
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
People Excellence 

บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1 โครงการวันละบาทเพื่อผู้ปว่ยยากไร้

และผู้ปว่ยติดเตียง

เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยที่ขาดแคลน

ทนุทรัพย์ ในการรักษา

ผู้ปว่ยติดเตียงและ

ผู้ปว่ยยากไร้ท่ีเข้ารับ

บริการท่ีโรงพยาบาล

พะเยา

ม.ีค.-ก.ย.2563         22,000  เงินบ ารุง P25 22,000      

2 โครงการคนดีศรีสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกยีรติ

ข้าราชการและลูกจ้าง

โรงพยาบาลพะเยา ผู้มคุีณธรรม

และจริยธรรมในการปฏบิติัหนา้ที่

ด้วยความต้ังใจและด ารงตนเปน็

แบบอย่างที่ดียึดม่ันในกฎ ระเบยีบ

 มคีวามพากเพยีรในการท างาน

อทุศิตนและเวลาใหแ้กร่าชการ

เจ้าหนา้ท่ีรพ.พะเยา

ทกุระดับ จ านวน 5 คน

ม.ีค.-ก.ย.2563         10,000  เงินบ ารุง P25 4,000        6,000        

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาบุคลากร   กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร   ภารกิจดา้นพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสขุภาพ

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                                 (  / )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธิภาพ

 People    Excellence

ผู้รับผิดชอบ

สอดคลอ้ง Service Plan สาขา....................................................................

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

ตวัชี้วัดหลกั/รอง .บุคลากรไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ และมีการขบัเคลื่อนตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสขุ

วัตถุประสงค์หลกัของแผนปฏิบัตกิาร.......เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประสทิธิภาพ รวมถึงคุณภาพชวีิตที่ดขีองบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา.........

แหลง่

งบประมาณ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหลง่

งบประมาณ

3 โครงการปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของบคุลากร

โรงพยาบาลพะเยา กรอบ 

กฎระเบยีบที่ควรรู้ในระบบราชการ

บคุลากรของ

โรงพยาบาลพะเยาท่ี

เข้ามาปฏบิติังาน

ต้ังแต่ปงีบประมาณ 

๒๕๖๒- ปจัจุบนั 

จ านวน ๖๐ คน

ม.ีค.-ก.ย.2563           9,600  เงินบ ารุง P25 9,600       

4 Happy Work Life พฒันาศักยภาพบคุลากรใหม้ี

ความรู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผู้ร่วมงาน เข้าใจผู้รับบริการ 
เพื่อใหม้คีวามสุขทั้งผู้ใหบ้ริการ

และผู้รับบริการ

เจ้าหนา้ท่ีรพ.พะเยา 

400 คน

ม.ีค.-ก.ย.2563       108,400  เงินบ ารุง P25 108,400    

5 คนดีศรีโฮงยา เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกยีรติ

ลูกจ้างโรงพยาบาลพะเยา ผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏบิติัหนา้ที่ด้วยความต้ังใจและ

ด ารงตนเปน็แบบอย่างที่ดียึดมั่น

ในกฎ ระเบยีบ

เจ้าหนา้ท่ีรพ.ระดับ

ปฏบิติังานจ านวน 15
 คน

มค-กย.63         22,500  เงินบ ารุง P25 9,000        9,000       4,500        

6 โครงการพฒันาดุลยภาพชีวิตเจ้าหนา้ที่

โรงพยาบาลพะเยา

สนบัสนุนการพฒันาเครือข่าย

ร่วมมือทางวิชาการของบคุลากร

สาธารณสุขในเครือข่ายบริการ

สุขภาพระดับเขตสุขภาพ

บคุลากรโรงพยาบาล

พะเยา จ านวน 25 คน

 และผู้ติดตามจ านวน

 2 คน

ม.ีค.-ก.ย.2563       109,674  พฒันาบคุลากร

  P20
109,674     





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

1 โครงการวนัละบาทเพื่อผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วย

ติดเตียง

กล่องอะคริลิคใส 20 x 20 x 20 ซม. 
จ านวน 40 กล่อง

40 กล่อง*550 บาท  เงินบ ารุง P25  22,000  22,000

2 โครงการคนดีศรีสาธารณสุข ค่าเงินรางวลั 5 คน คนละ 2,000 บาท 2,000บาท/5 คน  เงินบ ารุง P25  4,000  6,000  10,000

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหารกลางวนั 60คน/120บาทต่อคน/ 1วนั  7,200  7,200

ค่าวสัดุจดัประชุม  60 คน / 40 บาทต่อคน  2,400  2,400

ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย  1 คน/ชม.ละ 1,200/ 7 ชม./
 4 วนั

 33,600  33,600

ค่าพาหนะส าหรับวทิยากร 2,500บาท/2เที่ยว  5,000  5,000

ค่าที่พักส าหรับวทิยากร 1คน/1,450บาท/4คืน  5,800  5,800

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหารกลางวนั 400คน/120บาทต่อคน/ 4วนั  48,000  48,000

ค่าวสัดุจดัประชุม  400 คน / 40 บาทต่อคน  16,000  16,000

5 คนดีศรีโฮงยา ค่าเงินรางวลั 15 คน คนละ 1,500 บาท 1,500บาท/5 คน  เงินบ ารุง P25  9,000  9,000  4,500  22,500

ค่าพาหนะ 27 คนๆละ762 บาท  20,574  20,574
ค่าที่พัก 2 คืนๆคนละ 900 บาท/คืน/

27 คน

 48,600  48,600

ค่าลงทะเบียน คนละ 1500บาท/27คน  40,500  40,500

  พัฒนา

บุคลากร P20

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/
ครั้ง) ที่ใช้งบ

จ านวนเงิน(บาท)

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ล าดับ กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งานพัฒนาบคุลากร   กลุ่มงานพัฒนาบคุลากร   ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ   (   ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                     ( /  ) ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธภิาพ

 People    Excellence

 เงินบ ารุง P25

 เงินบ ารุง P25

3

Happy Work Life4

โครงการพัฒนาดุลยภาพชีวติเจา้หน้าที่

โรงพยาบาลพะเยา

6



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/
ครั้ง) ที่ใช้งบ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดับ กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ

ค่าลงทะเบียน คนละ 1,0000บาท/12คน  12,000  12,000

ค่าพาหนะ คนละ 2,000 บาท/12คน  24,000  24,000

ค่าพาหนะ 15 คนๆละ762 บาท  11,430  11,430

ค่าที่พัก 2 คืนๆคนละ 900 บาท/คืน/
15 คน

 27,000  27,000

ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500บาท/15คน  22,500  22,500

 0  143,400  18,600  217,104  379,104

 0  143,400  18,600  217,104  379,104

 0  0  0  206,604  206,604รวมงบประมาณทั้งสิ้น พัฒนาบุคลากร P20

  พัฒนา

บุคลากร P20

  พัฒนา

บุคลากร P20

รวมงบประมาณทัง้สิ้น  เงินบ ารุง P25

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลย

ภาพของขาราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

7

การประชุมและสัมมนาเชิงวชิาการประจ าปี 

2563 สมาคมลูกจา้งกระทรวงสาธารณสุขแห่ง

ประเทศไทย

8

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1  64,532

1.1 สนบัสนนุการเข้าร่วมจัดสรรแพทย์  

ทนัตแพทย์  เภสัชกร  ผู้ท าสัญญา 

กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าป ี ๒๕๖๓ 

 (สถานที่ศูนย์ประชุมอมิแพค เมืองทอง

ธานี)

เพื่อสนบัสนุนการเข้าร่วม

กจิกรรมจัดสรรแพทย์ ทนัต

แพทย์ เภสัชกร ผู้ท าสัญญา 

ประจ าป ี2563

อาจารย์แพทย์  

แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ

 ทนัตแพทย์ 

เจ้าหนา้ท่ี 11 คน/3
วัน

พ.ค.-63  61,032  งบพฒันา

บคุลากร P20
61,032 ดวงใจ /

ศูนย์แพทย์ฯ

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน  ศูนย์แพทยศาสตรศึ์กษาชั้นคลินิก  ภารกิจดา้น ผลิตบุคลากรทางการแพทย์

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                          (  / )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการท่ีมปีระสิทธิภาพ

People    Excellence  

สอดคล้อง Service Plan สาขา....................................................................

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ (บาท)

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิัตกิาร.. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ตวัชี้วัดหลัก/รอง บุคลากรทางการแพทย์ไดร้บัการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานอย่างตอ่เน่ือง

แหลง่

งบประมาณ

กิจกรรมจดัสรรแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร  ผู้ท าสญัญา  กระทรวงสาธารณสขุ  ประจ าป ี 2563

ผู้รับผิดชอบ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ (บาท)

แหลง่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1.2 จัดท าส่ีอประชาสัมพนัธ์โรงพยาบาล

พะเยา

เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหแ้พทย์ 

ทนัตแพทย์ เภสัชกร จบใหม่

ได้รู้จัก โรงพยาบาลพะเยา

พ.ค.-63  3,500  เงินบ ารุง รพ.
พะเยา  (P25)

3,500 ดวงใจ /
ศูนย์แพทย์ฯ

2  170,800

2.1  จัดกจิกรรมอบรม/ปฐมนเิทศข้าราชการ

ใหม่ โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อใหข้้าราชการใหม ่มี

แนวทางในการท างาน และ

เพิ่มพนูความรู้และทกัษะใน

การดูแลผู้ปว่ยภาวะฉุกเฉินใน

กลุ่มงานต่าง ๆ และสามารถ

ปฏบิติังานได้อย่างถูกต้องและ

เปน็ระบบ ท างานร่วมกบัสห

สาขาวิชาชีพได้

อาจารย์แพทย์  

แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ

 ทนัตแพทย์ เภสัช

กร  วิทยากร คณะ

ผู้ด าเนนิงาน รวม

ท้ังหมด 30 คน / 7 
วัน

พ.ค.-63  33,300  เงินบ ารุง รพ.
พะเยา  (P25)

33,300            ดวงใจ /
ศูนย์แพทย์ฯ

2.2  เข้าร่วมกจิกรรมปฐมนเิทศข้าราชการ

ใหม่ร่วมกบัโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห์

พ.ค.-63  137,500  งบพฒันา

บคุลากร (P20)
137,500          ดวงใจ /

ศูนย์แพทย์ฯ

 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ ขา้ราชการใหม ่(แพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ ทนัตแพทย ์เภสชักร) ประจ าป ี2563





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

1

ค่าเดินทางเคร่ืองบนิอาจารย์แพทย์ 4 
คน

2,500 บาท* 2 * 4 คน 20,000 20,000

ค่าเดินทางรถโดยสารประจ าทางแพทย์

เพิม่พนูทักษะ ทนัต-แพทย์ เจ้าหน้าที ่ 

จ านวน 7 คน

748 บาท * 2 เทีย่ว * 7 คน 10,472 10,472

ค่ารถโดยสารจากบา้นพกัถึงขนส่ง 

จ านวน 6 คน

60 บาท * 2 เทีย่ว * 7  คน 840 840

ค่าแท็กซ่ีจากสนามบนิไปทีพ่กั อาจารย์

แพทย์ 4 คน

200 บาท * 2 เทีย่ว * 2 คัน 800 800

งบพฒันา

บคุลากร P20

People    Excellence  

สนับสนุนเข้ารวมงานจัดสรรแพทย์   ทนัต

แพทย์ เภสัชกร ประจ าป ี2563 ณ ศูนย์ประชุม

อิมแพค เมืองทองธานี

1.1

กิจกรรมจัดสรรแพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัชกร  ผู้ท าสัญญา  กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าป ี 2563

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุม่งาน ศูนย์แพทยศาสตรศึ์กษาชัน้คลินิก  ภารกิจดา้นผลิตบุคลากรทางการแพทย์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     ( /  ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการทีม่ีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณ
เปา้หมาย /จ านวน (ระบจุ านวน

คน/เงนิตอ่หน่วย/วนั/ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

จ านวนเงนิ(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ







ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

รวมงบประมาณ
เปา้หมาย /จ านวน (ระบจุ านวน

คน/เงนิตอ่หน่วย/วนั/ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

จ านวนเงนิ(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

ค่าแท็กซ่ีจากสนามบนิไปทีพ่กัแพทย์

เพิม่พนูทักษะ ทนัต-แพทย์ เจ้าหน้าที ่ 

จ านวน 7 คน

200 บาท * 2 เทีย่ว * 3 คัน 1,200 1,200

ค่าเบีย้เล้ียงจ านวน 11 คน  จ านวน  3
  วัน

240 บาท * 3 วัน * 11 คน 7,920 7,920

ค่าทีพ่กัจ านวน  11  คน 900  บาท * 2 วัน * 11 คน 19,800 19,800

ค่าจัดท าปา้ยไวนิล 750 บาท * 2 ปา้ย 1,500 1,500
ถ่ายเอกสารสี 5 บาท * 400 แผ่น 2,000 2,000

64,532 64,532

2
ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ และอาหาร

กลางวัน 1 ม้ือ

30 คน * 120 บาท * 7 วัน 25,200 25,200

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 2 คน * 600/ชม.* 3 ชั่วโมง 3,600 3,600

อาหารเย็น  1  ม้ือ 30 คน * 150 บาท * 1 ม้ือ 4,500 4,500
ค่าลงทะเบยีนคนละ 4,000 บาท 

จ านวน  25  คน

25 คน* 4,000 บาท 100,000 100,000

ค่าทีพ่กั  25 คน  คืนละ  500  บาท  

จ านวน  3  คืน

25 คน* 500 บาท   * 3 คืน 37,500 37,500

170,800 170,800

 โครงการอบรม/ปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ (แพทย์เพ่ิมพูนทกัษะ ทนัตแพทย์ เภสัชกร) ประจ าป ี2563

เงินบ ารุง รพ.
พะเยา  (P25)

รวมงบประมาณทัง้สิน้ ในกิจกรรมที่1

จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์โรงพยาบาลพะเยา

งบพฒันา

บคุลากร P20

1.2

 งบพฒันา

บคุลากร P20

รวมงบประมาณทัง้สิน้ ในโครงการที่2

จัดอบรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ โรงพยาบาล

พะเยา

เงินบ ารุง รพ.
พะเยา  (P25)

2.1

 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2.2



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

รวมงบประมาณ
เปา้หมาย /จ านวน (ระบจุ านวน

คน/เงนิตอ่หน่วย/วนั/ครั้ง) ทีใ่ชง้บ

จ านวนเงนิ(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการทีใ่ชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

3

ค่าอาหารว่าง 1 ม้ือ 26 คน * 25 * 6 วัน 3,900

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน * 600 บาท  *3 ชม.*6 วัน 10,800

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,300 บาท 5,300

-            20,000     -            -        -                   
 0  20,000  235,332  0  255,332

 0  20,000  36,800  0  56,800

 0  0  198,532  0  198,532

รวมงบประมาณทั้งสิน้  เงินบ ารงุ P25
รวมงบประมาณทั้งสิน้  งบพัฒนาบุคลากร (P20)

รวมงบประมาณทัง้สิน้ ในโครงการที่3

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการช่วยชีวิตขัน้พ้ืนฐานและการช่วยชีวิตขัน้สูง (Basic life support, BLS and Advanced cardiovascular life support, ACLS)  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓

รวมงบประมาณทั้งสิน้

3.1 ส่งเสริมบคุลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ

แพทย์และพยาบาลทีใ่หก้ารดูแลผู้ปว่ยฉุกเฉิน

หรือผู้ปว่ยวิกฤตอยู่เปน็ประจ าใหม้ีขีด

ความสามารถในการตรวจพบและแก้ไขปญัหา

ท่ีอันตรายถึงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว

เงินบ ารุง รพ.
พะเยา  (P25)



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

1. เพื่อเพิ่มความรู้และ

พัฒนาทักษะในการตรวจ

ประเมินผู้ป่วยที่ใช้

เคร่ืองช่วยหายใจ

พยาบาลผู้ดูแล    มีค.-มิย.63          3,750  เงินบ ารุง P25 1,250 2,500

2.เพื่อเพิ่มความรู้และ

พัฒนาทักษะในการ

จดัการกบัภาวะแทรกซ้อน

 ในผู้ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วย

หายใจ

ผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วย

หายใจจ านวน 150 คน

  พฤษภาคม  2563

3. เพื่อพัฒนาทักษะใน

การประเมินการหยา่

เคร่ืองช่วยหายใจ

สอดคล้องแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ  (   )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                                 ( √  )ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (   )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธภิาพ

สอดคล้อง Service Plan สาขา....................................................................

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ...เพ่ือพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะในการตรวจประเมินผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

 เร่ืองการดูแลผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

1

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งาน บริหารจัดการด้านการพยาบาล       ภารกิจด้านการพยาบาล

 People    Excellence

แหล่ง

งบประมาณ

ตัวชี้วัดหลัก/รอง ..บุคลากรที่เข้ารว่มโครงการสามมารถตรวจประเมินผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงได้





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

1
กก ที่ 1 .  จัดอบรมใหค้วามรู้ basic 
machanical ventilator

ค่าอาหารวา่ง  1 มื้อ 150 คน /25 บาท / 1 
วนั

 เงินบ ารุง P25 1,250 2,500         3,750

กก ที่ 2 .  จัดอบรมใหค้วามรู้ การประเมิน

ความเส่ียงและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนใน

ผู้ปว่ยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

กก ที่ 3 . อบรมความรู้และทกัษะในการ

ประเมินการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ

กก ที่ 4 .  แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันา

แนวทางปฏบิติัการดูแลผู้ปว่ยที่ใช้เคร่ืองช่วย

หายใจและการหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ 

โรงพยาบาลพะเยา

2 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการ

ชว่ยฟ้ืนคืนชพีขั้นสูง

ค่าอาหารว่าง 1 ม้ือ 186 คน/25 บาท 

ต่อคน /วัน

 เงินบ ารุง P25        1,150      2,000    1,500       4,650

1,150         3,250       4,000     -        8,400        
1,150         3,250       4,000     -        8,400        รวมงบประมาณทั้งส้ิน  เงินบ ารุง P25

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (   ) ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     ( √  ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

จ านวนเงิน(บาท)
รวม

งบประมาณ
ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

แหลง่

งบประมาณ

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน  บริหารจัดการดา้นการพยาบาล      ภารกิจดา้นการพยาบาล

 People     Excellence

ประชุมเชิงปฏบิตัิการ รว่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้เรือ่งการดูแลผู้ปว่ยใช้เครือ่งช่วยหายใจ

รวมงบประมาณทั้งส้ิน









                                                                      ( 3  )ย.3บริหารจดัการบคุลากรเชงิกลยทุธ์เพื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   )ย.4 พฒันาระบบบริหารจดัการแบบบรูณาการท่ีมปีระสิทธิภาพ

สอดคลอ้ง Service Plan สาขา..............-......................................................

วตัถุประสงค์หลกัของแผนปฏบิตักิาร..สร้างงานวจิยัและมนีวตักรรมใหม่ๆ  ใหเ้กิดขึ้นภายในโรงพยาบาล สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพบริการได้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร: สร้าง

งานวจิยัจากงานประจ า ใหม้คุีณค่า

เตม็ศักยภาพ ประจ าป ี2563

1.  เพื่อพฒันาศักยภาพ

บคุลากรใหม้คีวามรู้ 

ความสามารถในการท าวิจยั

 2.  เพื่อสร้างงานวิจยัและมี

นวัตกรรมใหม่ๆ  เกดิขึ้นภายใน

โรงพยาบาล สามารถน ามา

พฒันาคุณภาพบริการได้

 3.  เพื่อใหโ้รงพยาบาลมี

ระบบการวิจยัที่เขม้แขง็        

4.บคุลากรมผีลงานวิจยัเพื่อ

กา้วสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ      

 5.เพื่อยกระดับองค์กร

พยาบาลสู่ความเปน็เลิศ และ

เปน็ที่ยอมรับของสหสาขา

วิชาชพี

แพทย ์ พยาบาล สหสาขา

วิชาชพี   ของโรงพยาบาล

พะเยา จ านวน 60 คนจ านวน

งานวิจยัไมน่อ้ยกว่า 10เร่ือง

ตุลาคม 2562– 

กนัยายน 2563
       69,600  งบ.รพ.พะเยา 

P25
46,400      23,200       กลุ่มงานวจิยัและ

พัฒนาการพยาบาล

และคณะกรรมการ

พัฒนางานวจิยัและ

นวตักรรมโรงพยาบาล

พะเยา

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

งานพัฒนาระบบงานวจิยัและจริยธรรมการวจิยั    กลุ่มงานวจิยัและพัฒนาการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ดา้นการพยาบาล

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มคุีณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

People    Excellence  

แหลง่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดัหลกั/รอง จ านวนผลงานวจิยั และร้อยละการน าผลงานวจิยัน าไปใชป้ระโยชน์ในหน่วยงาน                                                                



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหลง่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1.1 จดัอบรมคร้ังที่ 1 ออกแบบงานวิจยั

จากงานประจ า ใหม้คุีณค่าเต็มศักยภาพ

       23,200

1.2 จดัอบรมคร้ังที่ 2 การสร้างฐานขอ้มลู

และการวิเคราะหข์อ้มลู

23,200       

1.3  อบรมคร้ังที่ 3 การเขยีนรายงานวิจยั

เพื่อน าเสนอในเวทวีิชาการและตีพมิพ์

       23,200

2  โครงการสนับสนุนการใชป้ระโยชน์

จากงานวจิยัในเชงิวชิาการ

1.เพือ่สนับสนุนใหน้ า

ผลงานวิจัยไปน าเสนอใน

งานวิชาการ ระดับ

โรงพยาบาล ระดับเขต

และระดับชาติ               

   2. เพือ่สร้างชื่อเสียงให้

โรงพยาบาล               3.
เพือ่สนับสนุนใหบุ้คลากร

ในโรงพยาบาลพะเยามี

ขวัญก าลังใจในการผลิต

ผลงานคุณภาพ นวัตกรรม

และงานวิจัย

ตุลาคม 2562 – 

กนัยายน 2563
       29,000  งบร.รพ.

พะเยา P25



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหลง่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

2.1  สนบัสนนุบคุลากรใหม้กีารเผยแพร่

ผลงานวิชาการในงานประชมุวิชาการ

ระดับโรงพยาบาล ระดับเขตและ

ระดับชาติ

เร่ืองละ 2,000 บาท10 เร่ือง=2,0000 ตุลาคม 2562 – 

กนัยายน 2563
        20,000  งบร.รพ.พะเยา

 P25
6,000       8,000         6,000     กลุ่มงานวจิยัและ

พัฒนาการพยาบาล

และคณะกรรมการ

พัฒนางานวจิยัและ

นวตักรรมโรงพยาบาล

พะเยา

2.2  จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ จดันทิรรศการ

(โปสเตอร์ ปา้ยไวนลิ ส่ืออปุกรณ์)
 ชดุนทิรรศการเผยแพร่

งานวิจยัทกุระดับ6 ชดุๆละ 

1,500

ตุลาคม 2562 – 

กนัยายน 2563
         9,000  งบร.รพ.พะเยา

  P25
9,000       กลุ่มงานวจิัยและ

พฒันาการพยาบาลและ

คณะกรรมการพฒันา

งานวจิัยและนวตักรรม

โรงพยาบาลพะเยา

3  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการจาก

ผลงานวจิยั

1.เพื่อพฒันาคุณภาพบริการให้

ได้มาตรฐาน    2.เพื่อนเิทศ

ติดตามและประเมนิผลจาก

การน าคู่มอืปฏบิติัและ 

Guidelineลงสู่การปฏบิติั



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหลง่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

3.1  ผลิตนวัตกรรมแบบสอบถามเพื่อแสดง

ผลลัพธ์การประเมนิความรุนแรงของ

โรคแบบอตัโนมติัในโรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง

ค่าพฒันาระบบแบบสอบถาม

เพื่อแสดงผลลัพธ์การประเมนิ

ความรุนแรงของโรคแบบ

อตัโนมติัในโรคปอดอดุกั้น

เร้ือรัง (ระบบสามารถ

วิเคราะหค์ะแนน ประเมนิเพื่อ

แสดงผลลัพธ์อตัโนมติั ผู้ปว่ย

สามารสแกน QR code กรอก

แบบสอบถามใชง้านได้ใน

รูปแบบคอมพวิเตอร์ และ

สมาร์ทโฟน) ค่าพฒันาระบบ 

10000 บาท

 ใหท้ าในทมี 

รพ รวมกบั 

HL project

กลุ่มงานวิจยัและ

พฒันาการ

พยาบาลและ

คณะกรรมการ

พฒันางานวิจยั

โรงพยาบาลพะเยา

3.2  นเิทศติดตามการน าคู่มอืส่ืออปุกรณ์

นวัตกรรมต่างๆลงสู่การปฏบิติั

4  โครงการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั

ในมนุษย ์ของโรงพยาบาลพะเยา 

ประจ าปงีบประมาณ 2563

เพื่อด าเนนิงานประชมุ

พจิารณาจริยธรรมฯ

ประจ าเดือน

คณะกรรมการพจิารณา

จริยธรรม รพ.พะเยา  จ านวน 

14 คน

ตลุาคม 2562 – 

กันยายน 2563
5,880  งบร.รพ.พะเยา

 P25
กลุ่มงานวจิยัและ

พัฒนาการพยาบาล

และคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมฯ

4.1  ชี้แจง แนวทางการด าเนนิงาน ในที่

ประชมุ คณะกรรมการพจิารณา

จริยธรรมฯ โรงพยาบาลพะเยา





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

1

1.1 จัดอบรมคร้ังที่ 1 ออกแบบงานวจิัยจาก

งานประจ า ใหม้ีคุณค่าเต็มศักยภาพ

1.1 ค่าตอบแทนวทิยากร  6ชมๆ600บาท * 6 วนั 14,400     7,200       21,600         

1.2 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการคร้ังที่ 2 การสร้าง

ฐานข้อมูลและการวเิคราะหข์้อมูล

1.2 ค่าอาหาร อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม

60คน*120บาท*6วนั 28,800     14,400     43,200         

1.3 ค่าพาหนะวทิยากร 600บาท*3วนั 1,200       600         1,800          

(2) ค่าใช้จ่าย ค่าที่พกัวทิยากร 1,000บาท*3วนั 2,000       1,000       3,000          

46,400    23,200    -         69,600         

2
2.1  จัดท าโปสเตอร์ ปา้ยไวนิล ส่ืออุปกรณ์

ต่างๆในการเผยแพร่ผลงานวจิัย

 ค่าใช้สอย และค่าวสัดุ (จ้างเหมา

บริการ)
 เร่ืองละ 2,000 บาท

10เคร่ือง

 งบร.รพ.พะเยา 6,000       8,000       6,000       20,000         

2.2 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์(ชุดนิทรรศการ

เผยแพร่งานวจิัยทุกระดับ)
 ค่าใช้สอย และค่าวสัดุ (จ้างเหมา

บริการ)
 ชุดนิทรรศการชุดๆละ

 1,500 จ านวน 6 ชุด

 งบร.รพ.พะเยา 9,000                 9,000

1.3

จ านวนเงิน(บาท)

 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ: สรา้งงานวิจัยจากงานประจ า ใหม้ีคุณค่าเต็มศักยภาพ ประจ าป ี2563

 โครงการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงวิชาการ

 งบร.รพ.พะเยา

อบรมคร้ังที่ 3 การเขียนรายงานวจิัยเพื่อ

น าเสนอในเวทวีชิาการและตีพมิพ์

                                                         (  / ) ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   (   ) ย.4พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย       กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

   People    Excellence
แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ   (    )ย.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

เป้าหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/
วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แหลง่งบประมาณ รวมงบประมาณ

รวมโครงการ 1



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 ตค -ธค.62 มค.-มคี.63 เมย.-มยิ.63 กค.-กย.63

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

เป้าหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/
วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แหลง่งบประมาณ รวมงบประมาณ

-         15,000    8,000      6,000               29,000

4

4.2 ประชุมคณะกรรมการในการพจิารณา

จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ โรงพยาบาล

พะเยา

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหาร

กลางวนั 1 มื้อ  อาหารวา่ง 1 มื้อ  

(กรณีที่มีเร่ืองเข้าพจิารณามาก 

ประชุมภาคเช้ามีอาหารกลางวนั)

70บาท*14คน*6คร้ัง  งบร.รพ.พะเยา 1,960       1,960       1,960                  5,880

-         1,960      1,960      1,960                5,880
-         63,360    33,160    7,960      104,480       

-          63,360     33,160     7,960       104,480        

รวม โครงการ 2

รวม โครงการ 4

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

 โครงการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของโรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ 2563

รวมงบประมาณทัง้สิ้น เงินบ ารุง P25


