
แผนงานและยุทธศาสตร์











ยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570 รพ.สมเด็จฯ นาทวี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

1. พฒันาการส่งเสริม สขุภาพ

ป้องกันและควบคุมโรค

1.พฒันาส่งเสริมสขุภาพป้องกันและควบคุมโรคโดยใช้ระบบสขุภาพอ าเภอ

2.พฒันาส่งเสริมสขุภาพป้องกันและควบคุมโรคตามกลุ่มวัย

3.พฒันาส่งเสริมสขุภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียง

4.พฒันาส่งเสริมสขุภาพป้องกันและควบคุมโรคด้านส่ิงแวดล้อม

2. พฒันาระบบบริการ 5.พฒันาระบบบริการสขุภาพตามกลุ่มวัย

สขุภาพ ให้มีมาตรฐาน 6.พฒันาระบบบริการสขุภาพตามกลุ่มโรคและอาหาร

และคุณภาพ 7.พฒันาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ

3. ระบบบริหารจัดการ 8.บริหารจัดการด้านก าลังคนและสมรรถนะ

ก าลังคนด้านสขุภาพ 9.ความสขุและความปลอดภัยในการท างาน

4. พฒันาระบบบริหาร 10.พฒันาระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง

จัดการภาครัฐ 11.พฒันาระบบบริหารจัดการการระบบข้อมลูสขุภาพ สารสนเทศทางการแพทย์

12.พฒันาระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ แหล่งงบฯ

(บาท) 

(ระบ)ุ

ยุทธศาสตร์ 1 1.ส่งเสริมสขุภาพป้องกันและควบคุมโรค 1. บรูณาการเสริมสร้างความรอบรู้เพือ่การมีสขุภาพดีอย่างย่ังยืน 64,100 เงินบ ารงุ รพ

พฒันาการส่งเสริม โดยใช้ระบบสขุภาพอ าเภอ 2.พฒันาและสร้างเสริมสขุภาพช่องปาก อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2565 412,993 รพ.สมเด็จฯ*

ป้องกันและควบคม 3. การอบรมฟ้ืนฟูทีมงานระบาดวิทยาระดับ รพ.สมเด็จฯนาทวี 4,800 เงินบ ารงุ รพ

โรค โดยการมีส่วน 2.ส่งเสริมสขุภาพป้องกันและควบคุมโรค 4.การส่งเสริมสขุภาพ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 5,000 เงินบ ารงุ รพ

ร่วมของชมุชน โดยใช้ตามกลุ่มวัย 5.ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 184,000 รพ.สมเด็จฯ*

(PP&P Excellence) 3.ส่งเสริมสขุภาพป้องกันและ 6.การจัดการป้องกันภัย และอันตรายต่อสขุภาพ 107,800 เงินบ ารงุ รพ

ควบคุมปัจจัยเส่ียง 7. ป้องกันการเกิดความรนุแรงในสถานศึกษาอ าเภอนาทวี 19,100 รพ.สมเด็จฯ*

8. สร้างภมูิคุ้มกันปัญหาสขุภาพจิต/ยาเสพติดนอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๒๕๖๖ 9,500 รพ.สมเด็จฯ*

(27,300 บาท) 17,800 เงินบ ารงุ รพ.

4.ส่งเสริมสขุภาพป้องกันและควบคุมโรค

ด้านส่ิงแวดล้อม 9. พฒันาระบบบริการสขุภาพสาขาโรคติดต่อวัณโรค 29,800 เงินบ ารงุ รพ.

จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 854,892.60 บาท  
เงินบ ารุง รพ. รพ.สมเด็จฯ*

229,300 625,592.60

สรปุแผนงานโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประจ าปี 2566 รพ.สมเด็จฯ(ร่าง)

รวมท ัง้ส ิน้  31 โครงการ จ านวนเงนิ 2,852,972.60 บาท เงนิบ ารุง รพ. 1,469,859.60 บาท

เงนิ CUP 1,381,113.00  บาท



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ แหล่งงบฯ

(บาท) (ระบ)ุ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : 5. พฒันาระบบบริการสขุภาพตามกลุ่มวัย 10. พฒันาศักยภาพเด็กวัยเรยีน อ.นาทวี ปี ๒๕๖๖ 19,400 รพ.สมเด็จฯ*

พฒันาระบบบริการ 11. สขุภาพดี วิถีชีวิตไทย 99,200 รพ.สมเด็จฯ*

สขุภาพให้มมีาตรฐาน 6.พฒันาระบบบริการสขุภาพตามกลุ่มโรคอาการ 12. พฒันาระบบบริการการดแูลผูป่้วยจิตเวชอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๒๕๖๖ 69,600 รพ.สมเด็จฯ

คุณภาพ 13.ฟ้ืนฟูความรู้วิชาการเร่ืองการป้องกันการเกิดโรคปอดบวมและการติดเช้ือในกระแสเลือด 21,000 เงินบ ารงุ รพ.

(Service Excellence) 14. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยทางระบบกล้ามเน้ือและข้อ 19,100 เงินบ ารงุ รพ.

15.พฒันาศักยภาพคณะท างาน การดแูลทารกแรกเกิด 37,000 รพ.สมเด็จฯ*

16. โภชนศาสตร์ 53,200 เงินบ ารงุ รพ.

17. พฒันาหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง 26,000 เงินบ ารงุ รพ.

18.รอบรมวิชาการเร่ืองการดแูลผูป่้วยระยะท้ายในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการ 19,800 เงินบ ารงุ รพ.

19. การดแูลผูป่้วยโรคไตเรื้อรัง 61,000 เงินบ ารงุ รพ.

20. รณรงค์ผา่ตัดตาต้อกระจก 20,900 เงินบ ารงุ รพ.

7.พฒันาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ 21 การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานพยาบาล 90,720 รพ.สมเด็จฯ*

22.พฒันาศักยภาพคณะท างาน การพยาบาลหญิงต้ังครรภ์/คลอด และการพยาบาลทารกแรกเกิด 9,810 เงินบ ารงุ รพ.

23. พฒันาระบบการใส่ท่อช่วยหายใจยากนอกห้องผา่ตัด (First Call for Difficult Intubation NTW) 3,000 เงินบ ารงุ รพ.

24.พฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการสร้างเครือข่ายแจ้งเหตุอย่างมีคณุภาพ 307,750 เงินบ ารงุ รพ.

จ านวน 15 โครงการ รวมเป็นเงิน 857,480 บาท  
เงินบ ารุง รพ. รพ.สมเด็จฯ*

594,960 262,520



ประเด็น

ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ แหล่งงบฯ

(บาท) (ระบ)ุ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :

พฒันาก าลังคน 8.บรหิารจดัการด้านก าลงัคนและสมรรถนะ 25 พฒันาสมรรถนะบุคลากรและคุณภาพบรกิารสู่ความเป็นเลศิ 111000รพ.สมเดจ็ฯ*

ด้านสขุภาพฯ 9.ความสุขและความปลอดภยัในการท างาน 26.HRD  (559,800) 312600รพ.สมเดจ็ฯ*

(People 

Escellence) 247200เงนิบ ารุง

จ านวน  2 โครงการ  รวมเป็นเงนิ 670800 บาท

เงนิบ ารุง รพ. รพ.สมเดจ็ฯ*

247,200 423,600

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :

พฒันาระบบบริหาร 10.การเงินการคลัง 27. เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 6000เงินบ ารุง รพ.

จัดการท่ีมี 16000รพ.สมเด็จฯ*

ประสิทธิภาพ 28.การจัดการลดค่าใช้จ่ายแบบ Premium 0เงินบ ารุง รพ.

(Governance 

Excellence) 11. ระบบข้อมลู

29.ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี 

ปีงบประมาณ ๒๕๖6 287000เงินบ ารุง รพ.

30.พฒันาสารสนเทศทางการแพทย์ 79400เงินบ ารุง รพ.

12.องค์กรคุณภาพ 31.การจัดการสานสนเทศด้านการแพทย์ 79400เงินบ ารุง รพ.

จ านวน  5 โครงการ  รวมเป็นเงิน 467,800 บาท 

เงินบ ารุง รพ. รพ.สมเด็จฯ*

451,800 16,000 




