
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance Excellence 

พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 



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

พัฒนาระบบส่งต่อภายในจังหวัด โดย

ใช้สารสนเทศ (EMR Refer Platform)
1.โรงพยาบาลและเครือข่ายใน

จังหวดัพะเยา

2.กลุ่มงานประกันของทุก

โรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวดั

พะเยา

มค.-มีค.63  130,000 เงินบ ารุง P25  (ซ่ึงจะ

ได้รับงบบริหารจัดการ

ประกันสังคมระดับ

จังหวัดหรือแหล่งอืน่

ทดแทนเงินบ ารุง P25)

 130,000 ฉลวย หาลือ

1.1 ประชุมหารือร่วมระหวา่ง กลุ่มงาน

ประกันสุขภาพและคณะกรรมการระบบ

ส่งต่อระดับจังหวดัพะเยา

เจ้าหน้าที ่รพ.พะเยาและ

เครือข่ายในจังหวดัพะเยา /20 
คน

ธ.ค.62-ก.ย.63

1.2 ประชุมชีแ้จงการใช้งานและทดสอบ

ระบบส่งต่อ (รวมถึงรพ.มพ.)
100 คน มค.-มีค.63  2,500 เงินบ ารุง P25  2,500

1.3ประชุมการประเมินและก ากับติดตาม

การด าเนินงาน

เจ้าหน้าที ่รพ.พะเยาและ

เครือข่ายในจังหวดัพะเยา /20 
คน

ธ.ค.62-ก.ย.63

วตัถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ.....เพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลังและพัฒนาให้เป็น Smart Hospital
ตัวชีว้ดัหลัก/รอง ....ประสิทธิภาพการเงินการคลังดีขึน้

เพือ่จัดการระบบการส่ง

ต่อภายในจังหวดัแบบ

บูรณาการ

1

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนทีด่ าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่งงบประมาณ

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

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พัฒนาระบบริหารจัดการและประสิทธิภาพการเงินการคลัง

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ  (   )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                                                                 (   )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยทุธเ์พือ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ( /  )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการทีม่ีประสิทธภิาพ

   Governance   Excellence



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

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนทีด่ าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่งงบประมาณ

2 พัฒนาระบบส่งต่อยา เพือ่ลดความแออัดและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการ

ดูแลผู้ป่วย

เภสัชกร, PM NCD ,เจ้าหน้าที่

รพ.สต./รพช./100 คน

ม.ค.-ก.ย.63  7,500 เงินบ ารุง P25  2,500  2,500  2,500 ภก.สิริมา 

พร้อมทีม

เภสัชกร

พัฒนาศูนย์ตรวจสุขภาพและศูนย์ความ

เชีย่วชาญเฉพาะทาง

เพือ่ขยายงานบริการให้

ประชาชนด้านส่งเสริม

และป้องกันสุขภาพ

นพ.อนันต์/
นพ.ณัฐวฒิุ/
 นางพัชรี

3.1 เปิดศูนยสุ์ขภาพเพศชาย เพือ่ส่งเสิรมและป้องกัน

สุขภาพทางเพศส าหรับ

ผู้ชาย

ผู้ป่วยเพศชาย 20คน/เดือน ธ.ค.62-ก.ย.63

3.2 เปิดบริการคัดกรองสุขภาพ รวมถึง 

ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

เพือ่ป้องกันภาวะกระดูก

พรุนในประชาชนทีม่าใช้

บริการWellness Center

ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ 30คน/
เดือน

ธ.ค.62-ก.ย.63

3.3 พัฒนาระบบบริการ ธ.ค.62-ก.ย.63

1) ปรับปรุงพืน้ทีใ่ห้บริการศูนยต์รวจ

สุขภาพและคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก

เวลาราชการ

ธ.ค.62-ก.ย.63 งบบริจาค

2) การพัฒนาจุดบริการในรูปแบบ One 
Stop Service

เพือ่ให้เพิม่ศักยภาพในการ

ให้บริการ สะดวก รวดเร็ว

 มีคุณภาพ

ธ.ค.62-ก.ย.63

3



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

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ล าดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนทีด่ าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหล่งงบประมาณ

3)ขยายศักยภาพการให้บริการด้านพยาธิ

วทิยาคลินิก

ธ.ค.62-ก.ย.63

4) ให้บริการเชิงรุกและการ

ประชาสัมพันธเ์ชิงรุก

เพิม่รายได้ 4,000,000 บาท/ปี ธ.ค.62-ก.ย.63

Wellness ธ.ค.62-ก.ย.63  4,000 เงินบ ารุง P25  4,000

SMC ธ.ค.62-ก.ย.63  4,000 เงินบ ารุง P25  4,000
Fax Claim ธ.ค.62-ก.ย.63  4,000 เงินบ ารุง P25  4,000
พัฒนาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ รองบริหาร

4.1  ประชุมช้ีแจงการใช้งานและทดสอบ

ระบบ E-office (โปรแกรม E-Sarabun)
เพือ่ลดการใช้กระดาษ

ภายในส านักงาน 

โรงพยาบาลพะเยา

เจ้าหน้าทีร่พ.พะเยา  100 คน /
2 รุ่น

ธ.ค.62-ก.ย.63  5,000 เงินบ ารุง P25  5,000

การให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง

นอกเวลาราชการ

1.เพือ่ลดความแออัด ลด

รอคอย 

2.ขยายการบริการเฉพาะ

ทาง

3.เพิม่รายรับ

1กลุ่มข้าราชการ                 

2.กลุ่มประกันชีวติ

ธ.ค.62-ก.ย.63 นพ.อนันต์/
นางพัชรี

5.1.เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอก

เวลา

ธ.ค.62-ก.ย.63

1) ขออนุมัติจัดต้ังคลินิก SMC ธ.ค.62-ก.ย.63

เพือ่เพิม่ศักยภาพการ

ให้บริการด้านพยาธวิทิยา

คลินิก

4
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ตค -ธค.62 มค.-มีค.63 เมย.-มิย.63 กค.-กย.63
1.จดัท าโปรแกรม EMRและติดต้ังบน 

Cloud Server

 100,000  100,000

2.เชื่อมโยงและปรับปรุงฐานขอ้มูล  30,000  30,000

3.ก ากบัติดตามและพัฒนาระบบต่อเนื่อง

1.2 ประชุมช้ีแจงการใช้งานและทดสอบระบบ

ส่งต่อ (รวมถงึรพ.มพ.)

 เงินบ ารุง P25  2,500  2,500

2 พัฒนาระบบส่งต่อยา  เงินบ ารุง P25  2,500  2,500  2,500  7,500

3 พัฒนาศูนยต์รวจสุขภาพและศูนยค์วาม

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

4) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ค่าท าป้ายไวนิล 2 ป้าย 800บาท/แผ่น X 2 แผ่น  1,600  1,600

ค่า X Stand  ขนาด 60x 160 ซม. 2 

ป้าย

1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น  2,400  2,400

รวม

งบประมาณ

พัฒนาระบบส่งต่อภายในจงัหวัด โดยใช้

สารสนเทศ (EMR Refer Platform)

1 เงินบ ารุง P25      

(ซ่ึงจะได้รับงบบริหาร

จดัการประกนัสังคม

ระดับจงัหวดัหรือแหล่ง

อืน่ทดแทนเงินบ ารุง 

P25)

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พัฒนาระบบริหารจัดการและประสิทธภิาพการเงินการคลัง

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

                                                                     (   ) ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชิงกลยทุธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   (  / ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ

   Governance   Excellence

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/
ครัง้) ที่ใช้งบ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดับ กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

 เงินบ ารุง P25Wellness



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

รวม

งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/
ครัง้) ที่ใช้งบ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดับ กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ค่าท าป้ายไวนิล 2 ป้าย 800บาท/แผ่น X 2 แผ่น  1,600  1,600

ค่า X Stand  ขนาด 60x 160 ซม. 2 

ป้าย

1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น  2,400  2,400

Fax Claim ค่าท าป้ายไวนิล 2 ป้าย 800บาท/แผ่น X 2 แผ่น  เงินบ ารุง P25  1,600  1,600

ค่า X Stand  ขนาด 60x 160 ซม. 2 

ป้าย

1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น  เงินบ ารุง P25  2,400  2,400

4 พัฒนาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์

4.1  ประชุมช้ีแจงการใช้งานและทดสอบระบบ 

E-office (โปรแกรม E-Sarabun)

 เงินบ ารุง P25  5,000  5,000

 17,000  135,000  2,500  2,500  157,000

 17,000  135,000  2,500  2,500  157,000รวมงบประมาณทัง้สิ้น  เงินบ ารุง P25
รวมงบประมาณทัง้สิ้น

 เงินบ ารุง P25SMC



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

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

1           34,800             -         16,800             -         18,000
1.1 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง           27,600             -           9,600             -         18,000

กิจกรรมที ่1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ RMC จ านวน 30 คน ธ.ค.62 - ก.ย.63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

กิจกรรมที ่1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ RMU จ านวน 60 คน ธ.ค.62 - ก.ย.64  ไมใ่ช้

งบประมาณ

กิจกรรมที ่1.1.3 Shared vision สู่ 2P 
Safety hospital

จ านวน 80 คน มี.ค.-63            9,600  เงินบ ารุง  

P25
9,600        

กิจกรรมที ่1.1.4 ประชุมสรุปการด าเนินงาน

 การรายงานอบุติัการณ์และ RCA คุณภาพ

จ านวน 80 คน ก.ย.-63           18,000  เงินบ ารุง  

P25
18,000       

แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรใน

โรงพยาบาลเกี่ยวกับการใช้

เคร่ืองมือคุณภาพในงานประจ า สู่

การบริหารจัดการความเส่ียงอย่าง

มีคุณภาพ

คณะกรรมกา

รบริหาร

ความเส่ียง

โรงพยาบาล

พะเยา 

ร่วมกบั 

คณะกรรมกา

ร IPD

                                                                     (   )ย.3บริหารจดัการบคุลากรเชิงกลยทุธเ์พือ่เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้  ( / )ย.4 พฒันาระบบบริหารจดัการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็โรงพยาบาลคุณภาพ  HA  กลุม่งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน   ภารกิจดา้นพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสขุภาพ 

 Governance   Excellence 
สอดคล้องแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรและเครื่องมอืในงานคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลกัของแผนปฏบิตักิาร.....เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานอยา่งเปน็ระบบและพัฒนาทัง้องค์กร ท าใหอ้งค์กรเกิดการเรียนรู้ มกีารประเมนิและพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

ตวัชีว้ัดหลกั/รอง.....ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

ล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)



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

แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รับผิดชอบล าดบั

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมด าเนินการ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่

ด าเนินการ)

งบประมาณ 

(บาท)

1.2  ฝึกทกัษะทมีการเยีย่มส ารวจภายใน 

(Internal Survey)
                -               -               -               -               -   

กิจกรรม 1.2.1 เตรียมความพร้อมทีมกอ่น

เยีย่มส ารวจ

จ านวน 60 คน พ.ค.-63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

กิจกรรมที ่1.2.2 สรุปผลการเยีย่มส ารวจ จ านวน 50 คน ส.ค.-63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

1.3  หวัหน้าพาท ากิจกรรมคุณภาพ            7,200             -           7,200             -               -   
กิจกรรม 1.3.1 ประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานคุณภาพ ( FA )
จ านวน 60 คน ธ.ค.62 - ก.ย.63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

กิจกรรม 1.3.2 ทบทวนการใช้เคร่ืองมือ

คุณภาพ 12 กจิกรรมทบทวน/ทบทวนเวช

ระเบยีน

จ านวน 60 คน มี.ค.-63            7,200  เงินบ ารุง  

P25
7,200        

กิจกรรม 1.3.3 อบรมเทคนิคการก าหนด KPI
 เพือ่การประเมินผล

จ านวน 50 คน เม.ย.-63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

 เงินบ ารุง  

P25

กิจกรรมที ่1.3.4 ทบทวนกระบวนการเขยีน 

Driver diagram
จ านวน 50 คน มิ.ย.-63  ไมใ่ช้

งบประมาณ

 เงินบ ารุง

2 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ดา้นพัฒนาคุณภาพ           35,200             -         25,600             -           9,600
2.1 มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพะเยา 2563           25,600             -         25,600             -               -   

กิจกรรม 2.1.1 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน

คุณภาพ

ก.พ.-63           12,600  เงินบ ารุง  

P25
12,600       

กิจกรรม 2.1.2 จดับธูแสดงผลงานคุณภาพ 

วชิาการ ระดับโรงพยาบาล

มี.ค.-63           13,000  เงินบ ารุง  

P25
13,000       

เพือ่ใหบ้คุลากรที่ผลิตผลงานมี

เวทีน าเสนอผลงานคุณภาพ

เจา้หน้าที่ รพ.จ านวน

 80 คน

คณะอนุกรรม

การด้านการ

วดั วเิคราะห์

และจดัการ

ความรู้

คณะอนุกรรมกา

รด้านการเยี่ยม

ส ารวจและ

ประเมินผล

เพือ่การวางแผนพฒันา

คุณภาพในโรงพยาบาลอยา่ง

ต่อเนื่องและยัง่ยนื

ศูนยพ์ฒันา

คุณภาพ

เพิม่ทักษะใหแ้ก่ทีมผู้ประสานงาน

คุณภาพและติดตามการพฒันา

คุณภาพในหน่วยงาน





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

คก. 1             -         16,800             -         18,000          34,800
1.1             -          9,600             -         18,000          27,600

กิจกรรมที ่1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ

 RMC
ค่าอาหารว่าง 1 มือ้ 30 คน/25บาท/4วัน  เงินบ ารุง P25              -   

กิจกรรมที ่1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ

 RMU
ค่าอาหารว่าง 1 มือ้ 60 คน/25บาท/1วัน  เงินบ ารุง P25              -   

กิจกรรมที ่1.1.3 Shared vision สู่ 2P
 Safety hospital

ค่าอาหารและอาหารวา่ง 1 มื้อ 80 คน /120บาทต่อคน  เงินบ ารุง  P25 9,600                 9,600

ค่าอาหารวา่ง 1 มื้อ 80 คน /25บาทต่อคน 2,000                 2,000
เงินตอบแทนรางวลัการรายงาน

ความเส่ียงในหน่วยงาน

รางวลัละ 1,000/9รางวลั 9,000                 9,000

เงินตอบแทนรางวลัการท า RCA รางวลัละ 1,000/7รางวลั 7,000                 7,000
1.3 หัวหน้าพาท ากิจกรรมคุณภาพ             -          7,200             -               -              7,200

 กิจกรรม 1.3.1 ประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานคุณภาพ ( FA )
ค่าอาหารว่าง 1 มือ้ 60 คน /25บาทต่อคน  เงินบ ารุง  P25                 -   

กิจกรรมที ่1.1.4 ประชุมสรุปการ

ด าเนินงาน การรายงานอุบัติการณ์และ 

RCA คุณภาพ

 เงินบ ารุง  

P25

รวมงบประมาณ

โครงการพัฒนาเครื่องมือและศักยภาพบุคลากรในงานคุณภาพ

จ านวนเงิน(บาท)

การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินตอ่หน่วย/
วนั/ครั้ง) ที่ใชง้บ

แหลง่งบประมาณ

                                                         (   ) ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธเ์พือ่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ( /  ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการทีม่ีประสิทธภิาพ

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเดน็  โรงพยาบาลคุณภาพ  HA  กลุม่งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน   ภารกิจดา้นพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  Governance   Excellence 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ   (   )ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย







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

รวมงบประมาณจ านวนเงิน(บาท)
ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินตอ่หน่วย/
วนั/ครั้ง) ที่ใชง้บ

แหลง่งบประมาณ

กิจกรรม 1.3.2 ทบทวนการใช้

เคร่ืองมือคุณภาพ 12 กิจกรรม

ทบทวน/ทบทวนเวชระเบียน

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั

60 คน /120บาทต่อคน  เงินบ ารุง  P25 7,200                   7,200

คก.2 -          25,600      -          9,600       35,200         
2.1 มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพะเยา 

2563
            -         25,600             -               -            25,600

กิจกรรม 2.1.1 จัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้งานคุณภาพ

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั

80คน/120 บาทต่อคน/ 
วนั

9,600                   9,600

เงินรางวลัตอบแทนผลงาน Oral
 Presentation 3 เร่ือง

3 เร่ืองๆ ละ 1,000 บาท 3,000                   3,000

กิจกรรม 2.1.2 จัดบูธแสดงผลงาน

คุณภาพ วชิาการ ระดับโรงพยาบาล

ค่าวสัดุจัดประชุม โปสเตอร์

น าเสนอผลงาน

10 เร่ืองๆ ละ 1,000 บาท 10,000                 10,000

เงินรางวลัตอบแทนผลงาน Oral
 Presentation 3 เร่ือง

3 เร่ืองๆ ละ 1,000 บาท 3,000                   3,000

2.2 KM sharing ประจ าปี 2562              -                -                -          9,600            9,600
กิจกรรม 2.2.1 จัดเวทีน าเสนอผลงาน 

จาก CQI สู่ Best practice ทุก

หน่วยงาน

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหาร

กลางวนั

80 คน /120 บาทต่อคน  เงินบ ารุง  P25 9600            9,600

-          42,400      -          27,600      70,000         
-           42,400       -           27,600       70,000          รวมงบประมาณทัง้สิ้น   (เงนิบ ารุง P 25)

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านพัฒนาคุณภาพ

 เงินบ ารุง  P25

 เงินบ ารุง  P25

รวมงบประมาณทัง้สิ้น





ระยะเวลา

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

1        42,650         9,150        9,100      3,800    20,600

1.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตัิการ และ

โครงการ ประจ าป ี2563

เพื่อใหม้ีการน านโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวง

สาธารณสุข เขตสุขภาพที่

 1 ยุทธศาสตร์การพฒันา

จังหวดัพะเยา สปสช. 
สสจ.พะเยา และ รพ.
พะเยา ถ่ายระดับไปสู่การ

ปฏบิติัในพื้นที่อย่างมี

ประสิทธภิาพ  (OKR,PMS)

หวัหน้าหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทกุภารกิจ

  50 คน / 1 คร้ัง

กันยายน- ตุลาคม  

2562
         1,250  งบร.รพ.พะเยา รหสั

บัญชี 

5104030299.10501(
P25)

1,250         กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

โครงการ

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

ฟอรม์แผนปฏบิตัิการหมายเลข 1

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ     ภารกิจดา้นพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

   Governance   Excellence
สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

โครงการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิการฯ ของโรงพยาบาลพะเยา ปงีบประมาณ 2563

แหล่ง

งบประมาณ



ระยะเวลา

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

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

แหล่ง

งบประมาณ

1.2 ทบทวนคณะกรรมการ/คณะ

ท างานฯ เพ่ือพัฒนากลไก /
โครงสรา้ง การด าเนินงานบรูณา

การยุทธศาสตร ์แผนงาน/
โครงการ ของรพ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกภารกิจ

ต.ค.-พย. 62  - กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

โครงการ

1.3  ประชุมคณะท างานเพ่ือ

กลั่นกรองน าเสนอมาตรการ/
กิจกรรม แผนปฏบิตัิการและ

กลั่นกรองโครงการจาก

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสนอขอ

อนุมัติใช้งบประมาณประจ าปี

งบประมาณ 2563

คณะท างาน/
หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 50 คน /
 1 คร้ัง

ตค.- พย.2562          6,000  งบร.รพ.พะเยา รหสั

บัญชี 

5104030299.10501(
P25)

6,000         กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

โครงการ

1.4 พัฒนาระบบ การก ากับ ติดตาม

 และประเมินผล

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ

รพ.พะเยา ตาม

แผนปฏบิติัการประจ าป ี

มีประสิทธภิาพ 

ประสิทธผิล บรรลุ

เปา้หมายที่ก าหนด



ระยะเวลา

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

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

งบประมาณ

รวม (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

แหล่ง

งบประมาณ

1.4.1 จัดท าตัวชี้วดั และรายละเอียด

(Template)แนวทางการจัดเก็บ

ข้อมูล  ออกแบบระบบ

สารสนเทศรองรับการก ากับ

ติดตามประเมินผล ประสานและ

สนับสนุนด้านวชิาการ ด้าน

ปฏบิติัการ

เพื่อวเิคราะหข์้อมูล การ

จัดการข้อมูล การ

ประมวลผลข้อมูล และ

การน าเสนอข้อมูลใหแ้ก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ต.ค.-ธค.2562               -                  -   -            กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์

และแผนงาน

 โครงการ

1.4.2. ประชุมคณะท างานก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานการพฒันา

ระบบสารสนเทศฯ เพื่อการ

ติดตามประเมินผลตามประเด็น

ส าคัญ

คทง.ก ากับ ติดตาม

ฯ 20 คน* 6 คร้ัง/ปี

ต.ค.62 -กย.63         11,400  งบร.รพ.พะเยา รหสั

บัญชี 

5104030299.10501(
P25)

1,900         1,900       3,800     3,800     กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์

และแผนงาน

 โครงการ





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

1
 กก.หลักที่ 1.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตัิการ และโครงการ 

ประจ าป ี2563

  อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  1 มื้อๆละ25 
บาท

50คน*25บาท*1คร้ัง  งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 

5104030299.10501(P25)
1,250        1,250     

กก.หลักที่ 1.3 ประชุมคณะท างานเพ่ือ

กลั่นกรองน าเสนอมาตรการ/กิจกรรม 

แผนปฏบิตัิการและกลั่นกรองโครงการจาก

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสนอขออนุมัติใช้

งบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2563

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท      

  อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  2 มื้อๆละ25 
บาท

50คน*120บาท*1คร้ัง  งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 

5104030299.10501(P25)
6,000        6,000     

1.4.2ประชุมคณะท างานก ากับ ติดตามการ

ด าเนินงานการพฒันาระบบสารสนเทศฯ เพื่อการ

ติดตามประเมินผลตามประเด็นส าคัญ

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท      

  อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  1 มื้อๆละ25 
บาท

20คน*95บาท*6คร้ัง  งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 

5104030299.10501(P25)
1,900        1,900        3,800        3,800        11,400    

กก.หลักที่ 1.4 พัฒนาระบบ การก ากับ ติดตาม และประเมินผล

รวม

โครงการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตัิการ  โรงพยาบาลพะเยา  ประจ าปงีบประมาณ 2563

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ เปา้หมาย แหล่งงบประมาณ

จ านวนเงนิ (บาท)

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ     ภารกิจดา้นพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

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



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

รวมกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ เปา้หมาย แหล่งงบประมาณ

จ านวนเงนิ (บาท)

กก.หลักที่ 1.5 ประชุมก ากับ ติดตามการ

ด าเนินงานตามนโยบาย /ค ารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการ (PA) /เตรยีมรบัการตรวจราชการและ

นิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุขประจ าป ี/ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ประจ าปงีบประมาณ 2563

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท      

  อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  2 มื้อๆละ25 
บาท

60คน*120บาท*2คร้ัง  งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 

5104030299.10501(P25)
7,200        7,200        14,400    

กก.หลักที่ 1.6 ประชุมสรปุผลและแลกเปลี่ยน

การด าเนินงานตามนโยบายแผนงาน /โครงการ 

และ จัดท าสรปุรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าป ี2563

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท      

  อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  2 มื้อๆละ25 
บาท

80คน*120บาท*1คร้ัง  งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 

5104030299.10501(P25)
9,600        9,600     

9,150       9,100       3,800       20,600      42,650    รวมงบประมาณยุทธศาสตรท์ี่ 4 (เงนิบ ารงุ  P25)





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  80 คน x 70บาท x 1มื้อ

 x 2 วัน

       11,200 11,200

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ 80คน x 25บาท x 2มื้อ x
 2วัน

         8,000 8,000

ค่าวัสดุอปุกรณ์                                          80 คน x 30บาท          2,400 2,400

ค่าวิทยากร                                               

2 คน x 3 ชัว่โมงๆละ 

600บาท x 2วัน

         7,200 7,200

ค่าที่พัก

2 คน x 2 คืนๆละ 1,450
 บาท

         5,800 5,800

-         -          34,600      -             34,600          

-          -          34,600       -             34,600           รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบ ารุงโรงพยาบาล P25
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการอบรมกฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิัติงาน

ทางด้านการแพทย ์และสาธารณสุข (ITA)
1  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 

P25

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป   ภารกิจด้านอ านวยการ     Governance   Excellence

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (  ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบูรณาการ   (   ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   ) ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชงิกลยทุธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงินต่อหน่วย/
วัน/ครัง้) ทีใ่ช้งบ

จ านวนเงิน(บาท)

ล าดับ กิจกรรมในโครงการทีใ่ช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ



ตัวชี้วัดหลัก/รอง 1. ความพึงพอใจของผู้มารบับรกิาร/ อุบัติการณก์ารเกิดข้องรอ้งเรยีน

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

1 ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมทางการพยาบาล พยาบาลมีความรู้ ความ

เข้าใจ หลักและแนวคิด

จริยธรรมทางการพยาบาล

พยาบาลหัวหน้ากลุ่ม

งาน/หัวหน้าตึก/รอง

หัวหน้าตึก/50คน

มี.ค.-63  2,500  เงินบ ารุง P25  2,500
คณะกรรมการ

NEC

2 Ethic Round/ Ethic Conference  พยาบาลมีพฤติกรรม

บริการที่ดี  เพื่อลดการ

เกดิข้อขัดแยง้ ข้อร้องเรียน

พยาบาลทุกระดับ

ไตรมาสละ 2 คร้ัง

 ไม่ใช้

งบประมาณ คณะกรรมการ

NEC

แผนปฏิบตัิการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน  กลุ่มงานการพยาบาล  ภารกิจด้านการพยาบาล

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ....1.พัฒนาระบบและกลไกจรยิธรรมทางการพยาบาล

                                                2.เพ่ือพิทักษ์สิทธผู้ิป่วยและเพ่ิมมาตรฐานพฤติกรรมบรกิารเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ให้บรกิารผู้ป่วย

                      2..จ านวนข้อรอ้งเรยีนลดลง,ความพึงพอใจในบรกิารเพ่ิมขึ้น

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

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

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

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

แหล่ง

งบประมาณ



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

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดือนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

แหล่ง

งบประมาณ

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง บริการ

พยาบาลอยา่งไรให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ไม่

มีข้อร้องเรียน

1.เพื่อลดข้อร้องเรียนเร่ือง

พฤติกรรมบริการของ

เจา้หน้าที่                   

 2.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

1.เจา้หน้าที่ทุกระดับที่

ให้บริการผู้ป่วยเข้ารับ

การอบรม 80%          
2.ไม่มีข้อร้องเรียนเร่ือง

พฤติกรรมบริการของ

เจา้หน้าที่                 

 3.ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 85%

มี.ค.-63        12,900  เงินบ ารุง P25  12,900 อรวรรณ

4
4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบ

บริการทางการพยาบาลประจ าปี

เพื่อแปลงนโยบายไปสู่

การปฏิบัติและการ

พัฒนาการแกป้ัญหา

ทางการพยาบาลประจ าปี

คณอนุกรรมการ 35 คน*
 12  คร้ัง/ปี

 ธค.62-กย.63 33,250  เงินบ ารุง P25        3,325  9,975  9,975  9,975 กลุ่มการ

พยาบาล

4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการ

พยาบาลประจ าปี

เพื่อบริหารจดัการองค์กร

พยาบาลให้มี

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

คณะกรรมการ 20 คน*2
 คร้ัง/เดือน รวม 24 

คร้ัง/ปี

 ธค.62-กย.63  ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มการ

พยาบาล

4.3 ประชุมสัญจรเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของ

กลุ่มการพยาบาล

เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษา

ปัญหาก ากบั ติดตามการ

ด าเนินงานตาม

27 หน่วยงานๆละ 1 
คร้ัง จ านวน 400 คน

ธค.62-กย63  ไม่ใช้

งบประมาณ

กลุ่มการ

พยาบาล

พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านการพยาบาล





สอดคล้องแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรคและภยัสุขภาพแบบบรูณาการ  (   )ย.2พฒันาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั
                                                                                 (   )ย.3บริหารจัดการบคุลากรเชิงกลยุทธเ์พื่อเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้   ( /  )ย.4 พฒันาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการที่มีประสิทธภิาพ

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

1 จัดอบรมใหค้วามรู้ หลักและแนวคิดทาง

จริยธรรม

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ 50คน/25บาท*2คร้ัง  เงินบ ารุง  P25  2,500  2,500

3
จัดอบรมทมีน า HW,Sub IT ค่าอาหารวา่ง 1 มื้อ 25X50 คน 50คน/25บาท  1,250  1,250
จัดอบรม พยาบาล IPD ค่าอาหารวา่ง 1 มื้อ 25X150 คน 150 คน /25 บาท  3,750  3,750
จัดอบรม พยาบาล OPD ค่าอาหารวา่ง 1 มื้อ 25X40 คน 40 คน / 25 บาท  1,000  1,000
จัดอบรม NA/คนงาน ค่าอาหารวา่ง 1 มื้อ 25X60 คน 60คน/25 บาท  1,500  1,500
ค่าวทิยากร ค่าตอบเทนวทิยากร 600บาทX9ชั่วโมง  5,400  5,400

4
4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการการพฒันาระบบ

บริการทางการพยาบาลประจ าปี

ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อ และอาหารกลางวนั 35คน/95บาทต่อคน  รวม  12
 คร้ัง

เงินบ ารุง  P25  3,325  9,975  9,975  9,975  33,250

ค่าอาหารกลางวนัและน้ าด่ืม 100 คน x 70 บาท  7,000  10,000
ค่าตกแต่งสถานที่และจัดบอร์ดวชิาการ 3,000  3,000

 3,325  25,375  19,975  9,975  58,650
 3,325  25,375  19,975  9,975  58,650

4.4 โครงการกิจกรรมสัปดาหว์นัพยาบาลสากล เงินบ ารุง  P25

ล าดับ กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เปา้หมาย /จ านวน (ระบุ

จ านวนคน/เงนิต่อหน่วย/วัน/
ครัง้) ที่ใช้งบ

แหล่ง

งบประมาณ

รายละเอียดการใชง้บประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน  กลุ่มงานการพยาบาล  ภารกิจดา้นการพยาบาล

   Governance   Excellence

เงินบ ารุง  P25

จ านวนเงนิ(บาท)
รวม

งบประมาณ

พฒันาระบบบริหารจัดการด้านการพยาบาล

โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเร่ือง บริการพยาบาลอย่างไรใหผู้้รับบริการพงึพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน

รวมงบประมาณทั้งส้ิน

รวมงบประมาณทั้งส้ิน  เงินบ ารุง P25



สอดคล้อง Service Plan สาขา.....

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

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง

ด้านโครงสร้างทางกายภาพ

เพื่อปรับปรุงและลด

ความเส่ียงด้าน

โครงสร้างทาง

กายภาพ

 -ผ่านเกณฑ์ 

HA/HPW
PSEC

1.1 ปรับปรุงอาคารศูนยจ์า่ยกลาง เพื่อให้ได้ตาม

มาตรฐานศูนยจ์า่ย

กลาง

ห้องน่ึงปรับเป็น

ระบบปิดและฝ้า

เพดานเป็น

แบบฉาบเรียบ

กพ.63       520,000 งบซ่อมแซม  520,000 PSEC

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏบิตัิการ.....พัฒนาและปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใหป้ลอดภยัและเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมใช้งาน

ล าดบั

ตัวชี้วัดหลัก/รอง.อุปกรณแ์ละสถานที่ ได้รับการปรับปรุงใหม้ีความปลอดภยัและพร้อมใช้งาน

แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณการด าเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
งานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพะเยา กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ  

สอดคลอ้งแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา (   )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและภยัสุขภาพแบบบูรณาการ  (   )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภยั

                                                                     (   )ย.3บริหารจดัการบุคลากรเชงิกลยทุธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

Governance  Excellence

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหลง่

งบประมาณ

พัฒนาระบบบริหารจดัการความเส่ียงด้านโครงสร้างทางกายภาพและเคร่ืองมือแพทย์



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

ล าดบั ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหลง่

งบประมาณ

1.2 ปรับปรุงสถานที่ซะล้างสารเคมีอนัตราย เพื่อปรับปรุง

ส่ิงแวดล้อมให้ได้

ตามมาตรฐาน 

ปลอดภยัต่อ

เจา้หน้าที่และผู้มา

รับบริการ

ธค.62 25,000 งบซ่อมแซม  25,000 PSEC

2  โครงการเตรียมความพร้อมในการ

ป้องกนัและระงับอคัคีภยั

เพื่อเตรียมความ

พร้อมของบุคลากร

และอปุกรณ์ในการ

ระงับอคัคีภยั

จ านวนคร้ังใน

การเกดิ

อบุัติการณ์เป็น 0

PSEC

2.3 ตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลิงและไฟฉกุเฉนิ เพื่อให้อปุกรณ์

ดับเพลิงและระบบ

ไฟส่องสว่างมีความ

พร้อมใชอ้ยู่

ตลอดเวลา

เพิ่มในจดุที่ขาด

ถงัดับเพลิง

มิย.63 15,000 งบซ่อมแซม  15,000 งานบริหาร

3  พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงด้าน

สาธารณูปโภค

เพื่อปรับปรุงและลด

ความเส่ียงด้าน

สาธารณูปโภค

 -ผ่านเกณฑ์ 

HA/HPW
PSEC



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

ล าดบั ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
โครงการ/กิจกรรมหลกั/ กิจกรรม

ด าเนินการ
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ

เดอืนที่ด าเนินการ)
งบประมาณ 

(บาท)
แหลง่

งบประมาณ

4.1 ปรับปรุงระบบสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มปรสิทธิภาพ

และลดความเส่ียง

ระบบบ ารุงรักษา

งานระบบไฟฟ้า

สายไฟฟ้าที่มี

อายกุารใชง้าน

เกนิและหม้อ

แปลงไฟฟ้าที่

พบความเส่ียง

กค.63       910,000 งบซ่อมแซม  910,000 งานบริหาร

4  โครงการบริหารจดัการงานเคร่ืองมือ

แพทย์

เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารจดัการด้าน

เคร่ืองมือแพทย์

 -ผ่านเกณฑ์ HA PSEC

4.1  จดัอบรมการใชเ้คร่ืองมือ เพื่อให้เจา้หน้าที่มี

ความรู้ความเขา้ใจ

ในการใชแ้ละดูแล

รักษาเคร่ืองมือแพทย์

เบื้องต้น

 100 คน*1วัน*
1คร้ัง

มค.63 20,000  งบร.รพ.พะเยา

 P25
 20,000 คณะกรรมการ

เคร่ืองมือแพทย์

4.2  จดัหาเคร่ืองมือชว่ยชีวิตฉกุฉนิที่ทบทวน

แล้วไม่เพียงพอ พร้อมใช้

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพความ

เพียงพอ พร้อมใช้

ของเคร่ืองมือ

ชว่ยชวีิตฉกุเฉนิ

ตค.62-กย.63 1,845,000  1,845,000 คณะกรรมการ

เคร่ืองมือแพทย์

 BP (ขอซ้ือทดแทนยีห่้อ COLIN) 33 เคร่ือง 30,000

 EKG 12 Lead (ขาด ขอซ้ือเพิ่ม) 2 เคร่ือง 240,000

 Infusion pump (ขาด ขอซ้ือเพิ่ม)  15 เคร่ือง 825,000

งบลงทุน





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

4
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 100คน*120บาท*1วนั 12,000      
ค่าตอบแทนวทิยากรบรรยาย  1 คน*6ชม.ๆ600บาท        4,200
ค่าที่พกัวทิยากร  1 คน*1คืนๆละ1200        1,200
ค่ายานพาหนะวทิยากร  1 คน        2,600

      20,000

-        20,000      -        -        -           

 

รวม

งบประมาณ

พฒันาระบบบริหารจัดการความเส่ียงด้านโครงสร้างทางกายภาพและเคร่ืองมือแพทย์

เปา้หมาย /จ านวน 

(ระบจุ านวนคน/เงินตอ่

หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใชง้บ

จ านวนเงิน(บาท)ล าดบั กิจกรรมในโครงการที่ใชง้บประมาณ รายละเอียดการใชง้บประมาณ
แหลง่

งบประมาณ

รายละเอียดการใชง้บประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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

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

งานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพะเยา กลุ่มภารกิจดา้นอ านวยการ  

รวมงบประมาณทั้งส้ิน  เงินบ ารุง P25
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

 โครงการบริหารจัดการงานเคร่ืองมือแพทย์

 4.1 จัดอบรมการใช้เคร่ืองมือ เงินบ ารุง P25


