ยุทธศาสตร์ที่ 4
Governance Excellence

พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
พัฒนาระบบริ ารจัดการและประ ิทธิภาพการเงินการคลัง
Governance Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
ตั ถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบัติการ.....เพิ่มประ ิทธิภาพการเงินการคลังและพัฒนาใ ้เป็น Smart Hospital
ตั ชี้ ดั ลัก/รอง ....ประ ิทธิภาพการเงินการคลังดีขนึ้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

1 พัฒนาระบบ ง่ ต่อภายในจัง ัด โดย
ใช้ าร นเท (EMR Refer Platform)

1.1 ประชุม ารือร่ มระ า่ ง กลุม่ งาน
ประกัน ุขภาพและคณะกรรมการระบบ
่งต่อระดับจัง ดั พะเยา

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

เพือ่ จัดการระบบการ ่ง 1.โรงพยาบาลและเครือข่ายใน
ต่อภายในจัง ดั แบบ จัง ดั พะเยา
บูรณาการ
2.กลุม่ งานประกันของทุก
โรงพยาบาลเครือข่ายในจัง ดั
พะเยา
เจ้า น้าที่ รพ.พะเยาและ
เครือข่ายในจัง ดั พะเยา /20
คน

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนทีด่ าเนินการ) (บาท)
มค.-มีค.63

130,000

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
เงินบารุง P25 (ซึ่งจะ
130,000
ฉล ย าลือ
ได้รับงบบริ ารจัดการ
ประกัน ังคมระดับ
จัง ัด รือแ ล่งอืน่
ทดแทนเงินบารุง P25)

ธ.ค.62-ก.ย.63

1.2 ประชุมชีแ้ จงการใช้งานและทด อบ
ระบบ ่งต่อ (ร มถึงรพ.มพ.)

100 คน

มค.-มีค.63

1.3ประชุมการประเมินและกากับติดตาม
การดาเนินงาน

เจ้า น้าที่ รพ.พะเยาและ
เครือข่ายในจัง ดั พะเยา /20
คน

ธ.ค.62-ก.ย.63

2,500

เงินบารุง P25

2,500

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

2 พัฒนาระบบ ่งต่อยา

ัตถุประ งค์
เพือ่ ลดค ามแออัดและ
เพิม่ ประ ิทธิภาพในการ
ดูแลผูป้ ่ ย

เป้า มาย/จาน น

เภ ชั กร, PM NCD ,เจ้า น้าที่
รพ. ต./รพช./100 คน

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนทีด่ าเนินการ) (บาท)
ม.ค.-ก.ย.63

7,500

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผูร้ ับผิดชอบ
เงินบารุง P25

3 พัฒนา ูนย์ตร จ ุขภาพและ ูนย์ค าม เพือ่ ขยายงานบริการใ ้
เชีย่ ชาญเฉพาะทาง
ประชาชนด้าน ่งเ ริม
และป้องกัน ุขภาพ

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
2,500
2,500
2,500 ภก. ิริมา
พร้อมทีม
เภ ัชกร
นพ.อนันต์/
นพ.ณัฐ ฒ
ุ ิ/
นางพัชรี

3.1 เปิด ูนย์ ุขภาพเพ ชาย

เพือ่ ่งเ ิรมและป้องกัน
ุขภาพทางเพ า รับ
ผูช้ าย

ผูป้ ่ ยเพ ชาย 20คน/เดือน

3.2 เปิดบริการคัดกรอง ุขภาพ ร มถึง
ตร จค าม นาแน่นของม ลกระดูก

เพือ่ ป้องกันภา ะกระดูก ผูร้ ับบริการตร จ ุขภาพ 30คน/
พรุนในประชาชนทีม่ าใช้
เดือน
บริการWellness Center

ธ.ค.62-ก.ย.63

ธ.ค.62-ก.ย.63

3.3 พัฒนาระบบบริการ

ธ.ค.62-ก.ย.63

1) ปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ้บริการ ูนย์ตร จ
ุขภาพและคลินิกพิเ เฉพาะทางนอก
เ ลาราชการ

ธ.ค.62-ก.ย.63

2) การพัฒนาจุดบริการในรูปแบบ One เพือ่ ใ ้เพิม่ ักยภาพในการ
Stop Service
ใ บ้ ริการ ะด ก ร ดเร็
มีคุณภาพ

ธ.ค.62-ก.ย.63

งบบริจาค

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ
3)ขยาย ักยภาพการใ ้บริการด้านพยาธิ
ทิ ยาคลินิก
4) ใ ้บริการเชิงรุกและการ
ประชา ัมพันธ์เชิงรุก

ัตถุประ งค์
เพือ่ เพิม่ ักยภาพการ
ใ ้บริการด้านพยาธิ ทิ ยา
คลินิก

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนทีด่ าเนินการ) (บาท)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผูร้ ับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ธ.ค.62-ก.ย.63

เพิม่ รายได้ 4,000,000 บาท/ปี

ธ.ค.62-ก.ย.63

Wellness

ธ.ค.62-ก.ย.63

4,000

เงินบารุง P25

4,000

SMC

ธ.ค.62-ก.ย.63

4,000

เงินบารุง P25

4,000

Fax Claim

ธ.ค.62-ก.ย.63

4,000

เงินบารุง P25

4,000

4 พัฒนา านักงานอิเล็กทรอนิก ์

รองบริ าร

4.1 ประชุมชีแ้ จงการใช้งานและทด อบ เพือ่ ลดการใช้กระดา
ระบบ E-office (โปรแกรม E-Sarabun) ภายใน านักงาน
โรงพยาบาลพะเยา

5 การใ บ้ ริการคลินิกพิเ เฉพาะทาง
นอกเ ลาราชการ

เจ้า น้าทีร่ พ.พะเยา 100 คน /
2 รุน่

1.เพือ่ ลดค ามแออัด ลด 1กลุม่ ข้าราชการ
รอคอย
2.กลุม่ ประกันชี ติ
2.ขยายการบริการเฉพาะ
ทาง
3.เพิม่ รายรับ

ธ.ค.62-ก.ย.63

ธ.ค.62-ก.ย.63

5.1.เปิดใ ้บริการคลินิกเฉพาะทางนอก
เ ลา

ธ.ค.62-ก.ย.63

1) ขออนุมัติจัดตัง้ คลินิก SMC

ธ.ค.62-ก.ย.63

5,000

เงินบารุง P25

5,000

นพ.อนันต์/
นางพัชรี

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พัฒนาระบบริ ารจัดการและประ ิทธิภาพการเงินการคลัง
Governance Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

1

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

พัฒนาระบบ ่งต่อภายในจัง วัด โดยใช้
าร นเทศ (EMR Refer Platform)

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

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

1.จัดทาโปรแกรม EMRและติดตั้งบน
Cloud Server

จานวนเงิน(บาท)
แ ล่งงบประมาณ

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

เงินบารุง P25

รวม
งบประมาณ

100,000

100,000

(ซึ่งจะได้รับงบบริ าร
จัดการประกัน ังคม
ระดับจัง วัด รือแ ล่ง
อืน่ ทดแทนเงินบารุง
P25)

30,000

30,000

1.2 ประชุมชี้แจงการใช้งานและทด อบระบบ
่งต่อ (รวมถึงรพ.มพ.)

เงินบารุง P25

2,500

2

พัฒนาระบบ ่งต่อยา

เงินบารุง P25

2,500

3

พัฒนาศูนย์ตรวจ ุขภาพและศูนย์ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

2.เชื่อมโยงและปรับปรุงฐานข้อมูล
3.กากับติดตามและพัฒนาระบบต่อเนื่อง

2,500
2,500

2,500

7,500

4) การประชา ัมพันธ์เชิงรุก
Wellness

ค่าทาป้ายไวนิล 2 ป้าย

800บาท/แผ่น X 2 แผ่น

ค่า X Stand ขนาด 60x 160 ซม. 2
ป้าย

1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น

เงินบารุง P25

1,600

1,600

2,400

2,400

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

SMC

Fax Claim

4

จานวนเงิน(บาท)

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

แ ล่งงบประมาณ

ค่าทาป้ายไวนิล 2 ป้าย

800บาท/แผ่น X 2 แผ่น

เงินบารุง P25

ค่า X Stand ขนาด 60x 160 ซม. 2
ป้าย

1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น

ค่าทาป้ายไวนิล 2 ป้าย

800บาท/แผ่น X 2 แผ่น

ค่า X Stand ขนาด 60x 160 ซม. 2
ป้าย

1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

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

รวม
งบประมาณ

1,600

1,600

2,400

2,400

เงินบารุง P25

1,600

1,600

เงินบารุง P25

2,400

2,400

เงินบารุง P25

5,000

5,000

พัฒนา านักงานอิเล็กทรอนิก ์
4.1 ประชุมชี้แจงการใช้งานและทด อบระบบ
E-office (โปรแกรม E-Sarabun)

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น

17,000 135,000

2,500

2,500

157,000

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น เงินบารุง P25

17,000 135,000

2,500

2,500

157,000

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
ประเด็นโรงพยาบาลคุณภาพ HA กลุม่ งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ นับ นุนบริการ ขุ ภาพ
Governance Excellence
อดคล้องแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา....................................................................
ัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบตั กิ าร.....เพื่อพัฒนาการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาทัง้ องค์กร ทาใ อ้ งค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง.....ผ่านการรับรองคุณภาพ ถานพยาบาล
โครงการ/กิจกรรม ลัก / กิจกรรมดาเนินการ
ลาดับ

ัตถุประ งค์

1 โครงการพัฒนา ักยภาพบุคลากรและเครื่องมือในงานคุณภาพ
เพือ่ พัฒนา ักยภาพบุคลากรใน
1.1 การพัฒนาระบบบริ ารค ามเ ี่ยง
กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ RMC โรงพยาบาลเกี่ย กับการใช้

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา (ระบุ
งบประมาณ
เดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

แ ล่ง
งบประมาณ

34,800
27,600
ไม่ใช้
งบประมาณ

จาน น 30 คน

ธ.ค.62 - ก.ย.63

กิจกรรมที่ 1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ RMU

จาน น 60 คน

ธ.ค.62 - ก.ย.64

กิจกรรมที่ 1.1.3 Shared vision ู่ 2P
Safety hospital

จาน น 80 คน

มี.ค.-63

9,600

กิจกรรมที่ 1.1.4 ประชุม รุปการดาเนินงาน
การรายงานอุบตั ิการณ์และ RCA คุณภาพ

จาน น 80 คน

ก.ย.-63

18,000 เงินบารุง
P25

เครื่องมือคุณภาพในงานประจา ู่
การบริ ารจัดการค ามเ ี่ยงอย่าง
มีคุณภาพ

ไม่ใช้
งบประมาณ
เงินบารุง
P25

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
16,800
18,000
9,600
18,000 คณะกรรมกา
รบริ าร
ค ามเ ี่ยง
โรงพยาบาล
พะเยา
ร่ มกับ
คณะกรรมกา
ร IPD
9,600

18,000

โครงการ/กิจกรรม ลัก / กิจกรรมดาเนินการ
ลาดับ

ัตถุประ งค์

1.2 ฝึกทัก ะทีมการเยีย่ ม าร จภายใน
(Internal Survey)
กิจกรรม 1.2.1 เตรียมค ามพร้อมทีมก่อน
เยีย่ ม าร จ

เพิม่ ทัก ะใ แ้ ก่ทีมผู้ประ านงาน
คุณภาพและติดตามการพัฒนา
คุณภาพใน น่ ยงาน

กิจกรรมที่ 1.2.2 รุปผลการเยีย่ ม าร จ
1.3

ั น้าพาทากิจกรรมคุณภาพ
กิจกรรม 1.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประ านงานคุณภาพ ( FA )

เพือ่ การ างแผนพัฒนา
คุณภาพในโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน

เป้า มาย/จาน น

ระยะเ ลา (ระบุ
งบประมาณ
เดือนที่
(บาท)
ดาเนินการ)

แ ล่ง
งบประมาณ
-

จาน น 60 คน

พ.ค.-63

ไม่ใช้
งบประมาณ

จาน น 50 คน

.ค.-63

ไม่ใช้
งบประมาณ

รด้านการเยี่ยม
าร จและ
ประเมินผล

7,200
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

จาน น 60 คน

ธ.ค.62 - ก.ย.63

กิจกรรม 1.3.2 ทบท นการใช้เครื่องมือ
คุณภาพ 12 กิจกรรมทบท น/ทบท นเ ช
ระเบียน

จาน น 60 คน

มี.ค.-63

กิจกรรม 1.3.3 อบรมเทคนิคการกา นด KPI
เพือ่ การประเมินผล

จาน น 50 คน

เม.ย.-63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบารุง
P25

กิจกรรมที่ 1.3.4 ทบท นกระบ นการเขียน
Driver diagram

จาน น 50 คน

มิ.ย.-63

ไม่ใช้
งบประมาณ

เงินบารุง

2 โครงการพัฒนาการจัดการค ามรู้ดา้ นพัฒนาคุณภาพ
2.1 ม กรรมคุณภาพโรงพยาบาลพะเยา 2563 เพือ่ ใ บ้ คุ ลากรที่ผลิตผลงานมี เจ้า น้าที่ รพ.จาน น
80 คน
กิจกรรม 2.1.1 จัดเ ทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน เ ทีนาเ นอผลงานคุณภาพ
คุณภาพ
กิจกรรม 2.1.2 จัดบูธแ ดงผลงานคุณภาพ
ชิ าการ ระดับโรงพยาบาล

ก.พ.-63
มี.ค.-63

7,200

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รับผิดชอบ
ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
- คณะอนุกรรมกา

เงินบารุง
P25

35,200
25,600
12,600 เงินบารุง
P25
13,000 เงินบารุง
P25

7,200

-

-

ูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพ

7,200

-

25,600
25,600
12,600
13,000

-

9,600
- คณะอนุกรรม
การด้านการ
ดั เิ คราะ ์
และจัดการ
ค ามรู้

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็น โรงพยาบาลคุณภาพ HA กลุม่ งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ นับ นุนบริการ ุขภาพ
Governance Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพือ่ เป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการทีม่ ีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

คก. 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือและศักยภาพบุคลากรในงานคุณภาพ
1.1 การพัฒนาระบบบริ ารความเ ี่ยง
กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ ค่าอา ารว่าง 1 มือ้
RMC

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/ แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ
ตค -ธค.62

-

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 2 ไตรมา 3
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63

16,800
9,600

-

ไตรมา 4
กค.-กย.63

18,000
18,000

34,800
27,600

30 คน/25บาท/4วัน

เงินบารุง P25

-

กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ ค่าอา ารว่าง 1 มือ้
RMU

60 คน/25บาท/1วัน

เงินบารุง P25

-

กิจกรรมที่ 1.1.3 Shared vision ู่ 2P ค่าอา ารและอา ารว่าง 1 มื้อ
Safety hospital

80 คน /120บาทต่อคน

เงินบารุง P25

กิจกรรมที่ 1.1.4 ประชุม รุปการ
ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ
ดาเนินงาน การรายงานอุบัติการณ์และ เงินตอบแทนรางวัลการรายงาน
RCA คุณภาพ
ความเ ี่ยงใน น่วยงาน

80 คน /25บาทต่อคน

เงินบารุง
P25

รางวัลละ 1,000/9รางวัล

9,600

9,600

ัว น้าพาทากิจกรรมคุณภาพ
กิจกรรม 1.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประ านงานคุณภาพ ( FA )

-

ค่าอา ารว่าง 1 มือ้

60 คน /25บาทต่อคน

เงินบารุง P25

9,000

2,000
9,000

7,000

7,000

-

7,200
-

2,000

เงินตอบแทนรางวัลการทา RCA รางวัลละ 1,000/7รางวัล
1.3

รวมงบประมาณ

7,200

-

ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

กิจกรรม 1.3.2 ทบทวนการใช้
เครื่องมือคุณภาพ 12 กิจกรรม
ทบทวน/ทบทวนเวชระเบียน

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และอา าร
กลางวัน

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/ แ ล่งงบประมาณ ไตรมา 1
วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ
ตค -ธค.62

60 คน /120บาทต่อคน

เงินบารุง P25

คก.2 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านพัฒนาคุณภาพ
2.1 ม กรรมคุณภาพโรงพยาบาลพะเยา
2563
กิจกรรม 2.1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานคุณภาพ

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และอา าร
กลางวัน

เงินบารุง P25

เงินรางวัลตอบแทนผลงาน Oral 3 เรื่องๆ ละ 1,000 บาท
Presentation 3 เรื่อง
กิจกรรม 2.1.2 จัดบูธแ ดงผลงาน
คุณภาพ วิชาการ ระดับโรงพยาบาล

ค่าวั ดุจัดประชุม โป เตอร์
นาเ นอผลงาน

10 เรื่องๆ ละ 1,000 บาท เงินบารุง P25

เงินรางวัลตอบแทนผลงาน Oral 3 เรื่องๆ ละ 1,000 บาท
Presentation 3 เรื่อง
2.2

KM sharing ประจาปี 2562
กิจกรรม 2.2.1 จัดเวทีนาเ นอผลงาน
จาก CQI ู่ Best practice ทุก
น่วยงาน

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และอา าร
กลางวัน

ไตรมา 4
กค.-กย.63

25,600
25,600

7,200

-

-

9,600
-

35,200
25,600

9,600

9,600

3,000

3,000

10,000

10,000

3,000

3,000

-

-

80 คน /120 บาทต่อคน เงินบารุง P25

รวมงบประมาณทัง้ ิ้น
รวมงบประมาณทัง้ ิ้น (เงินบารุง P 25)

รวมงบประมาณ

7,200

-

80คน/120 บาทต่อคน/
วัน

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 2 ไตรมา 3
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63

42,400
42,400

-

9,600
9600

9,600
9,600

27,600
27,600

70,000
70,000

ฟอร์มแผนปฏิบตั ิการ มายเลข 1

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานยุทธศา ตร์และแผนงานโครงการ

ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ นับ นุนบริการ ุขภาพ

Governance Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา
วัตถุประ งค์

เป้า มาย/จานวน

ตั้งแต่วันที-่ วันที่

โครงการพัฒนานโยบาย ยุทธศา ตร์ และแผนปฏิบตั ิการฯ ของโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2563

1.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย
เพื่อใ ม้ ีการนานโยบาย
วั น้า น่วยงานที่ กันยายน- ตุลาคม
ยุทธศา ตร์ แผนปฏิบตั ิการ และ ของรัฐบาล กระทรวง
เกี่ยวข้องทุกภารกิจ
2562
โครงการ ประจาปี 2563
าธารณ ุข เขต ุขภาพที่
50 คน / 1 ครั้ง
1 ยุทธศา ตร์การพัฒนา
จัง วัดพะเยา ป ช.
จ.พะเยา และ รพ.
พะเยา ถ่ายระดับไป ู่การ
ปฏิบตั ิในพื้นที่อย่างมี
ประ ิทธิภาพ (OKR,PMS)

งบประมาณ
รวม (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

42,650
1,250

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค.-ธค.62
9,150

งบร.รพ.พะเยา ร ั
บัญชี
5104030299.10501(
P25)

1,250

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
9,100

3,800

20,600
กลุ่มงาน
ยุทธศา ตร์
และแผนงาน
โครงการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลา
วัตถุประ งค์

1.2 ทบทวนคณะกรรมการ/คณะ
ทางานฯ เพือ่ พัฒนากลไก /
โครง ร้าง การดาเนินงานบูรณา
การยุทธศา ตร์ แผนงาน/
โครงการ ของรพ.
1.3

ประชุมคณะทางานเพือ่
กลั่นกรองนาเ นอมาตรการ/
กิจกรรม แผนปฏิบตั ิการและ
กลั่นกรองโครงการจาก
น่วยงานต่างๆ เพือ่ เ นอขอ
อนุมัติใช้งบประมาณประจาปี
งบประมาณ 2563

1.4 พัฒนาระบบ การกากับ ติดตาม เพื่อใ ก้ ารดาเนินงานของ
และประเมินผล
รพ.พะเยา ตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
มีประ ิทธิภาพ
ประ ิทธิผล บรรลุ
เป้า มายที่กา นด

เป้า มาย/จานวน

ตั้งแต่วันที-่ วันที่

น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภารกิจ

ต.ค.-พย. 62

คณะทางาน/
น่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 50 คน /
1 ครั้ง

ตค.- พย.2562

งบประมาณ
รวม (บาท)

6,000

แ ล่ง
งบประมาณ

งบร.รพ.พะเยา ร ั
บัญชี
5104030299.10501(
P25)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

-

กลุ่มงาน
ยุทธศา ตร์
และแผนงาน
โครงการ

6,000

กลุ่มงาน
ยุทธศา ตร์
และแผนงาน
โครงการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/
กิจกรรมดาเนินการ

1.4.1 จัดทาตัวชี้วดั และรายละเอียด
(Template)แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูล ออกแบบระบบ
าร นเทศรองรับการกากับ
ติดตามประเมินผล ประ านและ
นับ นุนด้านวิชาการ ด้าน
ปฏิบตั ิการ
1.4.2. ประชุมคณะทางานกากับ
ติดตามการดาเนินงานการพัฒนา
ระบบ าร นเทศฯ เพื่อการ
ติดตามประเมินผลตามประเด็น
าคัญ

ระยะเวลา
วัตถุประ งค์
เพื่อวิเคราะ ข์ ้อมูล การ
จัดการข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล และ
การนาเ นอข้อมูลใ แ้ ก่
น่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้า มาย/จานวน

ตั้งแต่วันที-่ วันที่

น่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ต.ค.-ธค.2562

คทง.กากับ ติดตาม
ฯ 20 คน* 6 ครั้ง/ปี

ต.ค.62 -กย.63

งบประมาณ
รวม (บาท)
-

11,400

แ ล่ง
งบประมาณ
-

งบร.รพ.พะเยา ร ั
บัญชี
5104030299.10501(
P25)

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4 ผู้รบั ผิดชอบ
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

-

1,900

กลุ่มงาน
ยุทธศา ตร์
และแผนงาน
โครงการ

1,900

3,800

3,800

กลุ่มงาน
ยุทธศา ตร์
และแผนงาน
โครงการ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานยุทธศา ตร์และแผนงานโครงการ

ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและ นับ นุนบริการ ุขภาพ

Governance Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
จานวนเงิน (บาท)
ลาดับ

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย

1 โครงการพัฒนานโยบาย ยุทธศา ตร์ และแผนปฏิบตั ิการ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ 2563
50คน*25บาท*1ครั้ง
อา ารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ25
กก. ลักที่ 1.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย
บาท
ยุทธศา ตร์ แผนปฏิบตั ิการ และโครงการ
ประจาปี 2563
กก. ลักที่ 1.3 ประชุมคณะทางานเพือ่
กลั่นกรองนาเ นอมาตรการ/กิจกรรม
แผนปฏิบตั ิการและกลั่นกรองโครงการจาก
น่วยงานต่างๆ เพือ่ เ นอขออนุมัติใช้
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563

ค่าอา ารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท
อา ารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ25
บาท

แ ล่งงบประมาณ

ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

รวม

งบร.รพ.พะเยา ร ั บัญชี
5104030299.10501(P25)

1,250

1,250

50คน*120บาท*1ครั้ง

งบร.รพ.พะเยา ร ั บัญชี
5104030299.10501(P25)

6,000

6,000

20คน*95บาท*6ครั้ง

งบร.รพ.พะเยา ร ั บัญชี
5104030299.10501(P25)

1,900

กก. ลักที่ 1.4 พัฒนาระบบ การกากับ ติดตาม และประเมินผล
ค่าอา ารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท
1.4.2ประชุมคณะทางานกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานการพัฒนาระบบ าร นเทศฯ เพื่อการ อา ารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ25
บาท
ติดตามประเมินผลตามประเด็น าคัญ

1,900

3,800

3,800

11,400

จานวนเงิน (บาท)
ลาดับ

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย

แ ล่งงบประมาณ

ค่าอา ารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท
กก. ลักที่ 1.5 ประชุมกากับ ติดตามการ
อา ารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ25
ดาเนินงานตามนโยบาย /คารับรองการปฏิบตั ิ
บาท
ราชการ (PA) /เตรียมรับการตรวจราชการและ
นิเทศงานของกระทรวง าธารณ ุขประจาปี /
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ประจาปีงบประมาณ 2563

60คน*120บาท*2ครั้ง

งบร.รพ.พะเยา ร ั บัญชี
5104030299.10501(P25)

กก. ลักที่ 1.6 ประชุม รุปผลและแลกเปลี่ยน ค่าอา ารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท
การดาเนินงานตามนโยบายแผนงาน /โครงการ อา ารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ25
บาท
และ จัดทา รุปรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563

80คน*120บาท*1ครั้ง

งบร.รพ.พะเยา ร ั บัญชี
5104030299.10501(P25)

รวมงบประมาณยุทธศา ตร์ที่ 4 (เงินบารุง P25)

ไตรมา 1
ตค.-ธค.62

ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4
มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
7,200

9,150

9,100

3,800

รวม

7,200

14,400

9,600

9,600

20,600

42,650

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน บริ ารทั่วไป ภารกิจด้านอานวยการ Governance Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ง่ เ ริม ขุ ภาพ ป้องกันโรคและภัย ขุ ภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการ ขุ ภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ทิ ธิภาพ
ลาดับ

1

กิจกรรมในโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

โครงการอบรมกฎ มายเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน ค่าอา ารกลางวัน 1 มื้อ
ทางด้านการแพทย์ และ าธารณ ขุ (ITA)

เป้า มาย /จานวน (ระบุ
จานวนคน/เงินต่อ น่วย/
วัน/ครัง้ ) ทีใ่ ช้งบ

80 คน x 70บาท x 1มื้อ
x 2 วัน

ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 80คน x 25บาท x 2มื้อ x
2วัน

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1

ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ตค -ธค.62

มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63

กค.-กย.63

เงินบารุง
โรงพยาบาล
P25

รวมงบประมาณ

11,200

11,200

8,000

8,000

ค่าวั ดุอปุ กรณ์

80 คน x 30บาท

2,400

2,400

7,200

7,200

ค่าวิทยากร

2 คน x 3 ชัว่ โมงๆละ
600บาท x 2วัน

5,800

5,800

ค่าที่พัก

2 คน x 2 คืนๆละ 1,450
บาท

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น
รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุงโรงพยาบาล P25

-

-

34,600

-

34,600

-

-

34,600

-

34,600

แผนปฏิบตั ิการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ. .2563
กลุ่มงาน กลุ่มงานการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล
Governance 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....1.พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
2.เพือ่ พิทัก ์ ิทธิผู้ป่ ยและเพิม่ มาตรฐานพฤติกรรมบริการเจ้า น้าที่ทุกระดับที่ใ ้บริการผู้ป่ ย
ตั ชี้ ัด ลัก/รอง 1. ค ามพึงพอใจของผู้มารับบริการ/ อุบัติการณ์การเกิดข้องร้องเรียน
2..จาน นข้อร้องเรียนลดลง,ค ามพึงพอใจในบริการเพิม่ ขึ้น
ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

ัตถุประ งค์

เป้า มาย/จาน น

่งเ ริมพฤติกรรมจริยธรรมทางการพยาบาล พยาบาลมีความรู้ ความ พยาบาล ัว น้ากลุ่ม
เข้าใจ ลักและแนวคิด งาน/ ัว น้าตึก/รอง
จริยธรรมทางการพยาบาล ัว น้าตึก/50คน

2 Ethic Round/ Ethic Conference

พยาบาลมีพฤติกรรม
พยาบาลทุกระดับ
บริการที่ดี เพื่อลดการ
เกิดข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียน

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)
มี.ค.-63

2,500

ไม่ใช้
ไตรมา ละ 2 ครั้ง งบประมาณ

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
2,500

คณะกรรมการ
NEC
คณะกรรมการ
NEC

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

ัตถุประ งค์

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บริการ 1.เพื่อลดข้อร้องเรียนเรื่อง
พยาบาลอย่างไรใ ้ผู้รบั บริการพึงพอใจ ไม่ พฤติกรรมบริการของ
มีข้อร้องเรียน
เจ้า น้าที่
2.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ของผู้รบั บริการ

เป้า มาย/จาน น
1.เจ้า น้าที่ทุกระดับที่
ใ ้บริการผู้ป่วยเข้ารับ
การอบรม 80%
2.ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง
พฤติกรรมบริการของ
เจ้า น้าที่
3.ความพึงพอใจของ
ผู้รบั บริการ 85%

ระยะเ ลา (ระบุ งบประมาณ
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)
มี.ค.-63

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
12,900 เงินบารุง P25
12,900

อรวรรณ

4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการด้านการพยาบาล
4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบ
บริการทางการพยาบาลประจาปี

เพื่อแปลงนโยบายไป ู่
คณอนุกรรมการ 35 คน*
การปฏิบัติและการ
12 ครั้ง/ปี
พัฒนาการแก้ปัญ า
ทางการพยาบาลประจาปี

ธค.62-กย.63

33,250

เงินบารุง P25

3,325

9,975

9,975

9,975

กลุ่มการ
พยาบาล

4.2 ประชุมคณะกรรมการบริ ารกลุ่มการ
พยาบาลประจาปี

เพื่อบริ ารจัดการองค์กร
พยาบาลใ ้มี
ประ ิทธิภาพและ
ประ ิทธิผล

คณะกรรมการ 20 คน*2
ครั้ง/เดือน รวม 24
ครั้ง/ปี

ธค.62-กย.63

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มการ
พยาบาล

4.3 ประชุม ัญจรเจ้า น้าที่ใน น่วยงานของ
กลุ่มการพยาบาล

เพื่อใ ้คาแนะนาปรึก า
ปัญ ากากับ ติดตามการ
ดาเนินงานตาม

27 น่วยงานๆละ 1
ครั้ง จานวน 400 คน

ธค.62-กย63

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มการ
พยาบาล

รายละเอียดการใช้งบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน กลุ่มงานการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล
Governance Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ

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

1

จัดอบรมใ ค้ วามรู้ ลักและแนวคิดทาง
จริยธรรม

50คน/25บาท*2ครั้ง

3

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง บริการพยาบาลอย่างไรใ ผ้ ู้รับบริการพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน
จัดอบรมทีมนา HW,Sub IT

ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ 25X50 คน

50คน/25บาท

จัดอบรม พยาบาล IPD

ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ 25X150 คน

จัดอบรม พยาบาล OPD

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2 ไตรมา 3 ไตรมา 4

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

2,500

1,250

1,250

150 คน /25 บาท

3,750

3,750

ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ 25X40 คน

40 คน / 25 บาท

1,000

1,000

จัดอบรม NA/คนงาน

ค่าอา ารว่าง 1 มื้อ 25X60 คน

60คน/25 บาท

1,500

1,500

ค่าวิทยากร

ค่าตอบเทนวิทยากร

600บาทX9ชั่วโมง

5,400

5,400

4

พัฒนาระบบบริ ารจัดการด้านการพยาบาล

4.1

ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบ
บริการทางการพยาบาลประจาปี

4.4

โครงการกิจกรรม ัปดา ว์ นั พยาบาล ากล ค่าอา ารกลางวันและน้าดื่ม

เงินบารุง P25

รวม
งบประมาณ

ค่าอา ารว่าง 2 มื้อ และอา ารกลางวัน 35คน/95บาทต่อคน รวม 12 เงินบารุง P25
ครั้ง
ค่าตกแต่ง ถานที่และจัดบอร์ดวิชาการ

100 คน x 70 บาท

3,325

9,975

เงินบารุง P25

9,975

9,975

7,000

3,000

33,250
10,000

3,000

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น

3,325

25,375

19,975

9,975

58,650

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุง P25

3,325

25,375

19,975

9,975

58,650

แผนปฏิบตั ิการและแผนงบประมาณการดาเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน ิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพะเยา กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
Governance Excellence
อดคล้องแผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1 ง่ เ ริม ขุ ภาพ ป้องกันโรคและภัย ขุ ภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการ ขุ ภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( )ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ทิ ธิภาพ

อดคล้อง Service Plan าขา.....
วัตถุประ งค์ ลักของแผนปฏิบตั ิการ.....พัฒนาและปรับปรุงด้านอนามัย ิ่งแวดล้อมใ ป้ ลอดภัยและเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัด ลัก/รอง.อุปกรณ์และ ถานที่ ได้รับการปรับปรุงใ ม้ ีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบบริ ารจัดการค ามเ ยี่ งด้านโครง ร้างทางกายภาพและเครื่องมือแพทย์
1 โครงการพัฒนาระบบบริ ารค ามเ ยี่ ง
ด้านโครง ร้างทางกายภาพ

เพื่อปรับปรุงและลด -ผ่านเกณฑ์
ค ามเ ยี่ งด้าน
HA/HPW
โครง ร้างทาง
กายภาพ

1.1 ปรับปรุงอาคาร ูนย์จา่ ยกลาง

เพื่อใ ้ได้ตาม
มาตรฐาน ูนย์จา่ ย
กลาง

อ้ งนึ่งปรับเป็น
ระบบปิดและฝ้า
เพดานเป็น
แบบฉาบเรียบ

PSEC

กพ.63

520,000

งบซ่อมแซม

520,000

PSEC

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

1.2 ปรับปรุง ถานที่ซะล้าง ารเคมีอนั ตราย

เพื่อปรับปรุง
งิ่ แ ดล้อมใ ้ได้
ตามมาตรฐาน
ปลอดภัยต่อ
เจ้า น้าที่และผูม้ า
รับบริการ

2

เพื่อเตรียมค าม
พร้อมของบุคลากร
และอุปกรณ์ในการ
ระงับอัคคีภยั

โครงการเตรียมค ามพร้อมในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั

2.3 ตร จ อบอุปกรณ์ดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน เพื่อใ ้อปุ กรณ์
ดับเพลิงและระบบ
ไฟ อ่ ง ่างมีค าม
พร้อมใช้อยู่
ตลอดเ ลา
3

พัฒนาระบบบริ ารค ามเ ยี่ งด้าน
าธารณูปโภค

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)
ธค.62

แ ล่ง
งบประมาณ

25,000 งบซ่อมแซม

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2

ไตรมา 3

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63
25,000

เมย.-มิย.63 กค.-กย.63

เพื่อปรับปรุงและลด -ผ่านเกณฑ์
ค ามเ ยี่ งด้าน
HA/HPW
าธารณูปโภค

ผู้รับผิดชอบ
PSEC

จาน นครั้งใน
การเกิด
อุบัติการณ์เป็น 0
เพิ่มในจุดที่ขาด
ถังดับเพลิง

ไตรมา 4

PSEC

มิย.63

15,000 งบซ่อมแซม

15,000

งานบริ าร

PSEC

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม ลัก/ กิจกรรม
ดาเนินการ

วัตถุประ งค์

ระยะเวลา (ระบุ งบประมาณ
เป้า มาย/จานวน
เดือนที่ดาเนินการ) (บาท)

4.1 ปรับปรุงระบบ ายไฟและ ม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มปร ทิ ธิภาพ ายไฟฟ้าที่มี
และลดค ามเ ยี่ ง อายุการใช้งาน
ระบบบารุงรัก า
เกินและ ม้อ
งานระบบไฟฟ้า
แปลงไฟฟ้าที่
พบค ามเ ยี่ ง
4

โครงการบริ ารจัดการงานเครื่องมือ
แพทย์

4.1 จัดอบรมการใช้เครื่องมือ

เพื่อพัฒนาระบบ
บริ ารจัดการด้าน
เครื่องมือแพทย์

กค.63

910,000

แ ล่ง
งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมา (บาท)
ไตรมา 1 ไตรมา 2

ไตรมา 3

ไตรมา 4

ผู้รับผิดชอบ

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63

เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
910,000

งานบริ าร

งบซ่อมแซม

-ผ่านเกณฑ์ HA

เพื่อใ ้เจ้า น้าที่มี
100 คน*1 ัน*
ค ามรู้ค ามเข้าใจ 1ครั้ง
ในการใช้และดูแล
รัก าเครื่องมือแพทย์
เบื้องต้น

4.2 จัด าเครื่องมือช่ ยชี ิตฉุกฉินที่ทบท น เพื่อเพิ่ม
แล้ ไม่เพียงพอ พร้อมใช้
ประ ทิ ธิภาพค าม
เพียงพอ พร้อมใช้
ของเครื่องมือ
ช่ ยชี ิตฉุกเฉิน

PSEC

มค.63

ตค.62-กย.63

20,000

20,000 งบร.รพ.พะเยา
P25

1,845,000

BP (ขอซื้อทดแทนยี่ ้อ COLIN)

33 เครื่อง

30,000

EKG 12 Lead (ขาด ขอซื้อเพิ่ม)

2 เครื่อง

240,000

Infusion pump (ขาด ขอซื้อเพิ่ม)

15 เครื่อง

825,000

งบลงทุน

1,845,000

คณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งาน ิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพะเยา กลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
Governance Excellence
แผนยุทธศา ตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1 ่งเ ริม ุขภาพ ป้องกันโรคและภัย ุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2 พัฒนาระบบบริการ ุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
( ) ย.3บริ ารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแ ง่ การเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริ ารจัดการแบบบูรณาการที่มีประ ิทธิภาพ
ลาดับ

กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เป้า มาย /จานวน
(ระบุจานวนคน/เงินต่อ
น่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ

แ ล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน(บาท)

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

พัฒนาระบบบริ ารจัดการความเ ี่ยงด้านโครง ร้างทางกายภาพและเครื่องมือแพทย์
4

โครงการบริ ารจัดการงานเครื่องมือแพทย์
4.1 จัดอบรมการใช้เครื่องมือ

ค่าอา าร อา ารว่างและเครื่องดื่ม

100คน*120บาท*1วัน เงินบารุง P25

12,000

ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย

1 คน*6ชม.ๆ600บาท

4,200

ค่าที่พกั วิทยากร

1 คน*1คืนๆละ1200

1,200

ค่ายานพา นะวิทยากร

1 คน

2,600
20,000

รวมงบประมาณทั้ง ิ้น
รวมงบประมาณทั้ง ิ้น เงินบารุง P25

-

20,000

-

-

-

