แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลพิจิตร (ตติยภูม)ิ

สรุปแผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ รพท.พิจิตร หน้าที่ 2

สรุปโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ รพท.พิจิตร (ตติยภูม)ิ ปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน

1 แผนงานที่ 1 : แผนงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ 3ส

โครงการ
1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ
3ส

2 แผนงานที่ 2 : แผนงานพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัยด้วย 3อ 3ส

งบประมาณ
จานวนงบประมาณ
รวม
โครงการตามยุทธศาสตร์
งานประจาทีเ่ ป็นปัญหา
งบประมาณ งบประมาณ GF เงินบารุง รพ. เงินบารุง PP เงินบารุง OP กองทุนตาบล งบ สปสช. งบผู้ว่าฯ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวมยอดเงิน
(บาท)
0

ร้อยละที่
Invest
0
0.00

แหล่งอื่นๆ

2.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
กลุ่มสตรี ด้วย 3อ 3ส
3.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม
เด็กปฐมวัย ด้วย 3อ 3ส
3 แผนงานที่ 3 : แผนงานพัฒนาและ
4.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนด้วย 3อ 3ส
เรียนและวัยรุ่นด้วย 3อ 3ส
5.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
กลุ่มวัยรุ่นด้วย 3อ 3ส
4 แผนงานที่ 4 : แผนงานพัฒนาและ
6.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
กลุ่มวัยทางานด้วย 3อ 3ส
ทางานวัยสูงอายุ ด้วย 3อ 3ส
7.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
กลุ่มวัยสูงอายุด้วย 3อ 3ส
5 แผนงานที่ 5 : แผนงานพัฒนาระบบ 8.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

6 แผนงานที่ 6 : แผนงานควบคุม
โรคติดต่อ
7 แผนงานที่ 7 : แผนงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภาพ
8 แผนงานที่ 8 : แผนงานลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพด้านความปลอดภัยอาหาร

9.โครงการควบคุมโรคติดต่อ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

10.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัย
สุขภาพ
11.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม
12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยง ด้านอาหาร
(GREEN & CLEAN ด้านโภชนาการ)
13.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

9 แผนงานที่ 9 : แผนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ
10 แผนงานที่ 27 : แผนงานภาคีเครือข่าย 14.โครงการพัฒนาองค์กร ชุมชน และภาคี
เครือข่าย

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1

จานวนโครงการ 1 โครงการ

0
0

15,800

15,800

0

15800

0

0

0

0

0

0

15,800

0.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

15,800

15,800

0

15,800

0

0

0

0

0

0

15,800

0.04

สรุปแผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ รพท.พิจิตร หน้าที่ 3

สรุปโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ รพท.พิจิตร (ตติยภูม)ิ ปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน

11 แผนงานที่ 11 : แผนงานปูองกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
12 แผนงานที่ 12 : แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพเพือ่ ลดแออัดลดการส่ง
ต่อและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
รักษาพยาบาล

โครงการ
15.โครงการปูองกันและควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

งบประมาณ
จานวนงบประมาณ
รวม
โครงการตามยุทธศาสตร์
งานประจาทีเ่ ป็นปัญหา
งบประมาณ งบประมาณ GF เงินบารุง รพ. เงินบารุง PP เงินบารุง OP กองทุนตาบล งบ สปสช. งบผู้ว่าฯ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวมยอดเงิน
(บาท)
0

ร้อยละที่
Invest
0.00
0

แหล่งอื่นๆ

16.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเพือ่ ลด
แออัดลดการส่งต่อและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
รักษาพยาบาล

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

13 แผนงานที่ 13 : แผนงานพัฒนาระบบ 17.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
บริการการแพทย์แผนไทยการแพทย์ แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและส่งเสริมการ
ทางเลือกและส่งเสริมการใช้สมุนไพร ใช้สมุนไพร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

14 แผนงานที่ 14 : แผนงานพัฒนาระบบ 18.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
บริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิต สุขภาพจิตและจิตเวช
เวชยาเสพติด
19.โครงการพัฒนาระบบบริการ
บาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
15 แผนงานที่ 15 : แผนงานพัฒนาระบบ 20.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
บริการสุขภาพสาขาอายุรกรรม
อายุรกรรม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

10,000

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

0

0

10,000

0.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

92,000

0

92,000

0

92,000

0

0

0

0

0

0

92,000

0.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

7,460

0

7,460

0

7,460

0

0

0

0

0

0

7,460

0.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

16 แผนงานที่ 16 : แผนงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ หลอด
เลือดสมอง
17 แผนงานที่ 17 : แผนงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง และ
Palliative care

21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง

18 แผนงานที่ 18 : แผนงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาโรคไต
19 แผนงานที่ 19 : แผนงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยา+การ
ปลูกถ่ายอวัยวะ
20 แผนงานที่ 20 : แผนงานพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพช่องปาก

23.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคไต
24.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาจักษุวิทยา รวมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ การปลูกถ่ายอวัยวะ
25.โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก

22.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง รวมการพัฒนาระบบการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care)

สรุปแผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ รพท.พิจิตร หน้าที่ 4

สรุปโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ รพท.พิจิตร (ตติยภูม)ิ ปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน

โครงการ

21 แผนงานที่ 21 : แผนงานพัฒนาระบบ 26.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
ระบบการส่งต่อ(Acc,ศัลย์,Ortho)
27.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาศัลยกรรม (ONE DAY SERGURY)

22 แผนงานที่ 28 : แผนงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด
กุมารเวชกรรม สูติกรรม
23 แผนงานที่ 29 : แผนงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ

งบประมาณ
จานวนงบประมาณ
รวม
โครงการตามยุทธศาสตร์
งานประจาทีเ่ ป็นปัญหา
งบประมาณ งบประมาณ GF เงินบารุง รพ. เงินบารุง PP เงินบารุง OP กองทุนตาบล งบ สปสช. งบผู้ว่าฯ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวมยอดเงิน
(บาท)

แหล่งอื่นๆ
0

ร้อยละที่
Invest
0.00
0

750

0

750

0

750

0

0

0

0

0

0

750

0.00

28.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาออร์โธปิดิกส์

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

29.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
ทารกแรกเกิด กุมารเวชกรรม สูติกรรม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

30.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค
ไม่ติดต่อ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

110,210

0

110,210

0

110,210

0

0

0

0

0

0

110,210

0.15

31.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ/บริการคบสอ./คบสต./ศสม./
DHS/HA/PCA/รพ./
รพ.สต.

0

105,910

105,910

0

105,910

0

0

0

0

0

0

105,910

0.04

25 แผนงานที่ 22 : แผนงานพัฒนา
32.โครงการพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
กาลังคนด้านสุขภาพ (HRD HRM HRP) (HRD HRM HRP)

0

7,294,275

7,294,275

24,400

5,333,490

0

0

0

0

0

1,936,385

7,294,275

2.76

24,400

333,490

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2
24 แผนงานที่ 10 : แผนงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบ
สอ./คบสต./ศสม./DHS/HA/PCA/
รพ./รพ.สต.

จานวนโครงการ 4 โครงการ

กิจกรรมการผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ (โครงการ)
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากร
ตามแผน HRD โรงพยาบาลพิจติ ร (โครงการ)

26 แผนงานที่ 23 : แผนงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ
27 แผนงานที่ 24 : แผนงานพัฒนาการ
จัดการความรู้ด้านสุขภาพ

419,390

61,500

246,933

246,933

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
(การส่งบุคลากรอบรมภายนอก รพ.) (แผน)

4,753,067

4,753,067

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
(ตามงบ Service Plan) (แผน)
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พิจติ ร
(โครงการ)
33.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ฯ
34.โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ด้าน
สุขภาพ

275,000

275,000

1,599,885

1,599,885

0

22,700

22,700

0

22,700

0

0

0

0

0

0

22,700

0.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

สรุปแผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ รพท.พิจิตร หน้าที่ 5

สรุปโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ รพท.พิจิตร (ตติยภูม)ิ ปีงบประมาณ 2561
ที่

แผนงาน

โครงการ

28 แผนงานที่ 25 : แผนงานบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง

35.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการ
คลัง รวมการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์

29 แผนงานที่ 26 : แผนงานพัฒนา
งานวิจยั และการประเมินผล

36.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร MIS
37.โครงการพัฒนาระบบการวางแผน
ประเมินผล งานวิจยั และ R2R

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
รวมงบประมาณ 3 ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ 3 โครงการ
จานวนโครงการ 8 โครงการ

ลงชื่อ........................................................
(นางบุษกร รักสวย)
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลพิจิตร
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งบประมาณ
จานวนงบประมาณ
รวม
โครงการตามยุทธศาสตร์
งานประจาทีเ่ ป็นปัญหา
งบประมาณ งบประมาณ GF เงินบารุง รพ. เงินบารุง PP เงินบารุง OP กองทุนตาบล งบ สปสช. งบผู้ว่าฯ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
110,210

0
0

รวมยอดเงิน
(บาท)
0

ร้อยละที่
Invest
0
0.00

0
0

แหล่งอื่นๆ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.00
0.00

7,422,885 7,422,885
7,438,685 7,548,895

24,400
24,400

5,462,100
5,588,110

0
0

0
0

0
0

0
0

0 1,936,385 7,422,885
0 1,936,385 7,548,895

2.81
2.01

ลงชื่อ....................................................
(นายสมบัติ ภูนวกุล)
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลพิจิตร
กลุ่มภารกิจฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ....................................................
(นายวิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิจิตร

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ....................................................
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวมานิสา เจริญทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ลงชื่อ....................................................
(นายวิวัฒ คาเพ็ญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

สารบัญ
ที่

แผนงาน

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP
1 แผนงานที่ 8 : แผนงานลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยง ด้าน
สุขภาพด้านความปลอดภัยอาหาร
อาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมัยใหม่ OP และ IP
2 แผนงานที่ 14 : แผนงานพัฒนาระบบบริการ
19.โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด
สุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชยาเสพติด
3 แผนงานที่ 16 : แผนงานพัฒนาระบบบริการ
21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ หลอดเลือด
สุขภาพสาขาโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง
สมอง
4 แผนงานที่ 18 : แผนงานพัฒนาระบบบริการ
23.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
สุขภาพสาขาโรคไต
5 แผนงานที่ 21 : แผนงานพัฒนาระบบบริการ
27.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
(Acc,ศัลย์,Ortho)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ธรรมาภิบาล GG (คุณภาพและคุณธรรม)
6 แผนงานที่ 10 : แผนงานพัฒนาคุณภาพการ
31.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ./คบ
บริหารจัดการ/บริการคบสอ./คบสต./ศสม./
สต./ศสม./DHS/HA/PCA/รพ./
DHS/HA/PCA/รพ./รพ.สต.
รพ.สต.
7 แผนงานที่ 22 : แผนงานพัฒนากาลังคนด้าน
32.โครงการพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ (HRD HRM HRP)
สุขภาพ (HRD HRM HRP)
8 แผนงานที่ 23 : แผนงานประเมินคุณธรรมและ 33.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ
ความโปร่งใสฯ

หน้า

1

2
5
8
11

12

25
50

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน .....ฝ่ายโภชนาการ....กลุ่มอานวยการ รพ.พิจิตร
ประเภทของแผนงาน (.....) แผนงานตามยุทธศาสตร์ 1-5 คบสอ. (.....) แผนงานตติยภูมิ (../...) แผนงานประจา รพ.
โครงการ /
แผนงานประจา

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาความ
ปลอดภัยและ
ปัจจัยเสี่ยง ด้าน
อาหาร (GREEN &
CLEAN ด้าน
โภชนาการ)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. ผลิตน้าสมุนไพรบริการ
แก่ผู้รบั บริการบริเวณ OPD
2. รณรงค์โครงการ
อาหารปลอดภัยและ
Green&Clean
(Nutrition) จัดกิจกรรม
อาหารปลอดภัย

เพือ่ สนับสนุนโครงการ
Green&Clean และ
โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีว้ ดั โครงการ (PI) / ค่า เป้าหมาย / จานวน
(ระบุพื้นที่ กลุม่ คน)
เป้าหมาย

1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1. ผู้รับบริการ
Green &
ทัง้ OPDและIPD
Clean(Nutrition)ในระดับดี 2. เจ้าหน้าทีใ่ น
2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมา
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ณ (บาท)
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก. (ระบุ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. . ค. ย. ค. ค. ย. แหล่งเงิน)
ย.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบ

            15,800 1.ค่าวัสดุ แก้วน้า 50,000 ใบๆละ ฝุาย
0.30 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โภชนาการ
2.โปสเตอร์ไวนิลขนาด 80*180
จานวน 2 เรื่องๆละ4 แผ่นๆละ200
บาท เป็นเงิน 800 บาท
- อาหารปลอดภัย 4 แผ่น
- Nutrition 4 แผ่น

รวมเป็นเงิน

15,800

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน ......กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช......

โครงการ

กิจกรรม

19.โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
บาบัดรักษา
ผู้ปุวยยาเสพติด

กิจกรรมการพัฒนา
มาตรฐานการ
บาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดสารเสพติด
- ประชุมพัฒนา
คุณภาพสถาน
บาบัดรักษายาเสพ
ติด
1.1 ทบทวน
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพยา
เสพติดใน
โรงพยาบาล
1.2 ประเมินตนเอง
และทบทวนระบบ
บริการในคลินิกยา
เสพติดปรับปรุง
แนวปฏิบัตกิ าร
รักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
10,000

1. เพื่อปรับปรุง
พัฒนาระบบงานยา
เสพติด
2.เพื่อพัฒนาให้
บรรลุผลการรับรอง
คุณภาพสถานบาบัด
ยาเสพติด

1. ผู้ปุวยยาเสพติด
รพ.พิจติ ร
ได้รับการดูแลตาม
-ทีมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
รพ.พิจติ ร 20 คน
2. สถานบาบัดยาเสพ
ติดผ่านการรับรอง
คุณภาพ
3. ร้อยละ 80 ผู้เสพ/ผู้
ติดสารเสพติดที่ผา่ น
การบาบัดได้รับการ
ติดตามตามระยะเวลา
ที่กาหนด
4. ผู้เสพ/ผู้ตดิ สารเสพ
ติดการบาบัดรักษา
ร้อยละ 80

โรงพยาบาล
พิจติ รผ่านการ
รับรองคุณภาพ
งานยาเสพติดใน
ปี 2562





รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ
จุฑาทิพย์

1,000 ค่าอาหารว่างและ จุฑาทิพย์
เครื่องดื่ม 20 คน
คนละ 25 บาท x 1
มื้อ x 2 วัน เป็น
เงิน 1,000 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2.ประชุมเครือข่าย
2.1ชี้แจงนโยบาย
แนวทางการ
ดาเนินงานด้านการ
บาบัดรักษาผู้ปุวย
สารเสพติด
2.2ทบทวน
กระบวนการให้
ปรึกษาแบบ BA/BI
2.3จัดระบบการ
ติดตามผู้ปุวยยา
เสพติดภายหลัง
การบาบัดรักษา
และกรณีผู้ปุวยขาด
นัด
2.4ทบทวนระบบ
การรายงานข้อมูล
ยาเสพติดทาง
อินเตอร์เน็ต

1.เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
บาบัดรักษาและ
ระบบการติดตาม
ผู้ปุวยสารเสพติด2.
สถานบาบัดยาเสพติด
ระดับS, M2, F2
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
บาบัดรักษา
บาบัดรักษา
3.ทีมบาบัดรักษามี
การที่ได้มาตรฐาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้ปุวยยาเสพติด

ไม่ใช้งบ
หลังการ
บาบัดรักษาและ
ติดตาม3 เดือน
ไม่พบพฤติกรรม
เสพซ้าร้อยละ
92ขึ้นไป

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
ร้อยละผู้ปุวยยาเสพติด จนท. รพ.สต.เมือง,
ที่ผา่ นการบาบัดครบ PCCเมืองพิจติ ร 30
ตามเกณฑ์และไม่
คน
กลับไปเสพซ้าภายใน 3
เดือน

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย
ใช้งบร่วมกับ
ประชุมการเข้าถึง
บริการผู้ปุวย
สุขภาพจิตและจิต
เวช

ผู้รับผิดชอบ
จุฑาทิพย์จติ
เวช

โครงการ

กิจกรรม
- ฝึกอาชีพใน
ผู้ปุวยยาเสพติด

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ร้อยละผู้ปุวยยาเสพติด ผู้ปุวยที่อยู่ระหว่าง
ผู้ปุวยสารเสพติดและ ทีม่ อี าชีพ
การบาบัดรักษาเขต
สร้างรายได้ให้ผู้ปุวย
เมืองพิจติ ร15 คน

ผู้ปุวยหลังการ
บาบัดรักษามี
อาชีพร้อยละ60
ขึ้นไป

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

9,000 ค่าอาหารว่างและ จุฑาทิพย์
เครื่องดื่ม15 คนๆ
ละ 25 บาทx 2 มื้อ
x 1 วัน เป็นเงิน
750 บาทค่าอาหาร
กลางวัน 15 คนๆ
ละ70 บาท เป็นเงิน
1,050 บาทค่า
วัสดุอปุ กรณ์ในการ
จัดอบรม3,000
บาทค่าวิทยากร
อบรม 7 ชั่วโมง
x600 เป็นเงิน
4,200 บาท

10,000

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน ......ศูนย์โรคหัวใจ.........

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21.โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคหัวใจ
หลอดเลือดสมอง

งบประมาณ
(บาท)
92,000

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ
ภรพิรุณ,
อังคนา

กิจกรรมการพัฒนา
คลินิกโรคหัวใจ
ล้มเหลว
1.จัดให้มเี ครื่องวัด
ความดันแบบ
ดิจติ อลให้ผู้ปุวย
หัวใจล้มเหลวยืม
2.จัดให้มเี ครื่องชั่ง
น้าหนักดิจติ อลให้
ผู้ปุวยหัวใจล้มเหลว
ยืม

1.เพื่อลดอัตราการ
readmit ในผู้ปุวย HF
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวติ ของผู้ปุวย HF

ผู้ปุวยในคลินิกหัวใจ 1. อัตราการ
ล้มเหลว โรงพยาบาล readmit ใน
พิจติ ร
ผู้ปุวย HF ลดลง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

8,000 1.เครื่องชั่งนาหนัก ศูนย์
ดิจติ อล ราคา
โรคหัวใจ,
เครื่องละ 1,000x4 ภรพิรุณ
เครื่อง=4,000 บ.
2.เครื่องวัดความ
ดันดิจติ อล ราคา
เครื่องละ 2,000
X2 เครื่อง =8,000
บ.

กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพการบริการ
โรคหัวใจ การฉีดสี
ตรวจหลอดเลือด
หัวใจจัดกิจกรรม
การฉีดสีตรวจหลอด
เลือดหัวใจ CAG

1.ลดอัตราตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ
2.ลดอัตราการส่งต่อ
ผู้ปุวยโรคหัวใจลง
3.ผู้ปุวยโรคหัวใจ
ได้รับการบริการที่
รวดเร็วและวาง
แผนการดูแลรักษา
ต่อเนื่อง

ผู้ปุวยโรคหัวใจ VHD 1.อัตราตายจาก
/ R/O DCM
โรคหลอดเลือด
หัวใจลดลง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

63,000 1.ค่าวิทยากรชม.ละ ศูนย์
600 X 7 ชม X 15 โรคหัวใจ,
ครั้ง =63,000 บาท ภรพิรุณ

โครงการ

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้ระบบข้อมูล
ผู้ปุวยโรคหัวใจถูกต้อง

พัฒนาระบบ refer เพื่อให้ผู้ปุวย STEMI
IN-refer out
ได้รบั การดูแลอย่าง
STEMI fast Track ปลอดภัย

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
ข้อมูลผู้ปุวยโรคหัวใจ ระบบสถิติ
ในโรงพยาบาลพิจติ ร ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง

1.STEMI Fast Track Case STEMI Fast ระบบ STEMI
ประสานส่งต่อได้รับ
Track ที่ประสาน
Fast Track ที่มี
การตอบกลับภายใน 10 Refer-In/ Refer -Out ประสิทธิภาพ
นาที
2.STEMI Fast Track
refer-Out ได้รับการส่ง
ต่อภายใน 30 นาที

กิจกรรมสามยุทธ์
หยุด Stroke
- รณรงค์
ลดผู้ปุวยรายใหม่โรค อัตราปุวยรายใหม่โรค
ประชาสัมพันธ์
หลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดสมองลดลง
1.รณรงค์
จากปี2560
ประชาสัมพันธ์
1.1ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสื่อ ;
โปสเตอร์ ,คู่มอื โรค
หลอดเลือดสมอง
สาหรับประชาชน
,สื่อวิทยุ และ
ประชาสัมพันธ์ผา่ น
ผู้นาชุมชน

1.2ปักหมุด
Mapping ในกลุ่ม
เสี่ยงสูง

√

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
√ √ √
√
√ √

ไตรมาส 4
√ √ √

√

√

√

ไตรมาส 1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ไม่ใช้

ไม่ใช้

21,000

ER/ ศูนย์สง่
ต่อ/ CM หัวใจ

นพ.ธีรวัฒน์,
อังคนา
15,000 1.โปสเตอร์
นพ.ธีรวัฒน์,
ประชาสัมพันธ์โรค อังคนา
หลอดเลือดสมอง
และ1669 เป็นเงิน
12,000 บาท
(ขนาดA2 ความ
หนาของกระดาษ
210 แกรม)
(15 บาท × 1,000
แผ่น)

/

กลุ่มเสี่ยงสูง

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์
คอมพิวเตอร์/
เวชระเบียน/
PM หัวใจ

/

ไม่ใช้

บูรณาการร่วมกับ
SP.NCD

โครงการ

กิจกรรม
1.3จัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤตื
กรรม
1.4จ้ดกิจกรรมวัน
Stroke Day
(29 ตุลาคม)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
กลุ่มเสี่ยงสูง

ประชาชน

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

/

/
(26

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย
บูรณาการร่วมกับ
SP.NCD

ผู้รับผิดชอบ

ไม่ใช้

ต.ค.
60)
ลดอัตราตายด้วยโรค อัตราตายผู้ปุวยในโรค
หลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดสมอง <
7%
- พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบStroke ผู้ปุวย Ischemic
Stroke Fast Track Fast Track
Stroke ได้รับยาrt-PA
1.ลดขั้นตอนระบบ
> 10%
Refer ,ขั้นตอนการให้
ข้อมูล และการตรวจ
ประเมินผู้ปุวยณ.ห้อง
ฉุกเฉิน2.พัฒนา
Guidline SFT ให้ใช้
เหมือนกัน
Door To Refer น้อย พัฒนาศักยภาพศูนย์
กว่า 30 นาที
ฟืน้ ฟูสภาพผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง
4.อบรมวิชาการ
พยาบาลผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง
ระยะสั้น (5-7 วัน)

1.พัฒนาศักยภาพ
Stroke Unit รพ.
พิจติ ร
เจ้าหน้าที่

กลุ่มปุวย

พยาบาล

ไม่ใช้

/

4,000 ค่าถ่ายเอกสาร
Guidline SFT
(20 บาท × 200
ชุด)

/

/

ไม่ใช้

นพ.ธีรวัฒน์,
อังคนา

service plan

/

service plan

2,000 .......

- พัฒนาระบบ
บริการ SFT

รวมเป็นเงิน

92,000

นพ.ธีรวัฒน์,
อังคนา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน .....SERVICE PLAN ไต........

โครงการ
23.โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคไต

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมวันไตโลก
1.จัดนิทรรศการ
เพื่อประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง
2.ตรวจสอบปริมาณ
โซเดียมในอาหาร
ที่ผปู ุวยและญาติ
นามา
3.เล่าเรื่อง
ประสบการณ์การ
เป็นโรคไตเรื้อรัง
โดยผู้ปุวย ESRDที่
รักษาโดยHD,PD
4.จัดกลุ่มผู้สนใจ
เข้าศึกษาดูตวั อย่าง
การรักษาระยะ
สุดท้ายที่งานไต
เทียมชั้น2,ไตเทียม
ชั้น3

1.เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไป กลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังพึง
ตระหนัก และ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
2.เพื่อให้ทราบปริมาณ
โซเดียมในอาหารที่
รับประทาน
3.เพื่อปูองกันโรคไต
เรื้อรังรายใหม่และ
ชะลอไตเสื่อมในผู้ปุวย
ไตเรื้อรัง
4.ผู้ปุวยไตเรื้อรัง
สามารถชะลอไตเสื่อม
ได้ดขี ึ้น

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
1.ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ไตเรื้อรังที่มอี ตั ราการ
ลดลงของ eGFR
<4mlmin/1.73m2/yr
≥ 66%

1.ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
ระยะ 3,4 ที่รับ
บริการที่ OPDจานวน
50 ราย(จดหมาย
เชิญ)
2.ผู้ปุวยและญาติที่มา
รับบริการที่ OPD

1.ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมใน
โครงการมึความ
ตระหนักในการ
ดูแลตนเองเพื่อ
ปูองกันโรคไต
เรื้อรัง/ชะลอไต
เสื่อม
2.ผู้ปุวยและ
ญาติปรับ
ปริมาณการ
รับประทาน
โซเดียมน้อยลง
3.ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ในการ
ดูแลตนเองเพื่อ
ปูองกันโรคไต
เรื้อรัง/ชะลอไต
เสื่อม

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

7,460 1.ไวนิลให้ความรู้ นพ.สมบูรณ์,
จานวน 10 แผ่นๆ ธารารัตน์
ละ 200 บาท รวม
เป็นเงิน 2,000บาท
2.อุปกรณ์
ตรวจสอบปริมาณ
Naในอาหาร 2
อันๆละ 1,480
บาทรวมเป็นเงิน
2,960 บาท
3.ค่าอหารว่าง 100
คน x 25 บาท =
2,500 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยไต
เรื้อรังนอกคลินิก
ชะลอไตเสื่อม
1.จัดระบบการคัด
กรองผู้ปุวยกลุ่ม
เสี่ยงโดยเฉพาะ
DM, HT ให้
ครอบคลุม
2.ผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉ้ยเมื่อตรวจ
พบความผิดปกติ
3.วางแนวทางการ
ดูแลผู้ปุวยโรคไต
เรื้อรังระยะ 3 , 4 ที่
OPDและเชื่อมโยง
คลินิกพิเศษอื่นๆ

1.ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการค้นหาเฝูา
ระวังได้ครอบคลุม
2.ผู้ปุวยได้รับการ
วินิจฉัยเพื่อการดูแล
ต่อไป
3.ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
ระยะ 3,4 ได้รับ
ความรู้และการดูแลที่
เป็นมาตรฐานมี
คุณภาพ

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
1.ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ไตเรื้อรังที่มอี ตั ราการ
ลดลงของ eGFR
<4ml/l/1.73m2/yr ≥

66%

1.ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
ระยะ 3,4 ที่รับ
บริการที่ OPD
2. ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
ระยะ 3,4 ในคลินิก
พิเศษต่างๆเช่น DM
Clinic , Cardio
Clinic

1.ผู้ปุวยโรคไต
เรื้อรังระยะ 3,4
ได้รับบริการที่
เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
2.ผู้ปุวยโรคไต
เรื้อรังระยะ 3,4
สามารถชะลอ
ไตเสื่อมได้ดขี ึ้น

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/ /
/ / /
/ /
/
/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย
-

ผู้รับผิดชอบ
ธารารัตน์
ขุนศรี

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในรพช.และรพ.
สต.ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
- จัดอบรมให้
ความรู้แก่พยาบาล
ประจารพช./รพ.
สต.และแลกเปลี่ยน
แนวทางการ
จัดบริการ
- จัดบริการไต
สัญจรปีละ 2 ครั้ง/
รพช. เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนิเทศงาน

พยาบาลรพช.และรพ.
สต.มึความรู้เรื่องโรค
ไตเรื้อรัง แนว
ทางการรักษา แนว
ทางการดูแลแบบ
ประคับประคองเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
1.พยาบาล สามารถ
1.พยาบาลทุกรพช.
จัดบริการแก่ผู้ปุวยโรค 2.พยาบาลทุกรพ.สต.
ไตเรื้อรังแต่ละรายได้
เหมาะสม 2.ผู้ปุวย
CKDชะลอไตเสื่อมได้ดี
eGFRลดลง
<4ml/min/1.73m2/yr
≥66%

- พยาบาล
รพช.และรพ.
สต.มีความรู้โรค
ไตเรื้อรังและ
แนวทางในการ
จัดบริการและ
สามรถดูแลแบบ
ประคับประคอง
ได้มากขึ้น

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/
งบประมาณจาก
จังหวัด

รวมเป็นเงิน

7,460

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ
- ชุตมิ า อิน
หันต์ - ธารา
รัตน์ ขุนศรี

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน PCT ศัลยกรรม
ประเภทของแผนงาน ( / ) แผนงานตามยุทธศาสตร์ 1-5 คบสอ. (.....) แผนงานตติยภูมิ (../ ...) แผนงานประจา รพ.
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KRI) ที.่ ….: ผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับได้รับการดแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยและญจาติพงึ พอใจ
ระยะเวลาการดาเนินงาน
โครงการ /
แผนงานประจา

ประชุมชี้
แจงการดา
เนินงานโครง
การพัฒนา
ระบบบริการ
ผ่าตัดแบบ
วันเดียวกลับ
(Service
Plan One
Day Surgery
: ODS)

กิจกรรม

จัดประชุมชี้แจง
การดาเนินงาน
โครงการพัฒนา
ระบบบริการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ

วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารให้
บุคลากรทีมสุข
ภาพสามารถ
ดาเนินงานเป็น
ไปด้วยความ
เรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ (PI) /
ค่าเป้าหมาย

ความพึงพอใจของ
ผู้ปุวยและญาติ

เป้าหมาย / จานวน
(ระบุพนื้ ที่ กลุ่มคน)

ระบุเปูาหมาย
จานวนคน/จานวน
พื้นที่ ที่จะดาเนิน
งาน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ผู้ปุวยผ่าตัด
แบบวันเดียว
กลีบได้รับการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

งบประมาณ
(บาท)
(ระบุแหล่งเงิน)

ผู้รบั ผิดชอบ

กลุ่มงาน
ค่าอาหารว่างและ
ศัลยกรรม
เครื่องดื่ม จานวน
50 คน ๆ ละ 15 บาท
รวมเป็นเงิน 750 บาท

750

ดูแลรักษา
อย่างมีประ
สิทธิภาพ

รวมเป็นเงิน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

750

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน ......สานักงานคุณภาพ........
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

109,510

31.โครงการ
กิจกรรมการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพ องค์กรคุณภาพ
การบริหาร
จัดการ/บริการ
คบสอ./คบสต./
ศสม./
DHS/HA/PCA/
รพ./
รพ.สต.
มหกรรมคุณภาพ - เผยแพร่ผลงานที่
- จานวนผลงานที่สง่
และประกวดผลงาน เป็น Best practice ประกวด
lean
ของหน่วยงานและทีม

งบประมาณ
(บาท)

- เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพิจติ ร
จานวน 100 คน
ห้องพระพิจติ ร
โรงพยาบาลพิจติ ร

มีผลงาน
เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพ

/

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

สนง.คุณภาพ,
ศิวพร

43,200 -ค่าวิทยากร 7 ชม. สนง.คุณภาพ
x 600 บ. x 2 คน ศิวพร พงษ์จนี
x 1 วัน = 8,400
บ.
-ค่าพาหนะ 5,600
บาท
-ค่าที่พัก 600 บ. x
2 คน x 1 วัน =
1,200 บ.
-ค่าเงินรางวัล =
3,000 บาท
-ค่าโปสเตอร์
ผลงาน 60 ทีมๆละ
300 บาท =
18,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร =
2,000 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 100 คน
x 25 บาท x 2 มื้อ
= 5,000 บาท
การ Lean
management
-จัดอบรมบุคลากร -เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจเรื่อง lean
-เพื่อให้มกี ารนา
lean ไปใช้ใน
หน่วยงาน

การเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการ
เยี่ยมสารวจ

-มีการนา Lean สู่การ
ปฏิบัตใิ นการอบรม
-จานวนผลงาน Lean
อย่างน้อย 80% ของ
หน่วยงานที่ได้รับการ
อบรม

-ทุกหน่วยงาน

/

22,100 -ค่าวิทยากร 7 ชม.

งบ HRD

X1,200 บ.= 8,400 -Core FA
-ค่าที่พัก 700 บ. สนง.คุณภาพ
-ค่าพาหนะ7,500
บาท -ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
70 คน x 25 บ.x2
มื้อ = 3,500 บ.ค่าถ่ายเอกสาร=
2,000 รวมทั้งสิ้น
22,100 บาท

โครงการ

กิจกรรม

-จัดอบรม

การเยี่ยมให้
คาปรึกษาการ
พัฒนาคุณภาพ
-เยี่ยมให้
คาปรึกษาทีม
พัฒนาคุณภาพ

การวิเคราะห์ AE
(Adverse Event)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

-เพื่อให้คาปรึกษา
-จานวนทีมคุณภาพที่ -ทีม PCT และระบบ
ด้านการพัฒนาคุณภาพ เข้ารับการอบรมอย่าง สาคัญ
น้อยร้อยละ 80

- เยี่ยมให้คาปรึกษา - จานวนทีมคุณภาพที่ -ทีม PCT และระบบ
แก่ทีมพัฒนาคุณภาพ ได้รับการเยี่ยมปรึกษา สาคัญ
เพื่อเตรียมรับการ
อย่างน้อยร้อยละ 80
รับรองซ้า

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/
/

/

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

16,400 -ค่าวิทยากร 7 ชม. -Core FA
x 1,200 บ.T15x สนง.คุณภาพ
1 ครั้ง= 8,400 บ.
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 60 คน x
25 บ. x 2 มื้อ X 2
ครั้ง = 6,000 บ. ค่าถ่ายเอกสาร =
2,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 16,400 บาท

13,400 -ค่าตอบแทน
-Core FA
วิทยากร 7 ชม. x สนง.คุณภาพ
600 บ. x1 คน =
4,200 บ.
- ค่าที่พักวิทยากร
= 700 บาท
- ค่าพาหนะ
วิทยากร = 3,000
บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร =
2,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 13,400 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

-จัดอบรมบุคลากร -เพื่อให้บุคลากรที่ยงั
ไม่ผา่ นการอบรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ วิเคราะห์
AE (Adverse
Event)
-เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้มกี ารวิเคราะห์ AE
(Adverse Event)
ภายในหน่วยงานเป็น
ประจา

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
-ผู้เข้าร่วมอบรม
-ทุกหน่วยงาน
สามารถร่วมกัน
วิเคราะห์ตวั อย่างของ
AE ได้ อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด
-จานวนผลงานการ
วิเคราะห์ AE ของแต่
ละหน่วยงาน อย่างน้อย
ร้อยละ 60 ของ
หน่วยงานที่ได้รับการ
อบรม

- หน่วยงาน
และบุคลากร
สามารถ
วิเคราะห์ AE ได้
อย่าถูกต้อง และ
สม่าเสมอ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/
/ /
/
/ / /

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

3,500 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 60 คน x
25 บ. x 1 มื้อ x 2
วัน = 3,000 บ.
-ค่าถ่ายเอกสาร =
500 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,500
บาท

ผู้รับผิดชอบ

-Core FA
-สนง.คุณภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพ
บริหารความ
เสี่ยง

การประเมิน
คุณภาพการ
พยาบาลตาม
มาตรฐานการ
พยาบาลใน รพ.
ระดับองค์กร
ภายในหน่วยงาน
1)ประเมิน
คุณภาพบริการ
พยาบาลตาม
มาตรฐานจานวน
11 งาน

-เพื่อประเมิน
คุณภาพภายใน
หน่วยงานและพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
พยาบาล

1) ร้อยละของหอผู้ปุวย 11 งาน(28 หอ/งาน) ≥ 90 %
/งานที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
บริการพยาบาลตาม
เกณฑ์ระดับ 4 ขึ้นไป

/

/

/

/

1,960 ค่าถ่ายเอกสาร
อัญชลินทร์
28 ชุด x2ครั้งx35 วิภาพร
บาท = 1,960 บาท พัชรา

โครงการ

กิจกรรม

1)บริหาร
องค์กรพยาบาล
2)OPD
3)IPD
4)ICU
5)IC
6)ER
7)OR
8)LR
9)Anes
10)ANC
11)Counselling

-ประเมินตนเอง ประเมินไขว้หอ
ผู้ปุวยประเมิน
คุณภาพ
2)วิเคราะห์ผล
การการพยาบาลทั้ง
11งาน
3)รายงานผลการ
ประเมินให้แต่ละ
งานทราบและ
ดาเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อ
ยอดในแต่ละงาน
4)ประชุมการ
พัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลความ
มาตรฐานการ
พยาบาลใน
โรงพยาบาลระดับ
องค์กรภายใน

การประเมิน
คุณภาพการใช้
กระบวนการ
พยาบาลสู่การ
บันทึกการปฏิบัติ
ทางการพยาบาลใน
การดูแลผู้ปุวย
จาแนกตาม
ประเภทผู้ปุวย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/
/

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

900 - ค่าอาหารว่าง
ระเบียบ
และเครื่องดื่ม30 นันทสิริ
คน x25บาท =
สุกานดา
750 บาท
- ค่าชุดเอกสาร
ประกอบการอบรม
30 ชุด x 5 บาท
= 150 บาท รวม
ทั้งหมด 900 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ประเมินและ
ตรวจสอบการใช้
กระบวนการ
พยาบาลในงาน
อย่างต่อเนื่องในทุก
หอ/งาน
1.สุ่มตรวจเวช
ระเบียนโดย
1.1หัวหน้าหอ/งาน
1.2หัวหน้าหอ/
งานสอบแบบไขว้ทีม
1.3เวชระเบียน
โรงพยาบาลพิจติ ร
1.4ทีมของสนย.

1)เพื่อประเมินผล
ระบบการใช้
กระบวนการพยาบาล
ในการบันทึกการ
ปฏิบัตกิ ารพยาบาล

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
1)ร้อยละความสมบูรณ์ 11 งาน(28 หอ/งาน) ≥ 85%
ของการบันทึกทางการ
พยาบาล โดยหัวหน้าหอ
2)ร้อยละความสมบูรณ์
พยาบาล โดยเวช
ระเบียนของการบันทึก
ทางการ
3)ร้อยละความสมบูรณ์
ของการบันทึกทาง
ทางการพยาบาล โดย
สมย.

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/ /
/ / /
/ /
/
/ / / /

2)รวบรวมและ
วิเคราะห์ผล
ตรวจสอบคุณภาพ
การบันทึกทางการ
พยาบาลเพื่อ
เปรียบเทียบและ
รายงานแต่ละ
หน่วยงานทราบ
เพื่อการพัฒนา
ต่อเนื่อง

3)อบรม การ
บันทึก
ทางการพยาบาล
อย่างมีคุณภาพ

/

/

/

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

1,800 - ค่าอาหารว่าง
ฝุายการ
และเครื่องดื่ม 60 พยาบาล
คน x /25 บาท =
1,500 บาท
- ค่าชุดเอกสาร
ประกอบการอบรม
60 ชุด x 5 บาท =
300 บาท รวม
ทั้งหมด 1,800
บาท

โครงการ

กิจกรรม

4)ติดตาม
ประเมินผลการใช้
แบบฟอร์ม
บันทึกการให้ยา
และการใช้ kadex
5)การประเมินผล
การ
จาแนกประเภท
ผู้ปุวย
โดยกรรมการทีม
STD
และวิเคราะห์
ประเมิน
ผลพัฒนาต่อยอด

วัตถุประสงค์

2)เพื่อพัฒนาต่อยอด

4)ร้อยละของหอผู้ปุวย

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

≥ 80%

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

/

มาตรฐานการจาแนก /งานที่จาแนกประเภท
ประเภทผู้ปุวยที่มี

ผู้ปุวยได้ถกู ต้องครบถ้วน

ทิศทางเดียวกัน
-เพื่อปูองกันความเสี่ยง

6)อบรมการ
ทางการร้องเรียน
พัฒนาคุณภาพการ
บันทึกทางการ
พยาบาลทางด้าน
กฎหมาย
คุณภาพการบันทึก
สู่การปฏฺบัตดิ ว้ ย
Focus Charting

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

/

1,250 - ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 50
คน x 25 บาท =
1,250 บาท
9,400 1.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 50
คน x 120 บาท =
6,000บาท
2.ค่าตอบแทน
วิทยากร 1 คน X 4
ชม. X 600 บ. =
2,400 บ.
3.ค่าถ่ายเอกสาร
50 ชุด X 20 บ. =
1,000 บ.

ฝุายการ
พยาบาล

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

11. โครงการ
งานพัฒนาการ
จัดการดูแลอ
เนื่อง (HHC)
3.งาน
1)ติดตามการราย 1.เพื่อติดตามและปรับ 1).อัตราหอผู้ปุวย/
11 งาน
พัฒนาการจัด
การดูแลอเนื่อง งานข้อมูลตัวชึ้วดั
ปรุงการใช้ ระบบ COC งานใช้ระบบ COC
(28 หอ/งาน)
(HHC)
HHC
2)วิเคราะห์ผลและ 2.เพือ่ ติดตามและ
2) อัตราการส่งต่อ HHC
ในเขต อ.เมือง
พัฒนาปรับปรุงอย่าง ประเมินผลการดูแล 3).อัตราการ
Re-Admited ภายใน
28
ต่อเนื่องทุก 3เดือน ต่อเนื่องที่บ้าน
วันด้วยโรคเดิม
4) อัตราการฝึกทักษะ
ผู้ปุวย
12.โครงการ
งานเฝ้าระวัง
ติดตาม
อุบัตกิ ารณ์
ความปลอด
อุบัตกิ ารณ์
ความปลอดภัย
จากการ
ปฏิบัตกิ าร
พยาบาลตาม
มาตรฐานและ
สอดคล้องกับ
safety goal
รพ. (MR.TICS)

> 90%

/

/

/
/

> 90%
<2%

> 90%

/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

อรุณรัตน์

/

นิพภา

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

4.งานเฝูาระวัง 1)ติดตามและ
-เพื่อเฝูาระวังการเกิด
ติดตาม
ประเมิน
อุบัตกิ ารณ์
ผลการส่งข้อมูลทาง เหตุการณ์ไม่พึง
ความปลอด
ประสงค์จาก
ภัยจากการ
FTP NUR ของแต่ละ การปฏิบัตกิ าร
ปฏิบัตกิ าร
พยาบาลที่
พยาบาลตาม หน่วยงานภายใน สามารถปูองกันได้
มาตรฐาน
วันที่
และสอดคล้องกับ 5 ของเดือน

1.อัตราการเกิดแผล

safety goal รพ. 2)รายงานผลการ

เลือดดาอักเสบระดับ ≥3

(MR.TICS)

ประเมินและ
วิเคราะห์
อุบัตกิ ารณ์ที่เกิดใน
แต่
ร่วมกัน

ทุกหอผู้ปุวย/งาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
≤ 2ครั้ง/1,000 / /
/ / /
/ /
/
/ / / /
วันนอน

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

2.อ้ตราการเกิด
หลอดเลือดดาอักเสบ
ระดับ2
3.อ้ตราการเกิดหลอด

นพรัตน์
≤ 5ครั้ง/1,000
วันนอน

สุวชิ นีย์

/

4.อัตราการพลัดตกหก
ล้มระดับ1-4
5.อัตราการพลัดตกหก
ล้มระดับ5-9
6.อัตราการเกิดAdmin
error ระดับ1-2

≤ 2ครั้ง/1,000
วันนอน

/

ละเรื่องทุกระดับ
เพื่อจัด

7.อัตราการเกิดAdmin
error ระดับ3-4

≤ 5ครั้ง/1,000
วันนอน

ทาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา

8.อัตราการเกิดAdmin
error ระดับ5-9

3)อบรมแนวทางการ

9.อัตราการเกิดท่อ/สาย
ระบายเลื่อนหลุด
ระดับ1-4
10.อัตราการเกิดท่อ/
สายระบายเลื่อนหลุด
ระดับ5-9

ผู้รับผิดชอบ

ผ่องศรี

กดทับระดับ 2ขึ้นไป

≤ 5ครั้ง/1,000
วันนอน

พัฒนาการดูแลแผล
กดทับ

งบประมาณ
(บาท)

0
≤ 20ครั้ง/1,000
วันนอน

0

≤ 10ครั้ง/1,000
วันนอน

0

/

/

/

2,000 - ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
เงินบารุง
80 คน x 25 บาท
= 2,000 บาท
รวมทั้งหมด
2,000 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
11.อัตราการต่อท่อ/
สายระบายผิดระดับ1-4

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

≤ 5ครั้ง/1,000
วันนอน

12.อัตราการต่อท่อ/
สายระบายผิดระดับ5-9

0

13.โครงการ
ประเมิน
จริยธรรมและ
พฤติกรรมด้าน
จรรยาบรรณ
วิชาชีพพยาบาล

5.การประเมิน
จริยธรรมและ
พฤติกรรมด้าน
จรรยา
บรรณวิชาชีพ
พยาบาล

1)ประเมินพฤติกรรม -เพื่อประเมิน
พฤติกรรม
ด้านจริยธรรมและ ของพยาบาลต่อการมี
จรรยา
บรรณวิชาชีพ
จริยธรรมและจรรยา
พยาบาล
และประเมินความ พยาบาล

1)ร้อยละของผลการ

ทุกหอผู้ปุวย/งาน

≥ 80%

/

ทุกหอผู้ปุวย/งาน

≥ 80%

/

ประเมินด้านจริยธรรม
ทั่วไปและจริยธรรม
วิชาชีพ
2)ร้อยละของความ

พึงพอใจพฤติกรรม บรรณวิชาชีพทางการง พึงพอใจพฤติกรรมของ
พยาบาลโดย
ผู้รับบริการ
2)วิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการ
จัดเก็บและหา
แนวทาง

ต่อเนื่อ

1,600 1.ค่าถ่ายเอกสาร ปิตภิ ัสสร์
แบบ
เงินบารุง
สารวจพยาบาล
นฤมล
ด้านจริยธรรม
จานวน400ชุด x 1
บาท
เป็นเงิน 400 บาท
2..ค่าถ่ายเอกสาร
แบบ

พยาบาลโดยผู้รับบริการ
/

สารวจของ
ผู้รับบริการด้าน
พฤติกรรม
พยาบาลจานวน
600 ชุด x 1 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

แก้ไขโดยหัวหน้า
หอ/งาน
3)รายงานผล

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2)ร้อยละความพึงพอใจ

4) ติดตามผล
ประเมินความพึง
พอใจ
ผู้รับบริกาต่อ
บริการพยาบาลจาก
ปชส.
- ผู้ปุวยใน

งบประมาณ
(บาท)

/

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

เป็นเงิน 600 บาท

ผู้รับบริการต่อบริการ
พยาบาล

3.ค่าเข้าเล่ม 6x 100
บาท

- ผู้ปุวยใน

≥ 85%

/

/

เป็นเงิน 600 บาท

-ผู้ปุวยนอก

≥ 85%

/

/

รวมเป็นเงิน 1,600
บาท

-ผู้ปุวยนอก
5)วิเคราะห์ขอ้ มูล
และหาโอกาสพัฒนา

/
/

/
/

6)รายงานผล
14. โครงการ
สารวจความ
พึงพอใจผู้ป่วย
ใน-นอก

8,000 เงินบารุง

โครงการสารวจ สารวจความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลการ

อัตราความพึงพอใจ

ผู้ปุวยนอก

ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

ให้บริการผู้ปุวยนอก

ผู้ปุวยนอก

รพ.พิจติ ร

ผู้ปุวยใน-นอก

ผู้ปุวยนอก

ระยะเวลาการ

ไม่น้อยกว่า 85%

ใช้บริการการรับรู้
ข่าวสารของผู้ใช้
บริการ

อัตราความพึง
พอใจ
ของผู้รับบริการ

/

ผู้ปุวยนอก ไม่
น้อย
กว่าร้อยละ 85%

/

การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการผู้ปุวย
นอก

/

/

4,000 บาท

กิจกรรมผู้ปุวยนอก

เงินบารุง

ค่าถ่ายเอกสารชุด
ละ1บาท
X400ชุดX2ครั้ง
เท่ากับ 800 บาท
ค่าเก็บข้อมูลชุดละ
2บาท
x 400ชุดx2ครั้ง
เท่ากับ1,600บาท
ค่าบันทึกข้อมูลชุด
ละ

งาน
ประชาสัมพันธ์

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ผู้ปุวยในรพ.พิจติ ร

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

อย่างต่อเนื่อง
100%

1บาทx400ชุดx2
ครั้งเท่ากับ800บาท

เพื่อประเมินผล
การให้

ค่าวิเคราะข้อมูลชุด

บริการ

ละ1บาทx400ชุด
x2ครั้งเท่ากับ

สารวจความ

เพื่อประเมินผล

อัตราความพึงพอใจ

อัตราความพึง
พอใจ

พึงพอใจของผู้รับ

การให้บริการ

ผู้ปุวยใน

ของผู้รับบริการ

บริการผู้ปุวยใน

ผู้ปุวยในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 85%

ผู้ปุวยในไม่น้อย
กว่า

1บาทX400ชุดX2
ครั้งเท่ากับ800บาท

การใช้บริการการรับ
รู้ขา่ วสารของผู้

ร้อยละ 85%
การพัฒนา
คุณภาพ

ใช้บริการ

การให้บริการ
ผู้ปุวยนอก
อย่างต่อเนื่อง
100%

ค่าเก็บข้อมูลชุดละ
2บาทx400ชุดx2
ครั้งเท่ากับ1,600
บาท
ค่าบันทึกข้อมูลชุด
ละ
1บาทx400ชุดx2
ครั้งเท่ากับ800บาท

/

/

4,000 บาท

กิจกรรมผู้ปุวยใน

เงินบารุง

ค่าถ่ายเอกสารชุดละ

เพื่อประเมินผล
การให้

ค่าวิเคราะข้อมูลชุด

บริการ

ละ1บาทx400ชุด
x2ครั้งเท่ากับ
800บาท

ผู้รับผิดชอบ

งาน
ประชาสัมพันธ์

โครงการ

กิจกรรม

การจัดทาเว็บไซด์
รพ.เชิงรุก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

รวมเป็นเงิน4,000
บาท
รวม8,000 บาท
2500 - ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 50
คน x 25 บาท X 2
มื้อ = 2,500 บาท

เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร งานวิชาการ
และประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านคุณภาพ
บริการ

รวมเป็นเงิน

105,910

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน ........พัฒนาทรัพยากรบุคคล.......

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

32.โครงการพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ (HRD HRM HRP)
กิจกรรมการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
1.โครงการประชุมวิชาการ 66 ปีโรงพยาบาล
1.ประชุมวิชาการ 1.เพื่อพัฒนาบุคลากร -จานวนบุคลากรที่เข้า
2.การนาเสนอ
ให้มคี วามรู้ดา้ นวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ
ผลงานวิจยั
2.เพื่อสนับสนุนให้
-จานวนผลงานวิจยั ที่
3.นิทรรศการผลงาน บุคลากรได้นาเสนอ นาเสนอ
เด่นของหน่วยงาน ผลงานวิจยั /ผลงาน
ทุกกลุ่มภารกิจฯและ เด่นในหน่วยงาน
ศูนย์แพทย์โรงพยาบาล

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,294,275
419,390

1.บุคลากรรพ.พิจติ ร -บุคลากรได้รับ
2.บุคลากรสาธารณสุข ความรู้ดา้ นวิชาการ
ในจ.พิจติ รและเขต และเป็นเวทีนาเสนอ
บริการสุขภาพที่3
ผลงานวิจยั /
จานวน 500 คน
ผลงานเด่นให้
หน่วยงานอื่น
สามารถนาไป
ใช้ในการพัฒนา
งานได้

/

299,280
เงินบารุง

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

งาน HRD
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 500คน×25 บาท×2 มื้อ×2วัน

= 50,000 บาท

รองฯพรส.
ผอ.ศูนย์แพทย์
คกก.จัดงาน

2.ค่าอาหารกลางวันจานวน 500คน

×70บาท×1มือ้ ×2วัน
=70,000 บาท
3.ค่าวิทยากรจานวน8คน

=28800 บาท
4.ค่าเดินทางวิทยากร
จานวน 8คน=14480บาท
5.ค่าที่พักวิทยากร
จานวน 4คน×1,000บาท
=4,000 บาท
6.ค่าจัดบูธนิทรรศการ =30,000บาท
7.ค่าเงินรางวัล 3,000บาท
8.ค่าเอกสาร/หนังสือจานวน300
×325บาท 97500 บาท
11.ค่าตกแต่งสถานที่ =1,500 บาท

= 299,280 บาท

2.โครงการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและทันตแพทย์ประจาปี
3.โครงการรับ
แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะและ
ทันตแพทย์

ร่วมการจัดสรร
แพทย์ฯประจาปี

รับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะมาปฏิบัตงิ าน
ที่โรงพยาบาลพิจติ ร
เต็มอัตรา

ได้รับการจัดสรร
ครบตามจานวน

แพทย์ 2 คน
ทันตแพทย์ 2 คน
จนท 3 คน
รวม 7 คน

ได้รับการจัดสรร
ครบตามจานวน

/

/

/

27,460
เงินบารุง

1)ค่าที่พัก 7 คน
องค์กรแพทย์
-ค่าที่พักคู่วนั ละ
ปาจรีย์
1,700x2วันx3ห้อง
= 10,200 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประจาปี

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

-ค่าที่พักเดี่ยววัน
1,450x2วันx1ห้อง
=2900 บาท
2)ค่าเบี้ยเลี้ยง
8คนx240x3วัน
=5,760 บาท
3)น้ามัน2,800บาท
4)ค่าไวนิล 4 ชิ้น
800 บาท
6)ค่าจัดสถานที่
5,000 บาท
รวม 27,640 บ.

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริการศูนย์พึ่งได้
4.พัฒนาศักย
ภาพบุคลากร
และระบบบริ
การศูนย์พึ่งได้

ดาเนินการเฝูาระวัง
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ในเด็ก สตรีและ
ครอบครัว

เพื่อกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการดูแลและ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการให้บริการ

จัดประชุม/อบรม
จานวน 2 ครั้ง

บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเครือ
ข่ายการให้บริการ
ในระดับอาเภอ

บุคลากรที่เกี่ยว
ข้องได้รับการ
พัฒนาทักษะ
และองค์ความรู้
สามารถปฎิบัติ
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

/

1.สถานประกอบ
การเกิดองค์ความ
รู้เรื่องของความ
ปลอดภัยในการ
ทางาน
2.สถานประกอบ
การสามารถนา
องค์ความรู้ที่ได้ไป

24,400
งบ GF
จาก สานัก
บริหารการ
สาธารณสุข

-ค่าวัสดุ
- ค่าอาหาร/
เครื่องดื่ม
- ค่าวิทยากร

ฝุายสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ :

4.โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข
โครงการสถาน 1.ให้ความรู้ แนะนาใน1.สถานประกอบการที่เข้1า.จานวนสถาน
สถานประกอบการ
ประกอบการ หัวข้อ สถานประกอบการ
ร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์ต.ในเมือง เข้าร่วม
ต.ในเมือง จานวน
ปลอดโรค ปลอดภัยปลอดโรค ปลอดภัย การประเมิน
โครงการฯ อย่างน้อย 2 แห่ง
กายใจ เป็นสุข กายใจ เป็นสุข
2 แห่ง
2.จัด Work shop
พนักงานจานวน 55 คน
กิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย

/

/

จะดาเนินโครงการต่อเมื่อได้รับการจัดสรรโอน
เงินบารุง
อาชีว
6,600
-ค่าอาหารว่างและ อาชีว
(งบคลินิกโรค เครื่องดื่ม (เช้า) ใน เวชกรรม
จากการทางาน) การประชุม/อบรม
คนละ 120 บาท
จานวน 55 คน
รวมเป็นเงิน
120 x 55 =
6,600 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

ใช้ในการปรับปรุง
สถานประกอบการ
ของตนได้

5. โครงการจัดประชุมเครือข่าย ปกส. รพ.พิจิตร รพช./สอ./สสอ.
6. จัดประชุม
เครือข่าย ปกส.
รพ.พิจติ ร รพช./
สอ./สสอ.

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ - การจัดประชุม
งานประกันสังคมของ ตามกาหนด
รพช./สอ./สสอ.
ได้รับทราบความ
เปลี่ยนแปลงในขั้นตอน
การเรียกเก็บ

จนท.
รพ.พิจติ ร/รพช./
สอ./ สสจ.
150 คน
2 ครั้ง/
ปี

จนท.
รพ.พิจติ ร/รพช./
สอ./ สสจ.
มีความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

/

จนท.
รพ.พิจติ ร
70 คน

จนท.
รพ.พิจติ ร
เข้าร่วมประชุม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

23,000
งบ ปกส.
พัฒนา รพ.
5%

- ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน 150 คน
คนละ120บาท
เป็นเงิน 18,000
- ค่าจัดทาเอกสาร
5,000 บาท

ศูนย์ประกันฯ

6. โครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.พิจิตร
7. จัดประชุม
เจ้าหน้าที่
รพ.พิจติ ร

เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทาความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพิจติ ร

- การประชุม
ตามกาหนด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

31,900
งบ ปกส.
พัฒนา รพ.
5%

ศูนย์ประกันฯ
- ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม อาหาร
- กลางวัน 70*50*2 =7,000
- ค่าถ่ายเอกสาร 70*30 =2,100
- ค่าวิทยากร 4,200*2 =8,400
- ค่าที่พัก 1,200*2=2,400

2,250
เงินบารุง

ค่าอาหารว่างและ
เวชนิทัศน์
เครื่องดื่ม 15 คน X
พรส.
25 บาท X 4 มื้อ = 1500
ค่าเอกสารประกอบการอมรม
15 X 50 บาท = 750
ทั้งสิ้น 2,550 บาท

2,250
เงินบารุง

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม15 คน X

7. โครงการอบรม Program กราฟิกตัดต่อวีดีโอย่างง่าย
1. อบรม
อบรมร
Program กรา- เชิงปฏิบัตกิ าร
ฟิกตัดต่อวีดโี อ
อย่างง่าย

เพื่อพัฒนาการใช้
เจ้าหน้าที่ รพ.พิจติ ร
โปรแกรมให้เข้ากับ จานวน 15 คน
การนาเสนองานแบบ
ใหม่และรองรับการพัฒนาต่อยอด
การใช้งานในเรื่อง การทา
สื่อต่างๆให้ผู้รับบริการเข้าใจได้
ง่ายและน่าสนใจ

เม.ย -พ.ค.
2 วัน

เพื่อพัฒนาการใช้
โปรแกรมให้เข้ากับ
จนท.

พ.ค.-ส.ค.
2 วัน

เพื่อเสริมสร้างความ
รู้และความสามารถ

8. โครงการอบรมโปรแกรมExcell
2. อบรม
อบรมเชิง
โปรแกรมExcell เชิงปฏิบัตกิ าร

1.เพื่อเสริมสร้างความ เจ้าหน้าที่ รพ.พิจติ ร
รู้และความสามารถ จานวน 15 คน

/

/

/

/

เวชนิทัศน์
พรส.

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ของเจ้าหน้าที่รพ.พิจติ ร
2. เพื่อให้สามารถนาไปใช้ใน
การการนาเสนอผลงานต่างๆได้

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ของเจ้าหน้าที่
รพ.พิจติ ร

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

25 บาท X 4 มื้อ = 1500
ค่าเอกสารประกอบการอมรม
15 X 50 บาท = 750
ทั้งสิ้น 2,550 บาท

9.อบรมการผลิตงานนาเสนอให้สวยงามโดยใช้โปรแกรม
3. อบรมการ
อบรมเชิง
ผลิตงานนาเสนอ เชิงปฏิบัตกิ าร
ให้สวยงาม
โดยใช้โปรแกรม
PowerPoint

1.เพื่อเสริมสร้างความ เจ้าหน้าที่ รพ.พิจติ ร
เจ้าหน้าที่รพ.พิจติ ร จานวน 15 คน
รู้และความสามารถให้
สามารถผลิตงานนาเสนอ

พ.ค.-ส.ค.
2 วัน

/

เพื่อเสริมสร้างความ
รู้และความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่
รพ.พิจติ ร

/

/

/

/

2,250
เงินบารุง

ให้สวยงาม
2. เพือ่ นาไปใช้ในการทางาน

ค่าอาหารว่างและ
เวชนิทัศน์
เครื่องดื่ม15 คน X
พรส.
25 บาท X 4 มื้อ = 1500
ค่าเอกสารประกอบการอมรม
15 X 50 บาท = 750
ทั้งสิ้น 2,550 บาท

นาเสนอผลงานต่างๆได้
กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคคลากรตามแผน
HRD โรงพยาบาล
พิจติ ร

246,933

งาน HRD

การอบรม
ภายในรพ.
1.การปูองกัน
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ระงับอัคคีภัยและ เข้าใจและมีความรู้
การช่วยชีวิต
หลักการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยตาม
มาตรฐานสากล
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถช่วยชีวิต
และเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยได้อย่างถูกวิธี

-อบรมเชิงปฏิบัติการ -จนท.ใหม่รพ.
-จานวนผู้เข้า
1.อบรมให้ความรู้การ พิจิตรและทีม ERT รับการอบรม
ปูองกันและระงับ
จานวน 120 คน
≥80%
อัคคีภัยเบื้องต้น
2.ภาคปฏิบัติจาก
วิทยากรและทีมERT
รพ.พิจิตร

/

33,580

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม120 คน x 25
บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
เป็นเงิน 12,000 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร
1 คน x 1,200 บาท x
7 ชม. X 2 วันเป็นเงิน
16,800 บาท
-ค่าเดินทางวิทยากร
(น้ามันเชื้อเพลิง)

คกก.
อัคคีภัย/
ฝุายบริหาร

โครงการ

กิจกรรม

2.เทคนิคการ
ประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

-เพื่อพัฒนาทักษะ -อบรม
ใหม่ ๆ ในด้าน
อุปกรณ์ประหยัด
พลังงานและสร้าง
จิตสานึกการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน
-เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมเข้าใจใน
หลักปฏิบัติการลด
ใช้พลังงานสามารถ
นาไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ได้
ทั้งที่บ้านและที่
ทางาน

-จนท.รพ.พิจิตร
และทีม
คณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน
จานวน 100 คน

-จานวนผู้เข้า
อบรม ≥80%

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

17,152

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

-ค่าอาหารว่างและ ฝุายบริหาร/
เครื่องดื่ม100 คน x งานซ่อม
25 x 2 มื้อ x 1 บารุง
วัน เป็นเงิน 5,000
บาท -ค่าตอบแทน
วิทยากร1 คน x 7
ชม. x 1,200 บาท
เป็นเงิน 8,400 บาท
-ค่าเดินทาง
วิทยากร(น้ามัน
เชื้อเพลิง)344 กม.
x 4 บาท x 2 เที่ยว
(ไป-กลับ)
เป็นเงิน 2,752
บาท
-ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม
100 ชุด x 10 บาท
เป็นเงิน 1,000
บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
17,152 บาท

โครงการ

กิจกรรม

3.ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่รพ.
พิจิตร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

-เพื่อให้บุคลากร
-อบรมเชิงปฏิบัติการ
ได้รับความรู้มีทักษะ
ก่อนการปฏิบัติงาน
และทราบถึง
วัฒนธรรมองค์กร

-จนท.รพ.พิจิตร
และทีมพี่เลี้ยง
จานวน 140 คน
และหน.กลุ่มงาน/
ฝุาย/งาน/หอ
จานวน 25 คน

-ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ปฐมนิเทศ
≥80%

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

49,835

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

-ค่าอาหารว่าง พรส.
และเครื่องดื่ม140
คน x 25 บาท x
2 มื้อ x 2 วัน
เป็นเงิน 14,000
บาท -ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับหน.กลุ่ม
งาน/ฝุาย/งาน/
หอ25 คน x 25
บาท x 1 มื้อ เป็น
เงิน 625 บาท

-ค่าอาหารเย็น140
คน x 100 บาท x
1 มื้อ x 1 วัน เป็น
เงิน 14,000 บาท
-ค่าเอกสารคู่มอื
130 เล่ม x 0.60
บาท x 10 แผ่น
เป็นเงิน 780 บาท
-ค่าวัสดุอปุ กรณ์
1.ปากกาเคมี 24
ด้าม x 15 บาท
เป็นเงิน 360 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

4.อบรมธรรมะกับ -เพื่อให้บุคลากรมี -อบรม
ค่านิยม MOPH-T ความรูด้ ้านคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ควบคู่
กับค่านิยม
(MOPH-T) ของ
องค์กรได้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

-จนท.รพ.พิจิตร
จานวน 100 คน

-จานวนผู้เข้า
รับการอบรม
≥80%

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

20600

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

-ค่าอาหารว่าง ชมรม
และเครื่องดื่ม100 จริยธรรม
คน x 25 บาท x
2 มื้อ x 1 วัน
เป็นเงิน 5,000
บาท
-ค่าตอบแทน
วิทยากร1 คน x
1,200 บาท x 7
ชม. x 1 วัน เป็น
เงิน 8,400 บาท
-ค่าพาหนะ
วิทยากรโดย
เครื่องบิน(ไปกลับ)1 คน x
3,000 บาท x 2
เที่ยว เป็นเงิน
6,000 บาท -ค่า
รถโดยสารประจา
ทางจากที่พักถึง
สนามบิน
1 คน x 200 บาท
x 2 เที่ยว เป็นเงิน
400 บาท
-ค่าที่พักวิทยากร1
ห้อง x 800 บาท x
1 คืน เป็นเงิน 800
บาท รวมเงินทั้งสิ้น
20,600 บาท

โครงการ

กิจกรรม

5.โครงการพัฒนา
งานวิจัย R2R
(ขยายโครงการ
จากปี 2560)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ -อบรม
จัดทา โครงการวิจัย
ได้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์

6.โครงการ Lean -เพื่อให้บุคลากร
management เข้าใจเรื่องlean
-เพื่อให้มีการนา
lean ไปใช้ใน
หน่วยงาน

-อบรม

-เจ้าหน้าที่รพ.
-จานวนผล
พิจิตรจานวน 35 คน งานวิจัยที่
สาเร็จเป็น
รูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์

-จนท.รพ.พิจิตร
ทุกหน่วยงาน
จานวน 70 คน

-มีการนา
lean สู่การ
ปฏิบัติใน การ
อบรม -จานวน
ผล งานlean
อย่างน้อย
80% ของ
หน่วยงานที่ได้
รับการอบรม

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19764
/
/

/

22100

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

1.ค่าอาหารว่างและ คณะกรรมกา
เครื่องดื่ม35 คน x รวิจัย
25 บาท x 2 มื้อX3
วัน =10,500 บ.
2.ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงวิทยากร
858 กม.X4 บ.X 2
เที่ยว = 6,864 บ.
3.ค่าที่พักวิทยากร
1 คืน 800 บ.

-ค่าอาหารว่าง -Core FA
และเครื่องดื่ม70 -สนง.
คน x 25 บาท x คุณภาพ
2 มื้อ เป็นเงิน
3,500 บาท
-ค่าตอบแทน
วิทยากร
1 คน x 7 ชม. x
1,200 บาท เป็น
เงิน 8,400 บาท ค่าที่พักวิทยากร
เป็นเงิน 700 บาท
-ค่าพาหนะ
วิทยากร เป็นเงิน
7,500 บาท

โครงการ

กิจกรรม

7.การให้ความรู้
การบันทึก การ
สรุปและการให้
รหัสโรคสาหรับ
โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

-เพื่อเพิ่มศักยภาพ -อบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบันทึก
เวชระเบียนการสรุป
การวินิจฉัย และ
การให้รหัสโรค/
หัตถการที่ถูกต้อง
และครบถ้วน

-แพทย์/
พยาบาลจพ.เวช
สถิติและทีมผู้จัด
จานวน 60 คน

-จานวนผู้เข้า
อบรม>80%

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

21752

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

-ค่าถ่ายเอกสาร
เป็นเงิน 2,000
บาท รวมเงิน
ทั้งสิ้น 22,100
บาท
-ค่าอาหารว่าง งานเวช
และเครื่องดื่ม60 ระเบียน
คน x 25 บาท x และสถิติ
2 มื้อ x 2 วัน เป็น
เงิน 6,000 บาท
-ค่าที่พักวิทยากร
1 คน x 2 คืน x
800 บาท เป็นเงิน
1,600 บาท
-ค่าเดินทาง
วิทยากร (กรุงเทพ
- พิจิตร)

1 คน x 4 บาท x
344 กม. x 2
เที่ยว เป็นเงิน
2,752 บาท-ค่า
เอกสาร
ประกอบการอบรม
รวมเงินทั้งสิ้น
13,352 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8. โครงการ
รณรงค์การทา
ความ สะอาดมือ
และการปูองกัน
การ แพร่กระจาย
เชื้อดื้อยา

-เพื่อให้บุคลากร/
ผู้รับบริการ
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทาความสะอาด
มือและ ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน
-ส่งเสริมเจ้าหน้าที่
และผู้ รับบริการให้
มีความตระหนัก
และสามารถดูแล
ผู้ปุวยเชื้อ ดื้อยาได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

-สารวจจุดที่ควรมี
alcohol hand rubs
เช่น จุดที่ scan นิ้ว
มือหน้าลิฟท์
-ประเมินความพร้อม
ของอุปกรณ์ส่งเสริม
การทาความสะอาด
มือ เช่น อ่างล้างมือ
ก๊อกที่ปิด-เปิดด้วย

-จุด scan นิ้วมือ
และหน้าลิฟท์ ทุกชั้น
-หอผู้ปุวย/งาน
และหน่วยงาน
บริการอื่น ๆ ที่มี ผู้
มารับบริการ

-จานวน
alcohol hand
rubs ที่จัด
วางให้ ≥10 จุด
-จานวน
หน่วยงานที่มี
ความพร้อม
≥90%

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

5000

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

-ค่าอาหารว่าง คณะกรรมกา
และเครื่องดื่ม200 รICC/งาน IC
คน x 25 บาท
เป็นเงิน 5,000
บาท(การบรรยาย
วิชาการและการ
เปิดงานรณรงค์)
รวมเงินทั้งสิ้น
5,000 บาท
-ของบสนับสนุน

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

และการแพร่กระ ศอก/เท้า น้ายาล้าง
จ่ายเชื้อโรค ที่ดื้อต่อ มือและผ้าเช็ดมือ -จัด
ยาต้านจุลชีพลดลง งานวันรณรงค์วันล้าง
มือ/เชื้อดื้อยา บรรยาย
-เยี่ยมหอผู้ปุวย/งาน
เพื่อให้กาลังใจและให้
ข้อแนะนา พร้อมทั้ง
ทดสอบประสิทธิภาพ
การทาความสะอาด
มือ -การมอบรางวัล
ให้หน่วยงานที่มีการ
ปฏิบัติการทาความ
สะอาดมือยอดเยี่ยม

9.การช่วยฟื้นคืน -เพื่อพัฒนา
ชีพขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพจนท.ใน
(BLS)
การทา CPR ขั้น
พื้นฐาน

-เจ้าหน้าที่ที่
-จานวนผู้เข้า
เกี่ยวข้องกับการ
อบรม
ดูแลผู้ปุวยจานวน -จานวนหน่วย
200 คน
-ภายใน/หน้า ลิฟท์

-จัดทาโปสเตอร์
และหน่วยงานต่าง ๆ
กระตุ้นเรื่องการ
ปูองกันเชื้อดื้อยา
-อบรมเชิงปฏิบัติการ -NA/คนงานจานวน
250 คนจัดครึ่งวัน
x 3 ครั้ง

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

/

งานที่เผยแพร่

-ผู้เข้าร่วม
ประชุมฝึก
ปฏิบัติผ่าน
≥95%

/

6250

-ค่าอาหารว่าง HRDกลุ่มการ
และเครื่องดื่ม250
คน x 25 บาท
เป็นเงิน 5,000
บาทรวมเงินทั้งสิ้น
6,250 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

10.การช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นสูง
(ACLS)
-แพทย์
-พยาบาล
-พนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้
-คนงาน

-เพื่อพัฒนา
-ลงประเมินการ
ศักยภาพจนท.ในทีม ปฏิบัติในหน่วยงาน
CPR ในการช่วย
ฟื้นคืนชีพ

-จานวน 8
หน่วยงาน
-ortho 2
-ER (เด็ก+ผู้ใหญ่)
-NS
-กุมารเวชกรรม
-พิเศษเฉลิม 2

-ทีม CPR
สามารถ
ปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพได้
อย่างถูกต้อง
≥90%

11.การใช้เลือด
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ -อบรมจานวน 1 วัน
เข้าใจขั้นตอนและ
วิธีการ/ชนิด ของ
เลือดที่จะใช้กับผู้ปุวย

-ผู้ปุวยหนัก
-ศัลยกรรม
-แพทย์
-พยาบาล
-เจ้าหน้าที่ Lab
และผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 80 คน

-ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมอบรม
≥80% ของ
กลุ่มเปูาหมาย

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

/

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

2500

-ค่าอาหารว่าง HRDกลุ่มการ
และเครื่องดื่ม100
คน x 25 บาท
เป็นเงิน 2,500
บาทรวมเงินทั้งสิ้น
2,500 บาท

15900

-ค่าอาหารว่าง เจ้าหน้าที่
และเครื่องดื่ม80 ธนาคารเลือด
คน x 25 บาท x
2 มื้อ เป็นเงิน
4,000 บาท
-ค่าตอบแทน
วิทยากร1 คน x
600 บาท x 7
ชม. เป็นเงิน
4,200 บาท -ค่า
พาหนะเดินทาง
วิทยากร3,500
บาท x 2 เที่ยว
(ไป-กลับ) เป็นเงิน
7,000 บาท
-ค่าที่พักวิทยากร
1 คน x 700 บาท
x 1 คืน เป็นเงิน
700 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
15,900 บาท

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

12.พฤติกรรม
-เพื่อแลกเปลี่ยน
บริการที่ดี (ESB) เรียนรู้ถึงพฤติกรรม
ที่ดีที่ควรปฏิบัติ

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

-อบรม

กลุ่มที่ 1 ผู้ช่วย
-จานวนผู้เข้า
พยาบาล/ผู้ช่วย
อบรม
เหลือคนไข้/คนงาน
จานวน 3 รุ่นๆละ
100 คน (รุ่นละครึ่ง
วัน)รวม 300 คน
กลุ่มที่ 2 จนท.ด่าน
หน้า/เช่น
ประชาสัมพันธ์/ศูนย์
เปล/เวชระเบียน/
ศูนย์ประกัน/OPD/
ห้องยา OPD/
การเงิน/
Lab/ER/X-ray

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/

/

32500

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1
พรส./HRD
-ค่าอาหารว่าง กลุ่มการ
และเครื่องดื่ม
100 คน x 25
บาท x 1 มื้อ x 3
รุ่นเป็นเงิน 7,500
บาท
กลุ่มที่ 2,3
-ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม100
คน x 25 บาท x
2 มื้อ x 5 รุ่น
เป็นเงิน 25,000
บาทรวมเงินทั้งสิ้น
32,500 บาท

กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการด่านหลัง
จานวน 5 รุ่นๆละ80
คน รวม 400 คน

กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากร (การส่ง
บุคลากรอบรม
ภายนอก รพ.)

4,753,067

งาน HRD

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

275,000
กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากร (ตามงบ
Service Plan)
กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก รพ.พิจติ ร
กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัตกิ ารด้าน
Medical
Education
สาหรับอาจารย์
แพทย์เชิญวิทยากร
มาจัดอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารโดยมี
วิทยากรมาอบรม

1,599,885

พัฒนาทักษะความรู้
อาจารย์แพทย์ดา้ น
การเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์
(refresher course)

รวม 80 คน(อาจารย์ อาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยง อาจารย์แพทย์
58 คน/แพทย์พี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุม ร้อย ได้ความรู้ดา้ น
16 คน จนท.ผู้จดั 6 คน) ละ 100
การเรียนการ
สอนนักศึกษา
แพทย์

√

√

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ
งาน HRD

ศูนย์
แพทยศาสตร์
ศึกษา

11,200 ค่าอาหาร 2,000
มะลิวลั ย์
(80 คนx 25 บ.)
(บูรณาการ
ค่าวิทยากรเอกชน
กับประชุม
3,600 ( 1200 บ. x วิชาการ 66
3ชม.) ค่าที่พัก
ปี รพ.พจ.)
600 (600 บ. x 1
คืน) ค่าเดินทาง
5,000

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
√
√
มีระบบการ
73,290 ค่าที่พัก = 30,000
มะลิวลั ย์
ทางาน/บริหาร
(2400x1คนx2คืน,
จัดการในศูนย์
900x14คนx2คืน)
แพทย์ที่มี
ค่าเบี้ยเลี้ยง =
ประสิทธิภาพ
10,890 (270x1คน
อย่างน้อย 1
x3วัน, 240x14 คน
เรื่อง
x3 วัน) ค่าเดินทาง
30,000 (จ้างเหมา
รถตุ้ 2 คัน
x5,000x3 วัน)(ค่า
ของที่ระลึก=
2,400( 1,200บ.x2
แห่ง)

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาการ
อาจารย์แพทย์
ศึกษาดูงานศูนย์
แพทย์ที่มศี ักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการที่มคี ุณภาพ
เพื่อเอื้อต่อการ
เรียนการสอนนสพ.

แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
ด้านการบริหาร
จัดการที่มคี ุณภาพ
เพื่อเอื้อต่อการเรียน
การสอนนสพ.

รวม 15 คน(อาจารย์ 5 15 คน
คน จนท.ศูนย์แพทย์
10 คน)

อบรมหลักสูตร
Exploratory
courses in
Medical
Education for
Rookie อาจารย์
แพทย์เข้ารับการ
อบรม

รับและแต่งตั้ง
อาจารย์แพทย์ใหม่

จานวนอาจารย์แพทย์
ใหม่เพิ่ม 11 คน

100%

อาจารย์แพทย์
ได้รับความรู้ทาง
แพทยศาสตร์

√

√

√

166,540 ค่าที่พัก=95,700 พัฒนาอาจารย์
(1,450บ.x11คน
x6คืน) ค่าเบี้ยเลี้ยง
=15,840 (240บ.
x11คนx6วัน) ค่า
เดินทาง = 55,000
(5,000บ.x11คน)

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
√
√
√
เพื่อให้ครูแพทย์
95,830 ค่าที่พัก=50,750
มีความรู้ดา้ น
(1,450บ.x5วันx7
การแพทย์ใน
ครั้ง) ค่าเบี้ย
ระดับที่สามารถ
เลี้ยง=10,080
จัดระบบการ
(240บ.x6วันx7
เรียนการสอน
ครั้ง) ค่าเดินทาง=
และการ
35,000 (5,000บ.
ถ่ายทอดความรู้
x7ครั้ง)
ด้าน
แพทยศาสตร
ศึกษาแก่ครู
แพทย์และ
บุคลากรอื่นๆได้

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

กิจกรรมการ
พัฒนาอาจารย์
หลักสูตร ECME
อาจารย์เข้ารับ
อบรมตามหลักสูตร

เพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์แพทย์ได้รับ
แพทย์ให้มคี วามรู้ดา้ น ประกาศนียบัตร
การแพทย์ในระดับที่
สามารถจัดระบบการ
เรียนการสอนและ
การถ่ายทอดความรู้
ด้านแพทยศาสตร
ศึกษาแก่ครูแพทย์
และบุคลากรอื่นๆได้

อาจารย์ 1 ท่าน

กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพนิสติ ตรวจ
สุขภาพประจาปี

เป็นการตรวจสุขภาพ ร้อยละของนิสติ ได้รับ
นิสติ
การตรวจตามแผน

ร้อยละ 100

กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษา
"โครงการผลิต
แพทย์เพื่อชาว
ชนบท"CPRID
2017"

เพื่อให้นิสติ แพทย์นา มีผลงานไปนาเสนอใน
ผลงานเด่นของศูนย์ ทีป่ ระชุม1ผลงาน
แพทย์ไปนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นา
ความรู้กลับมาใช้
ประโยชน์

9 คน(อาจารย์4/นิสติ นิสติ แพทย์นา
2/จนท.2/พขร1)
ผลงานเด่นของ
ศูนย์แพทย์ไป
นาเสนอและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นา
ความรู้กลับมา
ใช้ประโยชน์

เป็นการเฝ้าระวัง
เพื่อให้นสพ. มี
สุขภาพที่ดี

P

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ
มะลิวลั ย์

20,000 ค่าตรวจ Lab,
X-ray ,ค่าบริการ
แพทย์

มะลิวลั ย์

62,560 ค่าที่พัก=28,800
(2,400บ.x1คนx3
คืน , 900บ.x8คน
x3คืน) ค่าเบี้ย
เลี้ยง=8,760
(270บ.x1คนx4วัน
, 240บ.x8คนx4
วัน) ค่าเดินทาง=
10,000
ค่าลงทะเบียน=
15,000 (2,500บ.
x6คน)

มะลิวลั ย์

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
√
√
√
อาจารย์แพทย์ได้
500,000 ค่าปูายไวนิล, ค่าที่
เรียนรู้ทาง
พัก, ค่าเดินทาง,
วิชาการและนา
ค่าลงทะเบียน, ค่า
ความรู้มา
เบี้ยเลี้ยง, ค่าวีซ่า
เผยแพร่
ปรับปรุงการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

กิจกรรมการ AMEE
ประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษา
นานาชาติอาจารย์
แพทย์ทาวิจยั Med
Ed เพื่อรับการ
คัดเลือกไปนาเสนอ
ต่อที่ประชุมAMEE

เพื่อให้อาจารย์แพทย์ ผลงานนาเสนอต่อที่
ได้เรียนรู้ทางวิชาการ ประชุม 1 ผลงาน
และนาความรู้มา
เผยแพร่ปรับปรุงการ
เรียนการสอน

อาจารย์ 1 ผลงาน

การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร
Peripheral nerve
block
1.การบรรยาย
2.Hand on
workshop

1.เพื่อให้นิสติ แพทย์, จานวนผู้เข้าร่วม
วิสญ
ั ญีแพทย์ เรียนรู้ โครงการ 80 % (72คน)
การทา PNBs
2.
เพื่อให้นิสติ แพทย์
วิสญ
ั ญีแพทย์
พยาบาลห้องผ่าตัด
ดูแลผู้ป่วยที่ทาให้
PNBs

รวม 90 คน(นสพ.ปี
5-6 30 คน
พยาบาลจานวน 60
คน.)

1.ผู้เข้าฝึกอบรม
ได้เรียนรู้
หลักการขั้น
พื้นฐานการใน
การทา PNBs
โดยการใช้
nerve
2.ผู้เข้าฝึกอบรม
ได้เรียนรู้และ
เข้าใจวิธกี าร
ดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับให้ยาระงับ
ความรู้สกึ แบบ
PNBs

P

ผู้รับผิดชอบ
มะลิวลั ย์

25,400 ค่าวิทยากร (2 คน พ.สตบงกช /
x 600 บ. x 7.5
ปรียาภรณ์
ชม. x 2 วัน) =
18,000 บาท ค่าที่
พักวิทยากร (600บ.
x 2 วัน x 2 คน) =
2,400 บาท ค่า
เดินทางวิทยากร =
5,000 บาท รวม
เป็นเงิน 25,400
บาท

โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา
ประจาปีการศึกษา
ประชุมเพื่อ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ทุก
องค์ประกอบของ
ภาควิชา
2. เพื่อให้ภาควิชา
ทราบผลการ
ดาเนินงานตัวบ่งชี้ทุก
องค์ประกอบ
3. เพื่อพัฒนางาน
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของศูนย์
แพทยศาสตร์ฯมี
คุณภาพและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้
ได้มาตรฐานตามสากล
4. เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
ต่อไป

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
ผลการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์ (TQA ต้องมาก
ว่าหรือเท่ากับ 4.8 เต็ม
5 ,)

30 คน (อาจารย์
ประจาภาควิชาหรือ
ตัวแทน 20 ท่าน
จนท.ผรช.รายวิชา
10คน)
2. นักวิชาการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบรายวิชา
จานวน 10 ท่าน
รวม 30 ท่าน

กิจกรรมการหอพัก เพื่อให้นสพ.มีที่พักที่ ผลสารวจความพึง
55 คน (กรรมการ
ทัศนารมย์การตรวจ สะอาด เรียบร้อย น่า พอใจของนสพ. และไม่ ประกวดหอพัก 5
เยี่ยมและพัฒนา อยูอ่ าศัย
มีขอ้ ร้องเรียน
นสพ.45 จนท.5)
หอพักนสพ. และ
ประกวดห้องพักน่า
อยู่

มีผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

นสพ.มีที่พักที่
สะอาด
เรียบร้อย น่าอยู่
ไม่พบข้อ
ร้องเรียนเรื่อง
หอพัก

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
7,200 ค่าอาหรกลางวัน
และเบรค2มื้อ
7,200 (120บ.x30
คนx2วัน)

P

P

3,875 ค่าอาหารว่าง
1,375 บ.(55 คน
x25บ.) ค่าวัสดุ
2,500 บ.

ผู้รับผิดชอบ
ปรียาภรณ์

สุภาภรณ์

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

กิจกรรมการ
ปัจฉิมนิเทศ
ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

เพื่อเตรียมนสพ.ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม
ก้าวสู่การเป็นแพทย์
อย่างภาคภูมิ

รวม 120คน
นสพ.เข้าร่วม
(อาจารย์55/นิสติ 45/ กิจกรรม
จนท.20)
โครงการ ร้อยละ
100

กิจกรรมการ
อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเรือ่ ง
การส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อ
วิชาชีพแพทย์
ประจาปี
การศึกษา 2561
ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

เพื่อสร้างจิตสานึกให้
นสพ.มีคุณธรรม
จริยธรรม และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนสพ.แต่ละ
ชั้นปี

รวม 65 คน (อาจารย์ ร้อยละ 100
และจนท.ผู้จดั 20 /
นิสติ 45)

กิจกรรมนิสติ พบ
อาจารย์แพทย์
ประชุมพบปะ
ระหว่างอาจารย์
แพทย์ที่ปรึกษา
และนสพ.

เพื่อให้นสพ.ได้พบกับ นสพ.เข้าร่วมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประชุมทุกคน

นสพ.ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัตกิ ารฯทุกคน

80 คน (อาจารย์
นสพ.และ
แพทย์25 นสพ.45 ผู้ อาจารย์ที่
จัด10)
ปรึกษาได้รู้จกั
กัน และมี
สัมพันธภาพที่ดี

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
49,800 ค่าวิทยากร 8,400บ.

(1200 บาทx1คนx7
ชม) ค่าที่พักวิทยากร
600บ. ค่าเดินทาง
วิทยากร 4,000 บ. ค่า
วัสดุ 5,000 บ.
ค่าอาหาร 28,800(240
บ.x.120คน) ค่าทา
หนังสือคู่มือหมอใหม่
3,000 (200บx15)

P

P

สุภาภรณ์

365,300 ค่าวิทยากร (1,200 บ.

สุภาภรณ์

10,600 ค่าอาหารกลางวัน
และค่าอาหารว่าง1
มื้อ 7,600 (95บ.
x80คน) ค่าวัสดุ
3,000บ.

สุภาภรณ์

x 7 ชม. x 2 วัน) =
16,800 บาท ค่าที่พัก
(65 คน x 900 บ. x 2
วัน) = 117,000 บาท
ค่าอาหาร (700 บ. x
65 คน x 3 วัน)=
136,500 บาท ค่าจ้าง
เหมารถบัสพร้อมน้ามัน
เชื้อเพลิง (15,000 บ. x
3 วัน x 2 คัน)=
90,000 บาท ค่า
เดินทางวิทยากร =
5,000 บาท
รวมเป็นเงิน =
365,300 บาท

P

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

กิจกรรมไหว้ครู
แพทย์และพิธไี หว้
ครูบูชาอาจารย์
ใหญ่และมอบ
รางวัลนสพ.ดีเด่น
ด้านต่างๆ

เพื่อเป็นการแสดง
ความเคารพต่อ
อาจารย์และยกย่อง
นสพ.ดีเด่น

อาจารย์และนสพ.เข้า
ร่วมกิจกรรม

80 คน (อาจารย์
นสพ.ได้แสดง
แพทย์25 นสพ.45 ผู้ ความเคารพ
จัด10)
และกตัญญูตอ่
คณาจารย์

กิจกรรมวันมหิดล
และกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์
"สร้างฝันปันน้าใจ
ให้น้อง"ตักบาตร
พิธวี างพวงมาลา
ประชุม และ
กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ

เพื่อให้นิสติ ได้ราลึก
และเชิดชูเกียรติพระ
บิดาแห่งการแพทย์
ไทย และเพื่อสร้าง
จิตสานึกที่ดขี องการ
เป็นผู้ให้

นสพ.ปี 4-6 เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

80 คน (อาจารย์
นสพ.มีโอกาส
แพทย์25 นสพ.45 ผู้ บาเพ็ญ
จัด10)
ประโยชน์
เผยแพร่ความรู้สู่
เยาวชน

กิจกรรมฝึกวันซ้อม
พร้อมวันจริง Sim
Dayฝึกทักษะ
หัตถการต่างๆใน
ห้อง sim

เพื่อในนสพ.มีทักษะ คะแนนผลการประเมิน รวม 55 คน(อาจารย์
ทางหัตถการที่จาเป็น ทักษะหัตถการของ
5 และนสพ.45
ก่อนปฏิบัตจิ ริงกับ
นสพ.เป็นรายวิชา/ชั้นปี จนท.5)
ผู้ป่วย

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
15,450 ค่าอาหารกลางวัน
สุภาภรณ์
และอาหารว่าง 2
มื้อ 9,600 (120บ.
x80คน) ค่าชุด
เครื่องสังฆทาน
4500 ค่าด้าย
สายสิญจน์ 150
บาท(3ม้วน) ค่า
เกียรติบัตรพร้อม
กรอบ 1000 (4อัน
x250บ.) ค่า
กระดาษโฟโต้การ์ด
200 (1 แพ็ค )

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

17,000 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 2
มื้อ 9,600 (120บ.
x80คน) ค่าพวง
มาลา 2,400
(1,200บ.x2พวง)
ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานที่ 1,500 ค่า
วัสดุ 3,500

สุภาภรณ์

P

55,000 ค่าอาหารว่าง=
52,250 (55คน
x40ครั้งx25บ.)

อรรถวุฒิ

โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมการติว
นิสติ แพทย์จดั การ
ซ้อมสอบ OSCE
เสมือนจริง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเตรียม นสพ.มีผลการสอบ
ความพร้อมของนสพ. OSCE ผ่านทุกคน
ก่อนสอบOSCE จริง

กิจกรรมการ
เพื่อให้นสพ.มีความรู้
ประชุมปฏิบัตกิ าร และทักษะการใช้
เรื่องเครื่องช่วย
เครื่องช่วยหายใจ
หายใจสาหรับนิสติ
แพทย์การประชุม
เชิงปฏิบัตกิ าร

กิจกรรมการ
ติดตามประเมิน
ศิษย์เก่าและผู้ใช้
บัณฑิตเยี่ยมศิษย์
เก่าและผู้ใช้บัณฑิต
ตามโรงพยาบาล
เพื่อเก็บข้อมูล ครั้ง
ที่ 1

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ
60 คน(อาจารย์
แพทย์20/intern 5
พยาบาล10/นสพ.
13/จนท.12)

นสพ. ปี4-6 มีความรู้ 64คน (วิทยากร 1
และทักษะการใช้
อาจารย์แพทย์ 10
เครื่องช่วยหายใจที่
นสพ.ปี4-6จานวน 43
ถูกต้องทุกคน
จนท. 10)
(แบบทดสอบหลังเสร็จ
สิ้นการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร)

นสพ. ปี4-6 มี
ความรู้และ
ทักษะการใช้
เครื่องช่วย
หายใจที่ถกู ต้อง

เพื่อแลกเปลี่ยน
ผลการประเมินศิษย์เก่า 8 คน(อาจารย์แพทย์4 1 ครั้ง
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากผู้ใช้บัณฑิต(เช่น
และเจ้าหน้าที่4)
ระหว่างศิษย์เก่าและ หัวหน้างาน เพื่อน
ผู้ใช้บัณฑิต ที่
ร่วมงาน ผู้มารับบริการ)
ปฏิบัตงิ านใน รพ.
ต่างๆ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
1,500 ค่าอาหารว่าง (60
คนx25บ.)

P

49,680 ค่าวิทยากร=
25,200บ.
(1,200บx7ชม.x3
คน) ค่าที่พัก
วิทยากร 1,800
(600บ.x1คืนx3คน)
ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง2มื้อ
7,680 (64 คน
x120บ.)ค่าเดินทาง
วิทยากร15,000บ.
(5,000บ.x3คน)

P

P

P

ผู้รับผิดชอบ
นภารัตน์

นภารัตน์

5,200 ค่าตอบแทน
ปาจรีย์
ติดตามฯบัณฑิต=4
คน X 1,000 บาท
X 1 วัน =4,000
- ค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บ
รวบรวมแบบ
ประเมิน 3 คนX
400 บาทX 1 วัน
=1,200

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

กิจกรรมการ
ติดตามประเมิน
ศิษย์เก่าและผู้ใช้
บัณฑิตเยี่ยมศิษย์
เก่าและผู้ใช้บัณฑิต
ตามโรงพยาบาล
เพื่อเก็บข้อมูล ครั้ง
ที่ 2

กิจกรรมการมอบ 1.เพื่อสร้างกาลังใจ
สัมฤทธิบัตเข้าร่วม แก่นสพ. ปี6

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
P
P
27,260 ค่าตอบแทนติดตามฯ

ผู้รับผิดชอบ

บัณฑิต=5 คน X
1,000 บาท X2 วัน =
10,000
- ค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บ
รวบรวมแบบประเมิน
3 คนX 400 บาทX 2
วัน =2,400
ค่าที่พัก ผอ.ศูนย์แพทย์
1 คน x 2,400บาท
x 1 คืน = 2,400
อาจารย์แพทย์และ
เจ้าหน้าที่ 7 คน x
900บาท x 1คืน =
6,300 บ.
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
6,160 บ.

นสพ.ปี6 เข้าร่วม
รับสัมฤทธิบัตนทุกคน

21 คน (อาจารย์
แพทย์ 4 นสพ.13
จนท.ศูนย์แพทย์4)

นสพ.ปี6 มีขวัญ
กาลังใจ ความ
ภาคภูมใิ จใน
วิชาชีพแพทย์

P

25,800 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,900 ปาจรียื
(270บ.x2วันx1คน
และ 240บ.x2วัน
x7คน) ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง 1,500 บ.
ค่าที่พัก 20,400
บ.(1 คนx2,400บ.
x1คืน และ 20คน
x900บ.x1คืน)

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการอบรม แพทย์ Int.และ นสพ. ประเมินความพึงพอใจ รวม 60 คน (แพทย์
ส่งเสริมความรู้การ
Int.25 นสพ. 30
เขียนรายงานชันสูตร
วิทยากร1 ผูจ้ ดั 4 )

การจัดทางานวิจยั

≥1/ปี

/

/

/

/

/

การประเมิน
เป็นสถาบันร่วมใน
ผ่ายเกณฑ์ WFME
คุณภาพการเรียน การผลิตที่ได้มาตรฐาน
การสอนของศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา

ผ่าน

/

/

/

/

/

การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิชาการทางคลินิก
การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

100%

การ
Tranformative
learning ประชุม
CPIRD DNA

เกิดการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์
ประสบการณ์ของ
นิสติ แพทย์

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ค่าใช้จา่ ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
Int. และ นสพ.
11,400 ค่าอาหารกลางวัน ปาจรีย์
มีความรู้ และ
และอาหารว่าง2มื้อ
สามารถเขียน
=7,200 (120บ.
รายงานชันสูตร
x60คน)ค่าวิทยากร
ได้อย่างถูกต้อง
อ.จาก มน. =
ไม่พบข้อ
4,200 (600บ.x7
ร้องเรียน/การ
ชม.)
ฟ้องร้อง

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

นิสติ แพทย์ได้ผา่ น
มาตรฐาน

มีผลงานวิจยั เผยแพร่

สอบผ่าน
Nationallicense

การคงอยู่ในระบบ
นิสติ แพทย์อยู่ในระบบ
ของบัณฑิตแพทย์(3) ปี (3ปี)

/

/

80%

/

ศูนย์แพทย์
ศาสตร์ศึกษา

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/
/
/ /
/
/
/
/
/ / / /

1.การควบคุมการ เพื่อให้บุคลากรมี
แพร่กระจายเชื้อใน ทักษะขั้นพื้นฐานก่อน
โรงพยาบาล
การปฏิบัตงิ าน
1.1การล้างมือ
1.2การคัดแยกขยะ
1.3การจัดการ
เกี่ยวกับอุปกรณ์
ทางการแพทย์
2.การเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวย
3.การวัดสัญญาณชีพ

1. บุคลากรผ่านเกณฑ์ 1.1 ผู้ชว่ ยพยาบาล
เกณฑ์ประเมินการล้าง 1.2 พนักงาน
มือ 100 %
ช่วยเหลือคนไข้
2. บุคลากรได้รับการ 1.3 พนักงานทั่วไป
เตรียมความพร้อม100% (ยกเว้นกิจกรรมที่ 3)

บุคลากร
ทางการ
พยาบาลมีความ
พร้อมก่อนเข้า
ปฏิบัตงิ าน

ปฐมนิเทศ
เพื่อให้นักศึกษา
นักศึกษาพยาบาล พยาบาลปฏิบัตไิ ด้
ฝึกงาน
ถูกต้อง
1.1 การล้างมือ
1.2 ปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับระเบียบ
การเข้าพักอาศัย
และการปฏิบัตงิ าน
ในรพ.พิจติ ร

1.นักศึกษาฝึกงานผ่าน นักศึกษาพยาบาล
เกณฑ์ประเมินการล้าง
100%
2. นักศึกษาได้รับการ
ปฐมนิเทศก่อนฝึก
ปฏิบัตงิ าน 100%

นักศึกษา
/
พยาบาลปฏิบัติ
ตัวได้อย่างถูกต้อง

4.โครงการเผยแพร่ ประชาชนได้รับ
จานวนครั้งในการ
ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ทางสาธารณสุข เผยแพร่
สาธารณสุขชุมขน
1.จัดบอร์ดเผยแพร่
ความรู้เรื่องยา หรือ
2.สอน/ให้ความรู้
เรื่องยาแก่
ผู้รับบริการหรือ
ประชาชน

2 ครั้ง/ปี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ เงินสวัสดิการ รพ.

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

ผู้รับผิดชอบ
ทีม HRD
กลุ่มการ
พยาบาล

ทีม HRD
กลุ่มการ
พยาบาล

กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

โครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลที่คาดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพื้นที่ กลุ่มคน)
ได้รับ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
งบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/
/
/ /
/
/
/ / /

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ย

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.ติดตามเยี่ยม
ผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาตหลังจากถูก
จาหน่ายออกจาก
รพ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การดูแลฟื้นฟู
ผู้ปุวยอัมพฤกษ์อัมพาตที่บ้าน

1. นักศึกษาได้ออกไป
ดูแลฟื้นฟูผู้ปุวยอัม
พฤกษ์อมั พาตรุ่นละ 1
ครั้ง

6.เป็นวิทยากรให้
ความรู้ดา้ นการ
ส่งเสริม ปูองกันใน
ผู้ปุวยกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง

2. เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในการเป็นผู้ให้
ความรู้ดา้ นการ
ส่งเสริมปูองกันใน
ผู้ปุวยกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง

2. นักศึกษาได้เป็น
วิทยากรให้ความรู้ดา้ น
การส่งเสริมปูองกันใน
ผู้ปุวยกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรัง รุ่นละ 1 ครั้ง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กายภาพ
ทวีศักดิ์

7. จัดบอร์ดให้
ความรู้ทาง
กายภาพบาบัดใน
กลุ่มผู้ปุวยโรคต่างๆ

3. เพื่อให้นักศึกษาได้ 3. นักศึกาได้จดั บอร์ด
รู้จกั การเผยแพร่
เผยแพร่ให้ความรู้ ปีละ
ความรู้ทาง
2 ครั้ง
กายภาพบาบัด

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กายภาพ
ทวีศักดิ์

8.โครงการเผยแพร่ ประชาชนได้รับ
จานวนครั้งในการ
ความรู้เกี่ยวกับทัน ความรู้ทางทันตกรรม เผยแพร่
ตกรรมสู่ชมุ ขน
1.ให้ความรู้
คาแนะนาเกี่ยวกับ
การตรวจมะเร็งใน
ช่องปาก

1 ครั้ง/ปี

9.โครงการให้
ประชาชนได้รับ
จานวนครั้งในการ
ความรู้เกี่ยวกับการ ความรู้ทางสาธารณสุข เผยแพร่
ตรวจหาสารฆ่า
แมลงตกค้างใน
กระแสเลือด
-ให้ความรู้
คาแนะนาเกี่ยวกับ
การตรวจมะเร็งใน
ช่องปาก

1 ครั้ง/ปี

/

/

ผู้รับผิดชอบ
กายภาพ
ทวีศักดิ์

กลุ่มงาน
ทันตกรรม

กลุ่มงานพยาธิ

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี พ.ศ.2561 หน่วยงาน..........งานพัสดุ รพ.พิจิตร...........

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

33.โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ฯ

กิจกรรมการ
อบรมหลักสูตร "
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติ
การ" จัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ "

เพีอ่ ให้ผู้เข้ารับอบรม
ได้รบั ความรู้ เกีย่ วกับ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ตัวชีว้ ัดโครงการ / ค่า เป้าหมาย / จานวน ผลทีค่ าดว่าจะ
เป้าหมาย
(ระบุพนื้ ที่ กลุม่ คน)
ได้รบั
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

200 คน

การเพิม่
ประสิทธิภาพ
ด้านการพัสดุ
แนวใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ 2560
และการหฎิบัติ
งานอย่างถูกต้อง
โปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

ผู้รบั ผิดชอบ

22,700 ค่าอาหารว่างและ งานพัสดุ

/

เครื่องดื่มจานวน
200 คน x 25 x 2
มือ้ จานวน
10,000 ค่าตอบแทน
วิทยากรชั่วโมงละ
600 x 7 ชั่วโมง
จานวน 4,200 บาท
- ค่าพาหนะ
วิทยากร 2,250
บาท x 2 เทีย่ ว x 1
คน จานวน 4,500
บาท - ค่า
เอกสาร
ประกอบการอบรม
จานวน 200 ชุด x
20 บาท จานวน
4,000 บาท รวม
เป็นเงินทัง้ หมด
เท่ากับ 22,700
บาท

รวมเป็นเงิน

22,700

