
 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 

โรงพยาบาลโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

งานยุทธศาสตร์และเครือข่ายสุขภาพ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ 

โรงพยาบาลโนนศิลา 



แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 
โรงพยาบาลโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

 

1. โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบบริการและหน่วยบริการ/ภาคประชาชน เครือข่าย 
ลำดับ ชื่อโครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ หมวดงบ 

1 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด งาน ER 14,100.00  งบเงินบำรุง 
2 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง งาน ER 14,100.00  งบเงินบำรุง 
3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด งาน ER 21,400.00  งบเงินบำรุง 

4 ประชุมสัญจรเครือข่ายกู้ชีพอำเภอโนนศิลา งาน EMS  3,750.00  งบ EMS 
5 อบรมเชิงปฏิบัติ การเพ่ิมสมรรถนะระบบปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และ ทักษะการดูแลการดูแล

ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ (PHTLS) 
งาน EMS 38,050.00  งบ EMS 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ งาน EMS 27,300.00  งบ EMS 

7 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการแพทย์
ฉุกเฉินและพัฒนาระบบส่งต่อ 

งาน ER 17,100.00  งบเงินบำรุง 

8 บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายบริการสุขภาพ(CUP) โนนศิลา 
ปีงบประมาณ 2566 

งาน NCD 46,200.00  งบ PP 

9 การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน งาน PC 52,760.00  งบ PP 
10 พัฒนาแกนนำนักเรียนมัธยมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2566 
งานยาเสพติดและจิตเวช 30,575.00  งบ PP 

11 พัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชป้องกันการฆ่าตัวตาย CUPโนนศิลา ปีงบประมาณ 2566 งานยาเสพติดและจิตเวช 24,640.00  งบ PP 



ลำดับ ชื่อโครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ หมวดงบ 

12 ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนในเขตพ้ืนที่อำเภอ
โนนศิลา 

ทันตกรรม 17,230.00  งบ PP 

13 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล CUP โนนศิลา ปี 2566 เภสัชกรรมฯ 13,500.00  งบเงินบำรุง 
14 ฟ้ืนฟูความรู้การใช้ยา High Alert Drug เภสัชกรรมฯ  9,300.00  งบเงินบำรุง 

15 พัฒนาระบบการจัดการยาเดิมผู้ป่วย เภสัชกรรมฯ  5,600.00  งบเงินบำรุง 
16 พัฒนาระบบความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.โนนศิลา เภสัชกรรมฯ  9,300.00  งบเงินบำรุง 

17 ตรวจประเมินและอบรมพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามสถานประกอบการ สถานพยาบาลและร้าน
ยาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เภสัชกรรมฯ 29,600.00  งบ PP 

18 ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใน อ.โนนศิลา เภสัชกรรมฯ 73,360.00  งบ PP 

19 การพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลางจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนด้วยเครือข่ายเชิงบรูณาการ กายภาพบำบัด 64,940.00  งบ PP 
20 ทับหม้อเกลือในมารดาหลังคลอด แผนไทย 58,200.00  งบเงินบำรุง 

21 ผลิตขี้ผึ้งไพลไว้ใช้ในโรงพยาบาล แผนไทย 50,590.00  งบเงินบำรุง 

22 ตรวจประเมินมาตรฐานสถานบริการงานแพทย์แผนไทย แผนไทย  2,700.00  งบเงินบำรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบสนับสนุน 
ลำดับ ชื่อโครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ หมวดงบ 

1 จ้างเหมาจัดการมูลฝอยติดเชื้อในหน่วยบริการเครือข่าย ปฐมภูมิ 87,825.00  งบ PP 

2 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล เครือข่ายบริการ
สุขภาพอำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ  2566 

งาน IC 19,300.00  งบเงินบำรุง 

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยของรถพยาบาล (Ambulance Safety solution) งาน ER  9,000.00  งบเงินบำรุง 
4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลโนนศิลาเพื่อสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ      โรงพยาบาลโนน

ศิลา จังหวัดขอนแก่น 
กลุ่มงานการพยาบาล 73,760.00  งบเงินบำรุง 

5 โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โนนศิลา    
จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10,550.00  งบเงินบำรุง 

6 โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม  วินัยเพื่อต่อต้านการทุจริตและป้องกันการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 58,100.00  งบเงินบำรุง 

7 โครงการประชุมประชุมเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงพยาบาลโนนศิลา ชมรมจริยธรรม  
รพ.โนนศิลา 

89,300.00  งบเงินบำรุง 

8 โครงการตรวจสอบภายใน   ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 83,100.00  งบเงินบำรุง 

9 โครงการพัฒนาชมรมจริยธรรม ชมรมจริยธรรม 50,000.00  งบเงินบำรุง 

10 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ชมรมจริยธรรม 36,000.00  งบเงินบำรุง 

11 โครงการสืบสวนวัฒนธรรมไทยและกตัญญุตา ชมรมจริยธรรม 25,000.00  งบเงินบำรุง 

12 โครงการสร้างองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใสอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ITA ชมรมจริยธรรม 10,000.00  งบเงินบำรุง 
13 โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาองค์กรและชุมชน ชมรมจริยธรรม  5,000.00  งบเงินบำรุง 
14 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบงานการเจ้าหน้าที่และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 40,000.00  งบเงินบำรุง 



ลำดับ ชื่อโครงการ กลุ่มงาน งบประมาณ หมวดงบ 

15 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล การเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 

งานประกันสุขภาพ 58,000.00  งบเงินบำรุง 

16 โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโนนศิลา ปีงบประมาณ 
2565 

IT   1,978,900.00  งบเงินบำรุง 

 
 
 
 
 
 


