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ความพรอมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 10 หนวยงานมีการเผยแพรแผนปฏิบตั ิราชการประจำป
 มีการดำเนินการ
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1 หนังสืองานยุทธศาสตรและแผน โรงพยาบาลวัดโบสถ ที่ พล 0๖๓๒.๓๐๒/0๒๓ ลงวันที่
๓๐ มกราคม 2563 เรื่อง ขอรายงานแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลวัดโบสถ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบน website ของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ
2 แผนยุทธศาสตรสาธารณสุข และ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ ปงบประมาณ 2563
3
เอกสาร/หลักฐานการเปดเผยขอมูลภาครัฐ คือ
1 แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ
และ Print Screen จากเว็บไซตโรงพยาบาลวัดโบสถ
http://www.watbothos.go.th หัวขอ แผนปฏิบัติราชการประจำป 2563
2
 ไมมีการดำเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1
2
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คำนำ
งานแผนงานและยุ ทธศาสตรโรงพยาบาลวั ดโบสถ อำเภอวั ดโบสถ จั งหวั ดพิ ษ ณุ โลก ไดจั ดทำแผนยุ ทธศาสตรแ ละแผนปฏิบัติการดาน
สาธารณสุ ขเพื่ อ กำกั บ ติ ดตาม และเรงรัดการดำเนิ น งานให เกิด ผลสำเร็จตามตั ว ชี้ วั ดที่ เป น งานเนน ตามนโยบายของกระทรวงตาม ยุ ทธศาสตร
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยใชการวางแผนแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร
ในการนี้ งานแผนงานและยุทธศาสตรโรงพยาบาลวัดโบสถ ได ดำเนินการจัดทำแผนฯรวมกันระหวางหนวยงานโรงพยาบาลวัดโบสถ โดย
ดำเนินการแบบบูรณาการในพื้นที่ทั้งอำเภอวัดโบสถ เพื่อแกไขปญหาดานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ เพื่อการมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยไดนำยุทธศาสตรช าติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยกาวสู
Thailand 4.0 ไดกำหนดเปาหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่ มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใตการพัฒนาความเปนเลิศใน 4 ดาน
คือ 1) ยุ ทธศาสตรด านสงเสริม สุ ขภาพ ป องกั นโรค และคุม ครองผู บริโภคเป นเลิศ (PP&P Excellence) 2) ยุท ธศาสตรบ ริการเปนเลิศ (Service
Excellence) 3)ยุ ท ธศาสตร บุ คลากรเป นเลิ ศ (People Excellence) และ 4) แผนยุ ท ธศาสตรบ ริ ห ารเปน เลิ ศด วยธรรมาภิ บ าล (Governance
Excellence)
การจัดทำแผนฯฉบับนี้สำเร็จลงไดเปนอยางดี ดวยการสนับสนุนอยางดียิ่งจากผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พรอมทั้งทีมงาน หัวหนางาน
ของโรงพยาบาลวัดโบสถ รวมถึงผูปฏิบัติงานของโรงพยาบาลวัดโบสถ ทีเกี่ยวของ จึงขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทานมา ณ โอกาสนี้

งานแผนงานและยุทธศาสตรโรงพยาบาลวัดโบสถ
20 พฤศจิกายน 2562

สารบัญ
หัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยมหลักขององคกร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
การจัดลำดับปญหาสาธารณสุข และปญหาสุขภาพ
วิเคราะหกระบวนการ
จำนวนประชากรกลางป
ปญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอวัดโบสถ
สรุปแผน cup ตามยุทธศาสตร 4 Excellecne
รายละเอียดแผนงาน / โครงการ แยกตามยุทธศาสตร
8. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศเปนเลิศ (PP&P)
9. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
10. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
11. แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

หนา
1
2
3
5
6
7
8
15
31
50
55

ทิศทางองคกร โรงพยาบาลวัดโบสถ ป 2560 – 2564

วิสัยทัศน

“อำเภอชั้นนำดานการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวม”

พันธกิจ
1. กำกับดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฏหมายในการ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (หนาที่ตาม กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560 )
2. ใหบริการ สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู แบบองครวม (กาย ใจ จิตวิญญาณ สังคมและสิ่งแวดลอม) ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สรางเสริมการทำงานอยางมีสวนรวมของบุคลากรบนพื้นฐานการมีประสิทธิภาพและความผาสุก
4. สนับสนุนการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและจัดบริการใหมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมใหมีการสรางนวตกรรมและงานวิจัยทุกเครือขายบริการและชุมชน
6. สรางเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพ (โดยเอาแรง &บูรณาการ)

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ 2563

หนา 1

คานิยมหลักขององคกร
MOPH
M : Mastery เปนนายตัวเอง
หมายถึง หมั่นฝกฝนตนเองใหมีศกั ยภาพ ยึดมั่นในความถูกตอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บนพื้นฐานของการมีสำนักรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality เรงสรางสิ่งใหม
หมายถึง สรางสรรค นวัตกรรม/สิ่งใหม ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ
P : People centered approach ใสใจประชาชน
หมายถึง ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทำงาน เพื่อประโยชนอันดีแกประชาชน โดยใชหลัก “เขาใจ เขาถึง พึ่งได”
H : Humility ถอมตน ออนนอม
หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ รับฟงความเห็น เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
2. บริการเปนเลิศ (Service Excellence)
3. บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
4. บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เปาประสงค
1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจาหนาที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ 2563

หนา 2

การจัดลำดับปญหาสาธารณสุข และปญหาสุขภาพ อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ป 2563
ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ
•
•
•
•
•
•

ตัวชี้วัดทีแ่ ละอาจไมบรรลุ
•
•
•
•

Suicide
COPD AE
Stroke
ทารกแรกคลอดตาย
วัยเรียนสูงดีสมสวน
ชะลอไตเสื่อม

ปญหาในพื้นที่
•
•
•
•
•
•

Traffic injury
Dengue infection
Waste
Aging society
NCD
TB

งานที่ตองการตอยอดสรางความโดดเดน
•
•

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ 2563

IMC
Day care ผูสูงอายุ

TB success rate
ITA
Sepsis
STEMI

นโยบายที่สงผลกระทบ
•
•
•

พชอ
การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตอตานทุจริต

•

กัญชาทางการแพทย

งาน/ตัวชี้วัดที่มีผลงานดีตอเนื่อง(ใน/นอกอำเภอ)
•
•
•
•

RDU
LTC
DM HT
Green and clean
หนา 3

เกณฑใหคะแนนจัดลำดับปญหา
1.Size (ขนาดของปญหา) ประชากรที่ถูกกระทบจากปญหา ถามี
ประชากรที่ไดรับผลจากปญหามากก็ควรไดการจัดลำดับ
ความสำคัญสูงกวาเพราะขนาดปญหาใหญ
•
•
•
•
•

81 – 100% ของปญหาทั้งหมด 5
61 – 80% ของปญหาทั้งหมด 4
41 – 60% ของปญหาทั้งหมด 3
21 – 40% ของปญหาทั้งหมด 2
0 – 20% ของปญหาทั้งหมด 1

2.Severity (ความรุนแรงหรือเรงดวน) ปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่
มีความรุนแรงหรือเรงดวนที่จะตองแกไข หากปลอยไวนาน อาจเกิด
ความพิการ หรือเสียชีวิตได
3.Impact (ผลกระทบในระยะยาว) ปญหาที่มีผลกระทบในระยะ
ยาวมากกวา ควรจะจัดลำดับ ความสำคัญสูงกวา
•
•
•
•

•
4.Community Concern (ความรวมมือในการแกปญหา) ปญหาที่
ชุมชนตระหนักและใหความรวมมือดำเนินการแกไข ควรจะจัดลำดับ
ความสำคัญสูงกวา
•
•
•
•
•

มากที่สุดหรือสำคัญที่สุด
มาก หรือสำคัญมาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5
4
3
2
1

6. Policy Direction (นโยบาย) งานที่เปนนโยบายของรัฐบาล ควร
ใหความสำคัญสูงกวา ของกระทรวง เขต จังหวัด

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ 2563

สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ำ
ต่ำ

5
4
3
2
1

5. Feasibility (ความยากงายในการแกปญหา) ขอจำกัดทาง
วิชาการ ขอจำกัดทางการบริหารจัดการ ขอจำกัดดานเวลา หรือ
จำนวนทรัพยากรที่ตองใชในการแกปญหา ปญหาที่แกไดงาย หรือมี
แนวโนมในการแกปญหาที่ดีควรไดจัดลำดับความสำคัญสูงกวา
•
•
•
•
•

ยากที่สุด
ยาก
ปานกลาง
งายมาก
งายมากที่สุด

1
2
3
4
5

หนา 4

วิเคราะหกระบวนการ
STEMI

นโยบายระดับอำเภอ จังหวัด

RDU

sepsis

ระบบติดตามผลงานอยางตอเนื่อง

TB

Suicide

การบังคับใชกฎหมาย

DM HT

stroke

สะทอนขอมูลสูผูเกี่ยวของ

COPD

Traffic injury
CKD
Aging society
Dengue infection
Waste

Incentive
การเขาถึงบริการของกลุมเสี่ยงรายใหม

ทารกแรกคลอดตาย
พัฒนาการเด็ก

การสื่อสาร warning sign ในชุมชน

ITA

การจัดการปจจัยเสี่ยง

IMC

การเขาถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเตรียมรับมือกับภาวะวิกฤติฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ 2563

หนา 5

จำนวนประชากรกลางป สนย.ยอนหลัง 3 ป :: ป 2562 เขตบริการสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก CUP โรงพยาบาลวัดโบสถ
ประชากรกลางป 2560
ประชากรกลางป 2561
เครือขายบริการสุขภาพ
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
โรงพยาบาลวัดโบสถ
4,260
4,600
8,860
4,276
4,616
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทางาม
1,775
1,968
3,743
1,775
1,971
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานทอแท
1,410
1,557
2,967
1,405
1,547
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทอแท
1,460
1,567
3,027
1,454
1,553
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานน้ำคบ
1,847
1,985
3,832
1,838
1,974
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานยาง
2,331
2,351
4,682
2,305
2,337
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหินลาด
1,428
1,512
2,940
1,417
1,509
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานทาขอนเบน
732
755
1,487
728
746
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคันโชง
1,575
1,493
3,068
1,568
1,493
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหวยเจียง
1,221
1,166
2,387
1,217
1,160
รวม
18,039
18,954
36,993
17,983
18,906
หมายเหตุ :: ที่มาจาก สำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2562
จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร ยอนหลัง 3 ป เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ
ประชากรกลางป 2560
ประชากรกลางป 2561
ตำบล
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
วัดโบสถ
4,260
4,600
8,860
4,276
4,616
ทางาม
2,866
3,160
6,026
2,865
3,162
ทอแท
2,870
3,124
5,994
2,859
3,100
บานยาง
3,087
3,144
6,231
3,053
3,120
หินลาด
2,160
2,267
4,427
2,145
2,255
คันโชง
2,796
2,659
5,455
2,785
2,653
รวม
18,039
18,954
36,993
17,983
18,906
หมายเหตุ :: ที่มาจาก สำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย วันที่ประมวลผล ::30 ตุลาคม 2562
แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ 2563

รวม
8,892
3,746
2,952
3,007
3,812
4,642
2,926
1,474
3,061
2,377
36,889

ประชากรกลางป 2562
ชาย
หญิง
4,235
4,563
1,766
1,955
1,392
1,537
1,434
1,543
1,819
1,958
2,286
2,320
1,408
1,499
719
735
1,551
1,482
1,215
1,156
17,825
18,748

รวม
8,798
3,721
2,929
2,977
3,777
4,606
2,907
1,454
3,033
2,371
36,573

รวม
8,892
6,027
5,959
6,173
4,400
5,438
36,889

ประชากรกลางป 2562
ชาย
หญิง
4,235
4,563
2,841
3,134
2,826
3,080
3,030
3,099
2,127
2,234
2,766
2,638
17,825
18,748

รวม
8,798
5,975
5,906
6,129
4,361
5,404
36,573

หนา 6

ปญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอวัดโบสถ
Priority setting
ขนาดของปญหา นโยบาย ผลงานเทียบกับเปาหมาย ตนทุน ความยากงาย ผลกระทบ Situation analysis

1.
2.
3.
4.
5.

คปสอ
Aging society
DM HT stroke CVD CKD
Dengue infection
TB
Traffic injury

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ 2563

พชอ
1. Traffic injury
2. Green and clean environment
(linked to dengue infection, waste)

หนา 7

สรุปแผน ตามยุทธศาสตร 4 Excellence

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลวัดโบสถ 2563

หนา 8

1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศเปนเลิศ
(PP&P Promotion Prevention &Protection Excellence)

ผูรับผิดชอบงาน

รับทราบแนวทาง

เปาหมาย
เด็ก 0 - 5 ป มี
พัฒนาการสมวัย

การดําเนินงานป 2563

งบประมาณ
รายละเอียด

จนท.รพ.สต.
และจนท. PCU.
รพ.วัดโบสถ12 คน
รพ.วัดโบสถ

DSPM.ใหรพ.สต.(ทดแทนชํารุด)
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพเครือขายเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กดวยคูมือ
DSPM ป 2563

รพ.สต.9แหง
จํานวน 10 ชุด
ผูดูแลเด็ก 70 คน 1.คาอาหารกลางวัน คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 50 บาท
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 70คน ๆ
ละ 2มื้อ ๆ ละ 25 บาท
3.คาเอกสารและวัสดุอุปกรณในการ
อบรมคนละ 50 บาท จํานวน 70 คน

ไดรับคําแนะนําสวน รพ.สต.ผานเกณฑ
ขาดที
่ยังไมผานวนขาด
ขอเสนอแนะส
เด็กปฐมวัย ปละ 2 ครั้ง
รพ.สต.ติดดาว
5.ติดตามการบันทึกขอมูล
10 รพ.สต.ไดรับ
ผลการบันทึกขอมูลคัดกรอง
การคัดกรองพัฒนาการเด็กรายเดือน การติดตามการบันทึก พัฒนาการเด็กครอบคลุมตามเกณฑ
ขอมูลเปนรายเดือน
4.นิเทศติดตามการดําเนินงาน

คาอุปกรณชุดละ 4,000บาท

40,000 สสจ.(งบPPA )

40,000

3,500 สสจ.(งบPPA )
3,500

10,500

3,500

9 รพ.สต.
1PCUรพ.วัดโบสถ
9 รพ.สต.
1PCUรพ.วัดโบสถ

-

ครบถวนทุกแหง
เด็ก 0 - 5 ป ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กตามชวงอายุ
9,18,30,42 เดือนและมี
พัฒนาการสมวัย

ผูรับผิดชอบ
นางละมัย เกตะมะ
นางมะลิ นุนารถ

2.จัดหาอุปกรณคัดกรองพัฒนาการเด็ก ไดรับอุปกรณคดั กรอง อุปกรณคัดกรองสมบูรณ

DSPMครบทุกแหง
ผูดูแลเด็กไดรับการ
อบรมการเฝาระวัง
และสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

จํานวน
(บาท)

ระยะเวลาดําเนินงาน
รวม
ม.ค ก.พ มี.ค
มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย งบประมาณ
เมย. พ.ค.
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
. . .
. . . . ทั้งหมด

รวมทั้งสิ้น
50,500

50,500.00

1.ประชุมแนวทางการดําเนินงาน
เด็กปฐมวัยป 2563

ผลผลิตของกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

-

กิจกรรม

WB_B คปสอ.001

10,500 บาท

ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ

แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
รอยละ 90 เด็กอายุ 0 - 5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
รอยละ 20 เด็กอายุ 0 - 5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา
รอยละ 90 เด็กอายุ 0 - 5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
รอยละ 60 เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA4I
รอยละ 85 เด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
พัฒนาระบบงานเด็กปฐมวัย คปสอ.วัดโบสถ ป 2563
งานเด็กปฐมวัย คปสอ.วัดโบสถ

-

ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

15

แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

1. ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการพัฒนาเครือขายการจัดบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอําเภอวัดโบสถ

กลุมงาน/งาน

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

รหัสโครงการ

WB_Bคปสอ.003

คณะอนุกรรมการLTC
คณะกรรมการศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ระดับตําบล คณะ
กองทุนตําบล มีความรู
ความเขาใจในระบบการ
บริหารจัดการกองทุน

1.คาอาหารกลางวัน อปท.7
แหงๆละ 30 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ
ละ 50 บาท x 2 ครั้ง

คาถายเอกสารแบคัดกรอง
ผูสูงอายุผูพิการ

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
อปท.7แหงๆละ 30 คนๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท x 2 ครั้ง

สํานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห
งชาติ
10,000

5,000.00

1.ณะอนุกรรมการ จํานวน 210..
LTC
คนx 2 ครั้งๆ
2.
ละ 1 วัน
คณะกรรมการ
ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ
ระดับตําบล
3.คณะกองทุนตําบล

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50.คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท x 4 ครั้ง

10,000

5,000.00

1.คาอาหารกลางวัน....50.
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
x 4 ครั้ง

5,000.00

ผูรับผิดชอบงาน จํานวน 50 คน
LTC ระดับ รพ.
4 ครั้งๆ
สต./ศสช./อปท./ ละ 1 วัน
ที่มหมอครอบครัว/
PM อําเภอ ทีมสห
วิชาชีพ
โรงพยาบาลวัดโบสถ

จํานวน
(บาท)

3,950.00

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
23,950

สิตานัน

3,950
21,000 (เบิกจายตาม
ระเบียบเงิน
บํารุงของ
โรงพยาบาล
21,000 วัดโบสถ)
จํานวน
150,000
บาท

21,000.00

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขาย
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่มีภาวะ
พึ่งพิงระดับพื้นที/่ ตําบล เพื่อ
ชี้แจงการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตําบล
กองทุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
และการจัดบริการการดูแลผูมีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่

1.คณะทํางาน LTC มี
ความรูความเขาใจระบบ
การพัฒนาLTC
2.ผูสูงอายุไดรับการคัด
กรองสุขภาพ

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

21,000.00

1.ประชุมคณะทํางาน LTC
ทีมสหวิชาชีพ หมอครอบครัว CM

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

5,000.00

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

42,000
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1.คาอาหารกลางวัน..100.
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
x 2 วัน

20,000

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
100.คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท x 2 วัน

20,000

3.คาตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยาย/อภิปราย/กลุม 1 คน
..4..ชั่วโมงๆ ละ.600 บาท x 2
วัน
1.คาอาหารกลางวัน..500.
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
x 1 วัน

4,800

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
500.คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท x 1 วัน
3.คาปายโครงการ

4.คาจัดบูทนําเสนอผลงานLTC
บูทละ 7000 บาท x 7 บูท

50,000

50,000

2,250

-49,000

4,200
20,000

20,000

4,800

50,000.00

4,200

50,000

50,000.00

4.คาเอกสาร,คาถายเอกสาร

4,200

50,000

2,250.00

จํานวน 500
คน

4,200

2,250

49,000.00

4.จัดเวทีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู CM/CG ทีมหมอครอบครัว เครือขายการดูแล
การดําเนินงาน LTC
มีความรูแ ละทักษะการ ผูสูงอายุ อปท.
ปฏิงาน LTC
CM/CG/ทีมหมอ
ครอบครัว,ทีมสห
วิชาชีพ ในพื้นที่
อําเภอวัดโบสถ
และพื้นที่ตน แบบ

จํานวน 100
คน

4.คาวัด/ุ อุปกรณ

21,000

20,000.00

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการฟนฟูความรู CM/CG ทีมหมอครอบครัว CM/CG ในพื้นที่
ทักษะเครือขายการดูแลผูสูงอายุ
มีความรูแ ละทักษะการ อําเภอวัดโบสถ
ระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง
ปฏิงาน LTC

21,000

20,000.00

3.คาตอบแทนวิทยากร 5
ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 7 วัน

จํานวน
(บาท)

4,800.00

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

21,000.00

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

4,200.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

4,200.00

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

49,000
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1,200.00

2,400

-

2,500

300,000.00

รวมทั้งสิ้น

2,500.00

2,400

2,500.00

3.คาตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยาย/อภิปราย/กลุม 1 คน
..4..ชั่วโมงๆ ละ.600 บาท x1
วัน

2,500

2,400.00

5,000

1,200

12,400.00

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
50.คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25
บาท x 1 วัน

152,450.00

5,000

-

จํานวน 50 คน 1.คาอาหารกลางวัน.50. คน ๆ
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท x 1
วัน

26,000.00

อปท.CM/CG ทีม
หมอครอบครัว
แพทย ทีมสห
วิชาชีพ

-

5.ประชุ,ถอดบทเรียนการดําเนินงาน อปท.CM/CG ทีมหมอ
LTC อําเภอวัดโบสถ
ครอบครัว แพทย ทีมสห
วิชาชีพ ปฏิงาน LTC มี
การสรุปผลการดําเนินงาน

1,200

-

5.คาตอบแทนวิทยากร
ตนแบบนอกพื้นที่ 1 ชั่วโมงๆ
ละ1200 บาท

จํานวน
(บาท)

5,000.00

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

44,800.00

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

54,350.00

ผลผลิตของกิจกรรม

งบประมาณ

5,000.00

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

207,000
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป

ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ

ปองกันการตั้งครรภ/ตั้งครรภซ้ําในวัยรุน

2. รอยละของการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุ < 20 ป (ตอบสนองของจังหวัด)

งานอนามัยแมและเด็ก
WB_ AMCH 001

งบประมาณ
กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/จํานวน

รายละเอียด

จํานวน
(บาท)

ระยะเวลาดําเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลง
เม.ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ
.
0

รวีวรรณ/
จุฑามาศ

๒. อบรมเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 เรื่องการ
ปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค

0

มะลิ ละมัย

57,780

รวีวรรณ

57,780
หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย

-

-

-

-

19,260.00
-

-

-

19,260.00

รวมทั้งสิ้น

-

57,780 เงินบํารุง
โรงพยาบาล

-

คายาฝง
คุมกําเนิด
๑,๙๒๖ บาท*
๓๐ อัน เปนเงิน

-

มารดาหลังคลอดอายุ<๒๐
ป และวันรุนในชุมชนที่
ไมตองการตั้งครรภ
จํานวน๓๐คน

38,520.00

๓.ใหบริการฝงยาคุมในมารดาอายุ < ๒๐ อัตรามารดาหลัง
หญิงวัยรุนที่อายุ< ๒๐
ปที่มาคลอดในโรงพยาบาลและที่ไม
คลอดไดรับการฝง ปท่มี าคลอดในรพ.วัด
ตองการตั้งครรภ
ยาคุมไมอยกวารอย โบสถ และวัยรุนที่มีคู
ละ ๕๐
ในอําเภอวัดโบสถ

38,520.00

อัตราการเขารวม
รอยละของการ
หญิงวัยรุนที่อายุ< ๒๐ ป
กิจกรรมไมนอยกวา ตัง้ ครรภซ้ําในหญิงอายุ ในอําเภอวัดโบสถจํานวน
รอยละ ๘๐
< 20 ป
๑,๖๙๔ คน

57,780.00

๑. ขยายการประชาสัมพันธ Facebook อัตราการเขาถึงของ อัตราการคลอดมีชีพ หญิงวัยรุนที่อายุ< ๒๐ ป
เรื่องวุนวัยรุน วัดโบสถชวยได รับให
วัยรุนกลุมเปาหมาย ในหญิงอายุ 15 - 19 ป ในอําเภอวัดโบสถจํานวน
คําปรึกษาปญหาตางๆของวัยรุนโดยสห รอยละ ๕๐
๓,๗๘๒ คน
สาขาวิชาชีพ จัดหา Presenter วัยรุน
สวยหลอมาสอบถามปญหาที่สงสัยกับ
แพทยที่ดูแลระบบ
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 1. Prevention Promotion & Protection Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพตอบสนอง โครงการที่ 1 พัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการปองกันและควบคุมโรคอําเภอวัดโบสถ รหัสโครงการ
กลุมงาน/งาน ควบคุมโรคติดตอระดับอําเภอ

ทีม SRRT อําเภอ

ทีม SRRT ทุกระดับไดรับ จํานวน ..9..แหง ไมใช
การประเมินทุกทีม
งบประมาณ

ทีม SRRT อําเภอ

รวมทั้งสิ้น

0

-

จํานวน ..9..แหง ไมใช
งบประมาณ

-

ทีม SRRT ระดับตําบล
ไดรับการประเมินทุกทีม

-

ทีม SRRT อําเภอ

-

จํานวน ..9..แหง ไมใช
งบประมาณ

-

ทีม SRRT ระดับตําบล
ไดรับการประเมินทุกทีม

-

1.5 รับการประเมินมาตรฐานทีม
ทีม SRRT ทุก
SRRT และอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ระดับผานการ
โดยทีม SRRT ระดับจังหวัด/เขต
ประเมินทุกแหง

ทีม SRRT อําเภอ

-

ทีม SRRT ระดับ
ตําบลผานการ
ประเมินทุกแหง

จํานวน ..9..แหง ไมใช
งบประมาณ

-

1.4 จัดทําแผนรองรับโรคที่มากับภัย
แลงโดยทีม SRRT ระดับอําเภอ

ทีม SRRT ระดับตําบล
ทุกทีมไดรับการเยี่ยม
เสริมกําลังใจ

-

1.3 ตรวจประเมินทีม SRRT ระดับ
ตําบลตามมาตรฐาน ทุกแหง โดยทีม
SRRT ระดับอําเภอ

ทีม SRRT ระดับ
ตําบลไดรับ
ขอเสนอแนะใน
การทํางาน
ทีม SRRT ระดับ
ตําบลผานการ
ประเมินทุกแหง

-

1.2 ตรวจเยี่ยมเสริมกําลังใจทีม SRRT
ระดับตําบลทุกแหงๆละ 1 ครั้ง โดย
ทีม SRRT ระดับอําเภอ

คนพบสวนขาด
ของทีมSRRT
ระดับตําบล

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย/
ผูรับผิดชอบ
จํานวน ระบุแหลง
จํานวน
รายละเอียด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
งบ
ทีม SRRT ระดับตําบลทํา .จํานวน .9..แหง ไมใช
ทีม SRRT อําเภอ
แบบประเมินตนเองทุกแหง
งบประมาณ
เปาหมาย

-

1.1 ทีม SRRT ระดับตําบลทําแบบ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานงาน

ผลผลิต

-

กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 1. Prevention Promotion & Protection Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพตอบสนอง โครงการที่
ตอบสนอง KPI ตัวที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการการควบคุมปองกันโรคทางระบาดวิทยาและภัยสุขภาพ(เขื่อนแตก อุทกภัย วาตภัย โคลนถลม อัคคีภัย(ไฟปาและหมอกควัน)และภัยทางธรรมชาติอื่น) อําเภอวัดโบสถ รหัสโครงการ
กลุมงาน/งาน ควบคุมโรคติดตอระดับอําเภอ

-

-

0

-

รวมทั้งสิ้น

-

มีการจัดซอมแผน จํานวน .9..แหง ไมใช
(บนโตะ)รองรับ
งบประมาณ
ภาวะฉุกเฉิน 1 เรื่อง

-

"

จํานวน .9..แหง ไมใช
งบประมาณ
มีการตั้งกลุมสื่อสาร จํานวน .9..แหง ไมใช
อยางนอย 1 กลุม
งบประมาณ

-

"

2 ครั้งตอป

-

"

-

1.2 ติดตามและประเมินผลงานการแกไขปญหา
สุขภาพในพื้นที่ 2 ครั้งตอป
1.3 ตั้งกลุมเพื่อสื่อสารเฉพาะกิจตอเหตุการณการ
เกิดโรคระบาดรุนแรงเปนวงกวางทําใหประชาชน
จํานวนมากแตกตื่น/เสียชีวิตหรือภัยสุขภาพเพื่อเปน
ชองการตอบโตสถานการณฉุกเฉินและรายงานผล
แกผูเกี่ยวของ
1.4 จัดซอมแผน(บนโตะ)รองรับภาวะฉุกเฉิน 1
เรื่อง(อุทกภัย/แทรกในการประชุมประจําเดือน)

ประชุมทีม SRRT
ตามเกณฑอําเภอ
ควบคุมโรคเขมแข็ง
ปละ 2 ครั้ง

-

๑.อําเภอวัดโบสถมีความพรอมเพื่อ
รองรับและตอบโตสถานการณฉุกเฉิน
เหตุการณการเกิดโรคระบาดรุนแรง
เปนวงกวางทําใหประชาชนจํานวน
มากแตกตื่น/เสียชีวิตหรือภัยสุขภาพ
(เขื่อนแตก อุทกภัย วาตภัย โคลน
ถลม อัคคีภัย(ไฟปาและหมอกควัน)
และภัยทางธรรมชาติอื่น)
๒.ผานเกณฑประเมินทีม SRRT และ
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย/
ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลง
จํานวน
รายละเอียด จํานวน (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.
งบ
จํานวน .9..แหง ไมใช
ทีม SRRT อําเภอ
งบประมาณ

-

1.1 ประชุมทีม SRRT ตามเกณฑอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งปละ 2 ครั้งเพื่อเฝาระวังและรับทราบผล
การติดตามสถานการณโรคและภัยสุขภาพ(เขื่อนแตก
อุทกภัย วาตภัย โคลนถลม อัคคีภัย(ไฟปาและ
หมอกควัน)และภัยทางธรรมชาติอื่น) และหาทาง
แกไข พรอมทั้งทบทวนมาตรการการดําเนินงาน
ของทีม SRRT เมื่อตองเผชิญเหตุ รวมทั้งเตรียม
ความพรอมในทุกดานทั้งทางดานวิชาการ ทักษะ
การเผชิญเหตุ ระบบการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน
วัสดุ/อุปกรณ เปนตน

เปาหมาย

-

ผลผลิต

-

กิจกรรม
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป
1. ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพรอมรองรับโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
กลุมงาน/งาน
งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
รหัสโครงการ

SRRT & IC

17,150.00

รวมทั้งสิ้น

-

4,000

13,900

-

1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม.160.
คน ๆ ละ 1.มื้อ ๆ ละ 25บาท

QOF

-

9,900

-

จํานวน ..160...
๒..คาอุปกรณชุดPPE ชุด (ชุด
คน จนท.รพ. 120
หมี ราคาชุดละ150บาท Cover
คน รพสต. 40คน
shoe คูละ48บาท) จํานวน50
ชุดละ198 เปนเงิน9900บาท

3,250.00

1,000

3,250

13,900.00

2.คาเอกสารคูมือ วัสดุอุปกรณ
เตรียมซอมแผน

QOF

17,150.00

5,000

-

เจาหนาที่
โรงพยาบาล รพ.
สต. ทีมเกี่ยวของ

1.คาอาหารกลางวัน และอาหาร
วางและเครื่องดื่ม.50.คน ๆ ละ
1.มื้อ ๆ ละ 100บาท

-

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการซอมแผน บุคลากรและผูเกี่ยวของ
รองรับโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหมอุบัติ เกิดความพรอมในการ
ซ้ํา
รองรับการเกิดโรคอุบัติ
ใหม/อุบัติซ้ํา

เจาหนาที่ทีมนํา
จํานวน ..160...
SRRT IC คปสอ. คน จนท.รพ. 120
หนวยงานทองถิ่น คน รพสต. 40คน
หนวยงานเกี่ยวของ
เจาหนาที่รพ.สต.
๖๐ คน

จํานวน
(บาท)

-

เพื่อเกิดความพรอมรองรับ
การสถาณการณโรคอุบัติ
ใหม/อุบัติซ้ํา และสามารถ
ควบคุมการระบาดไดอยาง
รวดเร็ว ปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียด

-

1.ประชุมทีมเตรียมความพรอมกอน
ซอมแผนรองรับโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา
(ทีมนํา SRRT IC คปสอ.
หนวยงานทองถิ่น หนวยงาน
เกี่ยวของ)

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

รวม
งบประมา ผูรับผิดชอบ
ระบุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ณทั้งหมด
แหลงงบ

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

-

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย/
จํานวน

19,900
หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 1. ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการสงเสริมภูมิคุมกันโรค และเฝาระวังการติดเชื้อสําหรับของบุคลากร

กลุมงาน/งาน

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

รหัสโครงการ
งบประมาณ

38,760

38,760.00

QOF

นิตยา

0

45,260.00

-

-

-

-

-

6,500.00

รวมทั้งสิ้น

6,500

6,500.00

6,500 สสจ./แหลงอื่น

38,760.00

เจาหนาที่
1.ชุดPPE (แวนตา กระจัง
โรงพยาบาล และ เอี้ยมพลาสติก เสื้อคลุมแขน
รพสต. จํานวน 238 ยาวกันน้ํา )
คน

38,760

-

2.2. ปองกันอุบัติเหตุเจ็บปวยติด กลุมเปาหมายและกลุม
บุคลากรไมเกิดโรค
เชื้อจากการปฏิบัติงาน
เสี่ยงไดรับการติดตามและ ติดเชื้อและมีสุข
ปองกันการติดเชื้อได
ภาวะสุขภาพที่ดี
รอยละ ๘๐

จํานวน 100.คน
1.รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
เจาหนาที่
76ราย x(170x3 dose)
โรงพยาบาล 40คน
2.เอกสาร /สมุดบันทึกประวัติ
รพสต. 36
สุขภาพบุคลากร

จํานวน
(บาท)

-

บุคลากรไมเกิดโรค
ติดเชื้อและมีสุข
ภาวะสุขภาพที่ดี
รอยละ ๘๐

รายละเอียด

-

1.การสรางภูมิคุมกันสุขภาพ และ บุคลากรความรู ไดรับ
เฝาระวังการเจ็บปวยการติดเชื้อ วัคซีนไวรัสตับอักเสบสราง
โรคในบุคลากร
เสริมภูมิคุมกันโรคที่จําเปน
ในกลุมเสี่ยงครอบคลุมทุก
คน

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

-

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลาดําเนินงาน

45,260
หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

1. ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการซอมแผนรับอุบัติเหตุภัยหมู

กลุมงาน/งาน

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

รหัสโครงการ

10,000

2.คาเอกสารคูมือ วัสดุอุปกรณ
เตรียมซอมแผน

3,000

3.คาวิทยากร คนละ 600 บาทx
5 ชั่วโมง

3,000

20,000

-

-

-

-

-

0

-

4,000

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

20,000 สมคิด
เอกฉัตร

-

จํานวน ..160..คน 1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม.
160.คน ๆ ละ 1.มื้อ ๆ ละ 25
บาท

อปท

20,000.00

1.คาอาหารกลางวัน และอาหาร
วางและเครื่องดื่ม.100.คน ๆ ละ
1.มื้อ ๆ ละ 100บาท

รวม
งบประมา ผูรับผิดชอบ
ระบุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ณทั้งหมด
แหลงงบ

20,000.00

บุคลากรและผูเกี่ยวของ
เกิดความพรอมในการ
รองรับการอุบัติเหตุภัยหมู

ทีมนํา ER คป
จํานวน ..100...คน
สอ.ศปถ.อําเภอวัด
โบสถ ศปถ.ตําบล
และหนวยงาน
เกี่ยวของ ตํารวจ
เทศบาล กูชีพ กูภัย
มูลนิธิ

รายละเอียด

จํานวน
(บาท)

-

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการซอมแผน
รองรับอุบัติเหตุภัยหมู

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

-

1.ประชุมทีมเตรียมความพรอมกอน เพื่อเกิดความพรอมรองรับ
ซอมแผนรองรับอุบัติเหตุภัยหมู ) การสถานการณอุบัติเหตุ
ภัยหมู และสามารถจัดการ
การเกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

20,000.00

งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 1. Prevention Promotion & Protection Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพตอบสนอง โครงการที่
ตอบสนอง KPI ตัวที่
ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดสอําเภอวัดโบสถ รหัสโครงการ
กลุมงาน/งาน ควบคุมโรคติดตอระดับอําเภอ
กิจกรรม

ผลผลิต

1.1สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมผูติดเชื้อ
(วัดโบสถรวมใจ)ในติดตามผูปวยมารับยาและ
กระจายถุงยางอนามัยในชุมชนพรอมทั้งรวมจัด
กิจกรรมปองกันโรค เชน การใหความรูในวัน
เอดสโลก วันวาเลนไทน

อัตราการเขาถึงบริการยาตานไวรัส
ของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสที่เขาเกณฑ
ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส
เอดส ไมนอยกวารอยละ ๘๕

เปาหมาย

งบประมาณ
รายละเอียด

จํานวน
(บาท)

ระยะเวลาดําเนินงาน
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

-

-

0

-

รวมทั้งสิ้น

-

นายธัชธรรม แตงอ่ํา
และนางจินตนา
เมฆิน

-

จํานวน ..10..แหง ไมใช
งบประมาณ

มีการติดตามเยี่ยมนิเทศงาน PCU/ PCU/รพ.สต.ไดรับการ
รพ.สต. 10 แหง อยางนอย 1 ครั้ง ติดตามเยี่ยมนิเทศงานทุก
แหง

-

นายธัชธรรม แตงอ่ํา
และนางจินตนา
เมฆิน

-

ไมใช
งบประมาณ

-

1.2 ขอสนับสนุนถุงยางอนามัย/เจลหลอลื่นจาก อัตราการติดเชื้อรายใหมในหญิง
ไดรับสนับสนุนถุงยางอยา จํานวน .2..ครั้ง
สป.สช.,สคร.๙ พิษณุโลก,สสจ.พล. เพื่อนํามา ตัง้ ครรภที่มา ANC ในสถานบริการ มัย/เจลหลอลื่นมาแจกจาย
แจกจายในกลุมเสี่ยง คือ นักเที่ยว(ผานทาง
ไมเกินรอยละ ๐.๖๕
ในกลุมเสี่ยง
รานอาหาร) ผูเขารับการบําบัดยาเสพติด
นักเรียนมัธยม M-Group

-

นายธัชธรรม แตงอ่ํา
และนางจินตนา
เมฆิน

-

ไมใช
งบประมาณ

-

จํานวน .2..ครั้ง

1.3 ติดตามเยี่ยมนิเทศงาน PCU/รพ.สต. 10
แหง 1 ครั้ง

กลุมวัดโบสถรวมใจมี
แผนงาน/โครงการใน
ติดตามผูปวยมารับยาและ
กระจายถุงยางอนามัยใน
ชุมชนพรอมทั้งรวมจัด
กิจกรรมปองกันโรค

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป
1. ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง โครงการตรวจสุ
ระดับความสําเร็ขจภาพ
ของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
เจาหนาที่กลุมเสี่ยงจาก
ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/งาน
ทีม ENVอาชีวอนามัย
รหัสโครงการ

กิจกรรม
1.คาบริการตรวจสุขภาพความ
เสี่ยงจากการทํางาน ตรวจการ
มองเห็น การไดยิน สมรรถนะ
ปอด กลุมเปาหมาย 56 คน

ผลผลิตของกิจกรรม
๑.เจาหนาที่ปลอดภัย ไม
เกิดการบาดเจ็บจาการ
ทํางานในโรงพยาบาล

เปาหมาย
เจาหนาที่พื้นที่
เสี่ยงจากการ
ทํางาน
ไดรับการตรวจสุช
ภาพ

เจาหนาที่พื้นที่
เสี่ยงจากการ
ทํางาน กลุม
เปาหมาย 56 คน
ในโรงพยาบาล
วัดโบสถ

รายละเอียด
1.-ตรวจตา 39*50=1,950
-ตรวจหู 23*50=1,150
-ตรวจปอด 21*50=1,050
รวมเปนเงิน 4,150 บาท
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ย
กันได

ระยะเวลาดําเนินงาน

จํานวน
(บาท)
4,150

รวม
งบประมา ผูรับผิดชอบ
ระบุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ณทั้งหมด
แหลงงบ
บํารุง

4,150

4,150.00

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย/
จํานวน

จุฑามาศ
กระมลคร
และ
ทีม ENV
อาชีว
อนามัย

หมายเหตุ

4,150.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,150.00

รวมทั้งสิ้น

-

4,150

-

๒.เจาหนาทีลดการ
เจ็บปวยจาการทํางาน
และสามารถปองกัน
อันตรายจาการทํางานได

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป
แผนงานที่ 3 :

แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

โครงการที่ 6 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

ประชากรกลุม 7 กลุม ไดรับวัคซีนมีความครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 80ของวัคซีนที่ไดรับการจัดสรร

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการใหความรูโรคไขหวัดใหญและรณรงคฉีดวัคซีนปองโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2563

กลุมงาน/งาน

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

รหัสโครงการ

WB_B คปสอ.002

500.00

-

6,500

-

65,00

6,500

15,000.00

รวมทั้งสิ้น

500.00

6,500

15,000

500

-

จํานวน
2,400 คน

6,500 เงินบํารุง

2,000.00

ประชาชนกลุมเปาหมายใน รพ. กลุมเปาหมาย
วัดโบสถ PCU ตําบลวัดโบสถ
และ รพสต.ตางๆ ในเขตอ.วัด
โบสถ

คาอาหารกลางวันจํานวน 1
มื้อๆละ 50 บาท จํานวน 130
คน

500

-

อสม. ทุกหมูบาน

คาอาหารกลางวันจํานวน 1
มื้อๆละ 50 บาทจํานวน10 คน
จํานวน 130 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คน
จํานวน 2 มื้อๆละ 25 บาท
จํานวน 130 คน

500

65,00

500 เงินบํารุง

จํานวน 10
คน

13,000.00

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 2 มื้อๆละ 25 บาท
จํานวน 10 คน

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับงานไขหวัดใหญ

500.00 500.00

500

-

4.ฉีดวัคซีนแกกลุมเปาหมายผูปวยโรคเรื้อรัง ๗
กลุมโรค/ผูสูงอายุ ๖๕ ปขึ้นไป/หญิงตั้งครรภ
อายุครรภ ๔ เดือนขึ้นไปและเด็กอายุ๖ เดือน-๒
ป ในแตละสถานบริการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพรอม.ในการ
ดําเนินงาน

คาอาหารกลางวันจํานวน 1มื้อๆ
ละ 50 บาทจํานวน 10 คน

-

3.จัดประชุมแกนนํา อสม.ทุกหมูบานเพื่อ
ชี้แจงระบบการติดตาม/เฝาระวังอาการ
ภายหลังรับวัคซีน/ชวยจนท.คัดกรอง

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพรอม.ในการ
ดําเนินงาน

จํานวน ...
10...คน

-

2.จัดประชุมเจาหนาที่ รพ.สต./เจาหนาที่
ของโรงพยาบาลและคณะกรรมการ
ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับงานไขหวัดใหญ

-

1.จัดทําแผนปฏิบัติงานรองรับโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพรอม.ในการ
เสนอประธาน คปสอ.เพื่ออนุมัติดาํ เนินการ ดําเนินงาน

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

รวม
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
จํานวน
รายละเอียด
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
(บาท)
นางละมัย เก
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
500 เงินบํารุง
500
ตะมะ
จํานวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท
นายธัชธรรม
จํานวน 10 คน
แตงอ่ํา

-

กิจกรรม

กลุมเปาหมา
ย/จํานวน
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 1. Prevention Promotion & Protection Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ ตอบสนองโครงการที่ 3. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพละบริการสุขภาพ
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 12 : รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด รอยละ 96 ขึ้นไป
ชื่อโครงการ/แผนงาน ....คุมครองผูบริโภค คปสอ.วัดโบสถ ... รหัสโครงการ
กลุมงาน/งาน..คุมครองผูบริโภค อ.วัดโบสถ.

รวม

0

รวมทั้งสิ้น

0

หมายเหตุ

-

กลุมประชาชน
ผูมาใชบริการ
ตลาดสด ตลาด
นัด 2 ครั้ง/ป

0

-

กลุมประชาชนผูบริโภคใน
ชุมชนเขต อ.วัดโบสถ

รวม

-

3.จัดนิทรรศการ/รณรงคให
ความรูความปลอดภัยดาน
อาหารแกกลุมผูบริโภคใน
ชุมชน

รวม

-

ผูประกอบการใน
เขตอ.วัดโบสถ

ผูรับผิดชอบ
คปสอ.วัด
โบสถ

-

ผูประกอบการรานอาหาร/
แผงลอย/รานชํา/โรงงาน
ผลิตอาหารน้ําดื่ม น้ําแข็ง
ในเขตอ.วัดโบสถ

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.ออกติดตามประเมินผู
1.ผูประกอบการรานอาหาร/
ประกอบดานอาหารในชุมชน แผงลอยไดเกณฑมาตฐาน
ตามเกณฑมาตรฐาน.
CFGT รอยละ 80
2. โรงงานผลิต
อาหารไดรับการตรวจประเมิน
ผานเกณฑ รอยละ 100
1. จัดกิจกรรมรณรงคให
ความรูและตรวจสอบความ
ปลอดภัยดานอาหารกลุม
ผูบริโภค ปละ 2 ครั้ง

กลุม
ผูประกอบการ
รานอาหาร ราน
ชํา 80%

จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ

-

ผูประกอบการรานอาหาร/
แผงลอย รานชําในเขต อ.
วัดโบสถ

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

-

1. อาหารสดมีความปลอดภัย
ไมตํา่ กวารอยละ 80
2. สุมตรวจ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
ถูกตองไดมาตรฐานไมต่ํากวา
รอยละ 95

งบประมาณ

-

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

-

เปาหมาย

-

1.เฝาระวังตรวจสอบความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑอาหาร
สด/แปรรูปในชุมชน

ผลผลิต

-

กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป : Promotion Prevention&Protection Excellence (สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม .ตอบสนองโครงการที่1 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตอบสนอง KPI ตัวที่.. โรงพยาบาลผานเกณฑพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ (Green & Clean)
ชื่อโครงการ/แผนงาน การบริหารจัดการเครื่องมือแพทยใหมีมาตรฐาน
กลุมงาน/งาน. งานจัดการดานเครื่องมือแพทย
รหัสโครงการ B MEM_001

กิจกรรม

ผลผลิต

เปาหมาย

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
รายละเอียด

ลําดับ
1 แผนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย

เพื่อใหมีเครื่องมือ1.เครื่องมือแพทย 1.จนท.สอบเทียบ1. คาอาหารกลางวัน

1.ติดตอประสานงานสนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต2

แพทยไดรับการ ความเสี่ยงสูง

จากสบส.เขต 2 จํานวน 11 คนx 1มื้อ

2.สํารวจรายการเครื่องมือแพทยที่จําเปนตองสอบเทียบ

สอบเทียบตาม 7 รายการ

จํานวน 5 คน x 60 บาทx 2 วัน

3.จําแนกหมวดหมูเครื่องมือแพทยตามประเภทการใชงาน เกณฑมาตรฐาน 2.เครื่องมือความ 2.จนท.ทีมจัดการ2. คาอาหารวาง
4.จัดเตรียมเครื่องมือแพทยและทําการบํารุงรักษา

เสี่ยงปานกลาง ดานเครื่องมือแพทยจํานวน 11 คน x2 มื้อ

เครื่องมือแพทยกอนการสอบเทียบตามแผนการบํารุงรักษา

เครื่องมือพื้นฐาน รพ.วัดโบสถ

5.ประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอม

3.เครื่องมือรพ.สตจํานวน 11 คน 3 .คาเบี้ยเลี้ยง 5 คน

รวม
งบประ
ผูรับผิดช
มาณ
อบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
ระยะเวลาดําเนินงาน

จํานวน ระบุ
(บาท) แหลงงบ

1,320

1,320

1,320 คุณวาสนา

880 โรงพยาบาล

880

880

2,400

2,400

2,400

400

400

5,000

5,000

เงินบํารุง

x 20 บาทx2วัน

ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย

คนละ 240บาท x2วัน

6.จัดเตรียมสถานที่สอบเทียบตามมาตรฐานการสอเบทียบ

4.คาน้ํามันเชื้อเพลิง

7.ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทยตามแผนฯ

ไป-กลับราคา100 บาท 400

8.ศึกษาและนําผลการสอบเทียบมาปรับใชกับเครื่องมือ

x 4 เที่ยว

แพทยเพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
9.ลงผลการสอบเทียบในขอมูลประวัติเครื่องมือแพทย
10.สรุปและประเมินผลประจําป
หมายเหตุ

รวมเปนเงิน

5,000
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 1. ดานสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excllence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 8 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการบริหารจัดการมูลฝอย อยางมีสวนรวมเครือขายสถานบริการอ.วัดโบสถ

กลุมงาน/งาน

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อคปสอ.วัดโบสถ

รหัสโครงการ
งบประมาณ

-

-

-

-

20,150

รวมทั้งสิ้น

20,150

0 สสจ./แหลง
อื่น

60,450

ทีมIC

0

ทีมIC

60,450

20,150.00

20,150.00

QOF

-

จํานวน รพสต.
และPCU 10
แหง

60,450

-

2.นิเทศ/ประเมินตามแนวทางIC บุคลากปฏิบัติตามแนวทาง ผานประเมิน Green
และสราง CQI บริหาร
and Clean และIC
จัดการมูลฝอย
ดานจัดการขยะ

คาถุงขยะแดง540
kgๆละ60บาทและ
ขยะดํา510 kgๆละ
55 บาท

-

เจาหนาที่ รพสต.
จํานวน รพสต.
เครือขาย มีความรู
และPCU 10
เขาใจ การจัดการขยะ แหง
อยางตอเนื่อง

รายละเอียด

รวม
ผูรับผิดช
งบประมาณ
ระบุแหลง
อบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ

จํานวน
(บาท)

20,150.00

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

20,150

มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ และไมติดเชื้อใน
รพสต อยางถูกตอง

เปาหมาย

-

1 การประชุมชี้แจง การจัดการ
มูลฝอยสถานบริการสุขภาพ
พรอมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

60,450
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2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป
2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดตอ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

70,000.00

225,000

พิชญทิภา
ทิวารัตน

28,800 สปสช.

28,800

พิชญทิภา
ทิวารัตน

1,247,804
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1,247,804.00

จํานวน 80 ชุด คาไวนิล 80 แผน ๆ ละ
360 บาท

225,000 สปสช.

-

รอยละของการเขาถึง
วัดทั้งหมดในอําเภอวัด
บริการของโรคหลอดเลือด โบสถ และตลาดสด
สมองและโรคหัวใจขาด
เทศบาลวัดโบสถ
เลือดมากกวา 50

พิชญทิภา
ทิวารัตน

-

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ Warning
signs อาการ อาการแสดงของโรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาด
เลือด ในชุมชน วัด ตลาด

924,004

-

จัดซื้อวัสดุการแพทยสําหรับควบคุม รอยละผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคเบาหวานและความดัน จํานวน 100 คา syringe insulin 1000
โรคในผูปวยเบาหวานและความดัน ทีค่ วบคุมระดับน้ําตาลไดดี โลหิตสูงทุกรายไดรบั การรักษา คน
กลอง ๆ ละ 225 บาท
โดยการฉีดยาอินซูลิน
โลหิตสูง
45

924,004 สปสช.

924,004.00

คาวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย

994,004.00

ผูปวยโรคเบาหวานและ ผูปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงทุกรายได ความดันโลหิตสูงทุกราย
รับการประเมิน
ภาวะแทรกซอน

28,000

-

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
เพื่อประเมินภาวะแทรกซอนใน
ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

2.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม..700..คน ๆ ละ ..
2..มื้อ ๆ ละ .20. บาท

-

ผูปวยและอาสาสมัคร
จํานวน ..
สาธารณสุขที่ปวยเปน
700.....คน
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมไมได

-

ผูปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีความรู
ความเขาใจ และมีทักษะ
ในการดูแลตนเองเพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอน
มากกวารอยละ 70

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
รวม
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
จํานวน ระบุแหลง
รายละเอียด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ
(บาท)
1.คาอาหารกลางวัน..
42,000 สปสช.
70,000 พิชญทิภา
700..... คน ๆ ละ .........
ทิวารัตน
มื้อ ๆ ละ .60.......บาท

-

จัดประชุมกิจกรรมใหความรูเรื่อง
อันตรายจากภาวะแทรกซอนของ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และแนวทางการปองกันรักษาและ
ฟนฟูสภาพผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

กลุมเปาหมาย
/จํานวน

-

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนทางไต ในเขตอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ ๒๕๖๓
งานโรคไมติดตอเรื้อรัง

-

ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดตอ

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

อัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการการการเขาถึงการดูแลรักษาวัณโรคอยางมีคุณภาพ

กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ

งานวัณโรค

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

สุชาดา
เดชะศิลารักษ

-

ไมใช
งบประมาณ

-

ลดอัดตราการ
ผูปวยวัณโรคทุก
เสียชีวิตไมเกิน รอย ประเภท จํานวน
ละ 5 / ลดอัตราการ 58 ราย
ขาดยา ไมเกิน รอย
ละ 2 ของผูปวยวัณ
โรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา

-

กิจกรรมเพื่อลดปญหาการตาย และการขาด ผูปวยวัณโรคทุกรายไดรับ
ยาของผูปวยวัณโรคระหวางการขึ้นทะเบียน การดูแลอยางมี
การรักษา 1.การ Admit ผูปวยวัณโรคที่มี
ประสิทธิภาพ
ภาวะเสี่ยงสูง 14 วัน
2.DOT
คุณภาพ การกํากับการกินยาโดยเจาหนาที่/
ผูปวยวัณโรคทุกคนตองมีพี่เลี้ยงกํากับการ
กินยาที่ไมใชญาติ
3.
บูรณาการการดูแลเยี่ยมบานผูปวยวัณโรค
ตามมาตรฐานของทีมสหวิชาชีพ รพ.สต.,
PCC / HCC

-

คัดกรองเชิงรุกวัณโรคและวัณโรคดื้อยาใน
กลุมเสี่ยงสูงใน 6 กลุมสําคัญ โดยการCXR

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
จํานวน
ระบุแหลง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
(บาท)
งบ
สุชาดา
เดชะศิลารักษ

-

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
ผลผลิตของกิจกรรม
เปาหมาย
รายละเอีย
จํานวน
ด
ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับ จํานวนผูปวยวัณโรค ปชช.กลุมเสี่ยง
การคนหาวัณโรคอยาง
ไดรับการขึ้นทะเบียน สําคัญ 6 กลุม
ทั่วถึง ลดการแพรกระจาย ตามเปาหมายของ
และการระบาดของโรค คาประมาณการ 156
วัณโรคในชุมชน
ตอแสน ปชก.

0

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 13 โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลอําเภอวัดโบสถ

กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

ขั้นการเตรียมการ
๑. แตงตั้งและประชุมคณะทํางานเพื่อ คณะกรรมการเภสัชกรรมและ มีแผนงาน/โครงการ คณะกรรมการ ไมใชงบประมาณ
เตรียมการจัดกิจกรรม
การบําบัด ทราบและวาง
ในการพัฒนาการใชยา เภสัชกรรมและ
แผนการพัฒนารวมกัน
อยางสมเหตุสมผล
การบําบัด จํานวน
10 คน
๒. กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
๓. กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
๔. ติดตอประสานงาน
๕. จัดทําแผนและเขียนโครงการ
๖. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ
ขั้นดําเนินการ
ในชุมชน
๑. เฝาระวังและควบคุมแหลงกระจาย
ยาในชุมชน โดยสํารวจรานขายของชํา
ในชุมชน รถเร ตลาดนัด เพื่อคนหา
แหลงขายยาชุด ยาลูกกลอน ยา
ปฏิชีวนะและยาอันตราย

รานขายของชําในเขตอําเภอ
วัดโบสถไดรับการเฝาระวัง
และควบคุมการจําหนายยาชุด
ยาสเตียรอยดและผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไมปลอดภัย

รานขายของชําในเขต รานขายของชํา
อําเภอวัดโบสถไมขาย 282 ราน
ยาชุด ยาสเตียรอยด
และผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ไมปลอดภัย

จํานวน
(บาท)

ระยะเวลาดําเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ
ศุภวิชย ศิริ
มงคลเวชกุล
กานติมา สุข
โฉม

ไมใชงบประมาณ

35

กิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

๒. ติดปายยาที่หามขายในรานชําทุก
ราน

รานขายของชําในเขตอําเภอ
วัดโบสถไดรับการเฝาระวัง
และควบคุมการจําหนายยาชุด
ยาสเตียรอยดและผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ไมปลอดภัย

รานขายของชําในเขต รานขายของชํา
อําเภอวัดโบสถไมขาย 282 ราน
ยาชุด ยาสเตียรอยด
และผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ไมปลอดภัย

๓. ชี้แจง อสม. ผูนําชุมชน ครู นักเรียน
อย นอย ผูประกอบการรานขายยา
และประชาชนผูสนใจ ในเรื่องการใช
ยาปฏิชีวนะในกลุมโรค/อาการ ดังนี้
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนบน
ทองเสียฉับพลัน แผลสด และแผล
จากการคลอดปกติ โทษและพิษภัย
ของยาชุด ยาสเตียรอยดและ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย

อสม. ผูนําชุมชน ครู นักเรียน
อย นอย ผูประกอบการราน
ขายยาและประชาชน มี
ความรู/ ความเขาใจการใชยา
อยางสมเหตุผล

มีกลุม/ชมรมในชุมชน
ที่เขมแข็ง มีภูมิคุมกัน
ในสังคมเรื่องการใชยา
อยางสมเหตุผล

๔. รณรงคใหความรูและทําความเขาใจ ประชาชน มีความรู/ ความ
กับผูปวยและประชาชนผานสื่อตาง ๆ เขาใจการใชยาอยางสมเหตุผล
ไดแก แผนพับ และเสียงตามสาย
ภายในโรงพยาบาลและชุมชน

๖. สํารวจรายชื่อประชาชนที่มีประวัติ
แพยาและสงขอมูล update แก รพสต
ทุกเดือน เพื่อปองกันการแพยาซ้ํา ใน
ผูปวยที่มีประวัติแพยา

รายละเอียด

จํานวน
(บาท)

ระยะเวลาดําเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ

ไมใชงบประมาณ

ครูโรงเรียนละ 1 ไมใชงบประมาณ
คน*30โรงเรียน
นักเรียน อย นอย
โรงเรียนละ 10
คน *30โรงเรียน
รวม 310 คน

มีกลุม/ชมรมในชุมชน เสียงตามสายใน
ที่เขมแข็ง มีภูมิคุมกัน โรงพยาบาล 1
ในสังคมเรื่องการใชยา แหง
อยางสมเหตุผล

๕. ออกเยี่ยมบาน เพื่อคัดกรองผูปวยที่ ผูปวยไดรับการดูแลตอเนื่องที่ ผูปวยไดรับการดูแล
ไดรับอันตรายจากการใชยาและสงตอ บาน
ตอเนื่องที่บานอยาง
เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม โดยใช
นอยรอยละ 80
แบบรายงานผลการเยี่ยมบาน

งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ผูปวยตามเกณฑ ไมใชงบประมาณ
การออกเยี่ยมบาน
PCC 200 ราย

ไมพบผูปวยที่แพยาซ้ํา ผูปวยที่มีประวัติ
แพยาใน
ฐานขอมูล Hosxp
ทุกราย
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ผลผลิตของกิจกรรม

๗. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
จนท ที่เกี่ยวของมีการ
ประสบการณกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อสรุป แลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อพัฒนา
บทเรียนและหารือแนวทางเพื่อให
งาน
ชุมชนมีพัฒนากลไกในการจัดการ
ตนเองในระยะตอไป

เปาหมาย

มีบัญชียาที่เหมาะสมและเปน ไมมีรายการยาที่ควร
ปจจุบัน
พิจารณาตัดออกใน
บัญชียาโรงพยาบาล

๓. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ฉลากยา มีฉลากยาที่มีขอมูลครบถวน
เสริม และขอมูลยาสูประชาชน โดยใช เหมาะสมสูประชาชน
QR code และเผยแพรประชาสัมพันธ
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ทบทวนตัวชี้วัดการใชยาอยางสม
เหตุผล และหาแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานรวมกัน

งบประมาณ
รายละเอียด

จํานวน
(บาท)

ระยะเวลาดําเนินงาน

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ

มี CQI / นวัตกรรมใน คณะกรรมการ
การดําเนินงานอยาง เภสัชกรรมและ
นอย 1 เรื่อง
การบําบัด จํานวน
10 คน + จนท
จาก รพสต แหง
ละ 1 คน รวม 20
คน

ในสถานพยาบาล
๑. ประชุมชี้แจงและคืนขอมูลแก
บุคลกรมีความตระหนักในการ โรงพยาบาลผาน
บุคลากรทางการแพทยในการใชยา
ใชยาอยางสมเหตุผล
เกณฑการใชยาอยาง
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล ในโรคติดเชื้อ
สมเหตุผล RDU 2
ทั้ง 4 โรค เปนรายบุคคลทุกเดือน
พรอมทั้งวิเคราะหหาแนวทางการ
แกปญหา
๒. ทบทวนรายการยาในบัญชี
โรงพยาบาลใหมีความสอดคลองกับ
ปรัชญาและหลักการของบัญชียาหลัก
แหงชาติ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

คืนขอมูลทางไลน
และในการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการ
เภสัชกรรมและ
การบําบัด จํานวน
10 คน

ฉลากยามาตรฐานผาน
เกณฑระดับ 3

โรงพยาบาลผาน
เกณฑการใชยาอยาง
สมเหตุผล RDU 2
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ตอบสนองยุทธศาสตร 202. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 13 โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)

รหัสโครงการ

รวมทั้งสิ้น

32,100

นิตยา นวลบุ
และทีมIC

37,100

24,500 สสจ./แหลงอื่น

-

ลดอัตราการติดเชื้อ จํานวน รพสต. ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ และ
ไมเกิดแพรเชื้อดื้อ และPCU 10 แหง เครือ่ งผาติดเชื้อ จํานวน 2
ยา
แหง เปนเงิน 20,000
บาทพรอมถังใสขยะ 4 ชุด
เปนเงิน 4500บาท

-

3,000

5,000

-

2.น้ํายา Virkon 5กลอง

QOF

-

2,000

-

มีการจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ ผาเปอน
อยางถูกตอง

1.คาปรับปรุงหองคัดกรอง
แยกโรค ดานหนา ปายไว
นิลระบบการดูแล ปาย
แยกโรค PPE 2000 บาท

-

2.การจัดการมูลฝอยติด
เชื้ออยางถูกตอง เขาถึง
ปลอดภัย

สถานบริการมี
ผูปวยกลุมมีผล
ระบบการปองกัน เพาะเชื้อดื้อยา
ควบคุมการติดเชื้อ จํานวน 70 ราย
ดื้อยา และไมเกิด
เชื้อดื้อยารายใหม

จํานวน
(บาท)

-

คลากรสามารถจัดการ
ดานการปองกันและ
ควบคุมพรอมสงตอดูแล
การดื้อยาตานจุลชีพ
อยางถูกตอง

รายละเอียด

-

1.1เฝาระวังการติดเชื้อดื้อ
ยาในสถานบริการสุขภาพ
โรงพยาบาล และปรับ
สิ่งแวดลอมปองกัน
แพรกระจายเชื้อโรค

เปาหมาย

24,500.00

ผลผลิตของกิจกรรม

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

-

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลาดําเนินงาน

24,500

งบประมาณ

-

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลวัดโบสถ

5,000.00

กลุมงาน/งาน

7,600.00

โครงการจัดการเชื้อMDR ปลอดภัยยางมีสวนรวม

12,600

ชื่อโครงการ/แผนงาน

29,500
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งานอนามัยแมและเด็ก
WB_ AMCH 003

อุปกรณในการใหบริการครบถวน

บุคลากรเครือขาย 1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๐
จํานวน 20 คน คน ๆ ละ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท
เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ
ของรพสต. บานยาง 1 เครื่อง

๔. เปดบริการรับฝากครรภ/การเตียมความพรอม รพสต./PCU สามารถใหบริการ
กอนการตั้งครรภในรพสต.ทุกแหงและPCU และมี รับฝากครรภรายใหมและราย
ระบบใหคาํ ปรึกษาทางไลนและโทรศัพท
เกาที่ไมมีภาวะเสีย่ งได

2. ฝากครรภครบ 5 รพสต../PCU ทุก
ครั้งตามเกณฑ
แหฃของอําเภอวัด
โบสถ

๕.ฟนฟูแกนนํา/อสม. เรื่องความสําคัญในการฝาก
แกนนํา/อสม. มีความรูและ
ครรภ ๕ครั้งตามเกณฑ,ฝากครรภเร็วอายุครรภ<๑๒ สามารถคนหาหญิงตั้งครรภราย
สัปดาหและทวบทวนบทบาทหนาที่ เนนการคนหาเชิง ใหมได
รุก

3. ฝากครรภครั้ง แกนนํา/อสม.เขา 1.คาอาหารกลางวัน ๒๐๐ คน ๆ
แรกอายุครรภนอย รับการอบรม ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท
กวา 12 สัปดาห มากกวารอยละ80

รวม
ผูรับผิด
งบประมาณ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. มค. กพ. มีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด ชอบ
รวีวรรณ
/มะลิ/
ละมัย
ระยะเวลาดําเนินงาน

500 เงินบํารุงรพ.
(QOF)

500

30,000 งบคาเสื่อม ป
2563

รวีวรรณ
/มะลิ/
ละมัย

30,000 คปสอ.

#######

๓. สํารวจและจัดหาอุปกรณ /ยา/วัคซีน/การรับสง
labในการดําเนินการอยางครบถวน

เจาหนาที่เขาใจเรื่องการฝาก
ครรภรายใหมและการตั้งครรภ
ไมพึงประสงค

1. อัตราตายทารก บุคลากรเครือขาย
แรกเกิดนอยกวา 3.8 และเจาหนาที่ของ
ตอพันการเกิดมีชีพ รพ. จํานวน 50 คน

งบประมาณ
จํานวน
รายละเอียด
(บาท)

0

1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๐๐
คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท

10,000 เงินบํารุงรพ.
(QOF)

10,000 เงินบํารุงรพ.
(QOF)

10,000.00

เจาหนาที่ไดรับการอบรมเรื่องการฝาก
ครรภรายใหมและการตั้งครรภไมพึง
ประสงค

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

10,000

10,000.00

ผลผลิตของกิจกรรม

๑. อบรมบุคลากรของเครือขาย/PCU เรื่องการ
บริการรับฝากครรภรายใหม รายเกาที่ไมมีภาวะ
เสี่ยง
ชี้แจงใหเขาใจ
๓.
๒. ประชุมทบทวนแนวทางการดูแล สงตอ และ
ชี้แจงใหเขาใจ

10,000

รวีวรรณ
/มะลิ/
ละมัย

50,500.00

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00

รวมทั้งสิ้น

-

50,500

10,000.00

รีบฝากครรภทันทีเมื่อทราบวา
ตั้งครรภ

-

๖.ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง ตอเนื่อง

3. ฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวา 12 สัปดาห

500.00

กิจกรรม

2. Service Excellence (บริการเปนเลิศ)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
1. อัตราตายทารกแรกเกิดนอยกวา 3.8 ตอพันการเกิดมีชีพ
2. ฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ
พัฒนาระบบบริการรับฝากครรภ

500.00

ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป ขอ 2. บริการเปนเลิศ service Excellence

ตอบสนอง แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ตอบสนองโครงการที่ 6 โครงการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคองและการดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน
ตอบสนอง KPI รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆดวย Strong Opioid Medication ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองเครือขายรพ.วัดโบสถ รหัสโครงการ WB_ BPC 002
กลุมงาน/การดูแลแบบประคับประคอง

1.ประชุมคณะกรรมการ สห
วิชาชีพและเครือขาย ในการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ตัวชี้วัด
งานคุณภาพการดูแลแบบ
ประคับประคองตาม ตัวชี้วัด HDC

ผลผลิต
ทีมบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการดูแล
แบบระคับประคอง

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

ทีมสหวิชาชีพรพวบ. รพสต. 9 แหง ,
,เครือขายรพสต.
PCU รพวบ.1 แหง

2.ปรับปรุงแนวทางการจัดการ
แนวทางในการจัดการ
อาการปวด/การจัดการอาการทุกข อาการปวด/อาการ
ทรมานในผูปวยระยะทาย
ทุกขทรมานเปน
แนวทางเดียวกันทั้ง
เครือขาย

คูมือแนวทางการ
จัดการความปวด/
อาการทุกขทรมาน
ในผูปวยระยะทาย

3.ฟนฟูความรู ทักษะการดูแล
ผูปวยระยะทายใหเครือขายและ
หนวยงานในโรงพยาบาล อยาง
ตอเนื่อง

ทีมสหวิชาชีพรพวบ. ผูรับผิดชอบงาน
,เครือขายรพสต. Palliative care
จํานวน 30 คน

ทีมบุคลากรมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการดูแล
แบบระคับประคอง

4.นิเทศ ติดตามงาน การจัดการ ตัวชี้วัดการจัดการ
หนวยงานภายใน
ความปวด/ความทุกขทรมาน ตาม ความปวด/ความทุกข รพ.และเครือขาย
ตัวชี้วัด HDC อยางตอเนื่อง
ทรมานผานเกณฑตาม รพสต.PCU รพ.วบ
เปาหมายตัวชี้วัด HDC

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
รายละเอีย
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ด

รพสต. 9 แหง ,
PCU 1 แหงและ
หนวยงานในรพ.
จํานวน 12 เลม

-

หนวยงานภายใน
รพ. และเครือขาย
รพสต.จํานวน 15
หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย

0

_

0

_

0

_

0

_

0

/

/

/

/

/

ผูรับผิดชอบ

อรพินท กันไทย
และทีม
Palliative care

อรพินท กันไทย
และทีม
Palliative care

/

/

อรพินท กันไทย
และทีม
Palliative care
อรพินท กันไทย
และทีม
Palliative care

-

กิจกรรม
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Service Excellence (บริการเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตอบสนองโครงการที่ 7 พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ตอบสนอง KPI ตัวที่ รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย
ชื่อโครงการ/แผนงาน สนับสนุนการใชยาสมุนไพร รหัสโครงการ
กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กิจกรรม
1. สนับสนุนและกระตุน การใช
ยาสมุนไพร ขมิ้นชันและฟา
ทะลายโจร เปน First Line
Drug และสนับสนุน ให รพ.สต.
มียาสมุนไพรครบ 10 รายการ

ผลผลิต
รพ.สต.ไดรับการ
สนับสนุนยาสมุนไพร
ครบ 10 รายการ และมี
การลดการใชยา
Antibiotic

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

จํานวน (บาท)

เพิ่มการใชยาสมุนไพร ผูมารับบริการ ณ
รพ.สต.
เทียบกับยาแผน
ปจจุบันไดมากกวา
รอยละ 6

ระยะเวลาดําเนินงาน
ระบุแหลงงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
ศิริลักกษณ
เกี่ยวพันธุ

ยาสมุนไพร
สนับสนุนจาก
รพ.วัดโบสถ
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.ติดตามการใชยาสมุนไพรใน
แตละ รพ.สต.
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

0

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Service Excellence (บริการเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตอบสนองโครงการที่ 7 พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ตอบสนอง KPI ตัวที่ รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย
ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการแพทยแผนไทยสัญจร รหัสโครงการ
กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

หมายเหตุ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

0

√

-

รวมทั้งสิ้น

√

-

2. จัดแพทยแผนไทยสัญจร (ออกใหสุข
ศึกษา บริการแพทยแผนไทย และ
ประชาสัมพันธงานแพทยแผนไทย ในรพ.
สต.9 แหง ในเขตอําเภอวัดโบสถ แหงละ 1
ครั้ง/เดือนในวันรับยาโรคเรื้อรัง) ดัง
ตารางแนบ1

ศิริลักกษณ
เกี่ยวพันธุ

-

ไมใชเงิน

-

ผูมารับบริการ ณ รพ.
สต.ในวันรับยาโรค
เรื้อรัง จํานวน 10
คน/แหง

ผูรับผิดชอบ
ระบุ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แหลงงบ

-

เพิ่มรอยละผูรับบริการ
แพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก
มากกวา 18.5

จํานวน
(บาท)

-

ผูมารับบริการ ณ รพ.สต.
ในวันรับยาโรคเรื้อรัง ได
เขาถึงบริการแพทยแผน
ไทย (ตามวันที่กําหนด
ตามรางรางแนบทาย)

รายละเอียด

-

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

-

1. ประชาสัมพันธ ให รพ.สต.ทั้ง 9 แหง
ในอําภอวัดโบสถ ไดทราบโครงการ และ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ

ผลผลิต

งบประมาณ

-

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Service Excellence (บริการเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตอบสนองโครงการที่ 7 พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ตอบสนอง KPI ตัวที่ รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย
ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการกดจุดสะทอนเทาลดอาการชาในผูปวยเบาหวาน รหัสโครงการ
กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

หมายเหตุ

-

0

-

รวมทั้งสิ้น

-

√

-

ผูรับบริการที่มีอาการชา
เทาจากโรคเบาหวานไดรับ
การกดจุดสะทอนเทาลด
อาการชา รอยละ 90

-

เพิ่มรอยละผูรับบริการ
แพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือกมากกวา
18.5

-

ผูรับบริการที่มีอาการชา
เทาจากโรคเบาหวาน
ไดรับการกดจุดสะทอน
เทาลดอาการชาและ
คําแนะนําในการปฏิบัติตัว

ระยะเวลาดําเนินงาน
ระบุ
ผูรับผิดชอบ
แหลง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบ
ไมใชเงิน
ศิริลักษณ
เกี่ยวพันธุ

-

1. ใหบริการกดจุดสะทอนเทาลด
อาการชาในผูปวยเบาหวาน รพ.
สต.ทั้ง 9 แหง แหงละ1ครั้ง/ป
(รวมกับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานประจําป ของทีมสห
วิชาชีพ ใน รพ.วัดโบสถ)

งบประมาณ
จํานวน
รายละเอียด
(บาท)

-

กลุมเปาหมาย/จํานวน

-

เปาหมาย

-

ผลผลิต

-

กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Service Excellence (บริการเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตอบสนองโครงการที่ 7 พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ตอบสนอง KPI ตัวที่ รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย
ชื่อโครงการ/แผนงาน ทบทวนความรูเรื่องการใชยาสมุนไพร ในเจาหนาที่ รพ.สต. รหัสโครงการ
กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กิจกรรม

ผลผลิต

1. จัดทบทวนความรูเรื่องการ เจาหนาที่ใน รพ.สต.ไดรับ
ใชยาสมุนไพร สําหรับ
การทบทวนความรูเรื่องการ
เจาหนาที่ใน รพ.สต.
ใชยาสมุนไพรและได
แลกเปลี่ยนปญหาอุปสรรค
ในการใชยาสมุนไพร
2. รับฟง/แลกเปลี่ยน ปญหา
อุปสรรคในการใชยาสมุนไพร

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/จํานวน

งบประมาณ
จํานวน
รายละเอียด
(บาท)

เจาหนาที่สามารถสั่งใชยา
เจาหนาที่ใน รพ.สต.
สมุนไพรไดครงกับอาการ
ทุกแหงๆ ละ 2 คน
ผูปวย และเพิ่มการใชยา
รวมทั้งหมดจํานวน18
สมุนไพรเทียบกับยาแผน
คน
ปจจุบันไดมากกวารอยละ 6

√

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบ
ไมใชเงิน
ศิริลักกษณ
เกี่ยวพันธุ

0

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร
2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
ชื่อโครงการ/แผนงาน
โครงการเฝาระวังโรคซึมเศราอําเภอวัดโบสถ
กลุมงาน/งาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
รหัสโครงการ
งบประมาณ

ใช
ใชงบประมาณ
งบประมาณ รวมกับงานโรค
รวมกับงาน เรื้อรัง
โรคเรื้อรัง

ไมใชงบ

รวมทั้งสิ้น

มาลัย ชัยกิจ

0

1,500.00

ไมใชงบ

-

อสม.ในเขตอําเภอวัดโบสถ 1.อบรมใหความรูวัน
เขารับการอบรม 90%
ประชุมอสม.

1,500

-

อสม.ในเขตอําเภอวัด
โบสถ

เงินบํารุง

-

2.อสม.ไดรับความรูเรื่อง
การดูแลผูปวยจิตเวชใน
ชุมชน

1,500

-

1.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่โรงพยาบาลวัด เจาหนาที่โรงพยาบาลวัด 1.คาอาหารกลางวัน 30
ไดรับการฟนฟูความรูเรื่อง โบสถ,PCU,เจาหนาที่รพ โบสถ,PCU,รพสต. จํานวน คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50
โรคทางจิตเวชและการ
สต.
30 คน
บาท
ดูแลผูปวยจิตเวช

0 มาลัย ชัย
กิจ ทีม
สุขภาพ
จิตคปสอ.
วัดโบสถ

-

1.คัดกรองภาวะซึมเศรา
กลุมเสี่ยง2ครั้ง/ป และ
ทุกครั้งที่มารับบริการใน
สถานพยาบาล

-

ผูปวยที่มีภาวะซึมเศรา
พยายามฆาตัวตาย พิการ
มะเร็ง Strokeรายใหม
ผูปวยติดเตียง case
Palliative care ไดรับ
การคัดกรอง 90%

-

2.อบรมฟนฟู
ความรูโรคและ
การดูแลผูปวยจิต
เวช

ผูปวยที่มีภาวะซึมเศรา
พยายามฆาตัวตาย พิการ
มะเร็ง Strokeรายใหม
ผูปวยติดเตียง case
Palliative care ในเขต
อําเภอวัดโบสถ

1,500.00

1.คัดกรอง
ผูปวยที่มีภาวะซึมเศรา
ซึมเศรากลุมเสี่ยง พยายามฆาตัวตาย พิการ
มะเร็ง Strokeรายใหม
ผูปวยติดเตียง case
Palliative careเขาถึง
บริการโรคซึมเศรา

จํานวน
(บาท)

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

1,500.00

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

-

กลุมเปาหมาย/จํานวน

-

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

1,500
หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20
2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/งาน

โครงการเฝาระวังปญหาฆาตัวตายอําเภอวัดโบสถ

สุขภาพจิตและจิตเวช

รหัสโครงการ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

มาลัย ชัยกิจ
งานโรค
เรื้อรัง

-

-

-

-

-

-

0

-

ใชงบรวมกับ ใชงบประมาณ
งานโรคเรื้อรัง รวมกับงานโรค
เรื้อรัง

-

จางทําสื่อ
ประชาสัมพันธ
Warning sing
เตือนภัยสุขภาพ

-

ตลาดและวัดในเขตอําเภอ ตลาดและวัดใน
ตลาดและวัดใน
วัดโบสถมีปายระชา
เขตอําเภอวัดโบสถ เขตอําเภอวัด
สัมพันธสัญญาณเตือนภัย
โบสถ 81 แหง
สุขภสาพ

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

จํานวน
(บาท)

-

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

-

เปาหมาย

-

1..ทําWarning sing
เตือนภัยสุขภาพ

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

0

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป : Service Excellence (บริการเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานกระทรวง แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
ตอบสนองโครงการกระทรวง โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan สาขาโรคมะเร็ง
ตอบสนอง KPI กระทรวง รอยละผูปวยโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ชื่อโครงการ/แผนงาน แผนลดปวย ลดตาย คนหาผูปวยมะเร็งระยะเริ่มแรก (Stage 1-2) และเพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพจากโรคมะเร็ง รหัสโครงการ.........
กลุมงาน/งาน. คป.สอ.วัดโบสถ
งบประมาณ
จํานวน ระบุ
รายละเอียด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
(บาท) แหลงงบ
1.แตงตั้งคณะทํางานคัดกรองมะเร็งลําไสใหญระดับอําเภอ
/
2.สํารวจรายชื่อกลุมเปาหมาย ประชากรอายุ 50-70 ป
การจัดสรร
/
ที่มีสิทธิ UC ในพื้นที่ทุกตําบล
ประชากรเปาหมายได ประชาชนอายุ 50-70 ป 797 คน ชุดตรวจ FIT 100 ng/ml 28,604 คาบริการ
3.ประชุมคณะทํางานและกําหนดแนวทางการ
รับการตรวจคัดกรอง สิทธิ UC
ผูปวยนอก
/
การคัดกรองและการสงตอรพ.พุทธชินราช
มะเร็งลําไสดว ย วิธี
ทั่วไป
4.จัดซื้อชุดตรวจ FIT 100 ng/ml
Fit test
จากสปสช.
/
5.กําหนดiรายชื่อกลุมเปาหมายเพื่อรับการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ
/
6.ทบทวนความรูและวิธีการเก็บอุจจาระเพื่อตรวจ FIT test
จนท.เขาใจขั้นตอนการ จนท.รพ.สต.+ อสม.
/
แกเจาหนาที่ PCU และรพ.สต.
ดําเนินงานและเขาใจ
7.ดําเนินการเก็บและสงตรวจอุจจาระ โดยใชชุดตรวจ FIT test วิธีการเก็บ specimen
8.บันทึกผลการการคัดกรองในฐานขอมูล 43 แฟม ใน Hos xP ที่ถูกตอง
9.ประสาน รพ.พุทธชินราชเพื่อสงตอกรณีที่มีผล FIT test เปนบวก
10.เตรียมผูปวยสงตรวจ Colonoscope เพื่อวินิจฉัยยืนยัน
ผูปวยไดรับการตรวจ ผูที่มีผล FIT :positive
11.สงตอผูปวยเขาสูขั้นตอนการรักษาหากพบผลตรวจเปนมะเร็ง วินิจฉัยยืนยัน
12..ติดตามการรักษาและผลการรักษา
ผูปวยไดรับการรักษา ผูที่มีผลชั้นเนื้อ: เปน
13.จัดทําขอมูล ทะเบียนผูปวยโรคมะเร็ง
ภายในระยะเวลาที่ มะเร็ง
14.สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กําหนด
หมายเหตุ
รวมเปนเงิน (สองหมื่นแปดพันหกรอยสี่บาทถวน) 28,604
กิจกรรม

ผลผลิต

เปาหมาย

กลุมเปาห
มาย
จํานวน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอ
เม.ย
บ
ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
คุณวาสนา

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง รอยละของผูใชและผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบหยุดเสพตอเนื่อง หลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน (3 Month Remission Rate)
ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการชุมชนบําบัดอําเภอวัดโบสถ

กลุมงาน/งาน

งานยาเสพติด

รหัสโครงการ
งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

มาลัย ชัยกิจ
และงาน
ปกครอง
อําเภอวัด
โบสถ

-

-

-

-

-

-

0

-

0 บูรณาการกับ
โครงการ
อําเภอวัดโบสถ

-

ทําชุมชนบําบัดรวมกับ
โครงการของงาน
ปกครองอําเภอวัด
โบสถ

-

ผูใชสารเสพติดใน ผูใชสารเสพติดใน
เขตอําเภอวัดโบสถ เขตอําเภอวัด
โบสถนํารอง 1
หมูบาน

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

จํานวน
(บาท)

-

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

-

1.ชุมชนบําบัดฟนฟูผูใชสารเสพติด ผูใชสารเสพติดลดเลิกใช
สารเสพติด

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

0

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 2. Service Excellence (บริการเปนเลิศ)
ตอบสนองแผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตอบสนองโครงการที่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 33 รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาและหยุดเสพตอเนื่อง (remission) รอยละ 70 ขึ้นไป
ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูปวยยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ป 2563 รหัสโครงการ
กลุมงาน/งาน ควบคุมยาเสพติดระดับอําเภอ
กิจกรรม

ผลผลิต

เปาหมาย

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
/จํานวน รายละเอียด จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไมใช
งบประมาณ

นายธัชธรรม
แตงอ่ํา และ
นางมาลัย ชัยกิจ

1.4 ใหความรูในการปฏิบัติงานเยี่ยมบานผูผานการบําบัด
ยาเสพติด/การจัดกิจกรรมชุมชนบําบัด(CBTx)แก
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานยาเสพติดของ รพ.สต./
ศสช.พ.วบ.โดยใชการสอนงานและศึกษาสื่อตนแบบ/ดู
งานจากพื้นที่นํารอง(รพ.สต.บานทอแท และ รพ.สต.บาน
หวยเจียง)

ผูรับผิดชอบงาน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานยาเสพ จํานวน .10.
ยาเสพติด.มี
ติดของ รพ.สต./ศสช.พ.วบ.ไดรับ คน
ความรูและ
ความรูอยางนอยแหงละ ๑ คน
สามารถเยี่ยม
และทําชุมชน
บําบัดได

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

0

-

นายธัชธรรม แตง
อ่ํา และนางมาลัย
ชัยกิจ

-

ไมใช
งบประมาณ

-

รพ.สต./ศสช.พ.วบ. ไดรับการนิเทศ จํานวน .1.
ครั้ง.

-

"

-

1.3 นิเทศติดตามงานยาเสพติดของ รพ.สต./ศสช.พ.วบ.

-

นายธัชธรรม แตง
อ่ํา และนางมาลัย
ชัยกิจ

-

มีการประชาสัมพันธความรูเรื่องยา จํานวน ..10.. ไมใช
เสพติด และเชิญชวนประชาชน แหง
งบประมาณ
ทุกคนลด ละ เลิก ยาเสพติดในทุก
รพ.สต./ศสช.พ.วบ.

-

"

-

1.2 ติดตามการดําเนินการประชาสัมพันธความรูเรื่องยา
เสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต./ศสช.พ.วบ.

-

นายธัชธรรม
แตงอ่ํา และ
นางมาลัย ชัย
กิจ

-

มีการประชาสัมพันธความรูเรื่องยา .จํานวน .52.. ไมใช
เสพติด และเชิญชวนประชาชน ครัง้
งบประมาณ
ทุกคนลด ละ เลิก ยาเสพติดในทุก
วันพระ

-

1.1 -ประชาสัมพันธความรูเรื่องยาเสพติด และเชิญชวน ผูเสพรายใหม
ประชาชนทุกคนลด ละ เลิก ยาเสพติดในทุกวันพระ(๘ ค่ํา ลดลงรอยละ 5
,๑๕ ค่ํา)โดยใชชองทางที่หลากหลาย เชน หอกระจาย
ขาว/เสียงตามสาย การประชุมของหมูบาน/ชุมชน/อสม.
ไลนกลุมตางๆ เฟสบุค การเทศนาของพระสงฆ การ
ประชาสัมพันธของไวยาวัจกร/มัคนายก ครู/ผูนํานักเรียน
เชิญชวนหนาเสาธง หรือครูสอนในชั้นเรียน ฯลฯ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ตอบสนองโครงการของกระทรวง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
1) อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24ชั่วโมง < รอยละ 12
2) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน > รอยละ 24
3) รอยละของรพ. ระดับ F2 ที่มีคณ
ุ ภาพ ≥ รอยละ 65

ชื่อโครงการ/แผนงาน

พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน ER คุณภาพ

กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

4) จํานวนผูปวยที่ไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma)ลดลง รอยละ 4

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
รวม
กลุมเปาหมาย/
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
ผลผลิตของกิจกรรม
เปาหมาย
จํานวน รายละเอียด จํานวน ระบุแหลง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
งบ
1. สื่อสารนโยบายและการดําเนินงานพัฒนาหองฉุกเฉิน มีนโยบายและสื่อสาร ผูรับบริการหองฉุกเฉิน ผูปวยและ
ไมใช
งาน
มี
ค
วามปลอดภั
ย
ผู
ร

บ
ั
บริ
ก
ารทุ
ก
งบประมาณ
อุบัตเิ หตุ
2. ปรับปรุงระบบ การคัดกรอง National Triage ตาม ESI มีการ Triage
คน
และฉุกเฉิน
3. ทบทวนและปรับปรุงระบบ Fasttrack
มีผลงานการพัฒนา
(STEMI,Stroke, Trauma, Sepsis,Newborn, OHCA)
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ resuscitation และ Mass
Casualty

มีคูมือ ผัง CPR &
Mass Casualty

5. จัดทําคูมือ ER คุณภาพและความปลอดภัย (ER Safety มีคูมือ ER คุณภาพ
Goals) และฐานขอมูลหองฉุกเฉิน

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มีระบบระบายอากาศ

-

6.ปรับปรุงระบบการไหลเวียนของอากาศใหถูกตองตาม
มาตรฐาน โดยมีการติดตั้งระบบระบายอากาศ

0

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 31 โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวงรอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

7,000.00

26,200
หมายเหตุ

-

26,200.00

รวมทั้งสิ้น

7,000.00

9,000

-

1,200

19,200

-

3.คาตอบแทนวิทยากรภาค
บรรยาย 1.คนๆ ละ 2.ชั่วโมงๆ
ละ 600 .บาท

QOF

-

9,000

19,200.00

1.คาอาหารกลางวัน..180.
คน ๆ ละ 1มื้อ ๆ ละ50 บาท
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม.
180.คน ๆ ละ 2.มื้อ ๆ ละ25
บาท

19,200.00

1,000

-

3.อบรมชิงปฏิบัติการ ฟนฟู กลุมเปาหมายและกลุม
บุคลากรสามารถ จํานวน 180 คน
ความรูเจาหนาที่โรงพยาบาล เสี่ยงไดรับการติดตามและ นําความรูไปปฏิบัติ
วัดโบสถ
ปองกันการติดเชื้อได
ตามหลักปองกัน
ลดแพรกระจาย
เชื้ออยางถูกตอง
รอยละ ๘๐

คาเอกสาร วัสดุ ปายในการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฐาน
เรียนรู

-

บุคลากรสามารถ จํานวน 60..คน
นําความรูไปปฏิบัติ
ตามหลักICที่
ถูกตองอยางนอย
รอยละ ๘๐

-

1.อบรมความรูเชิงปฏิบัตกิ าร บุคลากรเขารับการอบรม
เจาหนาที่รพสต. 60 คน
ครอบคลุมรอยละ๑๐๐

เปาหมาย

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
รวม
ผูรับผิดชอ
งบประมาณ
จํานวน
บ
รายละเอียด
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
1.1.คาอาหารกลางวัน.60.
3,000
QOF
7,000 นิตยา ทีม
คน ๆ ละ.1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
IC
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม.
3,000
60.คน ๆ ละ2.มื้อๆ ละ25
บาท

-

ผลผลิตของกิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

-

กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ อ.วัดโบสถ

-

ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/ งาน
รหัสโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวง 20 ป ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ
ตอบสนองแผนงานกระทรวงที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ตอบสนองโครงการที่ 2 โครงการ Happ MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข
ตอบสนอง KPI หนวยบริการเปนองคกรแหงความสุข
ชื่อโครงการ/แผนงาน การสงเสริมใหบุคลากร สุขภาพดี ชีวีมีสุข รหัสโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม
Happy Body
1. การสงเสริมใหบุคลากร สุขภาพดี ชีวีมีสุข
1.1 สํารวจขอมูลสุขภาวะทางกายของบุคลากรในสังกัด (เก็บขอ
มูลคาน้ําหนักและองคประกอบของรายกาย โดยใชแบบวิเคราะห)
1.2 ประชุมวางแผนการดําเนิน งาน กําหนดชวงเวลาในการจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและประชา สัมพันธใหบุคลากรสวนที่
เกี่ยวของทราบ

ผลผลิต

บุคลากรในสังกัด
ทุกระดับไดรับการ
สงเสริมสุขภาพ
กายอยางเหมาะสม

เปาหมาย

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย/
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
ระบุ
จํานวน
รายละเอียด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) แหลงงบ
งาน HR & สป

บุคลากรใน บุคลากร
สังกัด
โรงพยาบาล 190
โรงพยาบาล คน
วัดโบสถ
รอยละ 90

1.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ใหความรูดานโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
- เขารวมกิจกรรมการออกกําลัง กาย ในชวงบายทุกวันพุธ
- บุคลากรออกกําลังกายตามความเหมาะสมของแตละคน
1.4 จัดใหมีกิจกรรมการทดสอบสมรรถนะทางกายและประเมินคาดัชนี
มวลกายของบุคลากร ทุก 3 เดือน
1.5 รายงานผลการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมดานโภชนาการ
และการออกกําลังกายของบุคลากร
1.6 ประชาสัมพันธการดําเนิน งานผานชองทางตางๆ สูสาธารณชน
1.7 ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมและ สรุปแนวทาง
การพัฒนาเพื่อตอยอดความสําเร็จ
1.8 สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการดําเนินงานตามขั้นตอน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผน คปสอ.
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป ..People..Excellence..............
ตอบสนองแผนงานที่ …10…การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสาธารณสุข.......ตอบสนองโครงการที่...............................................................................
ตอบสนอง KPI ตัวที่...42..รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใชรอยละ 60 ขึ้นไป.......
ชื่อโครงการ/แผนงาน ...โครงการพัฒนาการเสริงสรางคุณภาพชีวิต..กับการทํางานอยางมีความสุข (Happy Work place)............. รหัสโครงการ
กลุมงาน/งาน......พัฒนาทรัพยากรบุคคล....คปสอ....................................................
งบประมาณ
กิจกรรม
1) สํารวจ Paper-Based แบบ
ประเมินดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happy Worklife
Index)

ผลผลิต

เปาหมาย

หนวยงานมีการนําดัชนี
เจาหนาที่มีความสุข
ความสุขของคนทํางานไป
ใชและดําเนินการครบ 5
ระดับ

กลุมเปาหมาย/จํานวน

รายละเอียด

รอยละ 100 ของบุคคล
กรในโรงพยาบาลวัด
โบสถ ประเมินดัชนี
ความสุขของคนทํางาน

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
จํานวน
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
/
ทพญ.ศรินลาวักย
สมบูรณจันทร
ทพญ.ศรินลาวักย
สมบูรณจันทร

2) ปลูกผัง สงเสริมใหขาราชการ รอยละ 100 ของ
เจาหนาที่มีความสุข หนวยงานในใน
ในสังกัดมีการนําคานิยม UD
หนวยงานมีการนัดคานิยม
โรงพยาบาลวัดโบสถ
MOPH ไปใช
UD MOPH ไปใช

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

รวมทั้งสิ้น

-

0

-

รวม

-

3) สํารวจความรู ความสามารถ บุคลากรไดรับการพัฒนา เจาหนาที่มีความสุข บุคลากรในสังกัด. รพช
ททักษะ และTraining Needs. ตามประเนยุทธศาสตร
อําเภอวัดโบสถ ไดรับ
ของบุคลากร เพื่อหาสวนขาด จังหวัดทุกวิชาชีพใน คปสอ.
การพัฒนาตามประเมิน
การพัฒนา และจัดทํา
ยุทธศาสตรรอยะ 100
แผนพัฒนาตามสวนขาดพรอมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณ
รพช.....190....คน

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขพิษณุโลกประจําปงบประมาณ 2563
3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 31 โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ สาขาทารกแรกเกิด
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง อัตราตายทารกแรกเกิดนอยกวา 3.8

WB_ AMCH 002

บุคลากรสามารถ อัตราตายของ
บุคลากรในงานอนามัย
ปฏิบัติไดถูกตอง > ทารกแรกเกิดนอย
แมและเด็กและผูที่
รอยละ ๘๐
กวารอยละ 3.8
เกี่ยวของจํานวน 100 คน

รวมทั้งสิ้น
2,500

2,500.00

๔.ประเมินความรูและทักษะจาก
การปฏิบัติงาน

-

อัตราตายของ บุคลากรในงานอนามัย
ทารกแรกเกิดนอย แมและเด็กและผูที่
กวารอยละ 3.8 เกี่ยวของจํานวน 100 คน

2,500

-

ซักซอมระบบ ๑
ครั้ง

เงินบํารุง
โรงพยาบาล
(QOF)

-

๓. ฝกซอมทบทวนระบบและการ
ดูแลเทียบสถานการณจริงปละ ๑
ครั้ง

2,500

-

บุคลากรมีความรู บุคลากรในงานอนามัย 1.คาอาหารวางและ
และทักษาหลังการ แมและเด็กและผูที่ เครื่องดื่ม ๑๐๐ คน ๆ
อบรมมากกวารอย เกี่ยวของจํานวน 100 คน ละ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕
ละ ๘๐
บาท

-

๒.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง บุคลากรเขารบ
การชวยฟนคืนชีพในทารกแรกเกิด การอบรม > รอย
และประเมินความรูหลังการอบรม ละ๘๐

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
รวีวรรณ

-

บุคลากรในงานอนามัย
แมและเด็กและผูที่
เกี่ยวของจํานวน 100 คน

ระยะเวลาดําเนินงาน

-

งบประมาณ
จํานวน
รายละเอียด
(บาท)

-

กลุมเปาหมาย/จํานวน

-

บุคลากรเขารบ
การประเมิน >
รอยละ80

เปาหมาย

-

ผลผลิตของ
กิจกรรม

2,500.00

๑.ประเมินความรูและทักษะของ
บุคลากรจากผลการปฏิบัติงาน
อนามัยแมและเด็กในป 2562

งานอนามัยแมและเด็ก

2,500.00

กิจกรรม

พัฒนาบุคลากรเรื่อง การชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิด

-

ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ

53

แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขพิษณุโลกประจําปงบประมาณ 2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

3. ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 31 โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ ดานการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนและขั้นสูง
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

อัตราการ ROSC > รอยละ 30

ชื่อโครงการ/แผนงาน

พัฒนาบุคลากรเรื่อง การชวยฟนคืนชีพเบื้องตนและขั้นสูง

กลุมงาน/งาน

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

รหัสโครงการ

WB_

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
รวม
กิจกรรม
เปาหมาย
กลุมเปาหมาย/จํานวน
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
จํานวน
รายละเอียด
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทั้งหมด
(บาท)
2.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง บุคลากรเขารบ
บุคลากรมีความรู บุคลากรใน รพ.และ
1.คาอาหารวางและ
5,000 เงินบํารุง
5,000
สมคิด
การชวยฟนคืนชีพเบื้องตนและขั้น การอบรม > รอย และทักษtหลังการ รพสต.จํานวน 100 คน เครื่องดื่ม 100 คน ๆ
โรงพยาบาล
สูงและประเมินความรูหลังการอบรม ละ๘๐
อบรมมากกวารอย ดังนี้
ละ1 มื้อ ๆ ละ 25
ละ 80
บาท จํานวน 2 รุน
3. ฝกซอมทบทวนระบบและการ ซักซอมระบบ 1
การชวยฟนคืนชีพ
ดูแลเทียบสถานการณจริงปละ 1 ครั้ง ครั้ง
เบื้องตน เจาหนาที่ รพ.
และ รพสต.จํานวน 65
คน x 2 รุน จํานวน 130
คน

5,000.00

ผลผลิตของ
กิจกรรม

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

รวมทั้งสิ้น

-

5,000

-

การชวยฟนคืนชีพขุนสูง
เจาหนาที่ รพ.และ รพ
สต.จํานวน 35 คน x 2
รุน จํานวน70 คน

-

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติไดถูกตอง >
รอยละ 80

-

3.ประเมินความรูและทักษะจาก
การปฏิบัติงาน
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4. แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผน โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบริหารความเสียง
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป ..กระทรวง 4 Governance..Excellence.ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวย ธรรมาภิบาล.............
ตอบสนองแผนงานที่ …11…การพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ.....ตอบสนองโครงการที่............33................
ตอบสนอง KPI ตัวที่...54.. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA..............................................................
รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑประเมินระบบการควบคุมภายใน
ชื่อโครงการ/แผนงาน ....โครงการประเมิคุณธรรมความโปรงใสและ โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง............................................................... รหัสโครงการ
กลุมงาน/งาน......บริหารทั่วไป..
กิจกรรม

ผลผลิต

1) ประเมินคุณธรรมความ
หนวยงานมีคุณธรรมและความ
โปรงใสและบริหารความเสี่ยง โปรงใสในการดําเนินงาน
พัฒนาหนวยงาน รพช.
และสสอ.ผานเกณฑ
ประเมิน ITA
2) พัฒนาองคกรคุณธรรม
จริยธรรม
มีการประชุมชี้แจง
นโยบายองคกรคุณธรรม
จริยธรรม
มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเปนคน
และมีแผนพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของหนวยงาน

หนวยงานประกาศนโยบาล ดาน
คุณธรรม/ จริยธรรมของหนวยงาน
/ ประกาศอัตลักษณรวมกันมี
แผนงาน / โครงการ ในการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม มีการ
ดําเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ
กิจกรรม ลีระดับ คุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดําเนินงาน
รอยละ 100

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

งบประมาณ
รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รพช.วัดโบสถ
บุคลากร
ผานเกณฑการ ผูปฏิบัติงานดาน ITA
ประเมิน ITA รอย ของ รพช. จํานวน
ละ 100
10 คน

ผูรับผิดชอบ
พนม

บุคลากร
บุคลากรสาธารณสุข
สาธารณสุขทุกคที่
ทุกคน
ปฏิบัติงานใน รพ.วัด
โบสถ และในสังกัด
สสอ.วัดโบสถ เขา
รวมกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ของหนวยงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

รวมทั้งสิ้น

-

0

-

รวม

-

มีการดําเนินงานตามแผน
มีผลลับของการ
ดําเนินงานตามแผน
ประเมินผล
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวง 20 ป ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล
ตอบสนองแผนงานกระทรวงที่ 11 แผนการพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองคกรคุณภาพ ตอบสนองโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI กระทรวงที่ 56 โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
งบประมาณ
กิจกรรม
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่อทบทวนและ
จัดทํานโยบายการบริหารจัดการภาครัฐของ คปสอ.วัดโบสถ

ผลผลิต
รพ.มีการขอรับรอง
Re Acc -3

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
จํานวน
รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ
ระบุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท) แหลงงบ

ผานการรับรอง ผูบริหารทุก
ไมใช
HA ขั้น 3
ระดับ /หัวหนา งบประมาณ
งาน/เจาหนาที่
ทุกระดับ

เรืองศิริ

1.2 ทบทวนนโยบายการดําเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ
อบรมใหความรูและทําความเขาใจแกบุคลากรผูเกี่ยวของ เพื่อ
นําสูการจัดทํานโยบายการบริหารจัดการภาครัฐ
1.3 นําเสนอนโยบายการดําเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ
ตอผูบริหารและประกาศใชเปนลายลักษณอักษร
1.4 สื่อสารและเผยแพรนโยบายการดําเนินงานการบริหาร
จัดการภาครัฐ ใหทุกสวนที่เกี่ยวของและสรางความเขาใจอยาง
ทั่วถึง

-

-

-

-

-

0

-

รวมทั้งสิ้น

-

0

-

รวม

-

1.4 สื่อสารและเผยแพรนโยบายการดําเนินงานการบริหาร
จัดการภาครัฐ ใหทุกสวนที่เกี่ยวของและสรางความเขาใจอยาง
ทั่วถึง
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป 2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวงรอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการการเตรียมรับการเยี่ยมเพื่อการตรวจเยี่ยมเพื่อตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ( re – accreditation ครั้งที3่ )

กลุมงาน/งาน

พัฒนาคุณภาพ

รหัสโครงการ

WB-BHA 001

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม...180.คน ๆ ละ
...4.....มื้อ ๆ ละ ...25...... บาท
คาวัสดุอุปกรณ

18,000

1.คาอาหารกลางวัน.....180... คน ๆ ละ ..2...
มื้อ ๆ ละ ..50......บาท

18,000

2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม...180.คน ๆ ละ
...4.....มื้อ ๆ ละ ...25...... บาท

18,000

คาตอบแทนอาจารยผูเยี่ยมจํานวน 3 ทานๆ
ละ 18000 บาท * 2 วัน

108,000

184,500

-

-

-

-

-

-

184,500.00

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

เรืองศิริ/
สมคิด

500

-

คาปาย

4,000

36,000

-

ทุกหนวยงาน / จํานวน ...
จนท รพ.วัดโบสถ 180......คน

18,000 รพ.วัดโบสถ

-

ทุกหนวยงานมี
ความพรอมใน
การรับตรวจ

1.คาอาหารกลางวัน.....180... คน ๆ ละ ..2...
มื้อ ๆ ละ ..50......บาท

-

กิจกรรมที่ 2 รับการตรวจ
เยี่ยมจาก สรพ

จํานวน
(บาท)

36,000.00

กิจกรรมที่ 1 ฐานการเรียนรู ทุกหนวยงาน มี จนท.รพ วัดโบสถ จํานวน ...
1.ประชุม.เจาหนาที่ ของ service profile
180......คน
โรงพยาบาล ในการเตรียม
และ risk
ความพรอม
register

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

108,500.00

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

144,500.00

เปาหมาย

36,000.00

ผลผลิตของ
กิจกรรม

40,000.00

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

4,000.00

งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ ขอใหระบุ 1 เซลล ตอ 1 รายการคาใชจาย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

4. ดานบริหารเปนเลิศ ดวยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวงแผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวงโครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการพัฒนาระบบปองกันการติดเชื้อและการทําปราศจากเชื้อในเครื่อขายสถานบริการสุขภาพ อ. วัดโบสถ

กลุมงาน/งาน

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

รหัสโครงการ

11,520

2ซองซิลขนาด 4 นิ้ว 36
มวนๆละ 630

21,960

3.หลอดSpore test

33,705

4.Comply Class4 18
กลองๆละ3745
5. Autocave tap 18
มวน ๆละ140

33,705

QOF

103,410

34,470.00

1.ซองซิล ขนาด3 นิ้ว 36
มวนๆละ320

34,470.00

จํานวน
(บาท)

นิตยา

-

-

-

-

-

103,410.00

103,410

34,470.00

รวมทั้งสิ้น

34,470.00

2,520

-

รพสต.9 แหงรับ รพสต. 9 แหง
การตรวจประเมิน
ผานมาตรฐานรพ
สต.ติดดาวรอยละ
รอย

รายละเอียด

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด

-

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

-

1.พัฒนาระบบการทําปราศจาก รพสต.9 แหงปฏิบัติตาม
เชื้อแบบครบวงจรมาตรฐานCSSD มาตรฐานIC ผลตรวจ
ครบวงจร
spore test ผาน รอยละ
100

เปาหมาย

34,470.00

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

34,470.00

งบประมาณ
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

4. ดานบริหารเปนเลิศ ดวยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการ การเฝาระวังและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยางมีสวนรวม

กลุมงาน/งาน

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลวัดโบสถ

รหัสโครงการ

นิตยา
นวลบุ
และทีม
IC

14,500

-

9,000.00

9,000

-

14,500

9,000

รวมทั้งสิ้น

-

9,000 สสจ./แหลง
อื่น

5,500.00

ผูรับบริการตึก
ปายนิทรรศการลางมือ 1000
ผูปวยนอกจํานวน บาทและชุดมาสคอตหมอและ
80 ..คน
พยาบาล 6,000 บาท ที่
แขวนขวดwaterless 10ชุดๆ
200 บาท

5,500

-

สรางสิ่งกระตุน ใหเกิด
ผูรับบริการ และ
สรางวัฒนธรรมลางมือของ เจาหนาที่ ชวง
ผูรับบริการและบุคลากร เดือนตุลาคม

5,500 งบบํารุง

-

2.รณรงค กิจกรรมวันลางมือโรค

เจาหนาที่ รพ.
1.คารางวัลประกวดลางมือ
จํานวน .186..คน สะอาด 3รางวัล รางวัลที่ 2000
บาท รางวัลที2่ 1500 บาท
รางวัลที3่ 1000บาท รางวัล
ชมเชย 2รางวัลๆละ500บาท

5,500

เจาหนาที่ของ
หนวยงานทุกคน

จํานวน
(บาท)

-

1.กิจกรรมประกวดหนวยงาน ลาง เกิดบุคลากรตนแบบของ
มือสะอาด สรางบรรยากาศเอื้อเกิด หนวยงานดาน ทําควสม
วัฒนธรรมารลางมือ
สะอาดมือถูกตอง 7
ขั้นตอน5 Moment

รายละเอียด

-

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

รวม
ผูรับผิดช
งบประมาณ
ระบุแหลง
อบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

-

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย/
จํานวน
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

4. ดานบริหารเปนเลิศ ดวยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการ พัฒนาCSSDสูความเปนเลิศ สรางสรรนวัตกรรมยุค4.0.

กลุมงาน/งาน

งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลวัดโบสถ

รหัสโครงการ

รอยการเบิกจาย ผูรับบริการและ
ของปราศจากเชื้อ จนท.
ครบถวน ทันเวลา

ติดตั้งชั้น ที่วางคอมพิวเตอร
เครื่องแสกนบารโคช

2,000 งบบํารุงรพ.

สรางชองทางการเขาถึง
บริการ รวดเร็ว มีประสิทิ
ภาพ

รวมทั้งสิ้น

47,500

2,000

นิตยา
นวลบุ

49,500

3.พัฒนาระบบโปรแกรมCSSD
system ขยายเครือขายรพสต.
PCU 10 แหง

42,000

-

42,000 งบบํารุงรพ.

-

ติดตั้งระบบระบายแกสEO
พรอมมอเตอรดดู แกสEO

-

ผูรับบริการ และ ผูรับบริการและ
เจาหนาที่ ปลอดภัย จนท.
คาEO <0.1ppm

-

2.ระบบการระบายแกสEO ลดความ ลดการคางแกสEO
เสี่ยงมะร็ง ไมปลอดภัย ของจนท. สิ่งแวดลอม และset
และผูรับบริการ
อุปกรณการแพทย

5,500

-

3,500 งบบํารุงรพ.

-

1.เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ
และอุหภูมิ

5,500.00

ผูรับบริการใน
โรงพยาบาลวัด
โบสถ

42,000.00

รอยละของหนวย
บริการผานการ
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลHA

2,000.00

1.พัฒนาระบบตรวจสอบบันทึก
รอยละการตรวจสอบ
ขั้นตอนเครื่องนึ่งที่ทันสมัย ลดเวลา ประสิทธิภาพการทํา
ภาระเที่ยงตรงของระบบทุกวินาที ปราศจากเชื้อผานเกณฑ

49,500

จํานวน
(บาท)

-

รายละเอียด

-

เปาหมาย

-

ผลผลิตของกิจกรรม

รวม
ผูรับผิดช
งบประมาณ
ระบุแหลง
อบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

-

งบประมาณ
กลุมเปาหมาย/
จํานวน
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ โรงพยาบาลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองแผนงานของกระทรวง
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ตอบสนอง KPI รพ.สต. ติดดาว ผาน 3 ดาว 100 % /ผาน 5 ดาว60% (สะสม)
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาคุณภาพและงานตรวจทางหองปฏิบัติการ รหัสโครงการ
กลุมงานเทคนิคการแพทย

1.2หองปฏิบัตกิ ารสวน รพ.
สต. สมัครเขารวม EQA/PT
ครบถวนทั้ง 4 Test

ระยะเวลาดําเนินงาน

5,100.0

7,000.0

ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กลุมงานเทคนิค 1.คาตออายุสมาชิก EQA กับกรมวิทย
7,000.00
เงินบํารุง
นางธิดารัตน
การแพทย
ฯ 4 สาขา 7,000 บาท
โรงพยาบาลวัด
ไชยพิทักษ
โรงพยาบาลวัด
โบสถ
ชลธาร
โบสถ
ปงบประมาณ
2.คาตออายุสมาชิก EQA Troponin–I
5,100.00
2563
5,100 บาท

ศูนยสุขภาพชุมชน
ตําบลวัดโบสถและ
รพสต.ตางๆ ใน
เขตอําเภอวัดโบสถ

3.คาสมัครสมาชิก EQA Hepatitis B
2,200 บาท

2,200.00

4.คาตออายุสมาชิก EQA Hb E
Screening 1,300 บาท

1,300.00

5.คาตออายุสมาชิก EQA Preg Test
1,000 บาท

1,000.00

7.คาสมัครสมาชิก EQA
Albumin/Glucose , Pregnancy
Test , Hematocrit , น้ําตาลปลาย
นิ้วหนวยปฐมภูมิ 10 แหงละ 500 บาท

5,000.00

รวม

21,600.00

2,200.0

1.อัตราความ
ครอบคลุม EQA/PT
ครอบคลุมการ
ทดสอบ > รอยละ
90 เพื่อใหผลการ
ตรวจทาง
หองปฏิบัตกิ าร
เชื่อถือได
2.ธํารงไวซึ่งคุณภาพ
หลังการขึ้นทะเบียน
3.มีผลการประเมิน
EQA/PT ผาน
มากกวา80%

งบประมาณ

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

1,300.0

1.ไดรับการ
ประเมินคุณภาพ
จากองคกร
ภายนอกครบถวน
1.1.หองปฏิบัตกิ ารสมัครเขา
ทุกรายการ
รวม EQA หรือตออายุสมาชิก
ทดสอบที่เปด
สภาพในแตละ Provider
ใหบริการ
2.ผลการควบคุม
คุณภาพผานการ
ประเมินตาม
เกณฑที่ไดตั้งไว

เปาหมาย

1,000.0

1.ควบคุมคุณภาพภายนอก
การตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัตกิ าร EQA

ผลผลิต

5,000.0

กิจกรรม

21,600.00

กลุมงาน

61

1.คาสมัครตรวจประเมินสําหรับ รพ.
ขนาดเล็ก 12,500 บาท
2.คาอาหารวาง อาหารกลางวัน
จํานวน 50X100 รวม 5,000 บาท
3.การตรวจติดตามภายใน คาอาหาร
วางและอาหารกลางวัน คณะผูตรวจ
500 บาท

ผูรับผิดชอบ
นางธิดารัตน
ไชยพิทักษ
ชลธาร

0
12,500

เงินบํารุง
โรงพยาบาลวัด
โบสถ
5,000 ปงบประมาณ
2563

นางธิดารัตน
ไชยพิทักษ
ชลธาร

5,000.00 12,500.00

500

-

39,600

-

รวมทั้งสิ้น

-

18,000

-

รวม

61.00

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได

-

กลุมงานเทคนิค
การแพทย
โรงพยาบาลวัด
โบสถ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500.00

1.ผานการประเมิน
มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทยป
2560
2.ไดรับการตรวจ
ติดตามภายในอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

รวม

จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ
0
-

18,000.00

เพื่อพัฒนา
คุณภาพตาม
มาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย
อยางตอเนื่อง

1.เจาหนาที่
โรงพยาบาลวัด
โบสถ/รพ.สต./ศสม
เขตอําเภอวัดโบสถ
2.รพ.สต./ศสม ทั้ง
10 แหง

รายละเอียด
=-จัดการอบรมใหความรูประจําปที่
โรงพยาบาล

ระยะเวลาดําเนินงาน

-

1.เจาหนาที่มีความรู
เพิ่มจากการอบรม
มากกวา 80%
2.รพ.สต.ผาน
มาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาวระดับ 3 ดาว
ครบทุกแหง 100%

งบประมาณ

21,600.00

1.เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไดรับ
การอบรมฟนฟู
ความรูประจําป
2.มีการกํากับ
ติดตามมาตรฐาน
หองปฏิบัตกิ าร
ทางการแพทย
(รพ.สต.ติดดาว)
อยางตอเนื่อง

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

-

3.การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย Re-La3 อบรม
มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทยและการตรวจ
ติดตามภายใน
-เตรียมขอมูลพื้นฐาน และ
ศึกษามาตรฐานงานเทคนิค
การแพทยป 2560
-ยื่นขอรับการตรวจประเมิน
และประสานงานอาจารย
ผูตรวจประเมิน
-อบรมมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทยการดําเนินงาน
-การตรวจติดตามภายใน
Internal Audit ประจําป
2562 ตามมาตรฐาน งาน
เทคนิคการแพทย

เปาหมาย

-

2.การพัฒนาการตรวจทาง
หองปฏิบัตกิ ารทางการแพทย
อยางตอเนื่อง
-อบรมฟนฟูความรู
-ประชุมผูรับผลงานประจําป
-นิเทศ กํากับ ติดตาม
มาตรฐานหองปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทยในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ และ PCU

ผลผลิต

-

กิจกรรม
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขพิษณุโลกประจําปงบประมาณ 2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

4. ดานบริหารเปนเลิศ ดวยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
ตอบสนองโครงการของกระทรวง โครงการที่ 36 โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ
ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

รอยละของตัวชี้วัดไดรับการบันทึกอยางถูกตองครบถวนและทันเวลามากกวารอยละ๘๐

ชื่อโครงการ/แผนงาน

พัฒนาระบบสารสนเทศงานอนามัยแมและเด็ก

กลุมงาน/งาน

งานอนามัยแมและเด็ก

รหัสโครงการ

WB_ AMCH 003

กิจกรรม

ผลผลิตของ
กิจกรรม

งบประมาณ
เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/จํานวน

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินงาน

จํานวน
(บาท)

รวม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ระบุแหลง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
งบ

๑.ประเมินผลตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ
จากการบันทึกไมถูกตองจากผลการ
ปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็กในป
2562

รวีวรรณ/
มะลิ/ละมัย

750

750.00

750 เงินบํารุง
โรงพยาบาล
(QOF)

รวีวรรณ/
มะลิ/ละมัย

750

-

-

-

-

-

-

-

750.00

รวมทั้งสิ้น

-

รวีวรรณ/
มะลิ/ละมัย

-

บุคลากรในงานอนามัย
แมและเด็กและผูที่
เกี่ยวของจํานวน 30 คน

-

บุคลากรสามารถ
บันทึกขอมูลได
ถูกตองมากกวา
รอยละ ๘๐

1.คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ๓๐ คน ๆ
ละ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕
บาท

-

๔.ติดตามตัวชี้วัดทุก 3 เดือน

รอยละของตัวชี้วัดไดรับ บุคลากรในงานอนามัย
การบันทึกอยางถูกตอง แมและเด็กและผูที่
ครบถวนและทันเวลา เกี่ยวของจํานวน 30 คน
มากกวารอยละ๘๐

750.00

๒.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง บุคลากรเขารบการ
การบันทึกขอมูลตัวชี้วัดของงาน
อบรม > รอยละ๘๐
อนามัยแมและเด็กทั้งระบบและ 6
โปรแกรมสรางคุณคาเด็กไทย
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ ตอบสนองโครงการที่ 36.โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS)
ตอบสนอง KPI ตัวที่ รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT 001
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....

จัดซื้อ
1. HOSxP Licence
- ปงบประมาณ 2563

ผลผลิต
เพื่อใหสามารถ
มีโปรแกรม
บันทึกและ
ประมวลผลผูมา
รับบริการได
อยางตอเนื่อง

เปาหมาย
โปรแกรมบันทึก
ขอมูลผูรับบริการ
ทั้งระบบของ
โรงพยาบาลและ
ศูนยสุขภาพชุมชน
โรงพยาบาล

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย/
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ติดตั้งกับ
- โปรแกรม HOSXP
23,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
คอมพิวเตอรใน License
จุดบริการผูปวย

23,000.00

กิจกรรม

รวม

23,000
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT002
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....

รวม

7,000
7,000
7,000
7,000

7,000

7,000

7,000

รายละเอียด
คาอินเตอรเน็ต
โรงพยาบาล
(วงจร CAT)

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
84,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ

7,000
7,000
7,000

เปาหมาย

7,000

1.คาอินเตอรเน็ตโรงพยา
บาล
(วงจร CAT)
ปงบประมาณ ๒๕๖๒

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
สามารถจัดสง มีระบบอินเตอรเน็ต ระบบเครือขาย
ขอมูลรายงาน ใชงานความเร็ว
คอมพิวเตอรใน
และสืบคน
Leased
หนวยงาน
ขอมูลผานระบบ line50/50 Mbps
เครือขาย
และ VDSL 100M
อินเตอรเน็ตได (รวม สสอ.)
ผลผลิต

7,000

กิจกรรม

84,000
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT003
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....

7,000

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แปนพิมพคียบอรด
7,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
(Keyboard)คอมพิวเตอร
จํานวน 20 ชุด 350X20
= 7,000
รวม

จัดซื้อ
2.เมาส
(Mouse)คอมพิวเตอร
จํานวน 20 ชุด

อุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร ในหนวยงานทุก
พรอมใชงานอยู เครื่อง
เสมอ

เครื่อง
คอมพิวเตอรที่
แปนคียบอรด
เสีย / 20 ชุด

เมาส(Mouse)คอมพิวเตอร

3.อุปกรณจายไฟฟาใน
ระบบคอมพิวเตอร
(Power supply) จํานวน
20 ชุด

อุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร ในหนวยงานทุก
พรอมใชงานอยู เครื่อง
เสมอ

เครื่อง
คอมพิวเตอรที่
อุปกรณจาย
ไฟฟาเสีย / 00
ชุด

อุปกรณจายไฟฟาใน
ระบบคอมพิวเตอร
(Power
จํานวน supply)
10 ชุด 950X20

จํานวน 10 ชุด 270X20
=5400
รวม

= 19000
รวม

7,000
5,400

เงินบํารุง

5,400

เปาหมาย

อนุพันธ ทับจีบ

19,000

ผลผลิต

อนุพันธ ทับจีบ

5,400
19,000

19,000

เงินบํารุง

31,400

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
จัดซื้อ
อุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
1.แปนพิมพคียบอรด
คอมพิวเตอร ในหนวยงานทุก
คอมพิวเตอรที่
(Keyboard)คอมพิวเตอร พรอมใชงานอยู เครื่อง
แปนคียบอรด
จํานวน 20 ชุด
เสมอ
เสีย / 20 ชุด
กิจกรรม
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT004
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เครื่องบันทึกขอมูลชนิด
5,400
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
เสียบภายใน(inter
harddisk)ชนิด SATA
ขนาดความจุ 1 TB
จํานวน 3 ตัว
ราคาตัวละ 1,800X3 =
5,400

5,400

เปาหมาย

รวม
2.เครื่องบันทึกขอมูลชนิด มีเครื่องบันทึก
เสียบภายใน(inter
ขอมูลคอมพิวเต
harddisk)ชนิด SSD
อรที่ไดมาตรฐาน
ขนาดความจุ 240GB
จํานวน 3 ตัว

คอมพิวเตอรที่
เครื่องบันทึกขอมูล
เสียหายหรือ
ตองการเพิ่มเติม
ความจุในการ
บันทึกขอมูล

เครื่อง
คอมพิวเตอรใน
โรงพยาบาล
และศูนย
สุขภาพชุมชน /
3 ตัว

เครื่องบันทึกขอมูลชนิด
เสียบภายใน(inter
harddisk)ชนิด SSD
จํขนาดความจุ
านวน 3 ตัว 240GB
2,500X3 =
7,500
รวม

5,400
7,500

7,500

เงินบํารุง

7,500

ผลผลิต

อนุพันธ ทับจีบ

12,900.00

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
1.เครื่องบันทึกขอมูลชนิด มีเครื่องบันทึก คอมพิวเตอรที่
เครื่อง
เสียบภายใน(inter
ขอมูลคอมพิวเต เครื่องบันทึกขอมูล คอมพิวเตอรใน
harddisk)ชนิด SATA
อรที่ไดมาตรฐาน เสียหายหรือ
โรงพยาบาล
ขนาดความจุ 1 TB
ตองการเพิ่มเติม และศูนย
จํานวน 3 ตัว
ความจุในการ
สุขภาพชุมชน
บันทึกขอมูล
กิจกรรม
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)

2,500.00

77,200

2,500.00

82,500

5,000.00

อนุพันธ ทับจีบ

2,500.00

อนุพันธ ทับจีบ

10,000

เงินบํารุง

10,000.00
77,200.00
5,000.00

10,000

2,500.00

10,000

-

รวม

เงินบํารุง

82,500.00

หมึกพิมพชนิดตลับผาหมึก ใช
งานพิมพเอกสารที่จุดเก็บเงินที่
โรงพยาบาลและศูนยสุขภาพ
ชุมชนโรงพยาบาล

2,500.00

ใชกับเครื่องพิมพ
ชนิดพนน้ําหมึกสี

10,000

2,500.00

มีหมึกพิมพสีและ
เครื่องพิมพเอกสารที่
เพียงพอและพรอมใช
งานอยูเสมอ

มีหมึกเครื่องพิมพ
ไวใชงานพิมพ
เอกสารตลอดปงบ
2562

รวม

อนุพันธ ทับจีบ

10,000

5,000.00

4.หมึกพิมพชนิดตลับผาหมึก
ใชงานพิมพเอกสารที่จุดเก็บ
เงินที่โรงพยาบาลและศูนย
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล

- หมึกเครื่องพิมพเลเซอรชนิด
สี งานตรวจจตา

96,800

ใชกับเครื่องพิมพ
เลเซอรสีในงาน
ตรวจตา รพ.

2,500.00

มีหมึกพิมพและ
เครื่องพิมพเอกสารที่
เพียงพอและพรอมใช
งานอยูเสมอ

รวม

350,000
10,000
เงินบํารุง

5,000.00

3.ตลับหมึกเลเซอรเครื่องพิมพสี มีหมึกเครื่องพิมพ
งานตรวจตา
ไวใชงานพิมพ
เอกสารตลอดปงบ
2562

รวม
- หมึกเครื่องพิมพinkjetสี

2,500.00

ใชกับเครื่องพิมพ
ชนิดพนน้ําหมึกสี

10,000.00
96,800.00
-

มีหมึกพิมพสีและ
เครื่องพิมพเอกสารที่
เพียงพอและพรอมใช
งานอยูเสมอ

ดํา ใชทั้งโรงพยาบาลและศูนย
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล

-

จุดในโรงพยาบาลและ ใน รพ.และศูนย
ศูนยสุขภาพชุมชนที่ใช สุขภาพชุมชน
ผงหมึกเลเซอรชนิดผง
ดํา

93,500.00

ผงดํา ใชทั้งโรงพยาบาลและ ชนิดผงดําเพียงพอ
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ในการใชงาน
ตลอด
ปงบประมาณ
2562
2.น้ําหมึกเครื่องพิมพชนิดสี
มีหมึกเครื่องพิมพ
(inkjet)
ไวใชงานพิมพ
เอกสารตลอดปงบ
2562

93,500

ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT005
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย/
กิจกรรม
ผลผลิต
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ 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.หมึกเครื่องพิมพเลเซอรชนิด หมึกพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเอกสารทุก เครื่องพิมพเอกสาร หมึกเครื่องพิมพเลเซอรชนิดผง
350,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT006
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....

2,000.00

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หัวสาย LAN ชนิด RJ45
2,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
จํานวน 200 หัว

สาย LAN ชนิด cat5
ประเภท indoor จํานวน
2 กลอง 3,500X2 =
7,000
รวม
อุปกรณกระจายสัญญาณ
แบบไรสาย(Wriless)
แบบที
จํานวน่ 12 ชุด5,400X2 =

2,000
7,000

เงินบํารุง

7,000.00

รวม

อนุพันธ ทับจีบ

7,000
10,800

เงินบํารุง

อนุพันธ ทับจีบ

10,800
รวม

10,800

9,000.00

เปาหมาย

10,800.00

ผลผลิต

10,800.00

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
1.หัวสาย LAN ชนิด RJ45 มีอุปกรณที่
หนวยงานตาง ๆ ใน จุดบริการใหมที่
จํานวน 200 หัว
เอาไวเชื่อมโยง โรงพยาบาล
ตองการ
ขอมูลใน
สามารถเชื่อมโยง เชื่อมโยงระบบ
หนวยงานที่มี ขอมูลตาง ๆ ได
เครือขาย
ประสิทธิภาพ อยางรวดเร็ว
คอมพิวเตอร
และเพียงพอ
2.สาย LAN ชนิด cat5 มีอุปกรณที่
หนวยงานตาง ๆ ใน จุดบริการใหมที่
ประเภท indoor
เอาไวเชื่อมโยง โรงพยาบาล
ตองการ
จํานวน 2 กลอง
ขอมูลใน
สามารถเชื่อมโยง เชื่อมโยงระบบ
หนวยงานที่มี ขอมูลตาง ๆ ได
เครือขาย
ประสิทธิภาพ อยางรวดเร็ว
คอมพิวเตอร
และเพียงพอ
แก
ารใชระบบ
งาน เชื่อมโยงระบบ
3.อุปกรณกระจาย
อุปกกรณ
ขยายสัญญาณ
สัญญาณแบบไรสาย
เครือขายที่
เครือขาย
และทดแทนจุด
(Wriless) แบบที่ 1
ใหบริการ 24 คอมพิวเตอรที่เปด บริการเดิม
ชม.ไดอยาง
ใหบริการ 24 ชม.
ปลอดภัยและ
มาตรฐาน
กิจกรรม
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT007
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....

9,000.00

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พัดลมระบายความรอนใน
9,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
ตู rack 5 ชุด
จํานวน 5 ชุด 1,800X5 =
9,000
รวม
9,000

2.อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (l2 switch) 24 เครือขายที่
ชอง แบบที่ 2
ใหบริการ 24
ชม.ไดอยาง
ปลอดภัยและ
มาตรฐาน

เชื่อมโยงระบบ
ขยายสัญญาณ
เครือขาย
และทดแทนจุด
คอมพิวเตอรที่เปด บริการเดิม
ใหบริการ 24 ชม.

อุปกรณระบบเครือขาย
ภายในโรงพยาบาล (SW
HUB) แบบที่ 2

3.อุปกรณกระจาย
อุปกรณระบบ
สัญญาณ (l2 switch) 24 เครือขายที่
ชอง แบบที่ 1
ใหบริการ 24
ชม.ไดอยาง
ปลอดภัยและ
มาตรฐาน

เชื่อมโยงระบบ
ขยายสัญญาณ
เครือขาย
และทดแทนจุด
คอมพิวเตอรที่เปด บริการเดิม
ใหบริการ 24 ชม.

อุปกรณระบบเครือขายภายใน
โรงพยาบาล (SW HUB) แบบ
ที่1

จํานวน 2 ชุด 21,000X2
= 42,000
รวม

42,000

เงินบํารุง

อนุพันธ ทับจีบ

42,000
24,000
เงินบํารุง

อนุพันธ ทับจีบ

24,000.00

จํานวน 4 ชุด 6,000X4 =
24,000

รวม

24,000

9,000.00

จุดติดตั้งอุปกรณ
เชื่อมโยงระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอรที่เปด
ใหบริการ 24 ชม.

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
จุดติดตั้ง
อุปกรณจํานวน
5 จุด

24,000.00

มีพัดลมระบาย
ความรอน
อุปกรณระบบ
เครือขายที่
ใหบริการ 24
ชม.ไดอยาง
ปลอดภั
อุปกรณยรและ
ะบบ

เปาหมาย

42,000.00

1พัดลมระบายความรอน
ในตู rack 5 ชุด

ผลผลิต

42,000.00

กิจกรรม
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT008
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....

จัดซื้อ
1.แบตเตอรี่ใสเครื่อง
สํารองไฟฟาใชสําหรับ
อุปกรณคอมพิวเตอร(
แบตUPS)

ผลผลิต
มีแบตสํารอง
ไฟฟาให
อุปกรณ
คอมพิวเตอร
และอุปกรณที่
จําเปนทาง
การแพทยใช
งานได
ตลอดเวลา

เปาหมาย

งบประมาณ

จุดบริการที่ใชงาน รองรับจํานวน แบตเตอรี่ใสเครื่องสํารอง
คอมพิวเตอรและ อุปกรณ 70-90 ไฟฟาใชสําหรับอุปกรณ
อุปกรณทาง
จุด
คอมพิวเตอร( แบตUPS)
การแพทยที่จําเปน
จํานวน 90 ชุด 750X90
= 60,000
รวม

ระยะเวลาดําเนินงาน

จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
67,500

เงินบํารุง

67,500.00

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
รายละเอียด

อนุพันธ ทับจีบ

67,500
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT009
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปกเวชระเบียนผูรับบริการ
48,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
จํานวน 8,000 ชุด ชุดละ
6 บาท
จํานวน 8,000X6 =
48,000
รวม
2.เกาอี้สํานักงานอยางดี

มีเกาอี้นั่งใน
เกาอี้อยางดีสําหรับ
การปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่จัดทํา
หนาที่เพื่อ
บัตรผูร ับบริการ
ใหบริการปชช.

จุดบริการทํา
- คิวใหบริการผูปวยทุก
บัตรใหมและสง แผนกแยกตามสี
ตรวจจํานวน 2
จํานวน 4,000 X 2
ชุด
รวม
รวมทั้งหมด

48,000
8,000

เงินบํารุง

อนุพันธ ทับจีบ

8,000
56,000

56,000.00

มีปกเวช
ปกเวชระเบียน
ระเบียนผูปวย ใหบริการผูปว ย
เพียงพอตอการ
งาน

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
ผูรับบริการราย
ใหมและรายเกา
ปกชํารุดเสียหาย
จํานวน 80,000
ใบ

8,000.00

เปาหมาย

48,000.00

1.ปกเวชระเบียน
ผูรับบริการ

ผลผลิต

48,000.00
8,000.00

กิจกรรม
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT010
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....

1.ระบบเรียกคิว
ผูรับบริการ(SmartQ)

ผลผลิต

เปาหมาย

มีอุปกรณทําระบบ ผูรับบริการรับทราบ
คิวใหบริการแก
สถานะการรอตรวจ
ผูรับบริการ
รักษาและลดขั้นตอน
ในการใหบริการ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จุดบริการที่กําหนด - จอTVขนาด 50 นิ้ว พรอม
83,300
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
กลุมเปาหมาย/
จํานวน
รายละเอียด

มีระบบคิวใหบริการ
- ทันตกรรม 1 จุด
- หองตรวจ opd
3 จุด
- หองตรวจ
NCD/VIP 2 จุด
- หองสงเสริม 1
จุด
รวม 7 จุด

83,300.00

กิจกรรม

ขายึด จํานวน 2 เครื่องละ
13,000 X 2 = 26,000
- จอ TVขนาด 32 นิ้ว พรอม
ขายึด จํานวน 5 เครื่องละ
5,000 X5= 25,000
- กลองเรียกคิวระบบ
android จํานวน 7 ชุด ชุด
ละ 1,800 X 7 = 12,600
- ปลั๊กรางไฟฟา
จํานวนอยางนอย 4 ชอง
จํานวน 7 ชุด 500 X 7 =
3500
- เครื่องสง
สัญญาณ wriless ใหกลอง
android 5,400 X 3 =
16,200 บาท
รวม 26,000 +
20,000+10,500+3,500+
16,200 =

รวม

83,300
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)

จุดใหบริการ

เหตุการณตาง ๆ ปลอดภัยที่เปน
ยอนหลังอยางนอย มาตรฐาน
1 สัปดาห

22,900.00

ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT011
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย/
กิจกรรม
ผลผลิต
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ 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.จัดหาระบบกลองวงจรปดใน มีระบบบันทึกภาพ มีระบบรักษาความ
ณ จุดบริการ
- กลองวงจรปดแบบมีสาย
เงินบริจาค
อนุพันธ ทับจีบ
ดังตอไปนี้
- กลองขนาดความละเอียด 5MP
งานอุบัตเิ หตุและ 2 ชุด ราคารวม 22,900 บาท
ฉุกเฉิน
งานผูปวยใน

เครื่องบันทึกภาพพรอมกลอง ชุด
ละ 7,600 X 2 ชุด = 15,200 ,จอ
TV สําหรับดูภาพขนาด 24 นิ้ว
จํานวน 1 ชุด 3,664 บาท ขาตั้ง
จอแบบหนีบโตะ 2ชุด 732X2 =
1,464 บาท สาย HDMI ขนาด
15 เมตร จํานวน 2 ชุด 1,286 X
2 = 2,572 บาท รวม 15,200+
3,664+1,464+ 2,572 = 22,900
บาท

รวม
- กลองวงจรปดแบบไรสาย
ณ จุดบริการ
กล
องขนาดความละเอียด 2MP
ดังตอไปนี้
จํ
า
นวน
8 กลอง ราคา 18000
-ซูนยสุขภาพชุมชน

22,900
เงินบํารุง

18,000.00

2.จัดหาระบบกลองวงจรปดใน มีระบบบันทึกภาพ มีระบบรักษาความ
จุดใหบริการ ศูนยสุขภาพชุมชน เหตุการณตาง ๆ ปลอดภัยที่เปน
ยอนหลังอยางนอย มาตรฐาน
1 สัปดาห

อนุพันธ ทับจีบ

จํานวน 18,000 X 1 = 18,000

รวม

18,000
40,900
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT012
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....

ผลผลิต

เปาหมาย

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เครื่องคอมพิวเตอรแม
130,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
ขาย แบบที่ 1 ไวสําหรับ
สํารองขอมูลบริการผูปวย

130,000.00

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
จัดซื้อ
เพื่อใหเก็บ
มีเครื่อง
ติดตั้งไวที่หอง
1.เครื่องคอมพิวเตอรแม ขอมูล
คอมพิวเตอรแมขาย server หรือ
ขาย สําหรับสํารองขอมูล ผูรับบริการ
ไวสํารองขอมูล
จุดสํารองที่ 2
hosxp และใชบริการ
สํารองไวในกรณี
เพื่อไวสํารอง
ขอมูล หมอรูจักคุณและ เครื่องแมขาย
ขอมูล
H4U
หลักเสียหาย
ผูรับบริการทั้ง
หรือชํารุด
ระบบ
รวมถึง
ใหบริการขอมูล
ผูรับบริการ
ตามนโยบาย
กิจกรรม

รวม

130,000
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT013
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....
งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย/
ผูรับผิดชอบ
จํานวน
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดซื้อ
มีอุณหภูมิใน มีเครื่องปรับอากาศ หองบริการ
- เครื่องปรับอากาศขนาด
12,000
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ
1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด หองบริการ
เปดสลับ 2 ตัว ใน ขอมูลแมขาย
9000 BTU
9000 BTU
ขอมูลแมขายที่ หองบริการแมขาย (หอง Server )
ไดมาตรฐาน
และสามารถ
รักษาอุณหภูมิ
ไดตลอด 24 ชม.
ผลผลิต

เปาหมาย

12,000.00

กิจกรรม

รวม

12,000
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT014
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....
ผลผลิต

เปาหมาย

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- ตูกดบัตรคิว
เงินสนับสนุน
อนุพันธ ทับจีบ
AUTOMATIC QUEUING
เขต
MACHINE (AQM) 1 ชุด
และตูบันทึกขอมูล
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
(smart connect)

81,000.00

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
1.ตูกดบัตรคิว
มีตูกดบัตรคิว ลดระยะเวลารอ
จุดบริการผูปวย
AUTOMATIC QUEUING ใหบริการ
และความผิดพลาด นัดมาและผูปวย
MACHINE (AQM)และตู ผูรับบริการและ ในการสงตรวจ
นอกของ
บันทึกเครื่องวัดความ
เครื่องบันทึก
โรงพยาบาล
ดันอัติโนมัติ
ขอมูลคาความ
ดันผูรับบริการ
กิจกรรม

ราคา 81,000 X 1 =
81,000 บาท
2.เครื่องชั่งน้ําหนักวัด
สวนสูงและบันทึกขอมูล
และแสดงคาออกทาง
หนาจอเครื่อง
คอมพิวเตอรอัตโนมัติ

มีเครื่องชั่ง
น้ําหนักวัด
สวนสูงและ
บันทึกผลลงใน
ฐานขอมูล
อัตโนมัติ

ลดระยะเวลารอ
ขุดบริการผูปวย
และความผิดพลาด อก
ในการบันทึกคาผล
ที่ไดจากระบบเดิม

81,000

- เครื่องชั่งน้ําหนักวัด
สวนสูงและบันทึกขอมูล
และแสดงคาออกทาง
หนาจอเครื่อง
คอมพิวเตอรอัตโนมัติ
ราคา 590,000 บาท
รวม

เงินสนับสนุน
เขต

59,000.00

รวม

อนุพันธ ทับจีบ

59,000
140,000
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
ตอบสนองแผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 37. โครงการ Smart Hospital
ตอบสนอง KPI ตัวที่ 1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
ชื่อโครงการ/แผนงาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ รหัสโครงการ WB BIT015
กลุมงาน/งาน..งานเทคโนโลยีสารสนเทศ....
ผลผลิต

1.อุปกรณบริหารจัดการ
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
- ไมโครติก (Mikrotik )รุน
CCR1036-12G-4S-EM

มีอุปกรณ
บริหารจัดการ
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่
เหมาะสม

เปาหมาย
ทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสียหายไม
สามารถซอมแซม
กลับมาใชงานได

กลุมเปาหมาย/
จํานวน
หอง server แม
ขาย และ
บริหารจัดการ
ใหบริการคอม
ฯพิวเตอรลูก
ขายทุกเครื่อง

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
รายละเอียด
จํานวน (บาท) ระบุแหลงงบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
* ไมโครติก (Mikrotik )รุน
36,594
เงินบํารุง
อนุพันธ ทับจีบ

36,594.00

กิจกรรม

CCR1036-12G-4S-EM
คุณสมบัติใชงาน - ใช
สําหรับแชรอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงใหแกลูกขาย
ผานระบบแลน -รองรับการ
ทํางาน Load Balanced
เชื่อมตออินเทอรเน็ตได
มากกวา 2 เสนพรอมกัน รองรับการทํา HotSpot
Gateway สําหรับการใช
งานไมเกิน 300+ ผูใชงาน
- รองรับการควบคุม
ความเร็วในการใชงาน
อินเทอรเน็ตของแตละ
ผูใชงาน

รวม

36,594
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป

4. ดานบริหารเปนเลิศ ดวยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)

ตอบสนองแผนงานของกระทรวง

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ

ตอบสนองโครงการของกระทรวง

โครงการที่ 39 โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง

ตอบสนอง KPI ของกระทรวง

รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

ชื่อโครงการ/แผนงาน
กลุมงาน/งาน
รหัสโครงการ

ควบคุมตนทุน ลดมูลคาการสํารองวัสดุในหนวยงานยอย

งบประมาณ

ได planfin 1 แผน

กลุมเปาหมาย/จํานวน
หัวหนาฝายและหัวหนางาน
โรงพยาบาลวัดโบสถ 17 คน

รวม
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ราย จํานวน ระบุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ทั้งหมด
ละเอียด (บาท) แหลงงบ

ไมใชเงิน

2. จัดทําแผนลดตนทุนคายาและวัสดุ ไดแผนลดตนทุนจากหนวยงาน
เภสัชกรรม วัสดุวิยาศาสตร วัสดุทันตก ตางๆที่เกี่ยวของ
รรม วัสดุการแพทยและเวชภัณฑที่มิใช
ยา วัสดุทั่วไป

ลดการสํารองวัสดุคงคลังตางๆเฉลี่ย คลังยาและวัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิ
ใหนอยกวา 2 เดือน เพิ่มรายการ ยาศาสตร วัสดุทันตกรรม วัสดุ
การจัดซื้อรวมใหมากขึ้น
การแพทยและเวชภัณฑที่มิใชยา
วัสดุทั่วไป

ไมใชเงิน

3. จัดทํา business plan ลดตนทุน
หารายได

ทุกหนวยงานในโรงพยาบาลจัดทํา หัวหนาฝายและหัวหนางาน
business plan ลดตนทุน หารายได โรงพยาบาลวัดโบสถ 17 คน
อยางนอยหนวยงานละ 1 แผน

ไมใชเงิน

มูลคาสํารองคลังยอยไมเกิน 2
หนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาล 17 ไมใชเงิน
สัปดาห (ใน รพ) และไมกิน 1 เดือน แหง และ รพสต + pcu 10 แหง
ใน รพสต

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม

มีการออกนิเทศ กํากับ ติดตามโดย มีการออกนิเทศ กํากับ ติดตามโดย หนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาล 17 ไมใชเงิน
หัวหนาฝาย/คปสอ
หัวหนาฝาย/คปสอ ทุก 6 เดือน
แหง และ รพสต + pcu 10 แหง

6. สรุป ประเมินผลการดําเนินงาน

มีการสรุป ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

รวม
ทั้งสิ้น

-

สรุป ประเมินผลการดําเนินงานทุก หนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาล 17 ไมใชเงิน
เดือน
แหง และ รพสต + pcu 10 แหง
-

4. กําหนดใหทุกหนวยงานใน รพ และ รพ ทุกหนวยงานใน รพ และ รพสต
สต ลดมูลคาการสํารองวัสดุในหนวยงาน ลดมูลคาการสํารองวัสดุใน
ยอยและรายงานวัสดุคงคลังตอ
หนวยงานยอย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกเดือน

-

ทุกหนวยงานในโรงพยาบาลมี
ความรู ความเขาใจ และสามารถ
จัดทํา business plan ลดตนทุน
หารายได

หัวหนากลุม
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป

-

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจัดทําแผน
ทางการเงินไดครบถวน ถูกตอง ตรง
เวลา

เปาหมาย

-

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา
แผนทางการเงิน (Planfin)

ผลผลิตของกิจกรรม

-

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

0
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