ยุทธศาสตร์ที่ 3
People Excellence

บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ นับ นุนบริการ ขุ ภาพ
People Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( / )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร.......เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประ ทิ ธิภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดขี องบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา.........
ตัวชี้วัด ลัก/รอง .บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีการขับเคลื่อนตามมาตรฐานองค์กรแ ่งความ ขุ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

1 โครงการ ันละบาทเพื่อผู้ป่ ยยากไร้
และผู้ป่ ยติดเตียง

เพื่อช่ ยเ ลือผู้ป่ ยที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ในการรัก า

มี.ค.-ก.ย.2563

22,000

เงินบารุง P25

22,000

2 โครงการคนดี รี าธารณ ุข

มี.ค.-ก.ย.2563
เพื่อ ่งเ ริมยกย่องเชิดชูเกียรติ เจ้า น้าที่รพ.พะเยา
ข้าราชการและลูกจ้าง
ทุกระดับ จาน น 5 คน
โรงพยาบาลพะเยา ผู้มคี ณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบตั ิ น้าที่
ด้ ยค ามตั้งใจและดารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดยี ึดมั่นในกฎ ระเบียบ
มีค ามพากเพียรในการทางาน
อุทิ ตนและเ ลาใ แ้ ก่ราชการ

10,000

เงินบารุง P25

4,000

ผู้ป่ ยติดเตียงและ
ผู้ป่ ยยากไร้ที่เข้ารับ
บริการที่โรงพยาบาล
พะเยา

ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ

6,000

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

3 โครงการปฐมนิเท บุคลากรใ ม่

เพื่อใ ผ้ ู้เข้าร่ มโครงการเข้าใจใน
บทบาท น้าที่ของบุคลากร
โรงพยาบาลพะเยา กรอบ
กฎระเบียบที่ค รรู้ในระบบราชการ

บุคลากรของ
โรงพยาบาลพะเยาที่
เข้ามาปฏิบตั งิ าน
ตั้งแต่ปงี บประมาณ
๒๕๖๒- ปัจจุบนั
จาน น ๖๐ คน

มี.ค.-ก.ย.2563

9,600

4 Happy Work Life

พัฒนา กั ยภาพบุคลากรใ ม้ ี
ค ามรู้ค ามเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้ร่ มงาน เข้าใจผู้รับบริการ
เพื่อใ ม้ คี าม ุขทั้งผู้ใ บ้ ริการ
และผู้รับบริการ

เจ้า น้าที่รพ.พะเยา
400 คน

มี.ค.-ก.ย.2563

108,400

เงินบารุง P25

108,400

5 คนดี รีโฮงยา

เพื่อ ่งเ ริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ลูกจ้างโรงพยาบาลพะเยา ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบตั ิ น้าที่ด้ ยค ามตั้งใจและ
ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดยี ึดมั่น
ในกฎ ระเบียบ

เจ้า น้าที่รพ.ระดับ
ปฏิบตั งิ านจาน น 15
คน

มค-กย.63

22,500

เงินบารุง P25

9,000

6 โครงการพัฒนาดุลยภาพชี ิตเจ้า น้าที่ นับ นุนการพัฒนาเครือข่าย
โรงพยาบาลพะเยา
ร่ มมือทาง ิชาการของบุคลากร
าธารณ ุขในเครือข่ายบริการ
ุขภาพระดับเขต ุขภาพ

บุคลากรโรงพยาบาล
พะเยา จาน น 25 คน
และผู้ตดิ ตามจาน น
2 คน

มี.ค.-ก.ย.2563

9,600 เงินบารุง P25

109,674 พัฒนาบุคลากร
P20

ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ

9,000

4,500

109,674

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ นับ นุนบริการ ุขภาพ
People Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( / ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/วัน/
ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

1

โครงการวันละบาทเพื่อผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วย
ติดเตียง

กล่องอะคริลิคใ 20 x 20 x 20 ซม.
จานวน 40 กล่อง

40 กล่อง*550 บาท

เงินบารุง P25

22,000

2

โครงการคนดีศรี าธารณ ุข

ค่าเงินรางวัล 5 คน คนละ 2,000 บาท

2,000บาท/5 คน

เงินบารุง P25

4,000

3

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใ ม่

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และอา ารกลางวัน 60คน/120บาทต่อคน/ 1วัน
ค่าวั ดุจดั ประชุม

4

Happy Work Life

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย

เงินบารุง P25

60 คน / 40 บาทต่อคน
1 คน/ชม.ละ 1,200/ 7 ชม./ เงินบารุง P25
4 วัน

คนดีศรีโฮงยา

6

โครงการพัฒนาดุลยภาพชีวติ เจ้า น้าที่
โรงพยาบาลพะเยา

เมย.-มิย.63

ไตรมา 4

รวมงบประมาณ

กค.-กย.63

22,000
6,000

10,000

7,200

7,200

2,400

2,400

33,600

33,600

ค่าพา นะ า รับวิทยากร

2,500บาท/2เที่ยว

5,000

5,000

ค่าที่พัก า รับวิทยากร

1คน/1,450บาท/4คืน

5,800

5,800

48,000

48,000

16,000

16,000

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และอา ารกลางวัน 400คน/120บาทต่อคน/ 4วัน

5

ไตรมา 3

ค่าวั ดุจดั ประชุม

400 คน / 40 บาทต่อคน

ค่าเงินรางวัล 15 คน คนละ 1,500 บาท

1,500บาท/5 คน

ค่าพา นะ

27 คนๆละ762 บาท

ค่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน

เงินบารุง P25

พัฒนา
2 คืนๆคนละ 900 บาท/คืน/ บุคลากร P20
27 คน
คนละ 1500บาท/27คน

9,000

9,000

4,500

22,500

20,574

20,574

48,600

48,600

40,500

40,500

ลาดับ

7

8

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/วัน/
ครั้ง) ที่ใช้งบ

โครงการเ ริม รางศักยภาพและพัฒนาดุลย
ภาพของขาราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ค่าลงทะเบียน

คนละ 1,0000บาท/12คน

ค่าพา นะ

คนละ 2,000 บาท/12คน

การประชุมและ ัมมนาเชิงวิชาการประจาปี
2563 มาคมลูกจ้างกระทรวง าธารณ ุขแ ่ง
ประเทศไทย

ค่าพา นะ

15 คนๆละ762 บาท

ค่าที่พัก

2 คืนๆคนละ 900 บาท/คืน/
15 คน

ค่าลงทะเบียน

คนละ 1,500บาท/15คน

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

ไตรมา 3

มค.-มีค.63

ไตรมา 4

เมย.-มิย.63

รวมงบประมาณ

กค.-กย.63

พัฒนา
บุคลากร P20
พัฒนา
บุคลากร P20

12,000

12,000

24,000

24,000

11,430

11,430

27,000

27,000

22,500

22,500

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

0

143,400

18,600

217,104

379,104

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

0

143,400

18,600

217,104

379,104

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น พัฒนาบุคลากร P20

0

0

0

206,604

206,604

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
กลุ่มงาน ูนย์แพทย า ตร์ ึก าชั้นคลินิก ภารกิจด้าน ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
People Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( / )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัตกิ าร.. เพือ่ นับ นุนการดาเนินกิจกรรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง บุคลากรทางการแพทย์ได้รบั การพัฒนา ักยภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

ัตถุประ งค์

ระยะเ ลา (ระบุ
แ ล่ง
เป้า มาย/จาน น
งบประมาณ (บาท)
เดือนที่ดาเนินการ)
งบประมาณ

เพื่อ นับ นุนการเข้าร่ ม
กิจกรรมจัด รรแพทย์ ทันต
แพทย์ เภ ัชกร ผู้ทา ัญญา
ประจาปี 2563

อาจารย์แพทย์
แพทย์เพิ่มพูนทัก ะ
ทันตแพทย์
เจ้า น้าที่ 11 คน/3
ัน

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63

กค.-กย.63

ไตรมา 1

64,532

ั ญา กระทร ง าธารณ ขุ ประจาปี 2563
1 กิจกรรมจัด รรแพทย์ ทันตแพทย์ เภ ชั กร ผู้ทา ญ
1.1 นับ นุนการเข้าร่ มจัด รรแพทย์
ทันตแพทย์ เภ ัชกร ผู้ทา ัญญา
กระทร ง าธารณ ุข ประจาปี ๒๕๖๓
( ถานที่ นู ย์ประชุมอิมแพค เมืองทอง
ธานี)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)

พ.ค.-63

61,032

งบพัฒนา
บุคลากร P20

61,032

ด งใจ /
นู ย์แพทย์ฯ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

1.2 จัดทา ี่อประชา ัมพันธ์โรงพยาบาล
พะเยา

2

ัตถุประ งค์

ระยะเ ลา (ระบุ
แ ล่ง
เป้า มาย/จาน น
งบประมาณ (บาท)
เดือนที่ดาเนินการ)
งบประมาณ

เพื่อประชา ัมพันธ์ใ แ้ พทย์
ทันตแพทย์ เภ ัชกร จบใ ม่
ได้รู้จัก โรงพยาบาลพะเยา

พ.ค.-63

3,500 เงินบารุง รพ.
พะเยา (P25)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63

ไตรมา 3

ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ

เมย.-มิย.63
กค.-กย.63
3,500

ด งใจ /
นู ย์แพทย์ฯ

170,800

โครงการอบรม/ปฐมนิเท ข้าราชการใ ม่ (แพทย์เพิ่มพูนทัก ะ ทันตแพทย์ เภ ชั กร) ประจาปี 2563

2.1 จัดกิจกรรมอบรม/ปฐมนิเท ข้าราชการ เพื่อใ ข้ ้าราชการใ ม่ มี
อาจารย์แพทย์
ใ ม่ โรงพยาบาลพะเยา
แน ทางในการทางาน และ
แพทย์เพิ่มพูนทัก ะ
เพิ่มพูนค ามรู้และทัก ะใน
ทันตแพทย์ เภ ัช
การดูแลผู้ป่ ยภา ะฉุกเฉินใน กร ทิ ยากร คณะ
กลุ่มงานต่าง ๆ และ ามารถ
ผู้ดาเนินงาน ร ม
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและ ทั้ง มด 30 คน / 7
เป็นระบบ ทางานร่ มกับ
ัน
าขา ิชาชีพได้

พ.ค.-63

2.2 เข้าร่ มกิจกรรมปฐมนิเท ข้าราชการ
ใ ม่ร่ มกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะ ์

พ.ค.-63

33,300 เงินบารุง รพ.
พะเยา (P25)

137,500

งบพัฒนา
บุคลากร (P20)

33,300

ด งใจ /
นู ย์แพทย์ฯ

137,500

ด งใจ /
นู ย์แพทย์ฯ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
กลุม่ งาน ูนย์แพทย า ตร์ ึก าชัน้ คลินิก ภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
People Excellence
แผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( / ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ
จาน นเงิน(บาท)
ลาดับ

1

1.1

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จาน น (ระบุจาน น
คน/เงินต่อ น่ ย/ นั /ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63

กค.-กย.63

ร มงบประมาณ

กิจกรรมจัด รรแพทย์ ทันตแพทย์ เภ ัชกร ผูท้ า ัญญา กระทร ง าธารณ ุข ประจาปี 2563
นับ นุนเข้าร มงานจัด รรแพทย์ ทันต
ค่าเดินทางเครื่องบินอาจารย์แพทย์ 4
แพทย์ เภ ัชกร ประจาปี 2563 ณ ูนย์ประชุม คน
อิมแพค เมืองทองธานี

2,500 บาท* 2 * 4 คน

20,000

20,000

10,472

10,472

60 บาท * 2 เทีย่ * 7 คน

840

840

ค่าแท็กซี่จาก นามบินไปทีพ่ กั อาจารย์ 200 บาท * 2 เทีย่ * 2 คัน
แพทย์ 4 คน

800

800

ค่าเดินทางรถโดย ารประจาทางแพทย์ 748 บาท * 2 เทีย่ * 7 คน
เพิม่ พูนทัก ะ ทันต-แพทย์ เจ้า น้าที่
จาน น 7 คน
ค่ารถโดย ารจากบ้านพักถึงขน ่ง
จาน น 6 คน

งบพัฒนา
บุคลากร P20

จาน นเงิน(บาท)
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ค่าแท็กซี่จาก นามบินไปทีพ่ กั แพทย์
เพิม่ พูนทัก ะ ทันต-แพทย์ เจ้า น้าที่
จาน น 7 คน

เป้า มาย /จาน น (ระบุจาน น
คน/เงินต่อ น่ ย/ นั /ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ

200 บาท * 2 เทีย่ * 3 คัน

แ ล่ง
งบประมาณ

งบพัฒนา
บุคลากร P20

ค่าเบีย้ เลี้ยงจาน น 11 คน จาน น 3 240 บาท * 3 ัน * 11 คน
ัน

1.2

จัดทา ื่อประชา ัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา

ค่าทีพ่ กั จาน น 11 คน

900 บาท * 2 ัน * 11 คน

ค่าจัดทาป้ายไ นิล

750 บาท * 2 ป้าย

ถ่ายเอก าร ี

5 บาท * 400 แผ่น

เงินบารุง รพ.
พะเยา (P25)

ร มงบประมาณทัง้ นิ้ ในกิจกรรมที่1
2

โครงการอบรม/ปฐมนิเท ข้าราชการใ ม่ (แพทย์เพิ่มพูนทัก ะ ทันตแพทย์ เภ ัชกร) ประจาปี 2563

2.1

จัดอบรปฐมนิเท ข้าราชการใ ม่ โรงพยาบาล
พะเยา

2.2

เข้าร่ มกิจกรรมปฐมนิเท ข้าราชการใ ม่
ร่ มกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ ์

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63

กค.-กย.63

ร มงบประมาณ

1,200

1,200

7,920

7,920

19,800

19,800

1,500

1,500

2,000

2,000

64,532

64,532

25,200

25,200

ค่าอา าร ่าง 2 มือ้ และอา าร
กลาง ัน 1 มือ้

30 คน * 120 บาท * 7 ัน

ค่าตอบแทน ิทยากรบรรยาย

2 คน * 600/ชม.* 3 ชั่ โมง

3,600

3,600

อา ารเย็น 1 มือ้

30 คน * 150 บาท * 1 มือ้

4,500

4,500

ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท
จาน น 25 คน

25 คน* 4,000 บาท

100,000

100,000

ค่าทีพ่ กั 25 คน คืนละ 500 บาท
จาน น 3 คืน

25 คน* 500 บาท * 3 คืน

37,500

37,500

170,800

170,800

ร มงบประมาณทัง้ นิ้ ในโครงการที่2

เงินบารุง รพ.
พะเยา (P25)

ไตรมา 1

งบพัฒนา
บุคลากร P20

จาน นเงิน(บาท)
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จาน น (ระบุจาน น
คน/เงินต่อ น่ ย/ นั /ครั้ง) ทีใ่ ช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63

กค.-กย.63

3

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการช่ ยชี ิตขัน้ พื้นฐานและการช่ ยชี ิตขัน้ ูง (Basic life support, BLS and Advanced cardiovascular life support, ACLS) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

3.1

่งเ ริมบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ
แพทย์และพยาบาลทีใ่ ก้ ารดูแลผู้ป่ ยฉุกเฉิน
รือผู้ป่ ย ิกฤตอยู่เป็นประจาใ ม้ ีขีด
ค าม ามารถในการตร จพบและแก้ไขปัญ า
ทีอ่ ันตรายถึงชี ิตได้อย่างมีประ ิทธิภาพและ
ร ดเร็

ค่าอา าร ่าง 1 มือ้

26 คน * 25 * 6 ัน

ค่าตอบแทน ิทยากร

1 คน * 600 บาท *3 ชม.*6 ัน

ค่า ั ดุอุปกรณ์

5,300 บาท

ร มงบประมาณทัง้ นิ้ ในโครงการที่3

เงินบารุง รพ.
พะเยา (P25)

ร มงบประมาณ

3,900
10,800
5,300

-

20,000

-

-

-

ร มงบประมาณทั้ง นิ้

0

20,000

235,332

0

255,332

ร มงบประมาณทั้ง นิ้ เงินบารุง P25
ร มงบประมาณทั้ง นิ้ งบพัฒนาบุคลากร (P20)

0

20,000

36,800

0

56,800

0

0

198,532

0

198,532

แผนปฏิบตั ิการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน บริ ารจัดการด้านการพยาบาล

ภารกิจด้านการพยาบาล

People Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( √ )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัติการ...เพือ่ พัฒนา ักยภาพและพัฒนาทัก ะในการตร จประเมินผู้ป่ ยที่ใช้เครื่องช่ ย ายใจและการช่ ยฟืน้ คืนชีพขั้น ูง
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง ..บุคลากรที่เข้าร่ มโครงการ ามมารถตร จประเมินผู้ป่ ยที่ใช้เครื่องช่ ย ายใจและการช่ ยฟืน้ คืนชีพขั้น ูงได้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

ัตถุประ งค์

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. เพื่อเพิ่มความรู้และ
เรื่องการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย ายใจ พัฒนาทัก ะในการตรวจ
ประเมินผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วย ายใจ
2.เพื่อเพิ่มความรู้และ
พัฒนาทัก ะในการ
จัดการกับภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย
ายใจ
3. เพื่อพัฒนาทัก ะใน
การประเมินการ ย่า
เครื่องช่วย ายใจ

เป้า มาย/จาน น
พยาบาลผู้ดูแล

ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย
ายใจจานวน 150 คน

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)
มีค.-มิย.63

พฤ ภาคม 2563

3,750

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
เงินบารุง P25
1,250
2,500

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน บริ ารจัดการด้านการพยาบาล
People

ภารกิจด้านการพยาบาล

Excellence

แผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( √ ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จาน น
(ระบุจาน นคน/เงินต่อ
น่ ย/ ัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จาน นเงิน(บาท)
ไตรมา 1
ตค -ธค.62

ไตรมา 2
มค.-มีค.63

ไตรมา 3 ไตรมา 4
เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รม
งบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ร่ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือ่ งการดูแลผู้ป่ ยใช้เครือ่ งช่ ย ายใจ
กก ที่ 1 . จัดอบรมใ ค้ วามรู้ basic
machanical ventilator

ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ

150 คน /25 บาท / 1
วัน

เงินบารุง P25

ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ

186 คน/25 บาท
ต่อคน /วัน

เงินบารุง P25

1,250

2,500

3,750

กก ที่ 2 . จัดอบรมใ ค้ วามรู้ การประเมิน
ความเ ี่ยงและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปว่ ยที่ใช้เครื่องช่วย ายใจ
กก ที่ 3 . อบรมความรู้และทัก ะในการ
ประเมินการ ย่าเครื่องช่วย ายใจ
กก ที่ 4 . แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
แนวทางปฏิบตั ิการดูแลผู้ปว่ ยที่ใช้เครื่องช่วย
ายใจและการ ย่าเครื่องช่วย ายใจ
โรงพยาบาลพะเยา

2

โครงการพัฒนาค ามรู้และทัก ะการ
ช่ ยฟื้นคืนชีพขั้น ูง

1,150

2,000

1,500

4,650

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น

1,150

3,250

4,000

-

8,400

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุง P25

1,150

3,250

4,000

-

8,400

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งานพัฒนาระบบงาน จิ ยั และจริยธรรมการ จิ ยั กลุ่มงาน จิ ยั และพัฒนาการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล
People Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ง่ เ ริม ขุ ภาพ ป้องกันโรคและภัย ขุ ภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ขุ ภาพที่มคี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
(

)ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มปี ระ ทิ ธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา..............-......................................................
ตั ถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบตั กิ าร.. ร้างงาน จิ ยั และมีน ตั กรรมใ ม่ๆ ใ เ้ กิดขึ้นภายในโรงพยาบาล ามารถนามาพัฒนาคุณภาพบริการได้
ตั ชี้ ดั ลัก/รอง จาน นผลงาน จิ ยั และร้อยละการนาผลงาน จิ ยั นาไปใช้ประโยชน์ใน น่ ยงาน
โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ
1

ตั ถุประ งค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร: ร้าง 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
งาน จิ ยั จากงานประจา ใ ม้ คี ุณค่า บุคลากรใ ม้ คี วามรู้
เต็ม ักยภาพ ประจาปี 2563
ความ ามารถในการทาวิจยั
2. เพื่อ ร้างงานวิจยั และมี
นวัตกรรมใ ม่ๆ เกิดขึ้นภายใน
โรงพยาบาล ามารถนามา
พัฒนาคุณภาพบริการได้
3. เพื่อใ โ้ รงพยาบาลมี
ระบบการวิจยั ที่เข้มแข็ง
4.บุคลากรมีผลงานวิจยั เพื่อ
ก้าว ู่ตาแ น่งทางวิชาการ
5.เพื่อยกระดับองค์กร
พยาบาล ู่ความเป็นเลิศ และ
เป็นที่ยอมรับของ าขา
วิชาชีพ

เป้า มาย/จาน น

แพทย์ พยาบาล าขา
วิชาชีพ ของโรงพยาบาล
พะเยา จานวน 60 คนจานวน
งานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่า 10เรื่อง

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)
ตุลาคม 2562–
กันยายน 2563

แ ล่ง
งบประมาณ

69,600 งบ.รพ.พะเยา
P25

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 3 ไตรมา 4

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
กลุ่มงานวิจยั และ
46,400
23,200
พัฒนาการพยาบาล
และคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจยั และ
นวัตกรรมโรงพยาบาล
พะเยา

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ

ตั ถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

1.1 จัดอบรมครั้งที่ 1 ออกแบบงานวิจยั
จากงานประจา ใ ม้ คี ณ
ุ ค่าเต็มศักยภาพ

23,200

1.2 จัดอบรมครั้งที่ 2 การ ร้างฐานข้อมูล
และการวิเคราะ ข์ อ้ มูล

23,200

1.3 อบรมครั้งที่ 3 การเขียนรายงานวิจยั
เพื่อนาเ นอในเวทีวิชาการและตีพมิ พ์

23,200

2

โครงการ นับ นุนการใช้ประโยชน์
จากงาน จิ ยั ในเชิง ชิ าการ

1.เพือ่ นับ นุนใ น้ า
ผลงานวิจัยไปนาเ นอใน
งานวิชาการ ระดับ
โรงพยาบาล ระดับเขต
และระดับชาติ
2. เพือ่ ร้างชื่อเ ียงใ ้
โรงพยาบาล
3.
เพือ่ นับ นุนใ บ้ ุคลากร
ในโรงพยาบาลพะเยามี
ขวัญกาลังใจในการผลิต
ผลงานคุณภาพ นวัตกรรม
และงานวิจัย

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

29,000

แ ล่ง
งบประมาณ

งบร.รพ.
พะเยา P25

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3 ไตรมา 4

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ
2.1

ตั ถุประ งค์

เรือ่ งละ 2,000 บาท10 เรือ่ ง=2,0000 ตุลาคม 2562 –

นับ นุนบุคลากรใ ม้ กี ารเผยแพร่
ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ
ระดับโรงพยาบาล ระดับเขตและ
ระดับชาติ

2.2 จัดทา ื่อประชา มั พันธ์ จัดนิทรรศการ
(โป เตอร์ ป้ายไวนิล ื่ออุปกรณ์)

3

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการจาก
ผลงาน จิ ยั

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

ชุดนิทรรศการเผยแพร่
งานวิจยั ทุกระดับ6 ชุดๆละ
1,500

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการใ ้
ได้มาตรฐาน 2.เพื่อนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจาก
การนาคู่มอื ปฏิบตั แิ ละ
Guidelineลง ู่การปฏิบตั ิ

แ ล่ง
งบประมาณ

กันยายน 2563

20,000 งบร.รพ.พะเยา
P25

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

9,000 งบร.รพ.พะเยา
P25

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
6,000
8,000
6,000

9,000

ไตรมา 3 ไตรมา 4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิจยั และ
พัฒนาการพยาบาล
และคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจยั และ
นวัตกรรมโรงพยาบาล
พะเยา
กลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนาการพยาบาลและ
คณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
โรงพยาบาลพะเยา

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ลาดับ
ดาเนินการ

ตั ถุประ งค์

3.1 ผลิตนวัตกรรมแบบ อบถามเพื่อแ ดง
ผลลัพธ์การประเมินความรุนแรงของ
โรคแบบอัตโนมัตใิ นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

ค่าพัฒนาระบบแบบ อบถาม
เพื่อแ ดงผลลัพธ์การประเมิน
ความรุนแรงของโรคแบบ
อัตโนมัตใิ นโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (ระบบ ามารถ
วิเคราะ ค์ ะแนน ประเมินเพื่อ
แ ดงผลลัพธ์อตั โนมัติ ผู้ปว่ ย
ามาร แกน QR code กรอก
แบบ อบถามใช้งานได้ใน
รูปแบบคอมพิวเตอร์ และ
มาร์ทโฟน) ค่าพัฒนาระบบ
10000 บาท

แ ล่ง
งบประมาณ

ใ ท้ าในทีม
รพ รวมกับ
HL project

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3 ไตรมา 4

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิจยั และ
พัฒนาการ
พยาบาลและ
คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจยั
โรงพยาบาลพะเยา

3.2 นิเทศติดตามการนาคู่มอื ื่ออุปกรณ์
นวัตกรรมต่างๆลง ู่การปฏิบตั ิ
4

โครงการพิจารณาจริยธรรมการ จิ ยั เพื่อดาเนินงานประชุม
ในมนุ ย์ ของโรงพยาบาลพะเยา
พิจารณาจริยธรรมฯ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ประจาเดือน

4.1 ชี้แจง แนวทางการดาเนินงาน ในที่
ประชุม คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมฯ โรงพยาบาลพะเยา

คณะกรรมการพิจารณา
ตุลาคม 2562 –
จริยธรรม รพ.พะเยา จานวน กันยายน 2563
14 คน

5,880 งบร.รพ.พะเยา
P25

กลุ่มงาน จิ ยั และ
พัฒนาการพยาบาล
และคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมฯ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
งาน ิจัยและจริยธรรมการ ิจัย
กลุ่มงาน ิจัยและพัฒนาการพยาบาล
People Excellence
แผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( / ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จาน น (ระบุ
จาน นคน/เงินต่อ น่ ย/
ัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

จาน นเงิน(บาท)
แ ล่งงบประมาณ

ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ร มงบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ: ร้างงาน ิจัยจากงานประจา ใ ม้ ีคุณค่าเต็ม ักยภาพ ประจาปี 2563

1.1 จัดอบรมครั้งที่ 1 ออกแบบงาน จิ ัยจาก

1.1 ค่าตอบแทน ทิ ยากร

6ชมๆ600บาท * 6 นั

1.2 ค่าอา าร อา าร า่ งและ
เครื่องดื่ม

งบร.รพ.พะเยา

14,400

7,200

21,600

60คน*120บาท*6 นั

28,800

14,400

43,200

600บาท*3 นั

1,200

600

1,800

1,000บาท*3 นั

2,000

1,000

3,000

46,400

23,200

-

69,600

8,000

6,000

20,000

งานประจา ใ ม้ ีคุณค่าเต็ม ักยภาพ
1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 2 การ ร้าง
ฐานข้อมูลและการ เิ คราะ ข์ ้อมูล
1.3

อบรมครั้งที่ 3 การเขียนรายงาน จิ ัยเพื่อ 1.3 ค่าพา นะ ทิ ยากร
นาเ นอในเ ที ชิ าการและตีพมิ พ์
(2) ค่าใช้จ่าย ค่าที่พกั ทิ ยากร
ร มโครงการ 1

2

โครงการ นับ นุนการใช้ประโยชน์จากงาน ิจัยในเชิง ิชาการ

2.1

จัดทาโป เตอร์ ป้ายไ นิล ่ืออุปกรณ์
ต่างๆในการเผยแพร่ผลงาน จิ ยั

2.2 จัดทา ื่อประชา ัมพันธ์ (ชุดนิทรร การ

เผยแพร่งาน จิ ัยทุกระดับ)

ค่าใช้ อย และค่า ั ดุ (จ้างเ มา
บริการ)

เรื่องละ 2,000 บาท
10เครื่อง

งบร.รพ.พะเยา

6,000

ค่าใช้ อย และค่า ั ดุ (จ้างเ มา
บริการ)

ชุดนิทรร การชุดๆละ
1,500 จาน น 6 ชุด

งบร.รพ.พะเยา

9,000

9,000

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จาน น (ระบุ
จาน นคน/เงินต่อ น่ ย/
ัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

จาน นเงิน(บาท)
แ ล่งงบประมาณ

ร ม โครงการ 2
4

ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ร มงบประมาณ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

-

15,000

8,000

6,000

29,000

1,960

1,960

1,960

5,880

-

1,960

1,960

1,960

5,880

ร มงบประมาณทัง้ ิ้น

-

63,360

33,160

7,960

104,480

ร มงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

-

63,360

33,160

7,960

104,480

โครงการพิจารณาจริยธรรมการ ิจัยในมนุ ย์ ของโรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2563

4.2 ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณา

จริยธรรมการ จิ ัยในมนุ ย์ โรงพยาบาล
พะเยา

ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอา าร
กลาง นั 1 มื้อ อา าร า่ ง 1 มื้อ
(กรณีที่มีเรื่องเข้าพิจารณามาก
ประชุมภาคเช้ามีอา ารกลาง นั )

70บาท*14คน*6ครั้ง

ร ม โครงการ 4

งบร.รพ.พะเยา

