
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คปสอ.สอง  ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ไตรมาสที่ 3 - 4 (ระหว่างเดือน 1 เมษายน  2564 – 31 สิงหาคม 2564) 
โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ความคืบหน้าโครงการ ผลการดำเนินงาน 

ต่อเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ต่อตัวชี้วัด 
โครงการทดสอบ
ความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลสอง 
ประจำปี
งบประมาณ  
2564 

ห้องปฏิบัติการมีการทดสอบ
ความชำนาญทาง
ห้องปฏิบัติการจากองค์กร
ภายนอกครบทุกสาขา 

บุคลากร กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลสอง 

งบเงินบำรุง 
5,500 บาท 

1.สมัครเข้าร่วมประเมินคุณภาพ
จากองค์กรภายนอก  
2.ดำเนินการตามระยะเวลาท่ี
องค์การภายนอกกำหนด 

1. กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ ของ
โรงพยาบาลสอง มีการ
ประเมินคุณภาพ ตาม
มาตรฐานงานวิชาชีพใน
ส่วนของการควบคุม
คุณภาพการวิเคราะห์  
2. บุคลกรมีความ
ชำนาญในการปฏิบัติงาน
งานสาขาต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้นและผลตรวจ
วิเคราะห์จากการ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
แม่นยำ  

ห้องปฏิบัติการมีการ
ทดสอบความชำนาญ
ทางห้องปฏิบัติการจาก
องค์กรภายนอกครบ
ทุกสาขา 

โครงการประชุม
ติดตามและ
ทบทวน
กระบวนการดูแล
ผู้ป่วยโรงพยาบาล
สอง ประจำปี
งบประมาณ 
2564 

1. กระบวนการดูแลผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพและผู้ป่วย
ปลอดภัย 
2. บุคลากรในหน่วยงานบริการ
ทางคลินิกของโรงพยาบาลสอง
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
กระบวนการทบทวนการดูแล
ผู้ป่วยและนำไปพัฒนา 

๑. ทีมบริหาร
โรงพยาบาลและคณะ
กรรมระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรงพยาบาล
สอง จำนวน 13 คน 
๒. หัวหน้าหน่วยงาน
และเจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริการทางคลินิกใน 

งบเงินบำรุง 
3,000 บาท 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาล เพื่อช้ีแจงการ  
ดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑ วัน  
2. จัดประชุมการติดตามและ
กระบวนการทบทวนการดูแลผู้ป่วย
จากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
และความเส่ียงทางคลินิก  

บุคลากรหน่วยบริการ
ทางคลินิกของ
โรงพยาบาลสองได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ในทุกกระบวนการดูแล
ในแต่ละแผนก และ
ร่วมกันหาแนวทางการ 

1.กระบวนการดูแล
ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ
และผู้ป่วยปลอดภัย   
2.บุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
กระบวนการดูแลผู้ป่วย
และพัฒนาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง 



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ความคืบหน้าโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ต่อเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ต่อตัวชี้วัด 

 ระบบงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นร้อยละ 90 ของหน่วยงาน
ทางคลินิกในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสอง 
จำนวน 30 คน 

 จำนวน 1  ครั้ง พัฒนาระบบให้ได้
มาตรฐานและ
ผู้รับบริการปลอดภัย 

 

โครงการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
งานแพทย์แผนไทย 
(คลินิกพิเศษ 
สัญจร) 

1. จำนวนประชาชนท่ีรับ
บริการรักษาและฟื้นฟูด้าน
การแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์ 
2. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนท้ังใน
พื้นท่ีและนอกพื้นท่ี
ในจังหวัดแพร่ ได้รับ
การบริการการแพทย์
แผนไทยอย่างท่ัวถึง 
 - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การแพทย์แผนไทย
อย่างท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงินบำรุง  
3200 บาท 

1. ตรวจวินิจฉัยโรคทางการ 
แพทย์แผนไทยสัญจร  
2. จ่ายยาสมุนไพรพร้อมให้
คำแนะนำการใช้ยาสมุนไพร 
3. ประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1. ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการแพทย์
แผนไทยของศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย
โรงพยาบาล สองอย่าง
ท่ัวถึง 
2. อัตราการจำหน่ายยา
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนเลือกใช้
การบริการการแพทย์
แผนไทยในการดูแล
สุขภาพ และรักษาโรค
เพิ่มมากขึ้น 
 

1. จำนวนประชาชนท่ี
รับบริการรักษาและ
ฟื้นฟูด้านการแพทย์
แผนไทยผ่านเกณฑ์
และเพิ่มขึ้น 
2. มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรเพิ่มขึ้น 



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ความคืบหน้าโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ต่อเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ต่อตัวชี้วัด 

โครงการซ้อมแผน
เพื่อป้องกันอัคคีภัย
ในโรงพยาบาลสอง  
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมฝึกอบรม
ความรู้ และทักษะในการ
ป้องกันเหตุอัคคีภัย 
2. เจ้าหน้าท่ี มีความรู้ และ
ทักษะในการป้องกันเหตุ
อัคคีภัย 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสอง 

งบเงินบำรุง  
45,800.- 
บาท   

1. จัดการอบรม และฝึกภาคสนาม 
2. การฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย 
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ
โรงพยาบาลสอง 
3. สรุปโครงการ และประเมินผล 

1. เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสองท่ีเข้า
อบรมได้รับความรู้ และ
มีความสามารถใช้ในการ
รับมือกับเหตุฉุกเฉิน 
2. เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสองสามารถ
ใช้อุปกรณ์ในการ
ดับเพลิงได้ต่างๆ และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ของโรงพยาบาลสองได้
อย่างถูกวิธี และ
ปลอดภัยเกิดความ
ชำนาญ และทราบถึง
วิธีการดับเพลิงชนิด
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
และมีความสามารถใช้
ในการรับมือกับเหตุ
และ 
สามารถใช้อุปกรณ์ใน
การดับเพลิงได้ต่างๆ 
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของ
โรงพยาบาลสองได้
อย่างถูกวิธี และ
ปลอดภัย 



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ความคืบหน้าโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ต่อเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ต่อตัวชี้วัด 

โครงการ 
ตรวจสอบภายใน
เชิงปฏิบัติการด้าน
การเงินและบัญชี 
และด้านพัสดุ  
คปสอ.สอง  
ประจำปี
งบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 
 

๑. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาเครือข่ายคุณภาพด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุระดับ
อำเภอ 

๑๖ รพ.สต. ใน
เครือข่ายในอำเภอ
สอง 

งบเงินบำรุง 
๑๙,๒๐๐  
บาท  
 

1.ประชุมช้ีแจง อบรมการพัฒนา
ด้านคุณภาพของการเงิน บัญชีลัพัส
ดุ 

๑ . ห น ่ ว ย ง า น ม ี ก า ร
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และงานพัสดุ 
ได ้ อย ่ า งถ ู กต ้ อ งตาม
ระเบียบการเงินและพัสดุ 
๒ . ห น ่ ว ย ง า น ม ี ก า ร
ประเม ินและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการเง ินการบ ัญชี 
และงานพัสดุ อย่างเป็น
ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
๓ .หน ่ ว ย ง านปฏ ิบ ั ติ
ภ า ร ก ิ จ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลภายใต้การ
บริหารการเงินการคลัง
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้ปฏิบัติมีความรู้
เรื่องระเบียบการเงิน
และพัสดุ  
๒. หน่วยงาน
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และงานพัสดุ 
ถูกต้องตามระเบียบ
และเป็นระบบ 
๓. หน่วยงานจัดทำ
รายงานการเงินการ
บัญชี และงานพัสดุ 
เสนอผู้บริหารได้อย่าง
ถูกต้องและทันเวลา 
 



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ความคืบหน้าโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ต่อเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ต่อตัวชี้วัด 

โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ 
และเสริมพลัง
เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสอง   
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 

1. ผลประเมินความพึงพอใจ 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒. ผลประเมินความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป  ของ
ผู้รับบริการ  

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสอง 
จำนวน  180 คน 

งบเงินบำรุง 
50,000 บาท  
(ใช้ดำเนินงาน
ในเดือน
กันยายน 
2564) 

1.ประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเพื่อ
วางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรม 
 
  

1. โรงพยาบาลสอง เป็น
โรงพยาบาลคุณธรรม 
ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 
2. บุคลากรทุกระดับ
เป็นคนดีมีคุณธรรม มี
ความสุขบนพื้นฐานการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมและความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อการบริการเพิ่มขึ้น 

โครงการนิเทศ
ทางการพยาบาล 
โรงพยาบาลสอง 
 ประจำปี
งบประมาณ 
2564 

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่าน
มาตรฐานทางการพยาบาล
ระดับ ๓    
2. ร้อยละความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
พยาบาล 

บุคลากรทางการ
พยาบาล 
โรงพยาบาลสอง  
และสถานบริการ
สาธารณสุขใน
เครือข่าย จำนวน   
60  คน    

งบเงินบำรุง  
10,000  
บาท 

1. จัดต้ังทีมและจัดทำแผนในการ
ออกนิเทศทางการพยาบาล   
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับ
การนิเทศท้ังในโรงพยาบาล และ
สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย      
3. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการ
นิเทศ และทีมนิเทศออกนิเทศตาม
แผน   
3. รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากผู้ปฏิบัติงาน   
4. สำรวจความพึงพอพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล   
5. สรุป และประเมินผลโครงการ  
 
  

1. ผู้รับบริการได้รับการ
พยาบาลท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
2. บุคลากรทางการ
พยาบาลมีความพึงพอใจ
ในการทำงานเพิ่มขึ้น 
๓. เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
ในการทำงาน 

1.หน่วยงานท่ีผ่าน
มาตรฐานทางการ
พยาบาลระดับ ๓  
 2. ร้อยละความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรพยาบาล
เพิ่มขึ้น 



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ความคืบหน้าโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ต่อเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ต่อตัวชี้วัด 

โครงการ การ
พัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพพยาบาล  
โรงพยาบาลสอง  
ประจำปี
งบประมาณ  
2564 
 

1. ร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ 
ของกลุ่มการพยาบาลได้รับการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 
  2. ร้อยละของพยาบาล
วิชาชีพ ของกลุ่มการพยาบาล
ได้รับการการพัฒนาศักยภาพ
ตามผลการวิเคราะห์ 

    พยาบาลวิชาชีพ
ของกลุ่มการพยาบาล 
จำนวน  70  คน 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

1.ประชุมช้ีแจงคณะอนุกรรมการ
องค์กรพยาบาลเพื่อดำเนินโครงการ
และจัดทำสมรรถนะเชิงวิชาชีพของ
พยาบาล  
๓. สรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะ
วิชาชีพ และแผนการพัฒนา
ศักยภาพตามผลการวิเคราะห์
สมรรถนะของพยาบาลตาม
หน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงาน 

1. พยาบาลวิชาชีพของ
กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลสอง  ได้รับ
การประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพทุกคน 
2. พยาบาลวิชาชีพได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
ผลการวิเคราะห์
สมรรถนะวิชาชีพ 
3. เป็นต้นแบบของการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ให้กับวิชาชีพอื่นๆ ของ
โรงพยาบาลสอง 

พยาบาลวิชาชีพ ของ
กลุ่มการพยาบาลได้รับ
การประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพและได้รับการ
การพัฒนาศักยภาพ
อย่างเหมาะสม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์
จากยาสมุนไพร 
โรงพยาบาลสอง  
ประจำปี
งบประมาณ  
๒๕๖4 

- ยาสมุนไพรท่ีส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพผ่านมาตรฐาน
ตามท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์กำหนด 
ประเภทท่ี ๑ (ระดับป้ายทอง) 
จำนวน  ๒  ชนิดตัวอย่าง คือ 
ฟ้าทะลายโจรและขม้ินชัน 

วัตถุดิบสมุนไพร  
จากกลุ่มผู้ปลูก
สมุนไพร  เครือข่าย
โรงพยาบาลสอง 

ไม่ได้ใช้งบเงิน
บำรุง เป็นงบ
ของแพทย์แผน
ไทย 

๑.  ประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและ
สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกฯ เพื่อทบทวน
ปัญหาและคุณภาพของยาสมุนไพร 
   กำหนดนโยบาย วางแผนกิจกรรม 
จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารใน
การจัดสรรงบประมาณ 
๒. จัดเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีการบรรจุ
พร้อมจำหน่าย  เพื่อเตรียมการส่ง
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ   
๓. ดำเนินการส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพตามมาตรฐาน  Thai  
Herbal  Pharmacopeia  (THP)  

๑. ทราบถึงคุณภาพและ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ยาจากสมุนไพรท่ีผลิตใน
โรงพยาบาลสอง  ของยา
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
ขม้ินชัน ตามเกณฑ์ตำรา
ยามาตรฐานยาสมุนไพร
ของประเทศไทย  Thai  
Herbal  
Pharmacopeia (THP) 
๒. นำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ใน
การพัฒนาและควบคุม
คุณภาพยาสมุนไพรฟ้า 

ยาสมุนไพรท่ีส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพผ่าน
มาตรฐานตามท่ีศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
กำหนด 
ประเภทท่ี ๑ (ระดับ
ป้ายทอง) จำนวน  ๒  
ชนิดตัวอย่าง คือ ฟ้า 
ทะลายโจรและขม้ินชัน 



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ความคืบหน้าโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ต่อเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ต่อตัวชี้วัด 

    ในวัตถุดิบสมุนไพรและยาจาก
สมุนไพรท่ีมีการบรรจุพร้อมจำหน่าย 
๔. สรุปผลการดำเนินการและ
นำเสนอผู้บริหาร 

ทะลายโจรและขม้ินชัน  

โครงการพัฒนา
ต้นแบบในการดูแล
สุขภาพด้าน ๓อ.
๒ส.๑ฟ. สำหรับ
ผู้สูงอายุ (พื้นท่ี
อำเภอต้นแบบ) 

1.ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ
ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ 
2.เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของ
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขตตำบล
บ้านกลางและตำบล
บ้านหนุน จำนวน  
60 คน 

งบเงินบำรุง
32,400 บาท 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัด
กิจกรรมเพื่อทดลองใช้โปรแกรมการ
ดูแลสุขภาพด้าน 3อ.2ส.1ฟ. 
สำหรับผู้สูงอายุ 
2.จัดกิจกรรมบำบัด SKT7 กับ
ผู้สูงอายุ  และการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อด้วยฤาษีดัดตนสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
3.จัดกิจกรรมทานอาหารให้เป็นยา/
การประกวดอาหารพื้นเมืองพืน้บ้าน
และอาหารว่างท่ีเหมาะสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
4.กิจกรรมการออกกำลังกาย  
แข่งขันกีฬาเปตองสำหรับผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุมีสุขภาวะ
สุขภาพท่ีเหมาะสมและ
เกิดศูนย์ต้นแบบการดูแล
สุขภาวะผู้สูงอายุด้วยภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีครบวงจร 

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์และสุข
ภาวะท่ีดีเพิ่มมากขึ้น 



 
 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ คปสอ.สอง ปีงบประมาณ 2564 
 

 
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ไป 
 

รวมที่ดำเนินการ ร้อยละ 
โครงการที่ไม่ได้

ดำเนินการ 
ร้อยละ ไตรมาสที่ 1  

 
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เงินบํารุง 
 

346,745 0 32,400 87,700 50,000 169,100 48 177,645 
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