำบำลสุทธำเวช เป็นโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนสำกล เพ่ือชุมชนด้วยกำรแพทย์อันดีงำม

เป็นสถำบันท่ีมุ่งม่ันผลิตและพัฒนำแพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเน้นด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวและชุมชน เวชศำสตร์ผู้สูงวัยและ
ทุพพลภำพเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศ  (คณะแพทยศาสตร์)

1. เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หมายถึง เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ท่ีสอนแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา และสนับสนุนการ
เป็นแหล่งฝึกอบรมทางวิชาการ

2. มีคุณภาพมาตรฐานสากล  หมายถึง เป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) Reaccreditation จากสถาบันพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)

วิสัยทัศน์

แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ. 2561 - 2565 (5 ป)ี

ปณิธาน

ปรัชญา

2

1



1) ให้บริกำรรักษำพยำบำลท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพ

2) สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพทุกระดับ

3) วิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีพบบ่อยในชุมชน

4) ศูนย์กลำงกำรรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิของภูมิภำค

1 กำรดูแลผู้ป่วยโรคตำ
2 กำรดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง
3 กำรดูแลผู้ป่วยในชุมชน
4 กำรดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

2)
 

บูรณำกำรพหุเวชศำสตร์  เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน    (คณะแพทยศาสตร์)

2)
 

จิตอำสำเพ่ือสังคม   (คณะแพทยศาสตร์)

อัตลักษณ์

พันธกิจ

เอกลักษณ์

สมรรถนะหลัก

2



HELPS

H = Hand                          ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นทีม

E = Effectiveness                มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ย่ังยืน

L = Learning & Innovation    เรียนรู้ สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม

P = Protessionalism             มืออำชีพ

S = Smart Service               มุ่งเน้นลูกค้ำ บริกำรเป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร (วัฒนธรรม)

2

3



เพ่ือให้เป็นโรงพยาบาลตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะแพทยศาสตร์

จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ดังน้ี

1)
  2)  
 3)  
 4)  
5)  

การส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็นแหล่งฝึกทางคลินิกวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ (Smart Academy)
การส่งเสริมและยกระดับระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ ให้เป็นท่ีประทับใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและสร้างรายได้ (Smart Service)
การพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Smart Quality Management)
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการสู่องค์กรแห่งความสุขท่ีย่ังยืน (Smart People)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุด (Smart Operation)

ยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์

4



8

ร้อยละของ

เงินรำยได้ สบพช. ODOD เงินอ่ืนๆ รวม
งบประมำณ

ท้ังหมด
ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรส่งเสริมและพัฒนำให้ก้ำวสู่กำรเป็นแหล่งฝึกทำง
คลินิกวิชำชีพทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพให้เป็นไปตำมเกณฑ์สภำวิชำชีพ 
(Smart Academy)

160,500         1,500,000    1,660,500 47.54

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรส่งเสริมและยกระดับระบบบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ ให้
เป็นท่ีประทับใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริกำรและสร้ำงรำยได้ 
(Smart Service)   

      514,400       514,400 14.73

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ เพ่ือกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (Smart Quality 
Management)   

      342,400       342,400 9.80

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ และประสิทธิภำพใน
กำรให้บริกำรสู่องค์กรแห่งควำมสุขท่ีย่ังยืน (Smart People)

951,150       951,150 27.23

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภำพ
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนำและใช้ประโยชน์สูงสุด (Smart 
Operation)

       24,600        24,600 0.70

รวม 1,993,050 0    1,500,000 3,493,050 100.00

สรุปงบประมำณรำยจ่ำยโครงกำรและกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์
แผนปฏิบัติงำน (Action Plan)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

ยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์
งบประมำณ (บำท)

ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2564 - 30  กันยำยน 2565
โรงพยำบำลสุทธำเวช  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

8

5



เดิม ใหม่ รวม เงินรำยได้ เงินอ่ืนๆ

โรงพยำบำลสุทธำเวช 15 4,795,000 6 2,834,900 
      3       1 4           388,650 388,650     
    10     -   10         636,400 636,400     
      1     -   1           255,000 255,000     
      1     -   1             33,000 33,000      
      1       1 2             80,000 80,000      
      1     -   1      
      1     -   1          1,500,000     1,500,000

8. งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี       1  - 1              600,000       600,000

19    2     21    1,993,050   1,500,000 3,493,050 

  ไม่ใช้งบประมาณ

แหล่งงบประมำณ / จ ำนวน
งบประมำณ (บำท)

จ ำนวนโครงกำร

ปี 2565

รวม

สรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แยกตำมแหล่งงบประมำณ
 แผนปฏิบัติงำน (Action Plan)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
โรงพยำบำลสุทธำเวช  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ระหว่ำง วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 - 30  กันยำยน 2565

หน่วยงำนของโรงพยำบำล

ปี 2563 ปี 2564

จ านวน
โครงการ

จ านวน
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
งบประมาณ

7. ศูนย์ตรวจสุขภำพ

รวมท้ังหมด

1. งำนกำรพยำบำล
2. งำนเวชกรรมสังคม
3. งำนพัฒนำคุณภำพ 
4. งำนจ่ำยกลำง
5. งำนเทคนิคกำรแพทย์
6. ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

แยกมาจากส านักงานเลขานุการคณะ

6



โครงกำร / กิจกรรม
ตำมแผนปฏิบัติงำน (Action Plan)

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย งปม. จ่ำยจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
   4,103,400   2,894,900    1,993,050   1,993,050   1,500,000

1 งำนกำรพยำบำล 480,400     429,400    388,650     388,650     

1.กิจกรรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

2.กิจกรรมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่และ
สาธารณภัย

3.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้วยหัวใจอย่างีความสุข (ESB)

4.กิจกรรมอบรมผู้บริหารทางการ
พยาบาล

1.2 โครงกำรส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟู
ปัญหำสุขภำพจิตและจิตเวช

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

ใหม่ ปกติ ต.ค.64-ก.ย.
65

นิสิต มมส 
280   
บุคลากร 70

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80

ร้อยละ 80              -               -          24,000       24,000 งานการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921326

1.กิจกรรมจัดนิทรรศการสัปดาห์วันไต
โลก 2565 2.กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูผู้ป่วย
กลุ่มโรคเร้ือรัง

3.กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคตา

1.4 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำร
บริกำรพยำบำล (QA)

3 พัฒนา
กระบวนการ

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ค.
65

130 คน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 57,400       57,400      57,400       57,400      งานการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 6520921317

1 ส่งเสริม
ให้บริการ

105,100     ปกติ ต.ค.64-ก.ย.
65

เดิม

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย
แหล่งงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยำบำลสุทธำเวช

โครงกำรบริกำรวิชำกำรส ำหรับ
ประชำชนตำมนโยบำยของสำธำรณสุข

1.3

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน  โรงพยำบำลสุทธำเวช 

ท่ี

202,150     

โครงกำร / กิจกรรม ผู้สนับสนุน

งานการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

รหัสงบ

272,000    202,150     4 การ
พัฒนา

บุคลากร

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.
8.65

บุคลากร
ทางการ
พยาบาล 
130 คน

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 264,800     

6520921340

1.1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำร
พยำบำล

6520921338

จ านวน
บุคคลากร

และ
ผู้รับบริการ

โรงพยาบาล 
จ านวน 210

 คน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมโครงการ

50 คน
ร้อยละ80

158,200     100,000    105,100     งานการ
พยาบาล

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย งปม. จ่ำยจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน  โรงพยำบำลสุทธำเวช 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

2 540,400     653,000    636,400     636,400     -           
โครงกำรเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพ เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65

1.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและป้องกัน
โรคและเฝ้าระวังเคล่ือนท่ีเร็ว (CDCU)

2.กิจกรรมลงพ้ืนท่ีควบคุมและป้องกัน
โรคในชุมชน

3.กิจกรรมค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณ
โรค

4.กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจ
คุณภาพอาหารและผู้ประกอบการ

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ

1.กิจกรรมตรวจคัดกรองะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก ในสตรี 30 - 60 ปี

2.กิจกรรมคัดกรองกลุ่มโรค metabolic
 ประชากร อายุ 30 ปี นไป ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ 
สามเณร ชี

 4.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 5.กิจกรรมออกก าลังกายและส่งเสริม
สุขภาพบุคลากรคณะแพทย์ Fitness for
 health  6.กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน

  7.กิจกรรมต้วมเตียมดูแลเตาะแตะ
 8.กิจกรรมงานอนามัยแม่และเด็ก

งำนเวชกรรมสังคม
61,200       61,200      ร้อยละ 80

99,000      

61,200      

6520921334

6520921327

1. ร้อยละ15 ของกลุ่มสตรี
อายุ 30 – 60ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก
2. ร้อยละ100 ของกลุ่ม
สตรีอายุ 30 – 60ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม
3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มอายุ
 35 ปี ข้ึนไป ได้รับการ
ตรวจคัดกรองความเส่ียง 
4. ร้อยละ30 ของกลุ่มเส่ียง
ได้รับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได้ และส่งต่อมา
รักษาท่ีโรงพยาบาล
5. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ
6. ร้อยละ 100 ของคน
พิการรายใหม่ได้รับการจด
ทะเบียนรับรองสิทธิความ
พิการ
7. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
ท่ีมีปัญหาและคนพิการ
ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และฟ้ืนฟูสภาพบ้าน   โดย
ทีมสุขภาพและอาสาสมัคร
ชุมชน

ร้อยละ 80 123,150     100,000    99,000       

ร้อยละ 80 กลุ้มเป้าหมาย
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคและสามารถ
น าไปปฏบัติได้อย่างถูกต้อง

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

45,000       2.1

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65 ประชาชน 6
 ชุมชน /
นิสิต/

นักเรียน/
บุคลากร มมส

2.2

ประชาชน 6
 ชุมชน /
นิสิต/

นักเรียน/
บุคลากร มมส
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย งปม. จ่ำยจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน  โรงพยำบำลสุทธำเวช 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพ

1.กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครธารณสุข (อสม.)

 2.กิจกรรมพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล
สุขภาพในระบบฐานข้อมุล Hosxp

 3.กิจกรรมพัฒนาทีมสุขภาพตามเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (pca)

 4.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครูด้านการ
ดูแลสุขภาพจิตเด็กในวัยเรียน

 5.กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเช้ือ
เอช ไอ วี/เอดส์
  6.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนย์การเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็ก นม
แม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ

2.4 โครงกำรมหำวิทยำลัยควบคุมโรค
เข้มแข็ง

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และปฏิบัติกิจกรรม
ท่ีก าหนดไว้                   
2.กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรค และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

83,400      80,000       80,000      

6520921337

2.3

6520921330

98,800      98,800      98,800       1.อาสาสมัคร ญาติและ
ผู้ป่วยจิตเวช  มีความรู้ 
ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์
ของ  ผู้เจ็บป่วยทางจิตเวช
 > 80%
2.เจ้าหน้าท่ีในสังกัดงาน
เวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลสุทธาเวช ผ่าน
การอบรม  3.ทีมสหวิชาชีพ
ผ่านการอบรม
3 ร้อยละ 90 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุข(อส
ม.) ผ่านการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้                        
4 .ร้อยละ 90 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) มีความพึงพอใจต่อ
เน้ือหาการฝึกอบรม

102,250     2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65 อสม 6 ชุมชน
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย งปม. จ่ำยจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน  โรงพยำบำลสุทธำเวช 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

2.5 โครงกำรอบรมและพัฒนำแกนน ำ
อำสำสมัครสำธำรณสุขนิสิต
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมเพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยสุขภำพแบบองค์รวม

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

1.อสน.ม.ได้รับการอบรมให้
ความรู้และปฏิบัตกิจกรรม
ตามท่ีก าหนดไว้    2.อสน.
ม.มีความรู้ ความเข้าใจมาก
ข้ึนเก่ียวกับข้อมูลด้าน
สาธารณสุข และสามารถ
น าไปเผยแพร่แก่เพ่ือนนิสิต
 มมส.         3.อสน.ม.
ทราบถึงบทบาทและหน้าท่ี
ของการเป็นอสน.ม.          
          4.อสน.ม.มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคท่ีเป็น
ปัญหสุขภาพ และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้

80,000       83,400      73,400       73,400      

6520921333

2.6 โครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยใน
อำหำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

- จ านวนรายการอาหารท่ี
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
สารปนเป้ือนในอาหาร ร้อย
ละ 100

42,400       52,000      52,000       52,000      

6520921336

2.7 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยสุขภำพจิตใน
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

2 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.66  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

เชิงปริมาณ                    
 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ80          
2.ผู้ร่วมโครงการพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80        
  เชิงคุณภาพ                 
  1.ผู้สูงอายุและเด็กมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน   2.เด็กเกิดการ
เรียนรู้ด้านประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน3.เด็กมี
การส่งเสริม ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ภาษา จริยธรรม ความคิด

31,300       45,800      26,000       26,000      

6520921319
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย งปม. จ่ำยจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน  โรงพยำบำลสุทธำเวช 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

2.8 โครงกำรอบรมป้องกันกำรต้ังครรภ์ไม่
พร้อมและรู้ทันโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์

4 พัฒนา
บุคลากร

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมและรู้ทันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้           
  2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับตัวเอง
หรือสามารถแนะน าบุคคล
อ่ืนได้หากมีภาวะท้องไม่
พร้อมหรือมีโรคติดต่อ
เกิดข้ึนโดยการส่งต่อเชิง
ระบบอย่างถูกต้อง

46,300       68,400      56,000       56,000      

6520921320

2.9 โครงกำรคณะแพทยศำสตร์ 5 ส. 
ปลอดภัย รักษ์ในส่ิงแวดล้อม

3 พัฒนา
ระบบการ
บริการ

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อม
ในทุกตึกสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย, 
บุคลากรมีความรับผิดชอบ
ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย, 
มีการท า 5 ส. ก่อนลงเวร
ทุกคร้ัง

30,000       20,000      30,000       30,000      

6520921339

 2.10 โครงกำรฝึกซ้อมดับเพลิงข้ันต้นและ
อพยพหนีไฟ

4 พัฒนา
บุคลากร

เดิม ต่อเน่ือง ต.ค.64-ก.ย.65  ประชาชน 6
 ชุมชน,นิสิต,
นักเรียน
,บุคลากร 
มมส

1.บุคลากรได้ทราบถึง
วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
และ วิธีหนีไฟท่ีถูกต้อง

40,000       40,000      60,000       60,000      

6520921321
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย งปม. จ่ำยจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน  โรงพยำบำลสุทธำเวช 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

3      255,000     250,000      255,000      255,000
3.1 โครงกำรพัฒนำงำนคุณภำพตำม

มำตรฐำน HA
3 พัฒนา

ระบบบริการ
เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ย.

65
200 คน ผ่านการรับรอง 

Re-Accredition
ร้อยละ 80 255,000      250,000     255,000      255,000      งานพัฒนา

คุณภาพ
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921325

4 54,500      33,000       33,000      
4.1 โครงกำร พัฒนำกำรท ำงำนและ

บุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและควบคุม
กำรติดเช้ือ

4 พัฒนา
บุคลากร

เดิม ปกติ ต.ค.64-ก.ย.
65

250 คน 1.จ านวนบุคคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการผ่านเกณฑ์
การประเมิน     2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
งานและมีความรู้ความ
เข้าใจในการน าไปปฏิบัติ   
 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม

1.ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80    
  2.ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
60       
3.ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80

- 34,500       33,000        33,000       ปาริชาต 
ดอนบรรจง/
      ช่อชมพู่
 ไวสาหลง/
หน่วย
ป้องกันและ
ควบคุมการ
ติดเช้ือ

คณบดี

6520921332

5 งำนเทคนิคกำรแพทย์ 38,800       -          80,000       80,000      
5.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำร 5 พัฒนา

ระบบ
บริหารจัดการ

ต่อเน่ือง พัฒนา มี.ค.-ส.ค.65 เจ้าหน้าท่ี
หน่อง
ปฏิบัติการ 
20 คน

บุคลากรมีความรู้เร่ือง 
ISO15189

งาน
เทคนิค
การแพทย์

38,800 24,600 24,600 งานเทคนิค
การแพทย์

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921335

5.2 โครงกำรพัฒนำงำนธนำคำรเลือด 1 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

ใหม่ พัฒนา ต.ค.64-ก.ย.
65

เจ้าหน้าท่ีห
งานเทคนิค
การแพทย์
และ
เจ้าหน้าท่ี
จากภาค
บริการโลหิต
แห่งชาติท่ี 6
 จังหวัด
ขอนแก่น 
และผู้รับ
บริจาคเลือด 
2,000 คน

มีเลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดเพียงพอพร้อมใช้
งาน

งาน
เทคนิค
การแพทย์

55,400 55,400 งานเทคนิค
การแพทย์

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921318

งำนพัฒนำคุณภำพ 

งำนจ่ำยกลำง
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สอดคล้อง สถำนภำพ ประเภท วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้ำหมำย งปม. จ่ำยจิง งปม. จัดสรร งปม.จัดสรร

ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร ท่ีด ำเนินกำร  / จ ำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เงินรำยได้(1) เงินอ่ืนๆ(2)
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงำน (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน  โรงพยำบำลสุทธำเวช 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม ผู้สนับสนุน รหัสงบ

6 0 8,000 0 0 0

6.1 โครงกำรให้ควำมรู้และกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์

4 พัฒนา
บุคลากร

เดิม พัฒนา มิ.ย.-65 บุคลากร 100
 คน

จ านวน บุคลากร 0 8,000 ปกาศิต

7    2,750,000   1,500,000             -               -     1,500,000

7.1 โครงกำรตรวจร่ำงกำยนิสิตใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

1 การ
ส่งเสริมและ

พัฒนา

เดิม ปกติ มิ.ย.-ส.ค.65 นิสิตใหม่ 
12,000 คน

ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ

นิสิตใหม่ 2,750,000 1,500,000    1,500,000

8 - -  600,000  600,000 0

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำหรับ
บุคลำกรสังกัดโรงพยำบำลสุทธำเวช

1. กิจกรรมก้าวเข้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
(สายสนับสนุน-สายวิชาการ)

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
หัวหน้างาน

3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (OD)

4. กิจกรรมสัมมนาปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่และผู้บริหารพบบุคลากร
5. กิจกรรมบุคลากรดีเด่น

รพ. (1)+(2) =  3,493,050

ศูนย์ตรวจสุขภำพ

ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี
8.1 4 พัฒนา

บุคลากร
เดิม พัฒนา ตลอด

ปีงบประมาณ
บุคลากร  

สังกัด
โรงพยาบาล
สุทธาเวช

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล

6520921329

 600,000  600,000- - งานการ
เจ้าหน้าท่ี
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ท่ีปรึกษำ

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิเครำะห์ / รวบรวมและจัดท ำรูปเล่ม

นางสาวอุราภรณ์  ยาตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
นางสาวจิระกรณ์  พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุนันทา    เนตะค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายกิตติพงษ์   หอมเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้จัดท ำ
งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีท่ีพิมพ์
กันยายน  2564       จ านวน  30  เล่ม

แผนปฏิบัติงำน  (Action  Plan)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565
โรงพยำบำลสุทธำเวช

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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