
 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ PPB
 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ รวม

รวมงบประมำณ 0.00 0.00 0.00 437,100.00 0.00 437,100.00 บำท

กลุม่ จ ำนวน
ไตรมำส

ที่ 1
ไตรมำส

ที่ 2
ไตรมำส

ที่ 3
ไตรมำส

ที่ 4
รำยละเอียด

 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ PPB
 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

P1 Promote faster recovery  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวเร็วขึน้  
P1U1 กำรเขำ้ถึงบริกำร
1.1.1 การรวบรวมฐานข้อมูลผู้ป่วย IMC ทัง้

เครือข่าย
ผู้ป่วย IMC ใน

เครือข่าย
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-

มิย.
กค.-กย. R1P1U1 

R1P2U1
คณะ กรรมการ 

IMC

1.1.2 จัดท าทะเบียนผู้ป่วยกลุ่ม IMC 
ประเมินและวางแผนฟืน้ฟู

ผู้ป่วย IMC ที่
ขึน้ทะเบียน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร  2,000 บาทแบบ
ประเมิน  Barthal Index

2,000.00 R1P1 อรุณี/ พนา
รัตน/์ ฐิติมา

1.1.3 อบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย IMC พยาบาล  ER ,
WARD,สงฆ์ฯ

๓๐ คน ตค.-ธค. มค.-มีค.  ค่าวิทยากร  ๖๐๐ บาท/ชัว่โมงx ๘ 
ชัว่โมงx 2 วันx ๒ รุ่น

19,200.00 คณะ กรรมการ
IMC

ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท/มือ้x ๑๕ 
คนX 2 วันx๒ รุ่น

4,200.00

 ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ๒๕ บาทX๒ 
มือ้X ๑๕ คนX ๒ รุ่น

3,000.00

ค่าเอกสาร 30 ชุด x 100 บาท 3,000.00
1.1.4 จัดอบรม Caregiver , อสม. เร่ืองการ

ดูแลผู้ป่วย IMC
๖๐ คน กพ.๖1 -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 120

บาทx 30 คนX 2 วันx๒ รุ่น
14,400.00 R1P1U2  I4 ดนิตา/ 

ยุพาภร

ค่าเอกสาร 60 ชุด x 100 บาท 6,000.00
P1U2 ระบบกำรรับ  Refer back
1.2.1 IMC ,PCT ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-

มิย.
กค.-กย. ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ๒๕ บาทX12 

คร้ังX 12 คน
3,600.00 R1P2U1  

R1P2U2 R1P3
ER

ค่าเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 1,000.00

จัดท าแนวทางการรับ Refer back     
 -ประชุมคณะท างาน IMC     
  -ก าหนดแนวทางร่วมกันกับ
คณะกรรมการ PCT           
  -ประสานแนวทางการปฏบิัติร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน าแนวทางฯสู่
การปฏบิัติ  
  - ติดตามผลการด าเนินงาน

Caregiver ๓๐ 
คน    อสม. ๓๐
 คน  รพ.และ

เครือข่าย

R1P1U1 
R1P2U1 
R1P2U2 
R1P1U2I4

ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561
โรงพยำบำลห้วยพลู อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์ ST : เสริมสร้ำงพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสุขภำพประชำชนทุกกลุม่วัย
รหัสโครงกำร    Roadmap 1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดบริกำรกำรดูแลผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลัน (IMC)   
ชือ่โครงกำร  : โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลัน

ล ำดับ งำนและกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ของงำน

เป้ำหมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)
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กลุม่ จ ำนวน
ไตรมำส

ที่ 1
ไตรมำส

ที่ 2
ไตรมำส

ที่ 3
ไตรมำส

ที่ 4
รำยละเอียด

 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ PPB
 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบล ำดับ งำนและกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ของงำน

เป้ำหมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)

1.2.2 สหสาขาวิชาชีพ ตค.-ธค. เมย.-
มิย.

ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ๒๕ บาทX๔ 
คร้ังX 12 คน

1,200.00 R1P1 R1P2  
R1P3

PCT , IMC, 
ปฐมภมูิฯ

 ค่าถ่ายเอกสาร / CPGs  ๓,๐๐๐ บาท 3,000.00

P๒ Prevent unnecessary  hospital 
Admission

P2U1 งาน ...........................
2.1.1 มีระบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชน IMC , PCT

ผู้ป่วย IMC
ปฐมภมูิฯ

2.1.2 หาแหล่งสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วย IMC ทีติ่ด
เตียง หรือ

ช่วยเหลือตนเอง
ได้น้อย

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. ปฐมภมูิฯ

P3 Prevent  premature  admission 
to  long term  care

๓.๑.1 อบรมการพยาบาลเฉพาะทางฟืน้ฟู
สภาพ  หลักสูตรระยะส้ัน 5  วัน

พยาบาล  
WARD,สงฆ์ฯ

,ปฐมภมูิ

3 คน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. ค่าลงทะเบียน ๕,๕๐๐ บาทต่อคนX3 คน
             
(อบรมภายนอก รพ.)

16,500.00 R1P2

3.1.2 กิจกรรมทบทวน/ตามรอยทางคลินิก
ร่วมกับ PCT

PCT,IMC case Pt. 
IMC

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. R1P2 คณะ 
กรรมการ IMC

๓.๑.3 จัดบริการดูแลเชิงรุกทีบ่้านประสานกับ
รพ.สต.เพือ่จัดท าแผนทีบ่้านผู้ป่วยกลุ่ม
เส่ียง/กลุ่มป่วย

ผู้ป่วย IMC ที่
ขีน้ทะเบียน

รพ.สต.
๑๒ แหง่

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. R1P2U1 ปฐมภมูิฯ

๓.๑.4 จัดจ้างนักกิจกรรมบ าบัด งานกายภาพฯ 1 คน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. 15,000 บาทX12 เดือน 180,000.00 R1P2U2

๓.๑.5 จัดจ้างนักกายภาพบ าบัด งานกายภาพฯ 1 คน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. 15,000 บาทX12 เดือน 180,000.00 P1P2U2

จัดท าแนวทางการฟืน้ฟสูภาพในผู้ป่วย 
IMC (CPGs)       
 -ประชุมคณะท างาน IMC     
 -ก าหนดแนวทางร่วมกันกับสหสาขา
วิชาชีพทีเ่กีย่วข้อง 
 -เสนอแนวทางการฟืน้ฟสูภาพต่อ
คณะกรรมการ PCT เพือ่พจิารณา  
 -ประสานแนวทางการปฏบิัติร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน าแนวทางฯสู่
การปฏบิัติ     
 -ติดตามผลการด าเนินงาน

เพ่ือป้องกันผู้ป่วยกลับเขำ้รักษำตัวใน รพ. โดยไม่จ ำเป็น

เพ่ือดูแลผู้ป่วยกลุม่ IMC  กลับเขำ้รักษำตัวใน รพ. โดยไม่จ ำเป็น
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กลุม่ จ ำนวน
ไตรมำส

ที่ 1
ไตรมำส

ที่ 2
ไตรมำส

ที่ 3
ไตรมำส

ที่ 4
รำยละเอียด

 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ PPB
 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบล ำดับ งำนและกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ของงำน

เป้ำหมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)

P4 Support  timely  discharge
๔.1.1 การวางแผนจ าหน่าย ผู้ป่วย IMC ที่

ขีน้ทะเบียน
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-

มิย.
กค.-กย. R1P3 ธันยาภทัร์   /

 อรุณี/พนา
รัตน์ / ฐิติมา

๔.1.2 ส่งHHCกลุ่ม IMC ทีม่ีเส่ียง
ภาวะแทรกซ้อนสูง,Bed ridden

ผู้ป่วย IMC ทีม่ี
ภาวะเส่ียง

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. R1P2U3 ยุพาภร/
อมรรัตน์

P5 Maximize  yours  chance  of 
living   independently

๕.1.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ/หารายได้ พม. , อบต.
,อปท.,กศน.

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. R1P5
ปฐมภมูิฯ

๕.1.2 ประสานชุมชนและอบต.เพือ่ส่งเสริม
สุขภาพ

พม. , อบต.
,อปท.,กศน.

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-
มิย.

กค.-กย. PR1P5
ปฐมภมูิฯ

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
(นางพูนทิพย ์โฆษิตชัยมงคล)       (นางอัจฉรา  วฒิุฐิโก) (นางเจริญสุข  มีรอด) (นายช านาญ  สูญส้ินภัย) (นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพย)์

ประธานโครงการ  เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ

...... / ............ / ............     ...... / ............ / ............   ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............           ...... / ............ / ............

เพ่ือสนับสนุนกำรจ ำหน่ำยผู้ป่วยตำมเวลำ

เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรด ำรงชวีิตของผู้ป่วยกลุม่ IMC  แบบไม่พ่ึงพำ 
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ชื่อโครงการ  : โครงการจัดการสุขภาพใหป้ระชาชนสุขภาพดี ชุมชนเข็มแข็ง  กองทุนท้องถ่ิน
 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

รวมงบประมาณ (บาท) 57,800.00 0.00 0.00 1,870.00 130,000.00

กลุ่ม จ านวน
ไตรมาส

ที ่1
ไตรมาส

ที ่2
ไตรมาส

ที ่3
ไตรมาส

ที ่4
รายละเอียด  กองทุนท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

P1 อัตราการจัดการสุขภาพประชาชนผ่านเกณฑ์
P1U1 อัตราความส าเร็จของการจัดบริการสุขภาพ
1.1.1 จัดท าส่ือให้ความรู้เร่ืองภาวะ

โลหิตจาง
หญิงต้ังครรภ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับความรู้ จ านวน 

1,000 แผ่นๆละ 1 บาท
1,000.00   R2P1U1 เจริญศรี

1.1.2 จัดป้ายประชาสัมพันธ์ฝาก
ครรภ์ได้ที่รพ.สต

รพ./รพ.สต.
เครือข่าย

13 ค่าป้ายไวนิล จ านวน 13 แผ่นๆละ 1,000 บาท
 (QOF)

13,000.00 R2P1U1 เจริญศรี

P1U2 ระดับความส าเร็จของการจัดบริการปอ้งกันโรค
1.2.1 จัดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์

การลดอุบัติการณ์
จุดเส่ียง 6 จุดใน

เครือข่าย
13 ค่าป้ายไวนิล จ านวน 13 แผ่นๆละ 1,000 บาท

  (งบกองทุนท้องถิ่น)
13,000.00 R2P1U2 อาคม/

ธาราเทพ

1.2.2 ตรวจสารเคมีในเลือดกลุ่ม
เกษตรกร

เกษตรกรใน
ต าบลห้วยพลู

100 ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจ
สารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกร จ านวน 100 คน
 x 50 บาท (งบกองทุนท้องถิ่น )

5,000.00 R2P2U3 ยุพาภร

1.2.3 อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กลุ่มเส่ียง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง

1-28 
ก.พ.61

 -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 100คน x 120 บาท
 (งบกองทุนท้องถิ่น )

12,000.00 R2P3U1/
 R2P3U2

ยุพาภร

ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ชม. X 600 บาท 
จ านวน 2 รุ่น(งบกองทุนท้องถิ่น )

7,200.00

ค่าวัสดุส านักงาน (งบกองทุนท้องถิ่น ) 2,000.00

-ค่าเอกสาร แผ่นพับ คู่มือ 3,000.00

ตอบ
สนอง
ตวัชีว้ดั
(รหัส

ตวัชีว้ดั)

ผู้รับ  
ผิดชอบ

กลุ่มเส่ียง
เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ใน
ต าบล ห้วยพลู

100
(อบต.
50, 
เทศบาล
 50)

งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท)

ล าดับ งานและกิจกรรม
วัตถุ

ประสงค์
ของงาน

เป้าหมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ

แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2561
โรงพยาบาลหว้ยพลู อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์ ST   เสรมิสรา้งพลังชุมชนใหม้ีส่วนรว่มในการจัดการสุขภาพประชาชนทกุลุ่มวัย ใหส้ามารถเข้าถึงบรกิารตั้งแต่ระดับปฐมภมูิได้อย่างมีคุณภาพ
รหสัโครงการ Roadmap : 2 ระดับความส าเรจ็ของการจัดการสุขภาพใหป้ระชาชนสุขภาพดี ชุมชนเข็มแข็ง

รวม

189,670.00
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กลุ่ม จ านวน
ไตรมาส

ที ่1
ไตรมาส

ที ่2
ไตรมาส

ที ่3
ไตรมาส

ที ่4
รายละเอียด  กองทุนท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

ตอบ
สนอง
ตวัชีว้ดั
(รหัส

ตวัชีว้ดั)

ผู้รับ  
ผิดชอบ

งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท)

ล าดับ งานและกิจกรรม
วัตถุ

ประสงค์
ของงาน

เป้าหมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ

P2U3 ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 55
2.1 อสค.

ต าบล ห้วยพลู
60 คน  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 60 คน x 120 บาท
 (งบกองทุนท้องถิ่น )

7,200.00 อมรรัตน์

ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ชม. X 600 บาท 3,600.00

ค่าวัสดุส านักงาน 1,000.00

ค่าแบบประเมิน สุขภาพ 2,000.00

ค่าคู่มือการอบรม อสค. จ านวน 60ชุดๆ ละ 30
 บาท

1,800.00

P3U1 ร้อยละ 50 ของรพ.สต.เครือข่ายผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวคุณภาพ 
3.1.1 อบรมฟื้นฟูฟื้นฟูความรู้ด้าน

การป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อ

บุคลากร รพ.สต.
ในเครือข่าย

30 1-31 
ธ.ค.60

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 30คน x 120 บาท

3,600.00 (QOF) ยุพาภร

3.1.2 อบรมฟื้นฟูทางห้องปฏิบัติ 
การด้านการแพทย์

บุคลากร รพ.สต.
ในเครือข่าย

30 1-31 
ธ.ค.60

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 30คน x 120 บาท

3,600.00 (QOF) ยุพาภร

3.1.3 ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ รพ.สต.
ติดดาว

รพ./รพ.สต.
เครือข่าย

13 1 พ.ย 60 ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ รพ.สต.ติดดาว จ านวน 13 
เล่มละ 100

1,300.00 (QOF) ยุพาภร

รพ./รพ.สต.
เครือข่าย

12 1-31 
ธ.ค.60

1.เคร่ืองตรวจหู ตรวจตา 1.เคร่ืองตรวจหู ตรวจตา ชุดละ 6,500 บาท 
จ านวน  6 ชุด

39,000.00 (QOF) ยุพาภร

2.ไม้เคาะเข่า 2.ไม้เคาะเข่า ตัวละ 250 บาท จ านวน 6 ตัว 1,500.00 (QOF) ยุพาภร

3.ที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็นวัคซีน 3.ที่วัดอุณหภูมิในตู้เย็นวัคซีน เคร่ืองละ 300 
บาทจ านวน 12 เคร่ือง

3,600.00 (QOF) ยุพาภร

4.กระดานรองหลัง CPR 4.กระดานรองหลัง CPR  ชิ้นละ 2,800 บาท
จ านวน 6 ชื้น

16,800.00 (QOF) ยุพาภร

5.เคร่ืงวัดความดันโลหิตแบบ
ดิจิตอล

5.เคร่ืงวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เคร่ืองละ
 2,800 บาท จ านวน 3 เคร่ือง

8,400.00 (QOF) ยุพาภร

3.1.4 จดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยส์ าหรับ รพ.สต.
ติดดาว

อบรมอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค )

1-28 
ก.พ.61
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กลุ่ม จ านวน
ไตรมาส

ที ่1
ไตรมาส

ที ่2
ไตรมาส

ที ่3
ไตรมาส

ที ่4
รายละเอียด  กองทุนท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

ตอบ
สนอง
ตวัชีว้ดั
(รหัส

ตวัชีว้ดั)

ผู้รับ  
ผิดชอบ

งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท)

ล าดับ งานและกิจกรรม
วัตถุ

ประสงค์
ของงาน

เป้าหมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ

6.หูฟัง stethoscope 6.หูฟัง stethoscope ชิ้นละ3,200 บาท
จ านวน 4 ชิ้น

12,800.00 (QOF) ยุพาภร

7.เคร่ืองพ่นยาแบบพกพา 7.เคร่ืองพ่นยาแบบพกพา ( Suction ) เคร่ือง
ละ2,800 บาทจ านวน 3 เคร่ือง

8,400.00 (QOF) ยุพาภร

3.1.5 ตรวจสอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์

รพ.สต.เครือข่าย 12 1-28 
ก.พ.61

ค่าสอบเทียบมาตราฐาน เคร่ืองวัดความดัน
โลหิต รพ.สต. 12 แห่งๆ 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 
500 บาท

18,000.00 (QOF) ยุพาภร

P3U2 ระดับความส าเร็จในการจัดต้ัง PCC
3.2.1 ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ

พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ

11
1-31 
ธ.ค.60

1-28 
ก.พ.61

1-30 
มิ.ย.61

1-30ก.ย
 61

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรม
 11 คน x 30 บาท x 4 คร้ัง

1,320.00 ยุพาภร

3.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร คู่มือ
ด าเนินงาน PCC

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

บริการปฐมภูมิ

11 ค่าถ่ายเอกสาร คู่มือด าเนินงาน PCC จ านวน 
11 ชุดละ 50 บาท

550.00 ยุพาภร

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

(นางยุพาภร  สนธสิาขา)       (นางอัจฉรา  วฒิุฐิโก) (นางเจริญสุข  มีรอด) (นายช านาญ  สูญส้ินภยั) (นายกิตติ วงศ์ปทมุทพิย)์
เลขานุการโครงการ  เจ้าหน้าที่พสัดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหว้ยพลู

ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ
...... / ............ / ............     ...... / ............ / ............   ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............           ...... / ............ / ............

3.1.4
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ชือ่โครงการ  : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู  กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ PPB  งบ PPA  เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ รวม

รวมงบประมาณ 389,790.00 0.00 0.00 2,400.00 158,160.00 550,350.00 บาท

กลุม่ จ านวน
ไตรมาส

ที่ 1
ไตรมาส

ที่ 2
ไตรมาส

ที่ 3
ไตรมาส

ที่ 4 รายละเอียด
 กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ PPB  งบ PPA  เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

1 ภาคีเครือขา่ยมีส่วนร่วมในการ
ดแูลสุขภาพผู้สูงอายุในเครือขา่ย
โรงพยาบาลหว้ยพลูร้อยละ80

เพ่ือใหผู้้สูงอายุไดร้ับการดแูลตามภาวะสุขภาพ

1.1 คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพ/12
โรคในผู้สูงอายุของเครือข่าย

ผู้สูงอายุในเครือข่าย 
รพ.หว้ยพลู 11ต าบล

8,579 ค่าถ่ายเอกสาร ฉบับละ 3 บาท * 800 ฉบับ 
(เฉพาะต าบลหว้ยพลู)

2,400.00 R3P1U1 อมรรัตน์

1.2 จัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุในเครือข่าย 
รพ.ห้วยพลู11ต าบล 
ที่ปัญหาสุขภาพ

3,500 R3P1U1 ผ่องศรี
ดนิตา

งบค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุทีม่ี
ภาวะพึง่พงิ

ค่าอาหารคนละ120 บาท/วัน                
อบรม 2 วัน  จ านวน 14 คน

3,360.00

งบการศึกษานอกโรงเรียน
ค่าวิทยากร300 บาท/ชม.จ านวน7ชม./วัน 25,200.00

งบส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าอาหารในการอบรมวันละ120 จ านวน12 
วัน /คน

129,600.00

ค่าวิทยากร 600 บาท/วัน 2 คน/วัน   ต าบล
ละ 50 คน อบรมรุ่นละ1วัน

9,600.00

ค่าอาหารในการอบรมวันละ120 จ านวน600
 /คน

72,000.00

1.4 90อบรมเชิงปฏบิัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ
70 ชม.ในเครือข่ายโรงพยาบาล
หว้ยพลู

R3P1U2I1 ดนิตา/บุหงา

1.3 14 √

ผู้ดูแล.ในเครือข่าย
รพ. หว้ยพลู 11ต าบล

ดนิตา/บุหงา

อบรมเชิงปฏบิัติการเพิม่ศักยภาพ
และความครอบคลุมของอสค.ใน
เครือข่ายโรงพยาบาลหว้ยพลู

1.5 อสค.ในเครือข่ายรพ.
 หว้ยพลู 11ต าบล

600

ต.ค.60-ก.ย.61

R3P1U2I1

ประชุมเชิงปฏบิัติการผู้จัดการ
ระบบดูแลผู้สูงอายุในต าบล (Care
 Manager)เพือ่วางแนวทางและ
ประเมินผลในการจัดการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว

R3P1U2 อมรรัตน์พยาบาลวิชาชีพ/
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ต.ค.60-ก.ย.61

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์ SO :ขับเคลือ่นการจัดระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุ 
รหัสโครงการ    Roadmap : 3  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ล าดับ งานและกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ของงาน

เปา้หมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท) ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.60-ก.ย.61
(ก.ย.61)

√

ต.ค.60-ก.ย.61
(ก.ย.61)
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กลุม่ จ านวน
ไตรมาส

ที่ 1
ไตรมาส

ที่ 2
ไตรมาส

ที่ 3
ไตรมาส

ที่ 4 รายละเอียด
 กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ PPB  งบ PPA  เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล าดับ งานและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงาน

เปา้หมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท) ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

1.6 อบรมเชิงปฏบิัติการการดูแล
สุขภาพเบือ้งต้นด้วยสมุนไพร
พืน้บ้านส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน/
ชมรมผู้สูงอายุและในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

แกนน าผู้สูงอายุใน
เครือข่าย รพ. หว้ย
พลู 11ต าบล

600 ค่าวิทยากร 600 บาท/วันเดือนละ1 คร้ัง 14 
ชมรม

8,400.00 R3P1U3I1 ดนิตา/แกน
น าชมรม
ผู้สูงอายุ14 
แหง่

1.7 อบรมเชิงปฏบิัติการอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุตามธาตุเจ้าเรือนใน
ชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุและใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ เดือนละ1 คร้ัง

แกนน าผู้สูงอายุใน
เครือข่ายโรงพยาบาล
 หว้ยพลู11ต าบล

600 ค่าวัสดุในการเตรียมอาหาร 700 บาท/คร้ัง 
จ านวน 4 คร้ัง 14 ชมรม

39,200.00 R3P1U3I2 ดนิตา/แกน
น าชมรม
ผู้สูงอายุ14 
แหง่

1.8 กิจกรรมการออกก าลังกายและกัน
ล้มในชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

แกนน าผู้สูงอายุใน
เครือข่าย รพ. หว้ย
พลู11ต าบล

600 ค่าวิทยากร 300 บาท/วันจ านวน4 คร้ัง 9 
เดือน 14 ชมรม

16,800.00 R3P1U3I3
R3P1U5I1

อนุสรา/แกน
น าชมรม
ผู้สูงอายุ14 
แหง่

2 ผู้สูงอายุไดร้ับการส่งเสริม
สุขภาพจิตร้อยละ80

เพือ่ใหผู้้สูงอายุทีม่ีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการช่วยเหลือแก้ไข

2.1 คัดกรองสุขภาพจิตในผู้สุงอายุใน
ชุมชน stress 5Q คัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า 2Q, 9Q และ8Q

ผู้สูงอายุในเครือข่าย 
รพ.หว้ยพลู11ต าบล

8,579 กระดาษ และค่าถ่ายเอกสารฉบับละ10บาท
จ านวน 8,579 ฉบับ

85,790.00 R3P1U4 ผู้รับผิดชอบ
งานผู้สูงอายุ
ในรพสต.12
แหง่

2.2 ฝึกทักษะบริหารสมองในชมรม
ผู้สูงอายุ

แกนน าผู้สูงอายุใน
เครือข่าย
โรงพยาบาลหว้ยพลู 
11ต าบล

600 ค่าวิทยากรชม.ละ300บาทเดือนละ1คร้ัง
จ านวน14 ชมรม

4,200.00 R3P1U4I2 ธารทิพย์

2.3 เยีย่มบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
เพือ่นกันไม่ทิง้กัน  และประเมิน
สภาพแวดล้อมทีบ่้าน

แกนน าผู้สูงอายุใน
เครือข่าย 
รพ.หว้ยพลู11ต าบล

100 R3P1U4
R3P1U5

ผู้รับผิดชอบ
งานผู้สูงอายุ
ในรพสต.12
แหง่

ค่าวิทยากรวัน.ละ600บาท/คนจ านวน 2 คน
ชมรมละ1 วัน ทัง้หมด14 ชมรม

16,800.00 R3P1U4 เพญ็ประภา

ค่าอาหารในการอบรมวันละ120 จ านวน360
 /คน

43,200.00

3 ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะบกพร่องการ
เคลือ่นไหว/ขอ้เขา้เสือ่มไดร้ับการ
แก้ไข ฟ้ืนฟูมีADL เพ่ิมขึน้ร้อยละ
 50

เพ่ือใหผู้้สูงอายุทีม่ีภาวะบกพร่องการเคลือ่นไหว/ขอ้เขา้เสือ่มไดร้ับการแก้ไข ฟ้ืนฟู R3P2 ฐิตมิา

ต.ค.60-ก.ย.61อบรมผู้น าชุมชนในการช่วยเหลือ/
ดูแลผู้สูงอายุทีม่ีปัญหาสุขภาพจิต
ในชุมชน

2.4 ต าบลละ
 30 คน

ผู้น าชุมชนใน
เครือข่าย
โรงพยาบาลหว้ยพลู
11ต าบล

ต.ค.60-ก.ย.61

ต.ค.60-ก.ย.61

ต.ค.60-ก.ย.61
(ก.ย.61)

ต.ค.60-ก.ย.61
(ก.ย.61)

ต.ค.60-ก.ย.61

ต.ค.60-ก.ย.61
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กลุม่ จ านวน
ไตรมาส

ที่ 1
ไตรมาส

ที่ 2
ไตรมาส

ที่ 3
ไตรมาส

ที่ 4 รายละเอียด
 กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ PPB  งบ PPA  เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล าดับ งานและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงาน

เปา้หมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท) ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

3.1 สอนการป้องกันข้อเข่าเส่ือมของ
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ
 โดยกายภาพบ าบัดและการแพทย์
แผนไทย

แกนน าผู้สูงอายุใน
เครือข่าย รพ.หว้ย
พลู11ต าบล

600 ค่าวิทยากร300บาท/คนจ านวน 4คร้ัง 
จ านวน14 ชมรม

16,800.00 R3P2U1
R3P2U2

อนุสรา /ณัฐวี

3.2 การฟืน้ฟขู้อเข่าเส่ือมและการ
เคล่ือนไหวของผู้สูงอายุทีม่ีปัญหา
การเคล่ือนไหวและข้อเข่าเส่ือม
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการ 
แพทย์แผนจีนด้วยความสมัครใจ

ผู้สูงอายุทีม่ีความ
บกพร่องด้านการ
เคล่ือนไหว/  ข้อเข่า
เส่ือม

100 ค่ารักษา พยาบาลตามสิทธิก์ารรักษา R3P4U1I2  
R3P4U1I3

ณัฐว/ีพจ.
ชายก าแพง

4 มีองค์ความรู้จากปราชญ์
ชาวบา้นทีส่ามารถถ่ายทอดใน
ชมุชน

ผู้สูงอายุทีม่ีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ทีเ่ปน็ประโยขน์สูช่มุชน R3P3 ดนิตา

ค่าวิทยากรชม.ละ300บาทเดือนละ1คร้ัง
จ านวน14 ชมรม

37,800.00

ค่าวัสดุในการสอน 700 บาท/คร้ัง จ านวน4 
คร้ัง 14 ชมรม

39,200.00

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
(นางดนิตา  มหารัตนวงศ์) (นางอัจฉรา  วฒิุฐิโก) (นางเจริญสุข  มีรอด) (นายช านาญ  สูญส้ินภัย) (นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพย)์

ประธานโครงการ  เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ

...... / ............ / ............ ..... / ............ / ............ ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............           ...... / ............ / ............

ดนิตา/แกน
น าชมรม
ผู้สูงอายุ14 
แหง่

R3P3U1ต.ค.60-ก.ย.61

ต.ค.60-ก.ย.61

การสอน เรียนรู้ความรู้วัฒนธรรม
การประกอบอาชีพจากวิทยากร/
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

4.1 ผู้สูงอายุในเครือข่าย 
รพ.หว้ยพลู11ต าบล

100

ต.ค.60-ก.ย.61
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ชือ่โครงการ  : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือความประทับใจของผู้รับบริการ  กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ รวม

รวมงบประมาณ 0.00 0.00 0.00 4,016,280.00 2,942,870.00 6,959,150.00   บาท

กลุม่ จ านวน
ไตรมาส

ที ่1
ไตรมาส

ที ่2
ไตรมาส

ที ่3
ไตรมาส

ที ่4
รายละเอียด

 กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

P1 S-Service (Product Good) เพือ่สร้างภาพลักษณ์ทีดี่ การเข้าถึงบริการ สนองตอบความต้องการ และสร้างความเชือ่มัน่ศรัทธา
1 การจัดต้ังศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ในทุก

หน่วยบริการ
หน่วยงานบริการ 11     ไม่ใช้งบประมาณ ทีม CRM

2 เปิดบริการคลินิกศัลยกรรมและ
ผ่าตัด

งานผู้ป่วยนอก / 
งานหอ้งผ่าตัด

1 คลินิก ค่าตอบแทนตรวจ OPD ชม.ละ 500 บาท ค่า
ผ่าตัดเล็ก / ผ่าตัดใหญ่ ตามจ านวนราย

    300,000.00

3 เปิดบริการคลินิกโรคกระดูกและข้อ งานผู้ป่วยนอก 1 คลินิก ค่าตอบแทนจ้างแพทย์ชม.ละ500 บาทรวมไม่
เกิน2,500 บาท

    120,000.00   ผ่องศรี

4 เปิดบริการคลินิกอายุรกรรมโรคข้อ งานผู้ป่วยนอก 1 คลินิก ค่าตอบแทนแพทย์ เดือนละ 10,000 บาท     110,000.00   ผ่องศรี

5 เปิดบริการคลินิกโรคไต งานผู้ป่วยนอก 1 คลินิก ค่าตอบแทนแพทย์ เดือนละ 2,500 บาท       25,000.00   ผ่องศรี
6 การจัดท าฐานข้อมูลผู้มารับบริการ 

รายสิทธิ์
งานประกัน/

ทีม IT
ธค.60 เมย..61 ไม่ใช้งบประมาณ   ผ่องศรี

7 การส ารวจความต้องการของลูกค้า
เพือ่น ามาออกแบบบริการ

ทีม CRM ธค.60 มค..61 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนส ารวจความ
ต้องการ   5,000 บาท

       5,000.00   ผ่องศรี

P1U1 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
ทุกกลุ่มผู้มารับ
บริการ

30 1.จัดอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 รุ่น จ านวน
 30 คน (งบส านักงานจังหวัด)

300,000.00 ธันยาภทัร์

20 2.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 20 คน  (งบ
ส านักงานจังหวัด)

5,000.00 ธันยาภทัร์

8 ขยายเวลาใหบ้ริการแพทย์แผนจีน
ในโรงพยาบาล

ทุกกลุ่มผู้มารับ
บริการ

    ค่าตอบแทนนอกเวลาแพทย์แผนจีน 320 
บาท x 8 วัน x12 เดือน

30,720 ธันยาภทัร์

จ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพิม่ จ านวน 20 คน 
แม่บ้าน 1 คน (ทดแทน)

83,160 ธันยาภทัร์

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ส่วนทีเ่พิม่ 86,400

เพ่ือจัดบริการตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์ WT : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ท างานอย่างมีความสุข
รหัสโครงการ    Roadmap : 4   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุภาพให้ผู้รับบริการ เกิดความเชือ่มัน่ ศรัทธาในคุณภาพบริการ

ล าดับ งานและกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ของงาน

เปา้หมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท) ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

ทุกวันจันทร์ และวันพธุบ่าย

ทุกบ่ายวันพธุดือนละ4คร้ัง

ทุกบ่ายวันพฤหสัเดือนละ4คร้ัง

เดือนละคร้ัง

 เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ต้นแบบ
 เพิม่หตัถการเผายา รมยา นวด
น้ ามัน ขัดผิว จ่ายยาสมุนไพรต ารับ

ทุกกลุ่มผู้มารับ
บริการ

ขยายบริการเพิม่ เช่นลงแพศาลา
ริมน้ าทุกวัน เสาร์-อาทิตย์

8    

10 
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กลุม่ จ านวน
ไตรมาส

ที ่1
ไตรมาส

ที ่2
ไตรมาส

ที ่3
ไตรมาส

ที ่4
รายละเอียด

 กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล าดับ งานและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงาน

เปา้หมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท) ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

11 ตลาดสดน่าซ้ือในโรงพยาบาล
จ าหน่าย ผัก ผลไม้ และผลิตภ ณฑ์
เพือ่สุขภาพ

ทุกกลุ่มผู้มารับ
บริการ

    ไม่ใช้งบประมาณ ธันยาภทัร์

12 การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด
แบบครบวงจร

หญิงหลังคลอด     ไม่ใช้งบประมาณ ธันยาภทัร์

13 พฒันาผลิตภณัฑ์สมุนไพรใหม่เพิม่ 5
 ชนิด/ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์เดิม

งานแผนไทย     ไม่ใช้งบประมาณ ธันยาภทัร์

P1U1 งานประกันสุขภาพ
งานบรกิารตรวจสขุภาพ

 1. ค่าจ้างเหมา Chest x-ray คนละ220 
บาท* 400 คน เป็นเงิน 88,000 บาท

88,000 ปภาณัท

2.ค่าจ้างเหมาตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ

 2.1 กลุ่มข้าราชการอายุน้อยกว่า 35 ปี คน
ละ  210 บาท X 200 คน

42,000

2.2 กลุ่มข้าราชการอายุมากกว่า 35 ปี คนละ 
 680 บาท X 200 คน

136,000        

3. ค่าวัสดุส านักงานส าหรับท ารูปเล่ม ผล
ตรวจสุขภาพ 1,000 บาท

1,000            

 รวมเปน็เงินทัง้สิน้  267,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมา Chest x-ray ราคาคนละ 220
 บาท x 600 คน

132,000 ปภาณัท

2.ค่าจ้าเหมาตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ 
 - กลุ่มสิทธิประกันสังคม ราคาคนละ  540 
บาท X 600 คน

324,000

3. ค่าวัสดุส านักงานส าหรับท ารูปเล่ม ผล
ตรวจสุขภาพ 2,000 บาท

2,000

  รวมเปน็เงินทัง้สิน้  458,000 บาท
คัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของกลุ่มแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท างานใพืน้ทีจ่ังหวัดนครปฐม

1.ค่าจ้างเหมา Chest x-ray ราคาคนละ 220
 บาท x 6,000 คน

1,320,000 ปภาณัท

2.ค่าจ้างเหมาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
ราคาคนละ 120 บาท x 6,000 คน

720,000

3.ค่าจ้างเหมาตรวจการต้ังครรภ ์ราคาคนละ 
80 บาท x 6,000 คน

480,000

 

16 ตรวจสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว 
สัญชาติ พมา่ ลาว 
 กมัพูชา และอืน่ ๆ
 ทีเ่ขา้มาท างานใน
เขตพืน้ทีจ่งัหวัด
นครปฐม

6,000  

40014 ตรวจสุขภาพกลุ่มขา้ราชการ กลุ่มข้าราชการ

15 ตรวจสุขภาพกลุ่มประกันสังคม กลุ่มประกันสังคม 600 

เพือ่เพิม่กลุ่มลูกค้าในกลุ่มทีย่ังไม่เข้าถึงบริการ
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กลุม่ จ านวน
ไตรมาส

ที ่1
ไตรมาส

ที ่2
ไตรมาส

ที ่3
ไตรมาส

ที ่4
รายละเอียด

 กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล าดับ งานและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงาน

เปา้หมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท) ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

4.ค่าจ้างเหมาตรวจโรคเท้าช้างราคาคนละ 30
 บาท x 6,000 คน

180,000

5.ค่าจ้างเหมาตรวจหาเชือ้ซิฟลิิส ราคาคนละ 
50 บาท x 6,000 คน

300,000

P1U1 งานกายภาพ
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25บาทx100คน 
เป็นเงิน 2,500 บาท

2,500 ฐิติมา

ค่าวัสดุ เอกสาร 2,500บาท 2,500
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25บาทx100คน
เป็นเงิน 2,500 บาท

2,500

ค่าวัสดุ เอกสาร 2,500บาท 2,500
P2 การดแูลผู้ปว่ยกลุม่โรคส าคัญของ

โรงพยาบาล
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรัง

19 โครงการการคัดกรองภาวะ แทรก
ซ้อนในผู้ป่วย DM/HT

 ผ่องศรี  /   
นิสาชล

20 1.ตรวจทางหอ้งปฏบิัติการ((HbA1C
 , Lipid profile,Cr,GFR, Urine 
Protine)

ผป.เบาหวาน /
ความดันโลหติสูง

5,783    ค่าตรวจ Lab
(กองทุนโรคเร้ือรัง)

2,549,100 กองทุนโรคเร้ือรัง

21 2.บันทึกข้อมูลการสูบบุหร่ีใน
Spacial PP

ผป.เบาหวาน /
ความดันโลหติสูง

  

22 3.จัดท าข้อมูลผลการประเมินระยะ
ไตเส่ือมตามค่าGFR

ผป.เบาหวาน /
ความดันโลหติสูง

  

23 4.จัดท าข้อมูลการประเมินความ
เส่ียงต่อโรคหวัใจ

ผป.เบาหวาน /
ความดันโลหติสูง

  

24 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ผป.เบาหวาน 2359   ค่าอ่านภาพ
(กองทุนโรคเร้ือรัง)

70,770 กองทุนโรคเร้ือรัง

25 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทีเ่ท้า ผป.เบาหวาน 2359 ธค.60 มีค.61
26 โครงการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่

รพสต. ในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
พยาบาลวิชาชีพ 20 ธค.60 กพ.61  -ค่าอาหารว่าง  /อาหารกลางวัน

 -ค่าเอกสาร
(กองทุนโรคเร้ือรัง)

   10,000 กองทุนโรคเร้ือรัง

27 โครงการขับเคล่ือนคุณภาพการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

คณะกรรมการ 
NCD

20คน      -ค่าอาหารว่าง      
 -ค่าเอกสาร
(กองทุนโรคเร้ือรัง)

8,000 กองทุนโรคเร้ือรัง

 

เพือ่เพิม่กลุ่มลูกค้าในกลุ่มทีย่ังไม่เข้าถึงบริการ

เพ่ือใหผู้้ปว่ยไดร้ับบริการทีป่ลอดภยั 

เพือ่ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ภาวะไขมันในเลือด การควบคุมระดับน้ าตาลสะสม การประเมินความเส่ียงต่อโรคหวัใจ

 

100  

16 ตรวจสุขภาพกลุ่มแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว 
สัญชาติ พมา่ ลาว 
 กมัพูชา และอืน่ ๆ
 ทีเ่ขา้มาท างานใน
เขตพืน้ทีจ่งัหวัด
นครปฐม

6,000  

 

 อบรมใหค้วามรู้ด้านการยศาสตร์ 
(Ergonomic) เพือ่ป้องกันการ
บาดเจ็บจาการท างาน

18 100

17 การทดสอบสมรรถภาพทางกายใน
กลุ่มวัยท างาน (โรงงาน)
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กลุม่ จ านวน
ไตรมาส

ที ่1
ไตรมาส

ที ่2
ไตรมาส

ที ่3
ไตรมาส

ที ่4
รายละเอียด

 กองทนุ
ทอ้งถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ารุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล าดับ งานและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงาน

เปา้หมายของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) (บาท) ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

P3 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
ผลงานต่อบริการ

28 การประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการ/ ผู้รับผลงานของทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน 19 มค.61 มิย.61 ไม่ใช้งบประมาณ  ทีม CRM

29 การประเมินพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์
ของบุคลากร

ทุกหน่วยงาน 19 มีค.61 ไม่ใช้งบประมาณ  ทีม CRM

30 การประกวดบุคลากรต้นแบบ/คนดี
ศรีกลุ่มการฯ

รพ./ กลุ่มงาน
การพยาบาล

19 กย.61 รางวัลระดับรพ./ ระดับหน่วยงาน  ทีม CRM

P4 การรับรู้ขอ้มูลบริการสุขภาพของ
ผู้ใชบ้ริการ/ประชาชน

เว็บไซต์รพ. ทุกเดือน ไม่ใช้งบประมาณ  ทีม CRM

31 ประเมินการรับรู้ข้อมูลสุขภาพ 2 
คร้ัง/ปี

ภายใน รพ. ธค.60 มิย.61 ไม่ใช้งบประมาณ  ทีม CRM

32 จดัท าชุดความรู้/ขอ้มลูบริการต่างๆ
เพือ่น ามาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล /FB/VDO

ภายใน รพ./
ภายนอกรพ.

ธค.60 ค่าเอกสาร เป็นเงิน 20,000 บาท 20,000  ทีม CRM

33 จัดท า Slide แนะน าโรงพยาบาล
(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

ภายใน รพ.  ม.ีค.61 ค่า CD และอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 1,000.00  ทีม CRM

ทีวี จอ LCD จ านวน 2 เคร่ือง 6000x2 12,000.00  ทีม CRM
ค่าวัสดุประกอบกล่องโมบาย

P6 การจัดสิง่แวดล้อมทีเ่อ้ือตอ่การ
เยียวยา

ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 1,200 บาท x 7
 ชม. x 2 วัน x 2 คน

33,600 ทีม ENV

ค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัน
ละ 120 บาท x 2 วัน x 60 คน

14,400

36 การส ารวจส่ิงแวดล้อมเพือ่การ
เยียวยาตามเกณฑ์มาตรฐาน

 ม.ค.61 ก.ค.-61 ไม่ใช้งบประมาณ ทีม ENV

37 จัดล าดับความส าคัญของปัญาและ
วางแผนการปรับปรุง

 ม.ค.62 ก.ค.-61 ไม่ใช้งบประมาณ ทีม ENV

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
( นางเกยรู  บุญทัศนา ) (นางอัจฉรา  วฒิุฐิโก) (นางเจริญสุข  มีรอด) (นายช านาญ  สูญส้ินภัย) (นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพย)์

ประธานโครงการ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

...... / ............ / ............     ...... / ............ / ............   ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............

35 โครงการอบรมการออกแบบ
ส่ิงแวดล้อมเพือ่การเยียวยา(HHED)

บุคลากร รพ.+
เครือข่าย

100 พ.ย.60
(2วัน)

เพือ่รับทราบปัญหาจากการใหบ้ริการ และหาแนวทางแก้ไข

เพ่ือพัฒนาสิง่แวดล้อมเพ่ือการเยียวยาเพ่ือผู้รับบริการและผู้ใหบ้ริการ ครอบคลุมทกุมิติ

จัดท าประชาสัมพนัธ์โมบาย34  ก.พ.61ภายใน รพ.
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กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ รวม

รวมงบประมำณ 0.00 0.00 0.00 11,300.00 130,000.00 141,300.00   บำท

กลุ่ม จ ำนวน
ไตรมำส

ที ่1
ไตรมำส

ที ่2
ไตรมำส

ที ่3
ไตรมำส

ที ่4
รำยละเอียด

 
กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

1 งำนจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล

เพ่ือเพ่ือพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมแผนกลยุทธ์และส่วนขำดจำกสมรรถนะ

1.1 งานพัฒนาองค์ความรู้ (ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม วิชาการ/ศึกษาดูงาน/วิจัย)
1.1.1 พัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรค

ส าคัญที่เป็นปัญหาในแผนกลยุทธ์ 
และความรู้ด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับ
แผนกลุทธ์และการพัฒนาผู้น า

จนท.รพ. 188 คน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม 
ส าหรับบุคลากร  ตามแผนเงินบ ารุง

R5P1U2 ประณยา

1.1.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามส่วน
ขาดในแผนกลยุทธ์และ Service 
plan

หน.กลุ่มงาน+
ผู้เกี่ยวข้อง

10 ค่าลงทะเบียน  จากงบพัฒนาบุคลากร
ของ สสจ.

R5P1U2 หน.กลุ่ม
งาน/หน.งาน

1.2
1.2.1 ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร

โรงพยาบาลห้วยพลู
บุคลากร รพ. 210  มี.ค.61  - เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์การรักษา ตาม

แผนเงินบ ารุง
 - R5P1U3I2 ภคปภา/วค/

ธันยาภัทร์

1.2.2 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ออกก าลังกาย เช่น
 ชมรม/กิจกรรมต่างๆ

จนท.รพ. 210   -กิจกรรมชมรมเปตอง  ชมรมจักรยาน  
    
 -ส่งเสริมการออกก าลังกาย

R5P1U3 หนก./หนง

ตามที่ผู้จัดระบุ

แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ 2561
โรงพยำบำลหว้ยพลู อ ำเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์ WO : พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรขององค์กร ระบบคุณภำพ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรูข้ององค์กร ใหเ้อ้ือต่อกำรจัดบรกิำรที่ได้มำตรฐำน
รหสัโครงกำร    Roadmap 5 : ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรบรหิำรจัดกำรองค์กร
ชื่อโครงกำร  : โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรองค์กรและทรพัยำกรบคุคล

ล ำดับ งำนและกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ของงำน

เป้ำหมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)
ตอบ

สนองตวัชีว้ดั
(รหัสตวัชีว้ดั)

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 59 -ก.ย. 60

กำรดูแลบุคลำกรให้มีสุขภำพที่ดี  เพ่ือดูแลสุขภำพของบุคลำกรและส่งเสริมให้มีสุขภำพที่ดี

ต.ค.60 -ก.ย. 61
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กลุ่ม จ ำนวน
ไตรมำส

ที ่1
ไตรมำส

ที ่2
ไตรมำส

ที ่3
ไตรมำส

ที ่4
รำยละเอียด

 
กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล ำดับ งำนและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงำน

เป้ำหมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)
ตอบ

สนองตวัชีว้ดั
(รหัสตวัชีว้ดั)

ผู้รับผิดชอบ

1.2.3 ปฏิทินกิจกรรม  20 ธค.60  - จัดท าปฏิทินมอบให้ผู้มีอุปการะคุณ 
และผู้มารับบริการประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้ทราบตารางการด าเนินกิจกรรม
ของโรงพยาบาล โดยใช้งบประมาณจาก
เงินบริจาค

30,000 R5P1U4 ธันยาภัทร์

1.2.4 เร่ืองเล่าประจ าเดือน,บุคคลตัวอย่าง จนท.รพ. 210คน  -กิจกรรมยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่ได้รับ
การเสนอฃ่ือจากผู้มารับบริการ หรือมี
ผลงานที่ประจักษ์ในเร่ืองต่างๆ

 - R5P1U4 ธันยาภัทร์

1.2.5 ธรรมมะกับชีวิต จนท.รพ 210 คน  ก.พ.61  -ให้ความรูเกี่ยวกับธรรมะในการ
ด ารงชีวิตจากพระผู้มีความสามารถใน
การเทศน์

 - R5P1U4 ธันยาภัทร์

1.2.6 โครงการ“คืนความสุขรับปีใหม่ 
โรงพยาบาลห้วยพลู  ปี 2561”

จนท.รพ. 210 คน  ม.ค.61  -จัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ 2561 เพื่อเป็น
การสานความสัมพันธ์และความสามัคคี
ในโรงพยาบาล โดยใช้งบประมาณจาก
งบองค์การเภสัชกรรม

100,000 R5P1U4 ธันยาภัทร์

1.3
1.3.1 โครงการอบรมคณะกรรมการ

ควบคุมภายในและผู้เกี่ยวข้อง
จนท.รพ. 50 คน  ธ.ค.60  - ค่าอาหารว่าง และกลางวัน จ านวน 

50*120 คน
6,000 R5P2U4 กก.ควบคุม

ภายใน
 - ค่าวิทยากร 1 คน*8 ชม.*600 บาท 4,800

 -ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 500

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
(นายจักรพงษ ์ เล็กเจริญ) (นางอัจฉรา  วฒิุฐิโก) (นางเจริญสุข  มีรอด) (นายช านาญ  สูญส้ินภยั) (นายกิตติ วงศ์ปทมุทพิย)์

ประธานโครงการ เจ้าหน้าที่พสัดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหว้ยพลู
ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

...... / ............ / ............     ...... / ............ / ............   ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............

ต.ค.60 - ก.ย. 61

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร
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 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

รวมงบประมำณ (บำท) 0.00 0.00 0.00 562,300.00 265,800.00

กลุม่ จ ำนวน
ไตรมำส

ที ่1
ไตรมำส

ที ่2
ไตรมำส

ที ่3
ไตรมำส

ที ่4
รำยละเอียด

 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ

P1 งำนบริหำรระบบคุณภำพแบบบรูณำกำร เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ

P1U1 กำรบริหำรควำมเสีย่ง/ควำมปลอดภยั
และคุณภำพ

เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรควำมเสีย่งควำมปลอดภยัและคุณภำพทีม่ีประสิทธิภำพและประสำนสอดคล้องกัน

1.1.1 อบรมฟืน้ฟคูวามรู้การบริหารความเส่ียง
ใหก้ับเจ้าหน้าทีทุ่กระดับ

ทุกหน่วยงาน 18 1-30 
ม.ิย.61

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 
120 คน x 30 บาท

3,600.00 R6P1U1 ประณยา

1.1.2 อบรมฟืน้ฟกูารเขียนแบบประเมินตนเอง
ระดับหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน 18 1-31 
ม.ีค.61

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 
30 คน x 30 บาท

900.00 R6P1U1 ประณยา

1.1.3 อบรมการดูแล ผป.ตามกลุ่มโรคส าคัญ บุคลากร รพ.+
รพ.สต.

100 1-31 
พ.ค.61

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 
100 คน x 30 บาท

3,000.00 R6P1U1 จอมขวัญ

1.1.4 บุคลากร รพ. 30 ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่โมงละ 1,200 บาท x 8 ชม.x 8
 วัน

76,800.00 R6P1U1

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง+เคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้า
รับการอบรมจ านวน 30 คนx 120 บาท x 8 วัน

28,800.00 R6P1U1

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,000.00 R6P1U1

1.1.5 ซ้อมแผน Emergency response บุคลากร รพ. 30 1-28 
ก.พ.61

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืมจ านวน 30 คน x 30บาท 900.00 R6P1U1

P1U2 งำนก ำกับดแูลดำ้นวิชำชพีกำรพยำบำล

1.2.1 อบรมการบริหารงานการพยาบาล กก.บริหารของ 
NSO วิชาชีพ

1 1-28 
ก.พ.61

ค่าลงทะเบียนคนละ 45,000 x 1 คน 45,000.00 R6P1U2 เกยูร

1.2.2 ประชุมวิชาการทางการพยาบาล หน่วยงานของ
กลุ่มการฯ

50  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรม 50 คน 
x 30 บาท x 10 คร้ัง

15,000.00 R6P1U2 เกยูร

1.2.3 อบรมฟืน้ฟ ูACLS พยาบาลวิชาชีพ 60 1-30 
ม.ิย.61

ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างส าหรับผู้เข้าอบรม 60 คน
x120 บาท

7,200.00 R6P1U2 เกยูร

1.2.4 โครงการพฒันาระบบการนิเทศทางการ
พยาบาล

กก.บริหารของ 
NSO วิชาชีพ / 
หน.งาน/ตึก/รอง

20 ม.ค.61 ก.ค.61 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 
20 คน x 30 บาท x 2 คร้ัง

1,200.00 R6P1U2 วงวาด/
กรพินธุ์

ล ำดับ งำนและกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ของงำน

เปำ้หมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561
โรงพยำบำลห้วยพลู อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

กลยุทธ์ WO : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขององค์กร เทคโนโลยี สำรสนเทศ และระบบคุณภำพต่ำงๆ ให้เอ้ือต่อกำรจัดบริกำรทีไ่ด้มำตรฐำน
รหัสโครงกำร    Roadmap : 6   ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพและกำรจัดกำรควำมรูข้ององค์กร
ชือ่โครงกำร  : โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพแบบบูรณำกำร รวม

ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

828,100.00

ประชุมเชิงปฏบิัติการการพฒันาคุณภาพ
องค์กรเพือ่ความยัง่ยืนปี 2561 ( 4 ระยะ)

1-31 
ธ.ค.60

1-28 
ก.พ.61

1-31 
พ.ค.61

1-31 
ก.ค.61

งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)

เพ่ือจัดกำรบริกำรพยำบำลใหม้ีคุณภำพ

เดือนละ 1 คร้ัง
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กลุม่ จ ำนวน
ไตรมำส

ที ่1
ไตรมำส

ที ่2
ไตรมำส

ที ่3
ไตรมำส

ที ่4
รำยละเอียด

 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล ำดับ งำนและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงำน

เปำ้หมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)

1.2.5 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลและความเส่ียง

กก.บริหารของ 
NSO วิชาชีพ /
คณะท างาน IT

และRM กลุ่มการ

20 ธ.ค.60 ม.ค.61 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 
20 คน x 30 บาท x 2 คร้ัง

1,200.00 R6P1U2 สุวิน

P1U3 งำนก ำกับดแูลดำ้นวิชำชพีแพทย์
1.3.1 ประชุมองค์กรแพทย์เดือนละ 1 คร้ัง MSO 7 คน -ไม่มีค่าใช้จ่าย R6P1U3 MSO
P1U4 งานจัดการส่ิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

1.4.1 การซ้อมแผนอัคคีภยั บุคลากร รพ. 100 ค่าวิทยากร 5 คน x 2 ชม. X 600 บาท 6,000.00 R6P1U4 ENV

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน 100 คน x 
120บาท

12,000.00

P1U5 งำนปอ้งกันและควบคุมกำรตดิเชือ้ใน
โรงพยำบำล

เพ่ือพัฒนำระบบปอ้งกันและควบคุมกำรตดิเชือ้ 

1.5.1 100 คน  -ค่าอาหารว่าง-เคร่ืองด่ืม100คนx30บาทx1 มือ้    3,000.00 R6P1U5 ภคปภา

ค่าวัสดุส านักงาน 3,000.00

ค่าถ่ายเอกสาร 2,000.00

1.5.2 โครงการฟืน้ฟคูวามรู้เร่ืองการป้องกัน
และควบคุมการติดเชือ้ใหก้ับบุคลากร
สาธารณสุข(ลูกจ้าง)

บุคลากร รพ+
รพ.สต.

100 คน 1-31 
พ.ค.61

 -ค่าอาหารว่าง-เคร่ืองด่ืม 100 คนx30บาท x 1 มือ้    3,000.00 R6P1U5 ภคปภา

P1U6 งำนกำรจัดกำรเวชระเบยีน เพ่ือใหม้ีระบบบริหำรเวชระเบยีนทีม่ีประสิทธิภำพทัง้เครือขำ่ย
1.6.1 อบรมการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/

ผู้ป่วยใน
บุคลากร รพ 30 คน 1-30 

เม.ย.61
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน x 30 บาท x
 2 มือ้

1,800.00 R6P1U6 จอ.ไพรัช

P1U7 งำนจัดกำรดำ้นยำ : เพ่ือพัฒนำะบบจัดกำรดำ้นยำของทัง้โรงพยำบำลใหไ้ดต้ำมเกณฑ์คุณภำพ
1.7.1 อบรมความรู้เกีย่วกับ RDU (บูรณาการ

ร่วมกับกิจกรรมที ่1.1.1
บุคลากร รพ. 100 1-31 

พ.ค.61
R6P1U7 พจนารถ

P1U8 งำนบริกำรทำงหอ้งปฏบิตักิำร เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรตรวจวิเครำะหแ์ละระบบบริหำรคุณภำพทีม่ีประสิทธิภำพ
1.8.1 อบรมฟืน้ฟคูวามรู้และทักษะการเก็บส่ิง

ส่งตรวจ (บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที ่
1.5.1+1.5.2)

บุคลากร รพ.+
รพ.สต.

100
1-31 
พ.ค.60

R6P1U8 บุษราพรรณ

P1U9 งำนบริกำรรังสีวินิจฉยั เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรตรวจวิเครำะหแ์ละระบบบริหำรคุณภำพทีม่ีประสิทธิภำพ
P2 งำนบริหำรเชงิกลยุทธ์บรูณำกำร

มุง่เน้นผลสัมฤทธิ์
P2U1-2 งำนน ำองค์กำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
2.1.1 ประชุมเครือข่ายเพือ่ติดตามและปรับ ปรุง

การด าเนินงานส่งเสริม ป้องกันและปัญหา
อื่นๆ เดือนละ 1 คร้ัง

รพ./รพ.สต.
เครือข่าย

30 คน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน x 30 บาท x
 4 คร้ัง  (QOF)

3,600.00 R6P2U1-2 ประณยา

โครงการฟืน้ฟคูวามรู้เร่ืองการป้องกัน
และควบคุมการติดเชือ้ ใหก้ับบุคลากร
สาธารณสุข

บุคลากร รพ+
รพ.สต.

1-31 
พ.ค.61

เพ่ือตอบสนองควำมทำ้ทำยขององค์กำร และสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหกั้บกำรด ำเนินงำนขององค์กำร

เพือ่ชีน้ าองค์การ ส่ือสาร และส่งเสริมผลการด าเนินงานทีดี่
ทุกวันพธุที ่3 ของเดือน

1-28 
ก.พ.61

เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำจะใหบ้ริกำรกำรแพทย์ทีม่ีคุณภำพและดว้ยควำมรับผิดชอบแหง่วิชำชพี
ทุกวันพธุแรกของเดือน

เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
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กลุม่ จ ำนวน
ไตรมำส

ที ่1
ไตรมำส

ที ่2
ไตรมำส

ที ่3
ไตรมำส

ที ่4
รำยละเอียด

 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล ำดับ งำนและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงำน

เปำ้หมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)

2.1.2 บุคลากร รพ. 120 คน ค่า Manday 15,000 บาท x 2 คน 30,000.00 R6P2U1-2 ประณยา

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้
เยีย่มส ารวจและบุคลากรทีรั่บการเยีย่ม จ านวน 120 คน
 x 120 บาท

14,400.00

ค่าถ่ายเอกสาร 2,000.00

2.1.3 50 คน 1-31 
ส.ค.61

ค่าตอบแทนวิทยากร ชัว่โมงละ 1,200 บาท x 8 ชม.x 3
 วัน (QOF)

28,800.00

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน x 6 มือ้ x 
50 บาท (QOF)

15,000.00

ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน x 350 บาท x 3 มือ้ 
(QOF)

52,500.00

ค่าอาหารเย็น จ านวน 50 คน x 350 บาท x 2 มือ้ 
(QOF)

35,000.00

ค่าทีพ่กัส าหรับวิทยากร คืนละ 1,500 บาท x 2 คืน x 1
 หอ้ง (QOF)

3,000.00

ค่าทีพ่กัส าหรับผู้เข้ารับการประชุมคนละ 600 บาท 
จ านวน 50 คน x 2 คืน (QOF)

60,000.00

ค่าเช่าหอ้งประชุมวันละ 1,500 บาท x 3 วัน (QOF) 4,500.00

ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้คันละ 3,500 บาทต่อวัน จ านวน 3 
วัน จ านวน 4 คัน  (QOF)

42,000.00

ค่าวัสดุส านักงาน (QOF) 2,500.00

ค่าถ่ายเอกสาร (QOF) 2,500.00

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ (QOF) 3,000.00

P2U3 งำนกำรจัดกำรสำรสนเทศ

2.2.1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ R3P2U2I1
 - ทบทวนหน้างาน การบันทึกข้อมูล OP 
ind.

หน่วยงาน
บันทึกข้อมูล

ภาวดี

 - อบรมฟืน้ฟกูารบันทึกข้อมูลระบบ
บริการผู้ป่วย

ทุกหน่วยงานใน
 รพ.

ภาวดี

 - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลระบบ
บริการผู้ป่วย/ ผลการส่งออกข้อมูล op 
ind. และแจ้งผู้เกีย่วข้องปรับปรุงแก้ไข

ใน รพ. วัฒนะ/ 
ช่อผกา/ 
พเิชษฐ์

เพือ่บริหารจัดการ ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทีจ่ าเป็น พร้อมใช้งาน และมีคุณภาพ ตอบสนองการใช้งานของโรงพยาบาล

เดือนละ 1 คร้ัง

ม.ค.-มี.ค.61

สัปดาหล์ะคร้ัง/ เดือนละ 1 คร้ัง

ช านาญ/
ประณยา

-เยีย่มส ารวจเพือ่เฝ้าระวังในระยะเวลา 1
 ปี 6 เดือนหลังการรับรอง

เม.ย.-
พ.ค.61

 - ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ แบบ
บูรณาการ ทีใ่ช้ความท้าทาย ความ
ได้เปรียบและโอกาสในการพฒันาของ
โรงพยาบาล โดยอบรมเชิงปฏบิัติการ

หน.ฝ่าย/ หน.
งาน/ ทีมน า/ 
จนท.ระดับ
ปฏบิัติการ/ 

สสอ.นศ./ รพ.สต.

R6P2U1-2
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กลุม่ จ ำนวน
ไตรมำส

ที ่1
ไตรมำส

ที ่2
ไตรมำส

ที ่3
ไตรมำส

ที ่4
รำยละเอียด

 กองทุน
ท้องถ่ิน

 งบ 
PPB

 งบ 
PPA

 เงินบ ำรุง  งบอ่ืนๆ ระบุ
ล ำดับ งำนและกิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงำน

เปำ้หมำยของกิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ตอบ
สนองตัวชีว้ัด
(รหัสตัวชีว้ัด)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) (บำท)

พฒันา software ระบบงานของ
โรงพยาบาลบนเครือข่าย online
 - พฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป ลดการใช้
กระดาษ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Server หลักเก็บข้อมูลระบบบริการ
ผู้ป่วย 1 เคร่ือง

170,000.00 R3P2U2I4 ภาวดี

เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ส าหรับ server หลัก 35,000.00

P2U4 งำนกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร
2.3.1 100 ค่าอาหารกลางวนั/อาหารวา่ง จ านวน 100 คน x 120 

บาท (QOF)
12,000.00

ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตรและท ากรอบ จ านวน 10 ใบ 
ใบละ 300 บาท  (QOF)

3,000.00

   ค่าถา่ยเอกสาร 2,000.00

น าเสนอผลงานวิชาการภายนอก รพ. 
ระดับเขต

บุคลากร รพ./ 
เครือข่าย

ค่าจัดท าผลงานระดับจังหวัด(โปสเตอร์/พาวเวอร์
พอยท์/ซีดี/ถ่ายเอกสาร) ผลงานละ 500 บาท x 10 
ผลงาน

5,000.00

ระดับกระทรวง ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท x 6คน 18,000.00

ค่าทีพ่กัคนละ 850 บาท x 3 คืน x 6 คน 15,300.00

ค่าจัดท าโปสเตอร์/พาวเวอร์พอ้ยท์ผลงานละ 500 บาท 
x 6 ผลงาน

3,000.00

2.3.3 น าเสนอผลงานวิชาการ R2R Forum+
ประชุมวิชาการ

บุคลากร รพ./ 
เครือข่าย

 กค.61 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท x 4 คน 10,000.00 R6P2U4 กก.KM

2.3.4 บุคลากร รพ. 20 ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาทx7ชม.x6วัน 25,200.00 R6P2U4 กก.KM
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน 20 คน x 120
 บาท x 6 วัน

14,400.00

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
(นายช านาญ  สูญส้ินภัย) (นางอัจฉรา  วฒิุฐิโก) (นางเจริญสุข  มีรอด) (นายช านาญ  สูญส้ินภัย) (นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพย)์

ประธานโครงการ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
ผู้เสนอโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ    ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

...... / ............ / ............     ...... / ............ / ............   ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............ ...... / ............ / ............

R6P2U4 กก.KM

ต.ค.60-ม.ีค.61

2.3.2 เม.ย-.ก.ย.61 R6P2U4 กก.KM

บุคลากร รพ./ 
เครือข่าย

เม.ย.60-ก.ย.61

ประชุมเชิงปฏบิัติการการท าวิจัยเพือ่
พฒันางาน

 มี.ค.61

เพือ่พฒันาใหเ้ป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้
จัดเวทีประกวด CQI, นวัตกรรมร่วมกับ
เครือข่าย เพือ่การปรับปรุงและพฒันา
งานในหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน+ 
รพ.สต.

เม.ย-.ก.ย.61

2.2.3 พฒันาระบบการจัดการระบบฐานข้อมูล
บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล

ศูนย์คอมพวิเตอร์ 1

กก. IM/ 
ภาวดี

R3P2U2I32.2.2 ศูนย์คอมพวิเตอร์ ต.ค.60- ก.ย.61
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