แผนปฏิบัติราชการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบกลไกรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
2) บเสริ
มสร้างความผูาริกพันบุคลากรและเครือข่ายให้มีความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และมีพันธะสัญญาร่วมด้านสืบสานพระราชดาริ
1.โครงการสื
สานพระราชด
ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน
1.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ มี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1.การผลิตผักปลอดสารพิษ
2.การผลิตไข่ไก่ปลอดสารพิษ
3.การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อ
4.การเลี้ยงหมูหลุม
5.การผลิตปุ๋ยหมักและอาหาร
สัตว์

1.ผลิตวัตถุดิบปลอดสารพิษ
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การ
ผลิตพืช ผัก ปลอดสารพิษ
3.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย
ในการผลิตผัก
4.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ในศูนย์
เรียนรู้ฯ

1.มีแหล่งผลิต
วัตถุดิบปลอด
สารพิษใน
โรงพยาบาล 1
แหล่ง
2.มีแหล่งผลิตปุ๋ย 1
แห่ง

1.ผลิตผักปลอดสารพิษเข้าสู่โรง
ครัว 40%
2.ผลิตไข่ไก่โรงเข้าสู่ครัวได้ 40%
3.ผลิตเนื้อสัตว์สู่โรงครัวได้ 40%
4.สามารถผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพใช้เองในโรงพยาบาล
100%
5.สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 70%
6.ร้อยละของความพึงพอ
ใจของผู้มาเรียนรู้ มีความพึงพอใจ
80%
ต.ค.61-ก.ย.62

2.กิจกรรมนิทรรศการสืบสาน
พระราชปณิธานและเฉลิมพระ
เกียรติ

1.สืบสานและเผยแพร่พระราช 5 ครั้งใน 1 ปี
ปณิธาน พระราชกรณียกิจ

มีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน
และเฉลิมพระเกียรติ อย่างน้อย 5
ครั้ง
ต.ค.61-ก.ย.62

25,150

50,000

25,150

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

20,000

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
20,000 ชานุกูล

10,000

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

3.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ มี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1.การผลิตผักปลอดสารพิษ
2.การผลิตไข่ไก่ปลอดสารพิษ
3.การเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อ
4.การเลี้ยงหมูหลุม
5.การผลิตปุ๋ยหมักและอาหาร
สัตว์

1.ผลิตวัตถุดิบปลอดสารพิษ
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การ
ผลิตพืช ผัก ปลอดสารพิษ
3.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย
ในการผลิตผัก
4.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ในศูนย์
เรียนรู้ฯ

1.มีแหล่งผลิต
วัตถุดิบปลอด
สารพิษใน
โรงพยาบาล 1
แหล่ง
2.มีแหล่งผลิตปุ๋ย 1
แห่ง

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

1.ผลิตผักปลอดสารพิษเข้าสู่โรง
ครัว 80%
2.ผลิตไข่ไก่โรงเข้าสู่ครัวได้ 80%
3.ผลิตเนื้อสัตว์สู่โรงครัวได้ 80%
4.สามารถผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพใช้เองในโรงพยาบาล
100%
5.สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 70%
6.ร้อยละของความพึงพอ
ใจของผู้มาเรียนรู้ มีความพึงพอใจ
80%
ต.ค.61-ก.ย.63

4. ประชุมผู้บริหารผู้รับผิดชอบ
งานของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม
1.เพื่อให้รพก. มีพื้นที่สาหรับ
พระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อ
เทิดพระเกียรติ และถวาย
ทบทวนตัวชี้วัด และเกณฑ์การ
ความราลึกถึงพระมหา
ประเมิน
กรุณาธิคุณ ด้านแนวทางการ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริ ร.9

บุคลากรของ
มีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน
โรงพยาบาลและ และฉลิมระเกียรติ อย่างน้อย 5
ประชาชนใน
ครัง้ ต่อปี
อาเภอห้วยกระเจา

32,000
ไม่ใช้
งบประมาณ

17,000

5,000

5,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
5,000 พรรษา
โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

3.เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ 10 แปลง
เรื่องการปลูกผักอินทรีย์พูด
ได้

5. การดาเนินการจัดกิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ดาเนินงานฯ ไปสู่บุคลากรและ
ประชาชนในพื้นที่
5.1 จัดทาป้าย,สื่อสิ่งพิมพ์, ป้าย
นิทรรศการ เพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์ และจัดทา
นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
ภายในตึกสืบสาน
5.2 โครงการร่วมใจปลูกผัก
อินทรีย์พูดได้ ตามพระราชดาริ
5.3 พิธีเปิดอาคารสืบสาน
พระราชดาริ/ศูนย์การเรียนรู้
6.กิจกรรมสืบสานพระราชดาริระดับที่ 1 ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2561 – 2562)
6.1.ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อหาแนวการจัดบริหาร
2ครั้ง/40คน
พัฒนาโรงพยาบาล
จัดการอาคารเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้การ
ดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

ร้อยละ 50 ของแปลงผัก เกิด
เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการ
ปลูกผักอินทรีย์พูดได้

100,000 100,000
รายงานการประชุม

ต.ค.-ธ.ค.61
6.2.กิจกรรมสืบสานพระราช
เพื่อเผยแพร่พระราชปณิธาน
ปณิธานและเฉลิมพระเกียรติใน และเฉลิมพระเกียรติ
วันสาคัญ

5ครั้ง/500 คน

โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

การจัดกิจกรรม

(13 ตค/ 5
ธค/ 2 เมย/
28 กค /12
สค)

2,800

100,000

2,800

โรงพยาบาล
เขาชะเมา

40,000

โรงพยาบาล
40,000 เขาชะเมา

20,000

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

6.3. การจัดศูนย์สาธิตและ
เผยแพร่กิจกรรมสืบสาน
พระราชดาริ

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่กิจกรรม 1แห่ง
สืบสานพระราชดาริ

7.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และสืบ
สานพระราชปณิธาน

เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้และ
เผยแพร่พระราชดารัส ,
พระราชดาริของในหลวงรัช
การที่ 9

จัดตั้งศูนย์การ
เปิดศูนย์เรียนรู้ภายในปีงบ2562
เรียนรู้ที่อาคารสืบ
สานพระราช
ปณิธาน

8.จัดมุมเทอดพระเกียรติพระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและให้
บรมวงศานุวงศ์ในวันสาคัญต่างๆ ประชาชนได้รับทราบถึงพระ
อัจฉริยภาพในด้านต่างๆของ
พระบรมวงศานุวงศ์

กิจกรรมในวัน
จัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี
สาคัญได้แก่ 2
เม.ย. , 28 ก.ค. ,
12 ส.ค. , 13 ต.ค. ,
5 ต.ค.

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

มีศูนย์สาธิตและเผยแพร่กิจกรรม
สืบสานพระราชดิ

ก.ค.-ก.ย.62

ก.ค.-ก.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62

200,000

โรงพยาบาล
200,000 เขาชะเมา

100,000

-

โรงพยาบาล
100,000 พนมดงรัก

5,000

โรงพยาบาล
10,000 พนมดงรัก

20,000

-

5,000

-

-

9.กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
9.1.ประชุมวางแผนงาน
1.เพื่อวางแผนและ
20 คน x12 ครั้ง มีแหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง
และปฏิบัติตามแผน
ดาเนินการ
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค.61-ก.ย.62

24,000

6,000

6,000

6,000

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
6,000 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
9.2.การผลิตผักปลอด
สารพิษ

วัตถุประสงค์
1.ผลิตผักปลอดสารพิษ
มีผลผลิตตลอดปี

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

1.ค่าใช้จ่ายในการ มีแหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง
เปลี่ยนผ้าสแลนบัง
แดดสวนผัก
2.ค่าเมล็ดพันธุ์
3.ค่ากาก
น้าตาลในการทา
น้าหมักชีวภาพ

ต.ค.61-ก.ย.62
9.3 การเพาะเลี้ยงปลานิล

1.จาหน่ายในราคาถูก และ
ปลอดภัย

ค่าอาหารสัตว์

1.เพื่อเผยแพร่
พระราชปณิธาน

1,000

500

500

500

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
500 พรรษา

1.ราคาถูกกว่าท้อง
ตลาด 30 %
2.ต่อยอดกองทุนในโครงการสวน
ซุมบ้านเอง ดาเนินการจากปี 2560

ต.ค.61-ก.ย.62
9.4 จัดนิทรรศการสรุป
กิจกรรม

2,500

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
500 พรรษา

1.ส่วนราชการ 10 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มา
คน
เยี่ยมแหล่งเรียนรู้ มีความพึงพอใจ
2.ประชาชนทั่วไป 80 %
67 คน
3.โรงเรียน 60 คน
4.กลุ่ม อสม.163
คน
รวม 300 คน

10. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ก.ค.-ก.ย.62

2,000

30,000

500

500

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
30,000 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
10.อบรมเชิงปฎิบัติการ การ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นภาค
ปฎิบัติ
1. การทาน้าอบไทย
2. การทาน้าปรุง
3. การทาน้ามันหม่อง จาก
เครื่องหอมสมุนไพร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา ถ่ายทอด และ
อนุรักษ์องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องหอมจากสมุนไพรใน
ท้องถิ่น ให้กับชุมชน

เป้าหมาย/จานวน
1.บุคลากร
เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนบุคคลที่
สนใจ จานวน 50
คน

11.กิจกรรมสืบสานพระราชดาริระดับที่ 1
1. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเพื่อ เพื่อให้โรงพยาบาลมีพื้นที่
100 คน
เทิดพระเกียรติและถวายความ สาหรับเทิพระเกียรติและถวาย
จงรักภักดีเพื่อราลึกถึงพระมหา ความราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ในวันสาคัญของว กรุณาธิคุณ ด้านแนวทางการ
รวงศ์ - วันเฉลิมพระ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริ
ชนมพรรษา ของสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28
ก.ค. ของทุกปี
- วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13
ต.ค. ของทุกปี
- วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 ส.ค.
ของทุกปี

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

1. กลุ่มเป้า หมายที่เข้าร่วมการ
อบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
การจากอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้
เพื่อการประกอบอาชีพเสริมได้

16,500

16,500

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

จัดกิจกรรมสืบสานในวันสาคัญ
อย่างน้อย 5 ครั้ง

ต.ค.61-ก.ย.62

77,500

31,000

15,500

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
31,000 80 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

2. ปลุกจิตสานึกเพื่อระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร โดยนาพระราชดารัส
มานาเสนอก่อนการประชุมทุก
ครั้ง

เพื่อระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร

3. จัดกิจกรรมเพื่อถวายพระ
ราชกุศล แต่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร โดย ออกหน่วยรถโมบายเคลื่อนที่
- ออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ร่วมกับอาเภอและ
จังหวัด

เพื่อถวายพระราชกุศล แต่
พื้นที่ชุมชนในเขต การออกหน่วยให้บริการในชุมชน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร อาเภอยี่งอ จานวน
จานวน 12 ครั้ง ต่อปี
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
12 ครั้ง
บพิตร

12.โครงการสืบสานพระราชดาริโรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเพื่อ
เพื่อให้โรงพยาบาลมีพื้นที่
บุคลากรของ
จัดกิจกรรมสืบสานในวันสาคัญ
เทิดพระเกียรติและถวายความ สาหรับเทิดพระเกียรติและ
โรงพยาบาล และ อย่างน้อย 3 ครั้ง
จงรักภักดีเพื่อราลึกถึงพระมหา ถวายความราลึกถึงพระมหา ประชาชนที่มารับ
กรุณาธิคุณ ในวันสาคัญของว กรุณาธิคุณ ด้านแนวทางการ บริการ
รวงศ์
พัฒนาตามแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
13.โครงการอาหารและเครื่องดื่มเป็นยา ด้วยสมุนไพรไทย( Thai herbal food and drink)

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

ไม่ใช้
ต.ค.61-ก.ย.63 งบประมาณ

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

ไม่ใช้
ต.ค.61-ก.ย.64 งบประมาณ

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

ต.ค.61-ก.ย.62

30,000

10,000

10,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
10,000 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
13.1.การดูแลสุขภาพด้วยการ
รับประทานอาหาร และ
เครื่องดื่มสมุนไพร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1. เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้ ประชาชน อาเภอ
ด้านการรับประทานอาหาร
เสาไห้
และเครื่องดื่ม ด้วยสมุนไพร
2. เพื่อรวบรวมและจัดทาตารา
เมนูอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพรเพื่อให้ชุมชนได้ศีกษา
เรียนรู้
3.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพร
ในพื้นที่ชุมชน
4.เพื่อพัฒนาสื่อองค์ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพด้วยการ
รับประทานอาหาร และ
เครื่องดื่มสมุนไพรผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ
5.เพื่อพัฒนาร้านอาหารและ
เครื่องดื่มในชุมชนให้เป็น
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร

14.โครงการดูแลรักษาโรคเรื้อรังด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย (Arokaya Clinic)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

1.ชุมชนมีมีองค์ความรู้ด้านการ
ต.ค.61-ก.ย.62
รับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม
ด้วยสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 50
2.รวบรวมและจัดทาตารา
เมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
เพื่อให้ชุมชนได้ศีกษาเรียนรู้
จานวน 50 เล่ม
3.มีผลิตภัณฑ์อาหาร และ
เครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพรในพื้นที่
ชุมชน เพิ่มขึ้น 2 รายการ
4.สื่อความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ด้วยการรับประทานอาหาร และ
เครื่องดื่มสมุนไพรผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ จานวน 100 สื่อ
5.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพรในอาเภอเสาไห้ จานวน 1
แห่ง

48,000

12,000

12,000

12,000

12,000 โรงพยาบาล
เสาไห้

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.คลินิกรักษาโรคเรื้อรัง และโรค 1.เพิ่มทางเลือกในการรักษาโรค
เฉียบพลันที่สาคัญด้วยสมุนไพร เรื้อรัง และโรคเฉียบพลันที่
และ ภูมิปัญญาไทย
สาคัญด้วยสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาไทย

เป้าหมาย/จานวน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5
โรค ได้แก่
เบาหวาน ความดัน
หลอดเลือดสมอง
ไขมันในเส้นเลือด
มะเร็ง

15.โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน (Community Herbal Farm)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

1.โรคเบาหวานที่รักษาด้วย
ต.ค.61--มิ.ย.62
สมุนไพร และภูมิปัญญาไทย
ดีขึ้นจากเดิม 20 %
2.โรคความดันโลหิตสูงที่รักษา
ด้วยสมุนไพร และภูมิปัญญาไทยดี
ขึ้นจากเดิม 20 %
3.โรคหลอดเลือดสมองที่รักษา
ด้วยสมุนไพร และภูมิปัญญาไทยดี
ขึ้นจากเดิม 20%
4.โรคไขมันในเลือดสูงที่รักษาด้วย
สมุนไพร และภูมิปัญญาไทยดีขึ้น
จากเดิม 20 %
5.โรคมะเร็งที่รักษาด้วยสมุนไพร
และภูมิปัญญาไทยดีขึ้นจากเดิม 10
%

112,500

37,500

37,500

37,500

โรงพยาบาล
เสาไห้

รายละเอียดกิจกรรม
1. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรใน
การดูแลตัวเองเบื้องต้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนดูแล
รักษาสุขภาพตนเองเบื้องต้น
ด้วยสมุนไพร
2.เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน
3.เพื่อสร้างรายได้จากการ
จาหน่ายสมุนไพรให้แก่ชุมชน
4.สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
5.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้
ด้านสมุนไพรของชุมชน

เป้าหมาย/จานวน
ชุมชนต่างๆ ใน
อาเภอเสาไห้

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ธ.ค. 61 มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
1. ชุมชนดูแลตนเองด้วยสมุนไพร
เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 50
2. พื้นที่ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน
มากขึ้น ร้อยละ 20
3.ชุมชนมีรายได้ในการจาหน่าย
สมุนไพร 100,000 บาท/ปี
4.ความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่ม
มากขึ้นจากการร่วมกันปลูก
สมุนไพร ร้อยละ 50
5.มีชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพา
ตนเองด้วยสมุนไพร 1 ชุมชน

ต.ค.61-ก.ย.62
100,000 25,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,072,950 349,450

-

25,000 25,000 25,000
86,500 147,000 490,000

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบกลไกรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
2) เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรและเครือข่ายให้มีความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และมีพันธะสัญญาร่วมด้านสืบสานพระราชดาริ
1.โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.ศูนย์สาธิตสวนสมุนไพร อาเภอ 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับสมุนไพร
- การปลูกสมุนไพร
2. เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบใน
การผลิตยาสมุนไพร

2.ศูนย์สาธิตสวนเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การปลูกพักปลอดสารพิษ ฝายชะลอน้า
การปลูกชาอู่หลง
การปลูกผักเชียงดา

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับศูนย์
2. เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบใน
การผลิตยาสมุนไพร

เป้าหมาย/จานวน
1.ประชาชนทั่วไป
1,000 คน
2.ค่าใช้จ่ายซื้อ
วัตถุดิบ
สมุนไพร
1.ประชาชนทั่วไป
1000 คน
2.ค่าใช้จ่ายซื้อ
วัตถุดิบ
สมุนไพร

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของความพึงพอ
ใจของผู้มารับบริการและผู้ที่มา
เรียนรู้ มีความพึงพอใจ 80%
2.สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพรได้
30%
1.ร้อยละของความพึงพอ
ใจของผู้มารับบริการและผู้ที่มา
เรียนรู้ มีความพึงพอใจ 80%
2.สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพรได้
30%

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน

49,000

ต.ค.61-ก.ย.62

2,000

2,000

5,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
5,000
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

55,000

20,000

ต.ค.61-ก.ย.62

2,000

5,000

5,000

โรงพยาบาล
เทพรัตน
เวชชานุกูล

รายละเอียดกิจกรรม
3.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับที่ 2 ( พ.ศ.2562-2563 )
3.1จัดประชุมเพื่อทบทวน
กิจกรรมและจัดทาแผนพัฒนา
โรงพยาบาล
3.2 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในโรงพยาบาล
3.4 จัดอบรม ศึกษาดูงาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง
ประชาชน หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่เพื่อสร้างองค์ความรู้

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาให้
1.จัดตั้งศูนย์การ 1.มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ต.ค.61-ก.ย.62
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเป็นต้นแบบ เรียนรู้อย่างน้อย พอเพียง 1 แผน
ห้วย
โรงพยาบาลเศรษฐกิจ
1 ศูนย์
2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน
กระเจา
พอเพียง โดยมีการน้อม 2.เจ้าหน้าที่และ ช่องทางของทางโรงพยาบาล
เฉลิมพระ
นาหลักปรัชญา
ประชาชน ใน ทุกช่องทาง 100%
เกียรติ ๘๐
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ อาเภอห้วย
พรรษา
ในกิจกรรมการ
กระเจา 120 คน
ดาเนินงานของ
โรงพยาบาล ทั้งในมิติ
ด้านการบริหาร
โรงพยาบาล การ
ให้บริการส่งเสริม
ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู แก่
ประชาชนในพื้นที่
215,000

65,000

150,000

รายละเอียดกิจกรรม
4.เลี้ยงไก่อารมณ์ดี

5.โครงการพอเพียง เพียงพอ

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
(บาท) ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.- ก.ค.-ก.ย.
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
1. เพื่อนาไข่มาประกอบ ผู้ป่วยของ
1.ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยในที่ ต.ค.61-ก.ย.62 50,000 50,000
อาหารให้ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล
ได้รับไข่ในการบริโภคใน
โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
โรงพยาบาล
2. เพื่อนาไข่ไปออกเยี่ยม เฉลิมพระเกียรติ 2.ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยติด
บ้านผู้ป่วย ติดบ้านติด 80 พรรษา
เตียงได้รับไข่ไก่
เตียง
3. เป็นแหล่งเรียนรู้การ
เลี้ยงไก่ไข่ ตามแบบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เจ้าหน้าที่ใน
การนาหลักของปรัชญา โรงพยาบาลและ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เครือข่าย140 คน
ชีวิตประจาวัน
1แห่ง

บุคลากรมีการนาหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
มากกว่าร้อยละ85
มค.-มีค. 62
แหล่งเรียนรู้กิจกรรมต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
เมย.-มิย.62
มีเครือข่ายการนาหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ
เมย.-มิย.62

6.โครงการแปลงสวนเกษตร
สาธิต
7.โครงการศึกษาดูงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง/ศูนย์เกษตร
ธรรมชาติ

เป็นแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมต้นแบบ
เพื่อขยายเครือข่ายสู่
ชุมชน

8.ปลูกผักไร้สารพิษเพื่อประกอบ
อาหารให้ผู้ป่วยใน

เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่สะอาด นามาประกอบ
ลดมูลค่าการซื้อผักสด > 50%
ปลอดภัย ไร้สารพิษ และลด อาหารให้ผู้ป่วยใน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ
เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
ใน

4ครั้ง

ต.ค.61-ก.ย.62

42,200

93,800
10,000

70,000

2,500

2,500

โรงพยาบาล
ห้วย
กระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

โรงพยาบาล
เขาชะเมา

42,200

70,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

93,800
2,500

โรงพยาบาล
เขาชะเมา
โรงพยาบาล
เขาชะเมา
2,500 โรงพยาบาล

พนมดงรัก

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
เพื่อให้ไวัด้วตัตถุถุปดระสงค์
ิบที่สะอาด เป้าหมาย/จานวน
รายละเอียดกิจกรรม
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
ปลอดภัย ไร้สารพิษ และลด
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ
9.เลี้ยงไก่ไข่เพื่อนามาใช้ประกอบ
นามาประกอบ
โรงครัวใช้ไข่จากไก่เลี้ยงเอง 100%
30,000 21,000 3,000
3,000
3,000 โรงพยาบาล
เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
อาหารให้ผู้ป่วยใน
อาหารให้ผู้ป่วยใน
พนมดงรัก
ม.ค.-ก.ย.62
ใน
10.พัฒนาระบบการใช้ยาใน
โรงพยาบาลให้สมเหตุสมผล

11.ทาแผนปฏิบัติการเพื่อใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

12.อบรมวิชาการ เรือ่ งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่สม
เหตุผล ลดการใช้ยาที่เกิน
ความจาเป็นและไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

การใช้ยาใน
ผ่านมาตรฐาน RDU 2
โรงพยาบาลพนม
ดงรักเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
และรพ.สต.ทุกแห่ง
ในอาเภอ

เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการ ทุกหน่วยงานใน
วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร โรงพยาบาล
ในหน่วยงานตนเองและทา
แผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

10,000

10,000

-

-

-

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

ต.ค.61-ก.ย.62

สามารถลดรายจ่ายลงได้ > 10%
เทียบกับปี 2561

50,000

50,000

-

ต.ค.-ธ.ค.61

พัฒนาบุคลากรให้มีความ บุคลากรใน
บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจ
เข้าใจในหลักปรัชญา
โรงพยาบาล
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 156 คน พอเพียง ร้อยละ 80

10,620

ม.ค.-มี.ค.62

10,620

-

-

โรงพยาบาล
พนมดงรัก
โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
13.พัฒนาสวนครัว สวน
สมุนไพรและสวนกล้วยให้เป็น
แหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้โรงพยาบาลมี
พืชผักสวนครัวและ
สมุนไพรปลอดสารพิษ
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูก้ าร
ผลิต พืชผักและสมุนไพร
ปลอดสารพิษ

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

1.สวนกล้วย ข้าง ผู้มาเรียนรูม้ ีความพึงพอใจร้อย
ระบบบาบัดน้าเสีย ละ 80
2.สวนครัวบ้าน
เองบริเวณหลัง
โรงครัว
3.สวนสมุนไพร
หลังสวนซุมบ้าน
เอง

14. โครงการกองทุนเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสาร และตลาดนัดสีเขียว
14.1.อบรมการทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทา 1.เจ้าหน้าที่ที่สนใจ 1.ร้อยละความสุขในการทางาน
เพื่อนาผักมาจาหน่ายในตลาดนัด เกษตรอินทร์ในชุมชนอย่าง 50 คน
ของเจ้าหน้าที่ 2.ร้อยละความพึง
และจาหน่ายเข้าโรงครัว รพ.
แท้จริง
2.ประชาชน ผู้นา พอใจของเจ้าหน้าที่
ชุมชนและ อสม.
จานวน 100 คน
รวม 150 คน
15.โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
5,000
5,000
5,000
5,000 โรงพยาบาล
20,000
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

ต.ค.61-ก.ย.62

ม.ค.-มี.ค.62

27,900

27,900

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
1.จัดพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
2. ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางที่
กาหนด
3. รณรงค์ให้หน่วยงานดาเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประกวดบุคลากรต้นแบบและ
หน่วยงานต้นแบบที่น้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จน
เกิดผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์
การเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่
ชุมชน สังคม ครอบครัว
และประชาชนในพื้นที่ให้
สามารถนาไปปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตได้

เป้าหมาย/จานวน
1.พื้นที่
โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
2.บุคลากร
โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
1.เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน
2.หน่วยงานต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1
หน่วยงาน
3.บุคลากรต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

ม.ค.-มี.ค.62

400,000

400,000

16.โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16.1 ศูนย์ศึกษาความรู้สวน
1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สวน 1.ประชาชน 100คน 1.ประชาชน เข้าชมจานวน 100คน
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

ต.ค.61-ก.ย.62
16.2 โครงการปันยาประดิษฐ์

1.เพื่อลดการทิ้งยาหมดอายุ เครือข่าย
โรงพยาบาล

20,000

5,000

5,000

5,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
5,000 พรรษา

ลดการทิ้งยาหมดอายุลงได้ร้อย
ละ20
ไม่ใช่
ต.ค.61-ก.ย.63 งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,124,520 262,500 503,220 186,300 172,500

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม(Holistic Health Care)
2) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม(People Participation)
โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
1.กิจกรรมศึกษาดูงานคลินิกหมอ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัวและระบบบริการปฐม เกี่ยวข้องได้ศึกษาแนว
จานวน20 คน
ภูมิ(PCC)
ทางการดาเนินงานคลินิก
ครอบครัวและ
ระบบบริการปฐมภูมิ ( PCC)

1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมฯร้อยละ 100
2.มีการศึกษาดูงาน PCC
ที่จัดตั้งสาเร็จแล้ว จานวน
1 ครั้ง

2.กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ฟนื้ ฟู
ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ 1.มีศูนย์ฟื้นฟู
เข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟู ผู้สูงอายุและผู้พิการ
สะดวกมากขึ้น
จานวน 1 แห่ง
2.เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน

1.มีศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ ต.ค.61-มิ.ย.62
ภายในปีงบประมาณ 2563
2.มีอุปกรณ์ฟื้นฟูที่มาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในศูนย์

1.เพื่อให้ได้โรงงานผลิต
1 โรงงานผลิต
สมุนไพรได้มาตรฐาน GMP

มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร
ตามมาตรฐาน GMP

3.โรงพยาบาลแห่งการเรียรู้การ
ใช้ภูมิปัญญาไทย โดยมีกิจกรรม
คือ
พัฒนาโรงงานผลิตสมุนไพร

ม.ค.-มี.ค 62

37,020

37,020
โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

120,800

56,500

35,800

28,500

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล
ต.ค.-ธ.ค.61

97,800

97,800
โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

4.กิจกรรมศึกษาดูงานคลินิกหมอ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัวและระบบบริการปฐม เกี่ยวข้องได้ศึกษาแนว
จานวน 30 คน
ภูมิ(PCC)
ทางการดาเนินงานคลินิก
ครอบครัวและ
ระบบบริการปฐมภูมิ ( PCC)

1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมฯร้อยละ 100
2.มีการศึกษาดูงาน PCC
ที่จัดตั้งสาเร็จแล้ว จานวน
1 ครั้ง

5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (DHB)

ร้อยละของอาเภอที่มี (DHB) ที่
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่นมีคุณภาพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

1. เพื่อพัฒนาระบบการแพทย 1. คณะกรรมการ
ปฐมภูมิและเครือขายระบบ พัฒนาคุณภาพชีวิต
สุขภาพระดับอาเภอ (DHB) ระดับอาเภอ
(DHB) จานวน 21
คน
2.
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
(DHB) จานวน 30
คน

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
33,400
0 33,400
0
0
ม.ค.-มี.ค 62
โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
12,600
0
0 12,600
0
เม.ย.-มิ.ย.62

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
6.กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ผู้สูงอายุอาเภอกัลยาณิวัฒนา

7. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้พิการชั้นพืน้ ฐาน

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
1.เพื่อสนับสนุนให้เครือข่าย 1.กรรมการชมรม ตาบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ ต.ค.61-ก.ย.62
94,260 23,565 23,565 23,565 23,565
ผู้สูงอายุได้มีการดาเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน
2.เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน

ผู้สูงอายุอาเภอ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
กัลยาณิวัฒนา
Term Care)ผ่านเกณฑ์
จานวน 50 คน
2.ผู้สูงอายุ อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จานวน 150 คน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ผู้ดูแลผู้พิการ
พิการให้สามารถช่วยเหลือ จานวน 50 คน
ตัวเองได้ตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคล

8. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ระบบบริการด้านแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรในการรักษา
8.1)ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สมุนไพร สุขภาพเบื้องต้น
ในชุมชน

เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน
จานวน 30 คน

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
เม.ย.-มิ.ย.62
อบรมมีความพึงพอใจและมี
แรงจูงใจในการติดตามเยี่ยมบ้าน
ช่วยเหลือผู้พิการ
2. ร้อยละ 95 ของผู้พิการได้รับ
การดูแลรายบุคคล
(Individual care)

13,500

ผู้ป่วยนอกเข้าถึงบริการแพทย์
ต.ค.61-ก.ย.62
แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 18

32,000

0

0

13,500

0

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
8,000

8,000

8,000

8,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
8.2)ผลิตสมุนไพรไทย ใส่ใจ
สุขภาพประชาชน

8.3)สถานบริการสาธารณสุขทุก
แห่งมียาสมุนไพรใช้ในการ
ให้บริการผู้ป่วยอย่างน้อย 4 ชนิด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน

1.เพื่อผลิตยาสมุนไพรในการ 1.ลูกประคบ
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมี ต.ค.61-ก.ย.63
ให้บริการรักษาโรค
สมุนไพร จานวน ยาสมุนไพรใช้ในการให้บริการ
1,100 ลูก
ผู้ป่วยอย่างน้อย 4 ชนิด
2.ยาอบสมุนไพร
จานวน 500 ซอง
3.น้ามันไพลขนาด
150 ml
จานวน 200 ขวด
4.ยาหม่องไพร
จานวน 1,000
กระปุก

20,000

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพด้วยการใช้
ศาสตร์ทางการแพทย์แผน
ไทย

31,700

เครือข่ายแพทย์
แผนไทย จานวน
22 คน

ผู้ป่วยนอกเข้าถึงบริการแพทย์
ต.ค.61-ก.ย.62
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 18

5,000

5,000

5,000

5,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
7,925

7,925

7,925

7,925

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
9.พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
ความเข้าใจการดาเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster)
อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

เพื่อให้โรงพยาบาลมีการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมและมีส่วนรวม โดย
การดาเนินงานเรื่อง
คลินิกหมอครอบครัว (
PCC ) และ DHS

บุคลากร
โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา

ตัวชี้วัด
1.โรงพยาบาลมีการ
ดาเนินงานเรื่องคลินิกหมอ
ครอบครัว(PCC:Primary
Care Cluster)อย่างมี
คุณภาพ
2.โรงพยาบาลมีการ
ดาเนินงานตามแบบ DHS

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
100,000 100,000
ต.ค.-ธ.ค.61
โรงพยาบาล
ห้วย
กระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

10.โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
10.1 ประชุมทาแผนพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ PCC บักได
PCC บักไดผ่านมาตรฐาน และมีก ต.ค.61-ก.ย.62
คลินิกหมอครอบครัว
ปฐมภูมิด้วยหลักการเวช
การจัดกิจกรรมตามแผนที่วาง
ปฏิบัติครอบครัว
เอาไว้ > 80%
10.2 ระบบบริหารจัดการยา
มาตรฐานทั้งอาเภอ
1)นาระบบ IT เข้ามาเพื่อพัฒนา
ระบบการเบิกยา การจัดเก็บ การ
สั่งยา ใน PCC และรพ.สต.ให้ได้
มาตรฐานเดียวกับรพ.
2)ส่งเสริมให้ทุกรพ.สต.ผ่าน
มาตรฐาน RDU

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
PCC และรพ.สต.
จัดการยาทั้งอาเภอให้มี
ในอาเภอ
มาตรฐานลดความ
คลาดเคลื่อนและการสูญเสีย
ยาโดยไม่จาเป็น

มีการนาระบบไปใช้ใน PCC
100% ในรพ.สต. 50%

ม.ค.-ก.ย.62

5,000

5,000

-

-

-

โรงพยาบาล
พนมดงรัก
10,000

-

10,000

-

-

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

รายละเอียดกิจกรรม
10.3 สมุนไพร First
1)อบรมการใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรคพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่
รพ.สต.
2)ประเมินผลการใช้ยาสมุนไพร
10.4.จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูที่ PCC

11.พัฒนาระบบคลินิกหมอ
ครอบครัวและระบบริการ
ปฐมภูมิ (PCC)

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่รพ.สต. PCC และรพ.สต. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร > 30% ม.ค.-ก.ย.62
5,000
5,000
ให้มีความรู้ในการสั่งยา
ในอาเภอ
สมุนไพรและส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรให้เป็นยาหลักใน
รพ.สต.

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความ
PCC และรพ.สต.
จาเป็นต้องรับการฟื้นฟู
ในอาเภอ
สมรรถภาพได้เข้าถึงบริการ

มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูที่ PCC และ ต.ค.61-มี.ค.62
มีการจัดระบบงานกายภาพที่รพ.
สต. > 50%

20,000

1.เพื่อทบทวนความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
บริการของทีมหมอครอบครัว
2.การเยี่ยมกระตุ้นการ
พัฒนาคุณภาพด้วยทีม
คปสอ.เพื่อจัดบริการทีม
หมอครอบครัวเพิ่ม 1 แห่ง
3. เพื่อจัดบริการทีมหมอ
ครอบครัวเพิ่ม 1 แห่ง
4.เพื่อเปิดบริการทีมหมอ
ครอบครัว 1 ทีม
5.เพื่อสรุปกิจกรรมนาเสนอ
ในงานมหกรรม CQI

1.ร้อยละ 66.66
ต.ค.61-มี.ค.62
(เป้าหมายสะสม3ทีม) เป้าหมาย
ดาเนินการในปี 62 จานวน 1 ทีม
2.รวบรวมผลงานประจาปี 1
ครั้ง/ปี

94,025

1.กรรมการทีม
หมอครอบครัว
สต.ทัพรั้ง /รพ.
รวม 32 คน
2.คณะกรรมการ
ทีมหมอครอบครัว
สต.ทัพรั้ง /รพ. 32
คน/คปสอ. ๒๙
คน รวม 61 คน
3.ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด
PCC 244 คน

10,000

10,000

-

-

โรงพยาบาล
พนมดงรัก
2,325

91,700

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
12.กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
1.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ 1.มีศูนย์ฟื้นฟู
1.มีศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ ต.ค.61-ก.ย.62
เข้าถึงบริการฟื้นฟูสะดวก
มากขึ้น
2.เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้แพทย์แผนไทย
แผนจีนในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน

ผู้สูงอายุและผู้
พิการในชุมชน 1
แห่ง

ในชุมชน ภายในปีงบประมาณ
2562
2.มีอุปกรณ์ฟื้นฟูที่มาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในศูนย์

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

13.โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และการดูแลแบบองค์รวม คปสอ.เบญจลักษ์
1.ประชุมพัฒนาระบบ PCC เพื่อเพิ่มช่องทางการ
1.เจ้าหน้าที่ สห 1.เปิดให้บริการคลินิกหมอ ต.ค.61-ก.ย.62
อาเภอเบญจลักษ์
เข้าถึงบริการสุขภาพ
วิชาชีพ รพ.30 ครอบครัว (PCC) ต้นแบบ 1
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย คน
แห่ง
2. เจ้าหน้าที่ รพ
สต. 12 คน 3.
อสม. 10 คน
รวม 52 คน

25,280 11,760

6,760

0

6,760 โรงพยาบาล

เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

14.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดาเนินงาน HHC
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- Paliative care
- การเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ
2.จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดาเนินงาน HHC

1. เพื่อให้บุคลากรมี
สมรรถนะการดูแลผู้ป่วยติด
เตียงในชุมชน
2.เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผู้ป่วยติดเตียงใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชน

1.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผน
2.ได้รับการจัดซื้อวัสดุทางการ
แพทย์ครบถ้วน

ต.ค.61-ก.ย.62

15.โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว (PCC) และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

140,000

35,000

35,000

35,000

35,000
โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
15.1 กิจกรรมศึกษาดูงานคลินิก
หมอครอบครัวและระบบบริการ
ปฐมภูมิ(PCC)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

1 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง บุคลากรได้รับการพัฒนา
โรงพยาบาลให้มีความรู้การ จานวน20 คน
ศักยภาพตามแผน
ดาเนินงานคลินิก PCC
2. เพื่อพัฒนางานระบบ PCC
โรงพยาบาลให้มีความรู้การ
ดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ

15.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 เพื่อให้บุคลากรมี
ในการดาเนินงาน Palliative สมรรถนะการดูแล
care
palliative case ใน
ชุมชน อย่างเป็นระบบ

เจ้าหน้าที่
บุคลากรได้รับการพัฒนา
เกี่ยวข้องจานวน ศักยภาพตามแผน
20คน

16.โครงการ “พาหมอไปหาคนไข้”
16.1จัดทีมแพทย์ลงพื้นที่เชิงรุก 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเสี่ยง CKD
เพื่อพบผู้ป่วยในชุมชน
ได้รับบริการเชิงรุกในชุมชน 250 คน

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน
ม.ค.-มี.ค 62

20,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
ม.ค.-มี.ค 62

10,000

1.ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้าหมาย ต.ค.61-ก.ย.62
ได้รับการบริการในชุมชน

10,000

ต.ค.61-ก.ย.62

10,000

17.โครงการชุมชนเสาไห้สุขภาพดีด้วยวิถี 7 ยุทธศาสตร์
17.1 การจัดทายุทธศาสตร์สุขภาพ 1.เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
ชุมชาเสาไห้
การดูแลสุขภาพให้เหมาะ
กับบริบท
2.เพื่อให้การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม
18.โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนตามรูปแบบ I-N-N (Individual-Node-Network)

20,000

10,000

2,500

2,500

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
2,500

2,500
โรงพยาบาล
เสาไห้

2,500

2,500

2,500

2,500

โรงพยาบาล
เสาไห้

รายละเอียดกิจกรรม
18.1 การประชุมพัฒนาเครือข่าย
บริการสุขภาพชุมชนตามรูปแบบ
I-N-N (Individual-NodeNetwork)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1.พัฒนาความรู้ ทักษะ ของ ประเด็น สุขภาพที่
เครือข่าย* ตามประเด็น
ต้องการพัฒนา
สุขภาพที่ต้องการพัฒนา
จานวน 1 ประเด็น
2.พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
มิ.ย.62
62
ดาเนินงาน

1.ร้อยละ 80 ของเครือข่าย* มี ต.ค.61-มิ.ย.62
ความรู้ ทักษะ ตามประเด็น
สุขภาพที่ต้องการพัฒนา
2.ร้อยละ 80 ของตัวแทน
เครือข่ายเข้าร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอน

80,000

20,000

60,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,022,385 387,875 344,170 199,090
-

91,250

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบกลไกรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
2) เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรและเครือข่ายให้มีความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และมีพันธะสัญญาร่วมด้านสืบสานพระราชดาริ
3) พัฒนาการจัดการโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลชุมชน/GREEN and CLEAN Hospital
1.โครงการ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Building Environment for Health)
ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
1.พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน GREEN 1.1เพื่อรักษามาตรฐาน
and CLEAN Hospital
GREEN and CLEAN
Hospitalระดับดีมาก

มาตรฐาน GREEN ผ่านมาตรฐาน GREEN
and CLEAN
and CLEAN Hospitalระดับดี
Hospitalระดับดี มาก
มาก

2.โรงครัวปลอดสารพิษ
2.1 เพิ่มผักปลอดสารพิษใน
เมนูอาหาร
2.2 ตรวจสอบมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล

1. เพื่อให้มีอาหารปลอด
โรงครัวใช้ผัก
สารพิษสาหรับผู้ป่วย
ปลอดสารพิษใน
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานด้าน เมนูอาหาร
สุขาภิบาลอาหาร

1.ใช้ผักปลอดสารพิษ
ร้อยละ 100
2.โรง
ครัวมีมาตรฐานด้านสุขาภิบาล

3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา :
Healing Environment
3.1โรงพยาบาล
รมณียสถานปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและบริเวณโรงพยาบาล

1.เพื่อให้โรงพยาบาลมี
1.จนท.
1.กลุ่มเป้าหมายมีความ
ความน่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม โรงพยาบาล
พึงพอใจในสถานที่โรงพยาบาล
และผู้รับบริการ
จานวน 1000 คน

2,100,000 2,100,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงพยาบา
ลวัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

-

โรงพยาบา
ลวัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

-

โรงพยาบา
ลวัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
3.2 ปรับรูปแบบการจัดเก้าอี้พัก
คอยผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้อานวยความ
สะดวกแก่ผู้มารับบริการ

เป้าหมาย/จานวน
1.ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

1. ผู้มารับบริการมีที่นั่งเพียงพอ
20,000

3.2 กิจกรรมรผักหน้าบ้านรั้วกินได้ 1.เพื่อให้โรงพยาบาลมี
1.จนท.
1.กลุ่มเป้าหมายมีความ
ความน่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม โรงพยาบาล
พึงพอใจในสถานที่โรงพยาบาล
และผู้รับบริการ
จานวน 1000 คน

4.สนับสนุนให้มีการดาเนินงาน
กิจกรรมตามมาตราฐาน รพ.ผ่าน
การประเมินGREEN&CLEAN
Hospitalระดับดีมาก

1.เพื่อให้รพ.และมีการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี
ภายใต้GREEN&CLEAN
Hospital
2.เพื่อขยายการพัฒนา
GREEN&CLEAN Hospital
สู่ชุมชน

1.โรงพยาบาล 1.รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต.ค.61-ก.ย.62
ชุมชน 1 แห่ง
GREEN&CLEAN Hospital
2.โรงพยาบาล ระดับดีมาก
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล

ไม่ใช้
งบประมาณ

100,000

20,000

-

-

-

-

-

25,000

25,000

25,000

-

โรงพยาบา
ลวัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

โรงพยาบา
ลวัดจันทร์
- เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
25,000 โรงพยาบา
ลห้วย
กระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

5.โครงการจัดทาพื้นที่พักผ่อน 1.เพื่อมีพื้นที่พักผ่อน
สำหรับสำหรับผู้ป่วย
และญำติเพื่อผ่อนคลำย
ควำมเครียดขณะรอตรวจ
2.โรงพยำบำลมีควำม
สะอำดเรียบร้อย
สวยงำมของพื้นที่
บริเวณสวนหย่อมหน้ำ
โรงพยำบำล

1.อัตราความพึงพอใจของ
1.สวนหย่อม
บริเวณสระน้า จนท.>80%
โรงพยาบาล
จานวน 1 แห่ง
2.ลานออก
กาลังกาย/สนาม
เด็กเล่น จานวน
1 แห่ง

6.โครงการโรงพยาบาล
ประหยัดพลังงาน

โรงพยาบาล
1.ค่าไฟฟ้าลดลง 5%
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา

1.เพื่อลดค่าไฟฟ้าใน รพ.
2.เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม
ในการประหยัดพลังงาน
3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
4.เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติจนเป็นนิสัยและ
เป็นแบบอย่างที่ดี

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
ต.ค.61-มี.ค.62 150,000 100,000 50,000
โรงพยาบา
ลห้วย
กระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

ต.ค.-ธ.ค.61

โรงพยาบา
ลห้วย
กระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

150,000

150,000

รายละเอียดกิจกรรม
7.โครงการขยะดีมีประโยชน์

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
50,000
50,000
1.เพื่อลดปริมาณขยะใน จนท. 110 คน มีการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างน้อย ต.ค.-ธ.ค.61
โรงพยาบา
1 แห่ง
โรงพยาบาล
ลห้วย
2.เพื่อสร้างวัฒนธรรม
กระเจา
องค์กรในการคัดแยกขยะ
เฉลิมพระ
3.เพื่อเพิ่มรายได้จาก
เกียรติ ๘๐
การขายขยะRecycle
พรรษา
4.ลดรายจ่ายในการซื้อ
น้ายาล้างห้องน้าน้ายาถู
พื้นและปุ๋ยในการเกษตร

8.โครงการกล่องข้าวน้อยร้อยรัก1.เพื่อลดปริมาณขยะ จนท.รพ.ทุกคน -ร้อยละของจนท.ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 50
จากถุงพลาสติก ขวดน้า
และกล่องโฟมใน รพ.
2.เพื่อหยุดการทาลาย
สิ่งแวดล้อม
3.เพื่อโรงพยาบาล
สะอาดและปลอดภัย

ต.ค.-ธ.ค.61

9. กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น การจัดทาแผนแม่บท/ดาเนินการภายใต้มาตรฐาน Green and Clean ของ 10 รพ.
1.โรงพยาบาลจัดทาแผนแม่บท
เพื่อให้มีแผนแม่บทรองรับ
รองรับการพัฒนาภูมิสถาปัตย์
การพัฒนาภูมิสถาปัตย์
2.พัฒนาโรงพยาบาลเพื่อรับการ เพื่อเป็นต้นแบบ
1แห่ง
โรงพยาบาลผ่านGreen and
ประเมินโรงพยาบาลด้าน Green โรงพยาบาลGreen and
Clean Hospitalขั้นดีมาก
and Clean Hospital
Clean Hospital
ม.ค.-ก.ย.62

โรงพยาบา
ลห้วย
กระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

1,500,000

500,000

500,000

500,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

3ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณบ่อ เพื่อเป็นต้นแบบด้าน
บาบัดน้าเสีย
สิ่งแวดล้อม
2 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา :
Healing Environment (P1)
10.โครงการไม่หลงแน่ๆ (เขาชะ
เมา)

11.โครงการทางเดินเพลินใจ

12.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลพนมดง
รัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เป้าหมาย/จานวน
1แห่ง

วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ 2
เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้ดี
เหมาะสม
1.มีป้ายอาคารสถานที่
ครบถ้วน ถูกต้อง2.
ผู้รับบริการเข้าถึงจุดรับ
บริการและเข้าถึงได้ง่าย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
350,000
350,000
โรงพยาบา
ลเขาชะเมา
ก.ค.-ก.ย.62

เป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

60,000

60,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

ก.ค.-ก.ย.63
ป้ายจานวน30แห่ง

1.เสริมสร้างพลังในการ
เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย
ทางานของเจ้าหน้าที่ โดย และญาติ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
สีสันบริเวณทางเดิน Cover
Way
1.เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งพัก
ผู้ป่วยและญาติมี 1.พื้นที่สาหรับพักผ่อนและเรียนรู้
สาหรับผู้รับบริการและให้ พืน้ ที่สาหรับพักผ่อน เพิ่มขึ้น > 500ตรม.
เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านสุข
2.ทาพิธีเปิดเส้นทางเดินศึกษา
ภาวะด้วยตนเอง
สมุนไพร ภายในเดือนธ.ค.2561
2.เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าใน
โรงพยาบาลและพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
สาหรับประชาชน

30,000

15,000

15,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

ม.ค.-มิ.ย.62
30,000

30,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

เม.ย.-มิ.ย.62

ต.ค.61-ก.ย.62 1,300,000

200,000

550,000

โรงพยาบา
350,000 200,000 ลพนมดงรัก

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

13.พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
Green and Clean Hospital

1.รักษามาตรฐาน
Green and Clean
Hospital ระดับ
ดีมาก

มาตรฐาน Green ผ่านมาตรฐาน
and Clean
Green and Clean Hospital
Hospital
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

14.จัดทาแผนแม่บท
การพัฒนาภูมิสถาปัตย์
และสิ่งแวดล้อม

1.จัดทาแผนแม่บทการ
พัฒนาภูมิ
สถาปัตย์
และสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลมีแผน มีแผนแม่บทด้านภูมิ สถาปัตย์
แม่บทด้านภูมิส และสิ่งแวดล้อมจานวน 1 แผน
ถาปัตย์และ
สิ่งแวดล้อม
จานวน 1 แผน

15.โครงการ
Happy NCD

จัดพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยโรค มีพื้นที่ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 80%
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
ตามมาตรฐาน
Healing
environment
จานวน 1 จุด

16.โครงการลานจอดรถ
คุณธรรม

จัดพื้นที่ให้ลานจอดรถให้
ผู้รับบริการ

มีพื้นที่จอดรถ
ผู้รับบริการมีความ
ให้บริการมาตรฐาน 80%
Healing
environment
จานวน 2 จุด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62 โรงพยาบา
ดาเนินงาน
70,000
30,000
40,000
ลพระ
ทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา
ม.ค.-มิ.ย.62
โรงพยาบา
10,000
10,000
ลพระ
ทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา
ม.ค.-มี.ค.62
10,000

10,000

ม.ค.-มี.ค.62

พึงพอใจ

10,000

ม.ค.-มี.ค.62

10000

โรงพยาบา
ลพระ
ทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา
โรงพยาบา
ลพระ
ทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
17.โครงการ 5 ส.
สวนสวย

วัตถุประสงค์
จัดพื้นที่ทางานและพื้นที่
สวนในโรงพยาบาล

เป้าหมาย/จานวน

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

มีพื้นที่ทางานและ ผู้รับบริการมีความ
พื้นที่สวนตาม
80%
ตามมาตรฐาน
Healing
environment

พึงพอใจ

10,000

10,000

โรงพยาบา
ลพระ
ทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

ม.ค.-มี.ค.62
18.โครงการอบรมฟื้นฟู 5ส.เพื่อสรรสร้างสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมดี
18.1.อบรมฟื้นฟู 5ส.เพื่อสรรสร้าง 1.เพื่อสร้างแนวคิดในการ 1. บุคลากร รพ.
สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล
ประยุกต์ใช้ 5ส. ในการ
จานวน 124 คน
สิ่งแวดล้อมดี
สร้างคุณภาพต่องานที่ทา

1.บุคลากรมีแนวคิดในการ
ประยุกต์ ใช้ 5ส. ในการสร้าง
คุณภาพต่องานที่ทา

18.2.รับตรวจประเมิน 5ส. ทุ
1.เพื่อสิ่งแวดล้อมดี น่าอยู่
หน่วยงานในโรงพยาบาล จานวน และน่าทางาน
4 ครั้ง ดังนี้

1.โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมดี น่า ต.ค.61, ม.ค.
อยู่ และน่าทางาน
62,มี.ค.62
พ.ค.62

1. บุคลากร รพ.
จานวน 30 คน

19.โครงการซ่อมแซมและบารุงรักษาส้วมตามมาตรฐาน HAS ปลดทุกข์สุขใจ

ต.ค.-ธ.ค.61

29,520

54,200

29,520
13,550

13,550

13,550

13,550

รายละเอียดกิจกรรม
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
โครงสร้างห้องน้า ตลอดจน
สุขภัณฑ์ห้องน้าที่เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งานใน
โรงพยาบาลให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน HAS คือ
สะอาด (Healthy) เพียงพอ
(Accessibility) ปลอดภัย
(Safety) รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้ห้องน้าที่
ถูกต้อง ให้กับประชาชนอัน
จะนาไปสู่การมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อซ่อมแซมและ
บารุงรักษาห้องน้า
อาคารผู้ป่วยนอก และ
อาคารส่งเสริมสุขภาพ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน HAS : สะอาด
(Healthy) เพียงพอ
(Accessibility)
ปลอดภัย (Safety)

เป้าหมาย/จานวน
1.ห้องน้าห้อง
ส้วมอาคาร
ผู้ป่วยนอก
2.ห้องน้าห้อง
ส้วมอาคาร
ส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด
1. มีห้องน้าห้องส้วม
ให้บริการแก่ประชาชนและ
บุคลากรภายในโรงพยาบาล
อย่างเพียงพอ สะอาด
ปลอดภัย
2. ห้องน้าห้องส้วมอาคาร
ผู้ป่วยนอก และอาคาร
ส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน HAS

20.ดาเนินงานตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
20.1 ขยายผลการดาเนินงาน
เพื่อขยายผลการดาเนินงาน 1 ชุมชน
ผ่าน GREEN and CLEAN
GREEN สู่ชุมชน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2 โรงเรียน
Hospital ระดับดีมาก
ภายใต้ GREEN สู่ชุมชน
20.2 การประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN
and CLEAN Hospital

เพื่อพัฒนาการจัดการ
โรงพยาบาลให้เป็นต้นแบบ
โรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมดี
ภายใต้ GREEN and
CLEAN Hospital

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

- ผ่านการ
ผ่าน GREEN and CLEAN
ประเมินระดับดี Hospital ระดับดีมาก
มาก
- เป็นโรงพยาบาล
ต้นแบบด้าน
สิ่งแวดล้อม

ม.ค.-มี.ค.62

200,000

200,000

ม.ค.-มี.ค.62

50,000

50,000

เม.ย.-ก.ย,62

20,000

โรงพยาบา
ลเบญจ
ลักษ์เฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา
โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา
10,000

10,000 โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

21.สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา(P1)
1. ปรับภูมิทัศน์แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

2.Big Cleaning Day จิตอาสาใน เพื่อความสามัคคี
วันสาคัญ ทาดีเพื่อพ่อ

22. การผลิตน้าสะอาด
N:Nutrition) เพื่อชุมชน

ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ 80

จานวน 5 ครั้ง

ต.ค.61-มี.ค.62

100,000

50,000

50,000

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า ต.ค.61-ก.ย.62
ร้อยละ 80 ต่อครั้ง

30,000

6,000

6,000

6,000

12,000 โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

300,000

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

500,000

200,000

23.โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
1.พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน GREEN เพื่อผ่านการประเมิน
ทุกหน่วยงาน
ผ่านมาตรฐาน GREEN
ม.ค.-มี.ค.62
and CLEAN Hospital
มาตรฐาน GREEN and
and CLEAN Hospitalระดับต้น
CLEAN

100,000

100,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

10,000

10,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80

1. เพื่อให้มีอาหารปลอด
ทุกหน่วยงาน
สารพิษสาหรับผู้ป่วย
2.เพื่อพัฒนามาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

มีโรงงานผลิตน้าดื่มตาม
มาตรฐานสาหรับผู้รับบริการ

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

ม.ค.-มิ.ย.62

2กิจกรรมเพิ่มผักปลอดสารพิษสู่
โรงครัวโรงพยาบาล

เพื่อผลิตน้าดื่มสะอาด
โรงผลิตน้าดื่ม
ปลอดภัยได้มาตรฐานแก่
พร้อมระบบการ
ผู้ป่วยผู้รับบริการและชุมชน ผลิตตามมาตฐาน

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

ใช้ผักปลอดสารพิษจากสวน
เศรษฐกิจ
ร้อยละ 50

ม.ค.-มี.ค.62

รายละเอียดกิจกรรม
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
บริเวณโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เจ้าหน้าที่ทุกคน
ภายในอาคารโรงพยาบาล
ตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
สีเขียว (Green and Clean
Hospital)
2.2 เพื่อให้บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ทุกๆคนใน
โรงพยาบาลมีส่วนร่วมใน
การดูแลต้นไม้ประดับ
ภายในอาคารโรงพยาบาล

4.โครงการพัฒนาระบบบาบัดน้าเสีย
1.พัฒนาระบบบาบัดน้าเสียใน
1. เพื่อพัฒนาระบบบาบัดน้า
โรงพยาบาล
เสียในโรงพยาบาล ให้มี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อรองรับการขยาย
โครงสร้างอาคารที่เพิ่มขึ้น
5.โครงการวัฒนธรรมบุญขยะ

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

3.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร้อย ต.ค.61-ก.ย.62
ละ 80 มีความพึงพอใจในอาคาร
และสถานที่ของโรงพยาบาล
3.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน
ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบต้นไม้ภายในอาคาร

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000 โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

1.ระบบบาบัดน้า 1. ผลการตรวจคุณภาพน้าทิ้งผ่าน ต.ค.61-ก.ย.62
เสียในโรงพยาบาล เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ100
มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อ
ขนาดโรงพยาบาล

1,000,000

250,000

250,000

250,000

250,000 โรงพยาบาล
เสาไห้

รายละเอียดกิจกรรม
5.1 จัดอบรมโครงการวัฒนธรรม
บุษขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1. เพื่อลดปริมาณขยะใน 1.เจ้าหน้าที่ทุกคน
โรงพยาบาล
2. สถานที่ใน
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรม
โรงพยาบาล
องค์กรในการคัดแยกขยะ
3. เพื่อเพิ่มรายได้จากการ
ขายขยะRe-cycle
4. ลดรายจ่ายในการซื้อ
น้ายาล้างห้องน้า น้ายาถูพื้น
และปุ๋ยในการเกษตร

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
1. เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถแยก
ขยะได้ถูกต้อง ร้อยละ90
2. จานวนเงินขายขยะรีไซเคิล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ต.ค.61-มิ.ย.62

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

71,000

50,000

8,214,720

3,084,070

-

21,000

2,114,550

1,920,550

โรงพยาบาล
เสาไห้

1,095,550

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care )
2)พัฒนาระบบการดูแลแบบมีส่วนร่วม (Peple Participation)
โครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจเพื่อสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
100,000
100,000
1.จัดมหกรรมการบริการ
เพื่อเตรียมชุมชนสู่การ ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลในอาเภอเขา ม.ค.-มี.ค. 62
โรงพยาบา
สุขภาพผู้สูงอายุเครือข่าย
ดูแลสุขภาพยามสูงวัย ในอาเภอเขาชะ ชะเมาเข้าร่วมกิจกรรม
ลเขาชะเมา
อาเภอเขาชะเมา
เมา 1,000 คน มากกว่าร้อยละ80
2.โครงการพัฒนาระบบสุขศาลาหมู่บ้าน และ สุขศาลาโรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
1.อบรมนักบริบาลสุขศาลา รุนที๓่ เพื่อพัฒนาความรู้
และ ฟื้นฟูนักบริบาลสุขศาลา รุ่น ความสามารถในการดูแล
ที่ 1- 2
รักษา และจ่ายยาสามัญ
ประจาบ้านเบื้องต้นได้
ถูกต้อง

1.นักบริบาลสุข 1.มีการเปิดให้บริการสุขศาลา
ศาลา รุ่นที1่
ตาบลละ 1 แห่ง
จานวน 39 คน 2.
นักบริบาลสุขศาลา
รุ่นที่2 จานวน 37
คน 3.นัก
บริบาลสุขศาลา
รุ่นที่3 จานวน 40
คน 4. ครูพี่เลี้ยง
จากโรงพยาบาล
จานวน 20 คน
รวม 136 คน

เม.ย.-มิ.ย.62

98,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 198,400

98,400

-

100,000

98,400

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

-

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
2) พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามบริบทของโรงพยาบาล
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
1. เพื่อให้บุคลากรได้เข้า
โรงพยาบาล
ร่วมประชุมงานพัฒนา
1. กิจกรรมการอบรมและพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรในโรงพยาบาลให้มีความรู้
เรื่องการพัฒนาคุณภาพ (HA)

บุคลากร รพ. 10
คน

บุคลากรได้เข้ารับการอบรมตาม
แผนที่วางไว้ง

ต.ค.-ธ.ค.61

2. กิจกรรมการรับการเยี่ยมสารวจ 1.เพื่อรับการเยี่ยมสารวจ ทุกทีมงานและทุก ร.พ ผ่านการประเมินบันไดขั้นที่
จาก สรพ. (Re - accreditation) จากหน่วยงาน สรพ.ในการ หน่วยงานใน ร.พ 3 ของ HA ในปี 2562จาก สรพ.
ประเมินบันไดขั้นที่ 3 ของ
(Re accreditation)
HA (Re-accreditation)
เม.ย.-มิ.ย.62
3. กิจกรรมบุคลากรมีการสร้าง
1. เพื่อให้บุคลากรและ
1. บุคลากรใน รพ. 1.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่
ผลงานพัฒนางานคุณภาพใน
หน่วยงานมีการรสร้าง
จานวน 156 คน โรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม
โรงพยาบาล
ผลงานพัฒนาคุณภาพใน
2. หน่วยงานใน 2.ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมี
โรงพยาบาล ได้แก่ เรื่องเล่า, โรงพยาบาลจานวน การส่งผลงาน CQI และ นวัตกรรม
CQI และนวัตกรรม
24 หน่วยงาน
ม.ค.-มี.ค.62

42,000

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

42,000

111,200

5,000

111,200

5,000

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

รายละเอียดกิจกรรม
4. กิจกรรมอบรมและส่งเสริม
บุคลากรในการทาวิจัยจากงาน
ประจา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1.เพื่อให้บุคลากรได้รับการ บุคลากรใน รพ.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ จานวน 30 คน
ทาวิจัยจากงานประจา
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีการ
สร้างผลงานวิจัยจากงาน
ประจา (R2R)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

1.บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการ ทาวิจัยจากงานประจา
2.บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการสามารถสร้าง
ผลงาน R2R อย่างน้อย 2 เรื่อง
ในปี 2562
ต.ค.-ธ.ค.61

5. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรของโรงพยาบาลเทพ
รัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา เพื่อรับการประเมิน Re
– Accreditation จากสถาบัน
รับรองพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) (Accreditation)

1. เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรในการรับการ
ประเมิน Re Accreditation จาก สรพ.
(Accreditation)

6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานในโรงพยาบาลให้มี
มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานของหน่วยบริการ
ได้แก่ QA, LA, RDU, ER คุณภาพ
และ NCD คุณภาพ

1. ให้หน่วยงานและทีมงาน
มีการพัฒนางานตาม
มาตรฐานชองหน่วยบริการ
และมาตรฐานวิชาชีพ

บุคลากรของ
โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุ
กูล เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา
จานวน 35 คน

73,050

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

73,050

1. บุคลากรเข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
โดยประเมินจากแบบทดสอบที่
กาหนดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ม.ค.-มี.ค.62

55,600

55,600

1. ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การพยาบาล (QA) ภายในปี
2562
2.
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(LA) ภายในปี 2562 - 2563
3. ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน
โรงพยาบาล ภายในปี 2562
ต.ค.-ธ.ค.61

95,920

95,920

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

รายละเอียดกิจกรรม
2.โครงการการจัดตั้งระบบ
โปรแกรมจองคิวและเรียกคิว
อัตโนมัติ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดระยะเวลารอคอย
2.เพื่อระบบคิวที่มีความ
ทันสมัย ง่ายต่อการ
ให้บริการ

เป้าหมาย/จานวน

1.ผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ
2.จุดให้บริการ
ผู้ป่วยนอก รพ.
เทพรัตนเวชชานุ
กูล ฯ
3.โครงการจัดหาอุปกรณ์สาหรับ 1.เพื่อลดระยะเวลารอคอย 1.ผู้รับบริการและผู้
การใช้งานโปรแกรม ระบบ
2.เพื่อระบบคิวที่มีความ
ให้บริการ
โปรแกรมจองคิว
ทันสมัย ง่ายต่อการ
2.จุดให้บริการ
ให้บริการ
ผู้ป่วยนอก รพ.
เทพรัตนเวชชานุ
กูล ฯ
4. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 1. เพื่อให้หน่วยงาน ทีมงาน 1. ผ่านการ Re (HA)
ในโรงพยาบาลมีการพัฒนา Accreditation
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จาก สรพ. ใน
2. เพื่อเป็นการประกัน
เดือนกันยายน
คุณภาพบริการของ
2562
โรงพยาบาล
2. บุคลากร รพ.
3. เพื่อให้บุคลากรได้เข้า
30 คน
ร่วมประชุมงานพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

1.มีการจัดตั้งระบบโปรแกรมจอง
คิวและเรียกคิวอัตโนมัติ
2.ระยะเวลารอคอยของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกลดลง

88,000

88,000
โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

ต.ค.-ธ.ค.61
1.มีการจัดตั้งระบบโปรแกรมจอง
คิวและเรียกคิวอัตโนมัติ
2.ระยะเวลารอคอยของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกลดลง

189,000

189,000
โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

ต.ค.-ธ.ค.62
1. ทุกหน่วยงานและทีมงานมี
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

20,000

ต.ค.61-มี.ค.62

10,000

10,000
โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

5. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โดยการสร้างผลงานพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)
นวัตกรรมและงานวิจัยจากงาน
ประจา (R2R)
-การประกวดนวัตกรรม
-การจัดเวทีเพื่อนาเสนอผลงาน
CQI นวัตกรรมและงานวิจัยจาก
งาน (R2R)

1. เพื่อให้หน่วยงานมีการ งานวิจัย 5 ชิ้นงาน
พัฒนางานโดยใช้ความรู้
( รพ./รพ.สต. ละ
CQI นวัตกรรมและงานวิจัย 1 วิจัย )
จากงานประจา (R2R)
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ดาเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ
3. เพื่อเผยแพร่ CQI
นวัตกรรมและงานวิจัยจาก
งานประจา (R2R) ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
และนอกหน่วยงาน

1. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ต.ค.61-ก.ย.62
ที่ให้หน่วยงานต่างๆนาไปใช้
ประโยชน์รู้การสร้างทีมงานและ
การทางานเป็นทีม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

50,000

6 การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อรับการประเมิน Re Accreditation จากสถาบัน
รับรองพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
(สรพ.) (Accreditation)

1. เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรในการรับการ
ประเมิน Re Accreditation จาก สรพ.
(Accreditation)

1. บุคลากรเข้ารับการอบรมมี
เม.ย.-มิ.ย.62
ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
โดยประเมินจากแบบทดสอบที่
กาหนดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

30,000

บุคลากรของ
โรงพยาบาล
วัดจันทร์เฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
จานวน 30 คน

12,500

12,500

12,500

12,500 โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

30,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
7. โครงการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานในโรงพยาบาลให้มี
มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานของหน่วยบริการ
ได้แก่ QA, LA, RDU, ER คุณภาพ
และ NCD คุณภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1. ให้หน่วยงานและทีมงาน
มีการพัฒนางานตาม
มาตรฐานชองหน่วยบริการ
และมาตรฐานวิชาชีพ

8.โครงการพัฒนาคุณภาพ
1. เพื่อกระตุ้นให้รพ.เกิด
โรงพยาบาลห้วย
โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระ แรงจูงใจในการพัฒนา
กระเจาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เกียรติ 80 พรรษา
2.เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณสุขของ รพก.
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
กระบวนการคุณภาพHA
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3.เพื่อให้ผู้รับบริการ
ปลอดภัยและพึงพอใจ
4.เพื่อให้บุคลากรมีความสุข
ในการทากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

1. ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ต.ค.61-มิ.ย.62
การพยาบาล (QA) ภายในปี
2562
2. ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(LA) ภายในปี 2562 - 2563
3. ผ่านการประเมินมาตรฐานการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน
โรงพยาบาล ภายในปี 2562

70,400

51,400

0

19,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

245,340

50,440

168,500

4,100

22,300 โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

9.มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 1.เพื่อฟื้นฟูความรู้แก่
(LA)
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับงานเทคนิค
การแพทย์
2.เพื่อตรวจติดตามงาน
คุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
1.1) กิจกรรมให้ความรู้และคัด
กรองสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง

เป้าหมาย/จานวน
1.จนท.รพ.ห้วย
กระเจา
2.จนท.รพสต.ทุก
แห่ง

1.เพื่อให้ความรู้และคัด
กรองจิตเวชในกลุ่มเสี่ยง
2. ร้อยละของผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต โรคจิต และโรค
ซึมเศร้า (โรคจิต>5,โรค
ซึมเศร้า>43)
กลุ่มเสี่ยงจานวน
150 คน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

1.อัตราความพึงพอใจของญาติ
และผู้ป่วย >80%
2.อัตราความพึงพอใจของแพทย์
>80%
3.อัตราความพึงพอใจของ
พยาบาล >80%
4.อัตราข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการทางห้องปฏิบัติการ <
2 เรื่อง / เดือน
5.อัตราข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน
ได้รับการตอบสนอง

กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และคัด
กรองจิตเวชไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต.ค.61-ก.ย.62

69,000

19,500

37,000

4,875

11,000

4,875

10,000

4,875

11,000 โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
4,875 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.2) กิจกรรมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มี 1.เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต
ปัญหาสุขภาพจิตใน
อาเภอกัลยาณิวัฒนา
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา
สุขภาพจิต ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
เสริมกาลังใจ
3.เพื่อลดอัตราฆ่าตัวตาย
4.เพื่อลดอัตราการส่งต่อ

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

1.เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา ม.ค.61-ก.ย.62
สุขภาพจิตใน
อาเภอกัลยาณิวัฒนา
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา
สุขภาพจิต ได้รับการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและเสริมกาลังใจ
3.เพื่อลดอัตราฆ่าตัวตาย
4.เพื่อลดอัตราการส่งต่อ

11,520

-

5,760

-

5,760 โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

237,000

59,250

59,250

59,250

59,250 โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

50,000

12,500

12,500

12,500

12,500 โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

2. พัฒนาระบบสุขภาพผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
(CKD+CVD+ตา/เท้า)

ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงได้รับการคัดกรอง
ภาวะไตวายและระบบหลอด
เลือด

ผู้ป่วยโรคความดัน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (542) ต.ค.61-ก.ย.62
โลหิตสูง (542) ,
,ผู้ป่วยเบาหวาน (153) รวม 695
ผู้ป่วยเบาหวาน
คน
(153) รวม 695 คน

3. การผ่าตัดผู้ป่วยในพื้นที่โดยทีม
แพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวช
ชานุกูล ประกอบด้วย ศัลยกรรม
ทั่วไป ศัลยกรรมออร์โธปิดิก
ศัลยกรรมด้านระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ศัลยกรรมด้านจักษุ และ
อื่นๆ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
และอาเภอใกล้เคียงที่มี
ปัญหาด้านศัลยกรรม ได้รับ
การรักษษและการผ่าตัด
อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและปลอดภัย

1. ประชาชนใน 1. ผู้ป่วยได้รับบริการการักษา
พื้นที่อาเภอ
ด้านศัลยกรรมปีละ 4 ครั้ง ตาม
กัลยาณิวัฒนาและ แผนทีว่ างไว้
อาเภอใกล้เคียง

ต.ค.61-ก.ย.63

รายละเอียดกิจกรรม
4. พัฒนาระบบบริการ
บาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ติดตามผู้บาบัดยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

1.ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการ ผู้เข้ารับการบาบัด ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง
บาบัดรักษาและหยุดเสพ ยาเสพติด
3 เดือน หลังจาหน่ายจากการ
ได้รับการติดตาม ร้อยละ จานวน 10 คน
รักษาร้อยละ 80
100
2.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติด(บสต)

5.พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค 1.เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย ข้อเข่าเสื่อม
2.เพื่อให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
ได้รับการรักษาด้วย
การแพทย์แผนไทย

1.ผู้ที่มี อายุ 45 ปี
ขึ้นไปในเขต
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล 150
คน
2.ผู้ป่วยข้อเข่า
เสื่อมได้รับการ
รักษาด้วย
การแพทย์แผนไทย
100%

1.ผู้ที่มี อายุ 45 ปีขึ้นไปในเขต ม.ค.-มี.ค. 62
รับผิดชอบได้รับการคัดกรอง
100%
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 80%
3. ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ได้รับการ
รักษาด้วยการพอกยา 100 %

จานวนเงิน
รอการ
จัดสรรค
จากสสจ.
ก่อน

52,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

52,000

โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

6.พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค 1.เพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้ โรงพยาบาลห้วย
ทางตา
มีความรู้โรคทางตาและ
กระเจา
สามารถใช้กล้อง Fundus
Camera ได้
2.เพื่อจัดตั้งคลินิกตา
3.เพื่อให้ผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางตา
ได้รับการรักษา และส่งต่อ
ตามมาตรฐาน

รพ.เปิดให้บริการคลินิกตา ทุก 2
เดือน

24,400

10,000

7,200

7,200 โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

7.พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค 1.เพิ่มศักยภาพทีมบุคลากร โรงพยาบาลห้วย
ทางผิวหนัง
ให้มีความ รู้โรคทางผิวหนัง กระเจา
2.เพื่อจัดตั้งคลินิกโรคผิวหนัง
3.ผู้ป่วยโรคผิวหนังได้เข้าถึง
บริการตามมาตรฐาน

รพ.เปิดให้บริการคลินิกผิวหนัง
รทุก 3 เดือน

42,000

30,000

6,000

6,000 โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

8.เตรียมความพร้อมสู่การ
Accreditation HA
8.1)ประชุมเพื่อทบทวนตนเอง
8.2)ทากิจกรรมทบทวน
8.3)สารวจภายในทุกหน่วยงาน
8.4)ซ้อมรับการประเมิน
9.พัฒนางานคุณภาพสู่มาตรฐาน
ใหม่ HA
1)ส่งเจ้าหน้าที่อบรมมาตรฐานใหม่
2)ประชุมชี้แจงมาตรฐานใหม่

ผ่านการ accreditation HA
ภายในปี 2562

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ ทุกหน่วยงานมี
Accreditation เพื่อให้เกิด การปฏิบัติตาม
คุณภาพและความปลอดภัย มาตรฐาน HA
ในการให้บริการ

ต.ค.-ธ.ค.61
เพื่อพัฒนาระบบงานตาม
มาตรฐานใหม่ HA สาหรับ
รองรับการประเมินในครั้ง
ต่อไป

20,000

20,000

-

-

-

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

ทุกหน่วยงาน

10.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ม.ค.62-ก.ย.62

30,000

-

10,000

10,000

โรงพยาบาล
10,000 พนมดงรัก

รายละเอียดกิจกรรม
10.1 ประชุมฟื้นฟูวิชาการงาน
พัฒนาคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ บุคลากร รพ.พระ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการ
การพัฒนาคุณภาพ
ทองคาเฉลิมพระ พัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
เกียรติ 80 พรรษา กว่าร้อยละ 80
รวม 156 คน

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
ม.ค.-มี.ค. 62

19,120

19,120

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

36,600

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

10.2 การเยี่ยมกระตุ้นการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
คุณภาพด้วยผู้เยี่ยมสารวจ
ความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล
10.3 การเยี่ยมกระตุ้นการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
คุณภาพด้วยทีม HACC นครชัย ความเข้าใจ
บุรินทร์
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล

บุคลากร รพ.พระ ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการ
ทองคาเฉลิมพระ รับรองครั้งที่ 2
เกียรติ 80 พรรษา (Re-accreditation 2)
รวม 156 คน

ม.ค.-มี.ค. 62

36,600

บุคลากร รพ.พระ ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการ
ทองคาเฉลิมพระ รับรองครั้งที่ 2
เกียรติ 80 พรรษา (Re-accreditation2)
รวม 156 คน

เม.ย.-มิ.ย.62

26,130

10.4 การประกวดผลงานพัฒนา 1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
คุณภาพ ครั้งที่ 9 (มหกรรม CQI) เรียนรู้ร่วมกันในแต่ละกลุ่ม
งาน/งาน และทีมคร่อมสาย
งาน
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บุคลากร รพ.พระ 1.มีการนาเสนอ CQI ทุกกลุ่มงาน
ทองคาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา,
สสอ.และ รพ.สต.
รวม 166 คน

ก.ค.-ก.ย.62

32,900

11 การพัฒนาคุณภาพสาหรับโรงพยาบาลที่เข้าสู่การรับรองตามมาตรฐาน HA

26,130

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
32,900 โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
กาหนดตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล
ระบบงานที่สาคัญ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริการด้าน
สาธารณสุขของโรงพยาบาล
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
กระบวนการคุณภาพ
มาตรฐาน HA อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

- จัดประชุมติดตามกากับผลการ เพื่อพัฒนาระบบบริการด้าน
ดาเนินงานตามแผนและติดตาม สาธารณสุขของโรงพยาบาล
ตัวชี้วัดทุก 3 เดือน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
กระบวนการคุณภาพ
มาตรฐาน HA อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
- จัดเวทีการนาเสนอผลการ
ทบทวน 12 กิจกรรม ระดับ
หน่วยงาน ทุก 2 เดือน

12.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
คุณภาพตามมาตรฐาน HA
- อบรมเชิงปฏิบัติการตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4

เพื่อพัฒนาระบบบริการด้าน
สาธารณสุขของโรงพยาบาล
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
กระบวนการคุณภาพ
มาตรฐาน HA อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

มีแผนยุทธศาสตร์ระดับ รพ.

8,500

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษา

8,500

8,500

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
8,500 ๘๐ พรรษา

17,000

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
17,000 ๘๐ พรรษา

50 คน
ต.ค.-61

8,500

ติดตามแผนและตัวชี้วัด ทุก 3
เดือน
50 คน
ต.ค.61-ก.ย.62

34,000

8,500

นาเสนอการทบทวน 12 กิจกรรม
ทุก 2 เดือน
50 คน
ม.ค.-ก.ย.62

170 คน

51,000

17,000

- ผ่าน HA ขั้น 3 หรือสูงกว่า
- LAB ผ่าน LA มาตรฐาน
ต.ค.-ธ.ค.61

37,300

37,300

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
- อบรมเชิงปฏิบัติการใน
ระบบงานสาคัญ (RM,PCT,HRD)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คุณภาพทุกระดับสู่องค์กร
คุณภาพ

เป้าหมาย/จานวน

50 คน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

- ผ่าน HA ขั้น 3 หรือสูงกว่า
- LAB ผ่าน LA มาตรฐาน
ม.ค.-มี.ค.62

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพงานประจาสู่งานวิจัย (R2R)

50 คน

13.สู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วย NCD
การค้นหา คัดกรองและผ่าตัดต้อ เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม 100 คน
กระจกเชิงรุก
พระเกียรติ ๘๐ พรรษามี
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านบริการ
14.สู่ความเป็นเลิศด้านระบบบริการ
พัฒนาระบบบริการโดยใช้ Smart เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
Hospital
เข้าถึงระบบบริการ
- ระบบ คิว
- Peperless

15.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

- ผลงานวิชาการประเภท R2R
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
- มีผลงานวิชาการได้รับคัดเลือก
นาเสนอระดับเขต
ม.ค.-ก.ย.62
ผู้ป่วยต้อกระจกมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
ระบบ Smart Hospital ร้อยละ
80
-ระยะเวลารอคอย น้อยกว่า 180
นาที
- ลดมูลค่าการใช้กระดาษ ลง
มากกว่า 10 % ต่อปี

ต.ค.61-ก.ย.62

38,100

84,400

200,000

50,000

1,200,000 1,200,000

38,100

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
๘๐ พรรษา

28,133

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
28,134 ๘๐ พรรษา

50,000

28,133

50,000

โรงพยาบาล
50,000 ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

15.1 กิจกรรมการรับการเยี่ยม
1.เพื่อรับการเยี่ยมสารวจ ทุกหน่วยงานใน
สารวจจาก สรพ. ประเมิน HA ขั้น จากหน่วยงาน สรพ.ในการ ร.พ
ที่ 1
ประเมิน HA ขั้นที่ 1

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

ร.พ ผ่านการประเมินบันไดขั้นที่
1 ของ HA ในปี 2562จาก สรพ.

ต.ค.-ธ.ค.61
15.2 พัฒนาคุณภาพงานเทคนิค
การแพทย์

1.เพื่อให้ผ่านมาตรฐานทาง ฝ่ายเทคนิค
ห้องปฎิบัติการเทคนิค
การแพทย์
การแพทย์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ทุกหน่วยงานใน
ร.พ

20,000

20,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

50,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
50,000 พรรษา

ได้อบรม ประฃุม ตามแผนที่วางไว้

ต.ค.61-ก.ย.62
16.โครงการพัฒนาคลินิกโรคผิวหนัง (Skin Clinic)

50,000

ผ่านมาตรฐานทางห้องปฎิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ LA

ม.ค.-มี.ค.62
15.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านคุณภาพตามมาตรฐาน

50,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

200,000

50,000

50,000

รายละเอียดกิจกรรม
1.จัดตั้งคลินิกโรคผิวหนัง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคผิวหนังได้
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่า
เท่าเทียมกัน
2. ให้การดูแลผู้ป่วยโรค
ผิวหนังแบบองค์รวมและให้
การติดตามรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ให้ผู้ป่วยโรคผิวหนังและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับคาแนะนา
ในการดูแลสุขภาพผิวหนัง
และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

เป้าหมาย/จานวน
ผู้ป่วยโรคผิวหนัง
ทั้งในกลุ่มเสี่ยง ,
กลุ่มป่วยที่เข้ารับ
บริการในคลินิก

ระยะเวลาใน
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
งบประมาณ
การ
ต.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มี
.
ค.
เม.ย.-มิ
.
ย.
ก.ค.-ก.ย.
(บาท)
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคผิวหนัง ต.ค.61-ก.ย.62
รายใหม่ที่เข้ารับบริการทั้งกลุ่ม
ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิมในแต่ละปี
2. ร้อยละ80 ผู้ป่วย/เสี่ยงปฏิบัติ
ตัวและมีความรู้ในการเลือกใช้
สมุนไพรได้ถูกต้องเหมาะสม
3. ร้อยละ100ผู้ป่วยที่ไม่ก้าวหน้า
ในการรักษาได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
4.จานวนวิจัย/R2R 1เรื่อง/ปี

200,000
17. โครงการ Re accreditation 1.เพื่อให้โรงพยาบาลผ่าน
ครั้งที่ 5 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิม การรับรองคุณภาพ HA
พระเกียรติ 80 พรรษา

1 แห่ง

18. โครงการต่ออายุการตรวจทาง 1.เพื่อให้โรงพยาบาลผ่าน
ห้องปฏิบัติการ (lA)
การรับรองคุณภาพ LA

1 แห่ง

19. โครงเการประเมินมาตรฐาน
บริการสุขภาพ

รพ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
HA ขั้น 3

150,000

1.เพื่อให้โรงพยาบาลผ่าน 1 แห่ง
การประเมินมาตรฐานระดับ3

108,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

12,500

8,500

โรงพยาบาล
เสาไห้

32,250
517,138

โรงพยาบาล
32,250 เสาไห้
380,169

พ.ค.-62
21,000

รพ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
บริการสุขภาพ ขั้น 3

10,000

ม.ค.-62
108,000

รพ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน LA

30,000

โรงพยาบาล
10,000 เสาไห้

ต.ค.61-ก.ย.62

129,000
32,250
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,126,980 2,332,485

-

32,250
897,188

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
2)
นาสู่ค่ความเป็
วามเป็นนเลิเลิศศเฉพาะด้
เฉพาะด้าานตามบริ
นตามบริบบทของโรงพยาบาล
ทของโรงพยาบาล
2)พัพัฒฒนาสู
โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ระยะเวลา
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
ในการ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
(บาท)
กิจกรรมที่ 1 จัดทาแผนพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยม
สารวจจากทีมเครือข่าย

ทีมนาพัฒนา
คุณภาพ จานวน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 20 คน

แผนพัฒนาคุณภาพจาก
ข้อเสนอแนะ จานวน 1 แผน

กิจกรรมที่ 2 ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้
โดยกระบวนการตรวจติดตาม
ภายใน

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของระบบงาน ทีมนาพัฒนา
ต่างๆ และภาพรวมการดูแล คุณภาพ จานวน
ผู้ป่วย
20 คน

ธ.ค.61, ก.พ.
62 พ.ค.62
การเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ประเมินผล มากกว่า ร้อยละ 80 ส.ค.62

กิจกรรมที 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ
ทีมนาพัฒนา
ในมหกรรมคุณภาพระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณภาพ จานวน 5 การเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกด
(HA Forum)
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ คน
เปลี่ยนเรียนรู้ มากกว่า ร้อยละ 80
กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพสู่
การปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 4.1 ภาพรวม
ขององค์กร และการบริหารงาน
องค์กร

เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทีมนาพัฒนา
ทางานในส่วนการนาองค์กร คุณภาพ จานวน
20 คน

ธ.ค.-61

มี.ค.-62

การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
ละ 80

3,000

12,000

25,000

3,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

3,000

โรงพยาบา
3,000 ลเขาชะเมา

3,000

25,000

3,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

-

ธ.ค.-61

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4.2 ระบบ
บริหารงานความเสี่ยง ความ
ปลอดภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินงาน

เจ้าหน้าที่
การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
โรงพยาบาลฯ และ ละ 80
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ จานวน
150 คน

ม.ค.-62

ทีมนาพัฒนา
คุณภาพ จานวน
20 คน

การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
ละ 80

ก.พ.-62

กิจกรรมที่ 4.4 การบริหาร เพื่อพัฒนาการดูแล
ทีมนาพัฒนา
จัดการเครื่องมือแพทย์เพื่อความ เครื่องมือแพทย์ที่มี
คุณภาพ จานวน
ปลอดภัย
ความสาคัญต่อการดูแลผู้ป่วย 20 คน

การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
ละ 80

ก.พ.-62

เจ้าหน้าที่
การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
โรงพยาบาลฯ และ ละ 80
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ จานวน
150 คน

มี.ค.-62

ทีมนาพัฒนา
คุณภาพ จานวน
20 คน

การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
ละ 80

เม.ย.-62

กิจกรรมที่ 4.7 การทางาน เพื่อพัฒนาระบบการทางาน ทีมนาพัฒนา
กับชุมชน
กับชุมชน
คุณภาพ จานวน
20 คน

การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
ละ 80

พ.ค.-62

กิจกรรมที่ 4.8กระบวนการ เพื่อพัฒนากระบวนการดูแล ทีมนาพัฒนา
ดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วย
คุณภาพ จานวน
50 คน

การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
ละ 80

พ.ค.-62

กิจกรรมที่ 4.3 สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ในการดูแลผู้ป่วย
เอื้อต่อการเยียวยา

กิจกรรมที่ 4.5 การป้องกัน เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้า
และควบคุมการติดเชื้อ
ระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

กิจกรรมที่ 4.6 การเฝ้าระวัง เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้า
โรคและภัยสุขภาพ
ระวังโรคและภัยสุขภาพ

งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
(บาท)
22,500

22,500

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา
3,000

3,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา
3,000

3,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา
27,500

27,500

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา
3,000

3,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา
3,000

3,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา
3,000

3,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 7 การเตรียมความ
เพื่อรับรองคุณภาพตาม
พร้อมสาหรับการเยี่ยมสารวจจาก มาตรฐานโรงพยาบาลและ
องค์กรภายนอก
บริการสุขภาพ

เป้าหมาย/จานวน
ทีมนาพัฒนา
คุณภาพ จานวน
50 คน

ตัวชี้วัด
ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
(Accreditation)

ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินงาน
ก.ค.-62

8.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องผู้ป่วยเด็กเล็ก (หอผู้ป่วยในสามัญ)
ซ่อมแซมห้องผู้ป่วยเด็กเล็ก (หอ 1.เพื่อให้บริการห้องผู้ป่วย ห้องผู้ป่วยเด็กเล็ก มีเตียงสามัญสาหรับผู้ป่วยเด็กเล็ก ม.ค.-มิ.ย.62
ผู้ป่วยในสามัญ) จานวน 6 เตียง เล็กตามบริบทท้องถิ่น (อู่ สามัญ จานวน 6 (อู่นอน) ให้บริการตามบริบท
นอน)
เตียง
ท้องถิ่น
2. เพื่อจัดโซนห้องผู้ป่วย
สาหรับเด็กเล็ก ตาม
มาตรฐาน

9.โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกผิวหนัง (Skin)
1.ประชุมพัฒนาระบบบริการคลิน1.ิกเพื
ผิว่อหนั
ขยายและเพิ
ง เดือนละ่ม1 ครั้ง1. แพทย์ 1 คน 1. เปิดให้บริการคลินิก
ต.ค.61-ก.ย.62
ช่องทางการเข้าถึง
2. พยาบาลที่ ผิวหนัง ปีงบประ มาณ 2562
บริการรักษาโรคผิวหนัง ผ่านอบรม
ไกล้บ้าน
ผิวหนัง 1 คน
3. นักเทค
การแพทย์1 คน
4. สหวิชาชีพ
10 คน
รวม 13 คน
10.โครงการการดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์บูรณาการ ( Integrated Medicine)

งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
(บาท)
113,000

113,000

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา
400,000

20,280

400,000

5,070

5,070

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

5,070

5,070 โรงพยาบา
ลเบญจ
ลักษ์เฉลิม
พระเกียรติ
๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

10.1.จัดให้มีการตรวจผู้ป่วย
OPD ด้วยการแพทย์บูรณา
การในโรงพยาบาล

1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยการแพทย์
บูรณาการ
2.เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อนและ
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3.มีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย (CPG) ด้วย
การแพทย์ บูรณาการ

1. มีระบบ
บริการ OPD
คู่ขนานด้วย
การแพทย์
บูรณาการใน
โรงพยาบาล

10.2.การพัฒนาความรู้
การแพทย์บูรณาการให้ได้
มาตรฐาน

1.เพื่อพัฒนาความรู้
ให้กับทีมสหสาขาวิชาชีพ
2.ผู้ป่วยได้รับการดูแล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.ทีมสหสาขา 1.มีการจัดการความรู้
วิชาชีพที่
การแพทย์บูรณาการเดือนละ
เกี่ยวข้องในการ 1 ครัง้
ดูแลผู้ป่วย

10.3.สร้างภาคีเครือข่าย
1.เพื่อเป็นการให้ชุมชน 1.เจ้าหน้าที่
การแพทย์บูรณาการลงสู่ชุมชน เข้าถึงการแพทย์บูรณา สาธารณสุขใน
การ
อาเภอเสาไห้
จานวน 13 แห่ง
2.อสม.ในอาเภอ
เสาไห้
3.องค์กร
ท้องถิ่น/ผู้นา
ชุมชน
11.โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม

ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินงาน

มี CPG การดูแลโรคเฉียบ
พลันและโรคเรื้อรังด้วย
การแพทย์บูรณาการ 5 โรค
ได้แก่
-เบาหวาน
-ความดันโลหิตสูง
-หลอดเลือดสมอง
-หัวใจ
-ข้อเข่าเสื่อม

1.ร้อยละ 80 ของ
ก.ค.-ก.ย.62
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้าน
การแพทย์บูรณาการ
2.จัด Integrated medicine
Forum ๑ ครั้ง
3.ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้
การแพทย์บูรณาการเดือนละ
1 ครั้ง

งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
(บาท)
โรงพยาบา
ลเสาไห้

โรงพยาบา
ลเสาไห้

10,000

10,000 โรงพยาบา
ลเสาไห้

ระยะเวลา
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
ในการ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
(บาท)
การดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเป็น ผู้สูงอายุที่มี
ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเป็นโรค ต.ค.61-มิ.ย.62 78,000 15,000 60,000
3,000
โรงพยาบา
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและ
โรคข้อเข่าเสื่อมและ
แนวโน้มเป็น
ข้อเข่าเสื่อมและผู้สูงอายุที่อยู่
ลเสาไห้
ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรค ผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่ม
โรคข้อเข่าเสื่อม ในกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม
ข้อเข่าเสื่อมแบบแพทย์บูรณา เสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม
และผู้สูงอายุที่ ได้รับการด้านการแพทย์
การ
ได้รับการด้านการแพทย์ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง แบบบูรณาการร้อยละ๘๐
แบบบูรณาการ
โรคข้อเข่าเสื่อม
ได้รับการรักษา
แบบบูรณาการ
ร้อยละ10
12.โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมในโรงพยาบาลและชุมชนแบบไร้รอยต่อ

ระยะเวลา
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
ในการ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
(บาท)
การพัฒนาระบบการดูแล
1.พัฒนาระบบบริการ ผู้ป่วยโรคหลอด ร้อยละของผู้ป่วยที่มาฟื้นฟูมี ต.ค.61-ก.ย.62 50,000 20,000 10,000 10,000 10,000 โรงพยาบา
ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมใน ฟื้นฟูสมรรถภาพ
เลือดสมอง
ภาวะทุพพลภาพลดลง/คงที่
ลเสาไห้
โรงพยาบาลและชุมชนแบบไร้ 2.เพิ่มคุณภาพชีวิตลด บาดเจ็บกระดูก ≥50%
รอยต่อ
ความพิการถาวร
ไขสันหลังและ - ร้อยละของการเกิด
3.เพิ่มศักยภาพของทีม สมองได้รับ
ภาวะแทรกซ้อนในระบบ
ในโรงพยาบาล/ชุมชน กระทบกระเทือน ต่างๆ ≤1%
พ้นภาวะวิกฤต - จานวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล/ชุมชน 10
และ ชุมชน
หมวด200ชิ้น
- อุบัติการณ์การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเมื่ออยู่ชุมชน
เป็น 0
- มีคลังอุปกรณ์ใน
โรงพยาบาลเพื่อชุมชน 1 แห่ง
- บุคลากรใน Hope team
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ
100%
- จานวนนักกิจกรรมบาบัด 1
ท่าน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

776,280

46,070

559,070

30,070

141,070

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
2)
นาสู่ค่ความเป็
วามเป็นนเลิเลิศศเฉพาะด้
เฉพาะด้าานตามบริ
นตามบริบบทของโรงพยาบาล
ทของโรงพยาบาล
2)พัพัฒฒนาสู
โครงการพัฒนาสู่การเป็นเลิศด้านบริการ (Service Excellence)
ระยะเวลาใน
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
(บาท)
1 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ
1.ศึกษาดูงานการดาเนินงาน
เพื่อเตรียมการให้บริการ
10คน
คลินิกผู้สูงอายุตามมาตรฐาน
โรงพยาบา
ตค-ธค. 61
คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกผู้สูงอายุตามมาตรฐาน
ลเขาชะเมา
3,000
3,000
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาหรับ เพื่อเตรียมการให้บริการ
2คน
การดูแลผู้สูงอายุ
คลินิกผู้สูงอายุตามมาตรฐาน

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเฉพาะทางการดูแล
ผู้สูงอายุ

โรงพยาบา
ลเขาชะเมา

ตค-ธค. 61
100,000

100,000

2.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสู่การเป็นเลิศด้านบริการ
2.1.พัฒนาระบบการให้บริการ
ด้วยการแพทย์ผสมผสานในใน
ผู้ป่วยนอก
1)จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
2)ปรับพื้นที่การให้บริการ
3)ปรับระบบงานใหม่
2.2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
จั1)ผ่
กษุาตัดต้อกระจก
2)วัดสายตาประกอบแว่น
2.3.เปิดศูนย์ล้างไตทางหน้าท้อง
1)ส่งพยาบาลเข้าอบรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการด้านการแพทย์
ทางเลือกและส่งเสริมการ
เข้าถึงของผู้มารับบริการ

งานผู้ป่วยนอกงาน อัตราการรับบริการด้าน
แพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกเพิ่ม > 10%
และแพทย์ทางเลือก

ม.ค.-มี.ค.62
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการ
ผู้พิการด้านการ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต้อกระจก
ให้บริการของผู้ป่วยที่มี
มองเห็นสาเหตุ
>99 ราย
ปัญหาด้านจักษุ ลดการส่งต่อ จากต้อกระจกผู้ที่
มีสายตาผิดปกติ
เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ต้อง ผู้ป่วยที่ล้างไตทาง ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องมาใช้
ล้างไตทางหน้าท้องได้อย่าง หน้าท้องในอาเภอ บริการที่ศูนย์ฯ>90%
มีประสิทธิภาพ
พนมดงรัก

ต.ค.61-ก.ย.62

300,000

200,000

200,000

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

300,000

50,000

50,000

50,000

โรงพยาบาล
50,000 พนมดงรัก
โรงพยาบาล
พนมดงรัก

รายละเอียดกิจกรรม
2)ปรับพื้นที่การให้บริการ
2.4.พัฒนาไปสู่การเป็น smart
hospital
1)ปรับปรุงระบบ IT
2)ทาระบบคิวออนไลน์
3)ซื้อระบบ HosOffices
4)ระบบไม้กั้นรถยนต์
5)ระบบสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าออก
งาน

เพื่อให้บวัริตกถุารผู
้ป่วยที่ต้อง
ประสงค์
ล้างไตทางหน้าท้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผู้ปา่วหมาย/จ
ยที่ล้างไตทาง
เป้
านวน ผู้ป่วยล้างไตทางหน้
ตัวชี้วาัดท้องมาใช้
หน้าท้องในอาเภอ บริการที่ศูนย์ฯ>90%
พนมดงรัก

1.เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ให้มีคุณภาพมากขึ้น เพิ่มการ
เข้าถึง มีความคล่องตัว ลด
ระยะเวลารอคอย
ผู้รับบริการพึงพอใจ
2.เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
ที่สิ้นเปลืองของโรงพยาบาล

ผู้ป่วย OPD และ
กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาใน
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
(บาท)
โรงพยาบาล
200,000

100,000

พนมดงรัก

มีการใช้งานระบบ Que
online/App DM
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบ smart hospital > 90%
ลดการใช้กระดาษ มูลค่าการจัดซื้อกระดาษลดลง >
ในระบบสารบรรณ 10%
ต.ค.61-ก.ย.62

2.5.ควบคุมกากับงาน service
เพื่อให้งาน service ผ่าน
plan ให้ได้ตามแนวทางของ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เขต
จังหวัด 1)ประชุมเพื่อมอบนโยบาย และจังหวัด
2)กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
3)ติดตามประเมินผลในที่ประชุม
กรรมการบริหารทุกเดือน

100,000

คณะกรรมการ
service plan ทุก
สาขา

300,000
20,000

100,000
5,000

100,000
5,000

100,000
5,000

โรงพยาบาล
พนมดงรัก
5,000 โรงพยาบา

ลพนมดงรัก

3.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

3.1 พัฒนาระบบบริการคลินิก
โรคผิวหนัง

เพื่อขยายขีด
ความสามารถและสะดวก
ต่อการเข้าถึงบริการ ใน
การรับบริการเฉพาะ
ทางด้านโรคผิวหนัง

- แพทย์ 1 คน มีการให้บริการ 1 ครั้ง/เดือน
- พยาบาลวิชาชีพ
ที่ผา่ นการอบรม
โรคผิวหนัง 1 คน
- นักเทคนิค
การแพทย์ 1 คน
- สหวิชาชีพ 5 คน

9,600

2,400

2,400

2,400

2,400 โรงพยาบา

ลพระ
ทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา
ต.ค.61-ก.ย.62

รายละเอียดกิจกรรม
3.2 พัฒนาระบบบริการคลินิก
ต้อกระจก

ระยะเวลาใน
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
(บาท)
29,250
9,750
9,750
9,750 โรงพยาบา
เพื่อขยายขีด
-ทีมผ่าตัดต้อ
มีการให้บริการ 1 ครั้ง/3 เดือน
ความสามารถและสะดวก กระจก จานวน
ลพระ
ต่อการเข้าถึงบริการ ใน 10 คน
ทองคา
การรับบริการเฉพาะทาง - เจ้าหน้าที่
เฉลิมพระ
โรคต้อกระจก
โรงพยาบาลพระ
เกียรติ ๘๐
ทองคาเฉลิมพระ
พรรษา
เกียรติ 80
พรรษา จานวน
15 คน

ม.ค.-ก.ย.62

4.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
4.1 สู่ความเป็นเลิศด้านการดูแล เพื่อค้นหา คัดกรองและ
100 คน
ผู้ป่วยต้อกระจกมีคุณภาพชีวิตที่
ผู้ป่วย NCD
ผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก
ดีขึ้น
ต.ค.61.-ก.ย.62
4.2 สู่ความเป็นเลิศด้านระบบ
บริการ
- ระบบ คิว
- Peperless

พัฒนาระบบบริการโดยใช้
Smart Hospital เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
ระบบบริการ

200,000

50,000

50,000

50,000

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
50,000 80 พรรษา

โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
ระบบ Smart Hospital ร้อยละ
80
-ระยะเวลารอคอย น้อยกว่า 180
นาที
- ลดมูลค่าการใช้กระดาษ ลง
มากกว่า 10 % ต่อปี
ต.ค.61-มี.ค.62
5.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการโรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

1,200,000

600,000

600,000

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพร่วมกับ หน่วยงานอื่น

วัตถุประสงค์
1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเข้าถึงระบบบริการ

5.2 กิจกรรม ศึกษา ดูงาน อบรม 1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
Safety beach
การเข้าถึงระบบบริการ
โดยเฉพาะทางทะเล

5.3 พัฒนาระบบบริการโดยใช้
Smart Hospital (ระบบคิว,
Paperless, HosOffice)

เป้าหมาย/จานวน
1ทุกหน่วยงานใน
ร.พ 2หน่วยงาน
ภายนอก

1ทุกหน่วยงานใน
ร.พ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1ทุกหน่วยงานใน
เข้าถึงระบบบริการ
ร.พ

ระยะเวลาใน
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน
(บาท)

ตัวชี้วัด
เกิดการพัฒนาระบบบริการอย่าง
น้อย 2ระบบ

50,000

15,000

15,000

10,000

10,000

ต.ค.61.-ก.ย.62

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

ม.ค.-มี.ค.62

20,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

200,000

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

ศึกษา ดูงาน อบรม Safety
beach ตามที่วางแผนไว้

1.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
ระบบ Smart Hospital ร้อยละ
80
2.ระยะเวลารอคอย น้อยกว่า
180 นาที
3.ลดมูลค่าการใช้กระดาษ ลง
มากกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี

ม.ค.-มิ.ย.62

20,000

400,000

200,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,031,850 1,125,400 1,452,150

-

327,150

127,150

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านบริหาร บริการและการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ
2) เสริมสร้างบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยดุจเพื่อนมนุษย์(Humanized Health Care)และจิตสานึกต่อการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
3) พัฒนาองค์กรสิ่งแวดล้อมดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
โครงการสร้างคนของแผ่นดิน
ระยะเวลาใน
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.รับผิดชอบ
61
62
62
ก.ย.62
ดาเนินงาน (บาท)
1.การอบรมหลักสูตรหัวหน้างาน
ยุคใหม่
2.การอบรมเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาล
ผู้ป่วยบาบัดทดแทนไตที่ได้รับการ
ล้างทางช่องท้อง ( CAPD )

เพื่อพัฒนาหัวหน้า
งานให้มีศักยภาพการ
บริหารจัดการในหน่วยงาน
เพื่อรองรับการเปิดให้
บริการหน่วยไตเทียมในดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัด
ทดแทนไตที่ได้รับการล้าง
ทางช่องท้อง

3.การอบรมเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาล
เวชปฎิบัติการบาบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม )

เพื่อรองรับการเปิดให้
บริการหน่วยไตเทียมในดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม

4.การอบรมเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ

เพื่อรองรับการเปิดให้
บริการคลินิกผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาล

เข้ารับการอบรมตาม
แผนที่กาหนด
20 คน

ม.ค.-มี.ค.62

100,000

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

100,000

เข้ารับการอบรมตาม
แผนที่กาหนด

1 คน

เม.ย.-มิ.ย.62

60,000

60,000

เข้ารับการอบรมตาม
แผนที่กาหนด
2 คน

1 คน

ม.ค.-มี.ค.62

ม.ค.-มี.ค.62

130,000

55,000

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

130,000

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

55,000

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

รายละเอียดกิจกรรม
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

2.1 เพื่อให้ประชาชนพึง
เจ้าหน้าที่
1. อัตราการร้องเรียนด้าน
พอใจในการให้บริการ
โรงพยาบาลเทพ พฤติกรรมบริการลดลง
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รัตนเวชชานุกูล 2. อัตราความพึงพอใจของ
ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
3. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม มี
ความรู้โดยประเมินจาก
แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 80
4. ปฏิบัติตามแนวทางการ
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน
สถานบริการได้อย่างถูกต้องผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 90
ต.ค.61-มี.ค.62

6.การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขระดับต้น
บุคคลากรด้านการบริหาร
ระดับต้น

1 คน

เพื่อรองรับการเปิดให้
บริการหน่วยไตเทียมในดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับการบาบัด
ทดแทนไตที่ได้รับการล้าง
ทางช่องท้อง

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
61
62
62
85,700
85,700

171,400

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

34,000

34,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

60,000

60,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

-

1 คน

หน่วยงาน

ก.ค.รับผิดชอบ
ก.ย.62

เข้ารับการอบรมตามแผนที่กาหนด

เม.ย.-มิ.ย.62
7.การอบรมเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยบาบัดทดแทนไตที่
ได้รับการล้างทางช่องท้อง (
CAPD )

งบประมาณรายไตรมาส

-

เข้ารับการอบรมตาม
แผนที่กาหนด
เม.ย.-มิ.ย.62

-

-

รายละเอียดกิจกรรม
8.การอบรมวิสัญญีพยาบาล

9.โครงการพัฒนาบุคลากรโรง
พยาบาล้วยกระเจาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในการดูแลผู้ป่วย
ในการให้ยาระงับความรู้สึก
เพื่อรองรับการออกหน่วย
แพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน
เวชชานุกูล
1.เพื่อมีบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อมีระบบวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรให้
ตอบสนองภารกิจของ รพ.
3.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
4.เพื่อให้บุคลากรมีความสุข
ในการทางาน

เป้าหมาย/จานวน
1 คน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

เม.ย.-มิ.ย.
62

เข้ารับการอบรมตาม
แผนที่กาหนด
-

บุคลากร รพ.ห้วย ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
กระเจาเฉลิมพระ พัฒนาตามเกณฑ์ (10วัน/คน/ปี)
เกียรติ 80 พรรษา
จานวน 173 คน

ก.ค.-ก.ย.62
ต.ค.61-มิ.ย.62

-

-

78,000

93,000

60,000
180,000

หน่วยงาน

ก.ค.รับผิดชอบ
ก.ย.62
โรงพยาบาล
60,000 วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

351,000
10.จัดอบรมบุคลากรโรงพยาบาล บุคลากรมีสมรรถนะ บริการ บุคลากร120คน
ภาพลักษณ์ของคน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
11.โครงการ5ส.
กิจกรรมที่1 จัดอบรมพัฒนา
บุคลากร

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีและ บุคลากร120คน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทางาน

การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
ละ 90
เม.ย.-มิ.ย.62
การเข้าร่วมประชุม มากกว่า ร้อย
ละ 80

40,000
-

40,000

โรงพยาบาล
เขาชะเมา

40,000
มค.-มีค. 62
40,000

โรงพยาบาล
เขาชะเมา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

กิจกรรมที่2 จัดอบรม
คณะกรรมการตรวจประเมิน5ส.

เพื่อกระตุ้นและสร้างความ
ต่อเนื่องกิจกรรม

12.จัดโครงการอบรมด้าน
พฤติกรรมบริการให้กับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร เจ้าหน้าที่
อัตราความพึงพอใจของ
ให้บริการผู้ป่วยด้วยหัวใจ โรงพยาบาลทุกคน ผู้รับบริการ > 90%
และภูมิใจในความเป็น
บุคลากรของโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

13.กิจกรรมธนาคารจิตอาสา เช่น
ทาความสะอาดวัด โรงเรียน
สร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
และแบ่งปัน ฯลฯ

14.รพก.ที่เป็นเลิศด้านวิชาการ
1.จัดอบรมมาตรฐานการให้บริการ
2.อบรมการทางานวิชาการ R2R
3.จัดงานนาเสนอผลงานภายในรพ.
15. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่
ระบบบริการใจสู่ใจ

ทีมนา5ส20คน

ตัวชี้วัด
ผลการตรวจประเมิน

1.เพื่อการพัฒนาตนเองและ จนท/ประชาชน/ ร้อยละของชมรมจิตอาสาที่มี
สังคมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
นักเรียน/นักศึกษา กิจกรรมทุก 3 เดือน > 50%
ร่วมกัน (ผ่านการเรียนรู้และ
แบ่งปัน) 2.เพื่อให้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจ
เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ ทุกหน่วยงาน
มีมาตรฐาน พัฒนาความรู้
ด้านวิชาการพร้อมทั้งมีการ
สร้างนวตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ได้จริง
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
-บุคลากรของ
การให้บริการจากการรับฟัง โรงพยาบาลพระ
ประสบการณ์ของผู้ให้บริการ ทองคาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
จานวน 146 คน
- ทีมดาเนินงาน
จานวน 10 คน

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)
มค.-มีค. 63

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

20,700
30,000

ต.ค.-ธ.ค.61

-

30,000
5,000

5,000

5,000

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

20,000

มีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
คัดเลือกในระดับเขตขึ้นไปR2R
เพิ่มขึ้นจากเดิม 20%
ม.ค.-ก.ย.62
บุคลากรโรงพยาบาลพระทองคา
เม.ย.-62
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้า
ร่วมโครงการ 100%

-

หน่วยงาน

ก.ค.รับผิดชอบ
ก.ย.62
โรงพยาบาล
เขาชะเมา
-

โรงพยาบาล
พนมดงรัก
5,000

ต.ค.61-ก.ย.62

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
62
62
20,700

-

30,000

10,000

10,000

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

50,000
43,480

43,480

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

16. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการ เพื่อขยายขีดความสามารถ
คลินิกเฉพาะด้าน
และสะดวกต่อการเข้าถึง
บริการ ในการรับบริการ
เฉพาะทาง ตา และทางไต

16.3 พัฒนาระบบบริการงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

2.1 พยาบาล
เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตาม
วิชาชีพ จานวน 1 เกณฑ์
คน
2.2 พยาบาล
วิชาชีพ จานวน 1
คน

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

ม.ค.-มิ.ย.62

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

100,000

ม.ค.-มี.ค.
62

50,000

ก.ค.รับผิดชอบ
ก.ย.62

50,000

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

50,000

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พยาบาลวิชาชีพ
ให้มีความรู้เฉพาะทางด้าน จานวน 1 คน
การให้บริการงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน
เม.ย.-มิ.ย.62

17. โครงการอบรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ “ชวนเพื่อนเป็นคนดีศรีเบญจลักษ์ ปี 2”
1.อบรมเสริมสร้างภาพลักษณ์
เพื่อสร้างความผูกพันธ์ของ 1. เจ้าหน้าที่ คป
“ชวนเพื่อนเป็นคนดีศรีเบญจลักษ์ บุคลากรและเครือข่าย มี สอ.เบญจลักษ์
ปี 2”
ความสุขในการทางาน
150 คน
2. ผู้นาชุมชนและ
อสม.จานวน 134
คน
รวม 284 คน
18.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร บริการ และดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ
1. อบรมระยะสั้น 3 วัน แพทย์ 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
1. แพทย์ 1 คน
ประจาคลินิกผิวหนัง
บริการอย่างมืออาชีพ

50,000
-

1.ร้อยละความสุขในการทางาน
ของเจ้าหน้าที่
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่

ม.ค.-มี.ค.62

87,840
-

1.มีแพทย์ประจาคลินิกผิวหนัง
ตรวจรักษษผู้ป่วยตามมาตรฐาน

87,840
10,000

10,000

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย.
62

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา
โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
2. อบรมระยะสั้น แพทย์ประจา
คลินิก CKD

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
บริการอย่างมืออาชีพ

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

1. แพทย์ 1 คน 1.มีแพทย์ประจาคลินิกCKDตรวจ
รักษษผู้ป่วยตามมาตรฐาน

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61
20,000

ม.ค.-มี.ค.
62

เม.ย.-มิ.ย.
62

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

20,000
3. อบรมระยะสั้น แพทย์ประจา
หอผู้ป่วย ICU

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
บริการอย่างมืออาชีพ

1. แพทย์ 1 คน

1.มีแพทย์ประจาหอผู้ป่วยICU
ตรวจรักษษผู้ป่วยตามมาตรฐาน

20,000

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

20,000
4. อบรม ผบต. ปีงบประมาณ
2562

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
บริหารอย่างมืออาชีพ

1. หัวหน้างาน
OPD 1 คน 2.
หัวหน้างานหน่วย
ไตเทียม 1 คน

70,000

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

70,000
5. อบรมเฉพาะทาง 4 เดือน
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต บริการอย่างมืออาชีพ

1. พยาบาลวิชาชีพ
1 คน

40,000

40,000
6. อบรมเฉพาะทาง 4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบ
ประคับประครอง

3.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
บริการอย่างมืออาชีพ

1. พยาบาลวิชาชีพ
1 คน

45,000

45,000

หน่วยงาน

ก.ค.รับผิดชอบ
ก.ย.62

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา
โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
7. อบรมเฉพาะทาง 4 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์
4.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
บริการอย่างมืออาชีพ

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

1. พยาบาลวิชาชีพ
1 คน

40,000
-

8. สร้างคน สร้างงานคุณภาพ
8.1 พัฒนาบุคลากรอบรมทีมนา
ด้านคุณภาพ (HA)
- ทีมนาคุณภาพ (Lead Team)
- ทีมนาระดับกลาง
- ทีมสหวิชาชีพเฉพาะ

งบประมาณรายไตรมาส

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านงานคุณภาพ

20 คน

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
180 คน
8.2 พัฒนาบุคลากรอบรมด้าน
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
บริการแบบมืออาชีพ
และเกิดความพึงพอใจของ
- อบรมพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ
ผู้รับบริการ
(Excellent Service Behavior :
ESB)
- ปฐมนิเทศและรับเจ้าหน้าที่ใหม่
เพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากร 4 คน
8.3 พัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ
สมรรถนะเฉพาะงาน
มอบหมา
- อบรมพยาบาล IC 4 เดือน
- อบรมพยาบาลอาชีวอนามัย 4
เดือน
- อบรมพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ENP) 4 เดือน
9.โครงการสร้างคนของแผ่นดินโรงพยาบาลนหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

1.บุคลากรได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพตามแผน ร้อยละ 80
2.Retaintion rate มากกว่า
ร้อยละ 88

ม.ค.-ก.ย.62

150,000

50,000

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.รับผิดชอบ
62
ก.ย.62
40,000
โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

50,000

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
50,000 80 พรรษา

1.บุคลากรได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพตามแผน ร้อยละ 80
2.Retaintion rate มากกว่า
ร้อยละ 88
ต.ค.61-มี.ค.62

59,400

6,000

53,400

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

1.บุคลากรได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพตามแผน ร้อยละ 80
2.Retaintion rate มากกว่า
ร้อยละ 88
ต.ค.61-ก.ย.62

220,000
-

220,000

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
9.1 พัฒนาบุคลากรอบรมทีมนา
ด้านคุณภาพ (HA)

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านงานคุณภาพ

เป้าหมาย/จานวน
5 คน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

100 คน

ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

50,000

15,000

15,000

ก.ค.รับผิดชอบ
ก.ย.62

10,000

โรงพยาบาลน
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
10,000 พรรษา

Retaintion rate มากกว่า ร้อย
ละ 80

โรงพยาบาลน
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

9.3 พัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะเฉพาะงาน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย

20 คน

บุคลากรได้รับการเพิ่มศักยภาพ
ตามแผน ร้อยละ 80

ต.ค.61-ก.ย.62
10.โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่

พัฒนาบุคลากรตั้งแต่แรกเข้า
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
ร่วมกัน

11.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ 1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
การบริการ 5 ดาว
2.เพือ่ ให้ผู้มารับบริการเกิด
ความพึงพอใจ

50 คน

25,000

25,000

25,000

โรงพยาบาลน
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
25,000 พรรษา

ร้อยละ 100
ก.ค.-ก.ย.62

200 คน

100,000

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย.
62

บุคลากรได้รับการเพิ่มศักยภาพ
ตามแผน ร้อยละ 80

ต.ค.61-ก.ย.62
9.2 ปฐมนิเทศและรับเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
และเกิดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

งบประมาณรายไตรมาส

10,000

โรงพยาบาล
10,000 เสาไห้

24,000

โรงพยาบาล
12,000 เสาไห้

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่และผู้
มารับบริการเกิดความพึงพอใจ
เม.ย.-ก.ย.62

12,000

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

12.โครงการคุณธรรม จริยธรรม สู่ 1.เพื่อให้บุคลากรมีจิต
องค์กรแห่งความสุข
วิญญาณที่ดีและมีความสุข
2.เพื่อให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ
3.เพื่อให้โรงพยาบาลเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และมี
13.โครงการส่งเสริมการบริการที่เป็นเลิศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
1.เพื่อพัฒนาระบบบริการ
บริการที่เป็นเลิศ
เชิงพฤติกรรมและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
2.การบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

200 คน

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่มีความ
ผูกพัน

เม.ย.-มิ.ย.62
200 คน

1.อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2.จานวนผู้เข้ารับบริการ
3.จานวนข้อร้องเรียนการ
ให้บริการ

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

20,000

ม.ค.-มิ.ย.62
20,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,401,820

616,700

10,000
990,640

-

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย.
62

ก.ค.รับผิดชอบ
ก.ย.62

20,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

10,000
612,480 182,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) สร้างบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านบริหาร บริการและการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ
2) เสริมสร้างบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยดุจเพื่อนมนุษย์(Humanized Health Care)และจิตสานึกต่อการเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
3) พัฒนาองค์กรสิ่งแวดล้อมดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
โครงการ พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งความสุข
รายละเอียดกิจกรรม
1.โรงพยาบาลสร้างสุข มี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1.1) กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพลังกลุ่ม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ บุคลากร
และวัฒนธรรมที่ดีในการ
โรงพยาบาล
ทางานเป็นทีม การสร้าง
จานวน 155 คน
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ทางาน และสร้างการมส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
2. เพื่อได้รับทราบแนวคิด
ทัศนคติและหลักการในการ
สร้างองค์กรแห่งความสุข
3. เพื่อได้ทราบแนวปฏิบัติ
และร่วมทากิจกรรมเพื่อ
สร้างประสบการณ์ในการ
สร้างองค์กรแห่งความสุข

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

1.เพื่อสร้างความสุขให้กับ บุคลากร
บุคลากรภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาล
และสร้างขวัญกาลังใจ
จานวน 155 คน
2.ส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ต.ค.-ธ.ค.
61

หน่วยงาน

ม.ค.-มี.ค.
62

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62

238,000

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

1.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
2.ระดับความผูกพันของบุคลา
การในโรงพยาบาล

ม.ค.-มี.ค.62
1.2)กิจกรรม Happy Brithday
(มอบต้นไม้ 1 ต้นในวันเกิดของ
เจ้าหน้าที)่

งบประมาณรายไตรมาส

238,000

1.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการอนุรักษ์และสืบสาน 1.เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี (Happy Soul , Happy ประเพณีในท้องถิ่น
Relax)
3.จัดตั้งชมรมจิตอาสาบาเพ็ญ
ประโยชน์โรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา
-จิตอาสาวันหยุดนักขัตฤกษ์
-ทันตกรรมอาสา 2 เมษายน 2562

4.ประเมินความพึงพอใจ
โครงการองค์กรแห่งความสุข
(Happynomter)

เป้าหมาย/จานวน
บุคลากร
โรงพยาบาล
ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์ของชมรม
บุคลากร
1) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
เกิดจิตสานึกในการทาความ ร้อยละ 50
ดีมีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม
2) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
มีความสามัคคีและรักใน
หน่วยงาน
3) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นคนดีของสังคม
1.เพื่อสารวจดัชนีความสุข
ของบุคลากรในองค์กร
2.เพื่อนาผลการสารวจมา
พัฒนา และวางแผนการ
ดาเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุข

บุคลากร
โรงพยาบาล
จานวน 155 คน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

1.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงพยาบาล

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

20,000

0

29,400

10,200

10,000

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62
โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

10,000

ต.ค.61-มิ.ย.62
1.ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์

9,000

10,200

ต.ค.61-ก.ย.62

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

ก.ค.-ก.ย.62

โรงพยาบาล
เทพรัตนเวช
ชานุกูล

1.ร้อยละประเมินความพึงพอใจ
โครงการองค์กรแห่ง
ความสุข (Happynomter)

รายละเอียดกิจกรรม
5.พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพ
จิตใจบุคลากร
กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิตเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมกาลังใจให้แก่
บุคลากรสาธารณสุข
อาเภอกัลยาณิวัฒนา

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพจิตใจบุคลากร
กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิตเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริม
กาลังใจให้แก่บุคลากร
สาธารณสุขอาเภอกัลยาณิ
วัฒนา

เป้าหมาย/จานวน
บุคลากร
โรงพยาบาล
จานวน 85 คน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

1.หน่วยงานมีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
2.อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
ด้านสุขภาพ (Ratention Rate)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62

26,100

-

26,100

-

-

50,000

12,500

12,500

12,500

12,500

ม.ค.-มี.ค.62
5.จัดตั้งชมรมจิตอาสาบาเพ็ญ
ประโยชน์โรงพยาบาลวัดจันทร์
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
-จิตอาสาวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จิตอาสาทาฝายชะลอน้า จิตอาสาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์ของชมรม
บุคลากร
1) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
เกิดจิตสานึกในการทาความ ร้อยละ 50
ดีมีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม
2) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
มีความสามัคคีและรักใน
หน่วยงาน
3) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นคนดีของสังคม

1.ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์

ต.ค.61-ก.ย.62

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
6.ประเมินความพึงพอใจ
โครงการองค์กรแห่งความสุข
(Happynomter)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสารวจดัชนีความสุข
ของบุคลากรในองค์กร
2.เพื่อนาผลการสารวจมา
พัฒนา และวางแผนการ
ดาเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุข

เป้าหมาย/จานวน
บุคลากร
โรงพยาบาล
จานวน 85 คน

7.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลห้วย 1.เพื่อพัฒนา จนท.ให้เกิด บุคลากร
กระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80
ความสุขในการทางานสร้าง โรงพยาบาล
พรรษาสู่องค์กรแห่งความสุข
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ จานวน 280 คน
การทางานและสามารถ
นามาปรับใช้กับ การ
ปฏิบัติงานและการ ดาเนิน
ชีวิตได้
2.เพื่อให้บุคลากรให้บริการ
อย่างมืออาชีพ และ
ให้บริการผู้ป่วยด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

1.ร้อยละประเมินความพึงพอใจ
โครงการองค์กรแห่ง
ความสุข (Happynomter)

1.ร้อยละของHappinometer≥ ต.ค.61-ก.ย.62
70
2.ร้อยละของRetaintion rate ≥
88

8.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพื่อให้บุคลากรมีความสุขใน เจ้าหน้าที่
Happinometer > 70%
พัฒนาโรงพยาบาลไปสู่องค์กรแห่ง การปฏิบัติงานโดยอยู่บน โรงพยาบาลทุกคน
ความสุข
พื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

-

ม.ค.-มี.ค.
62

-

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62

-

373,000

64,000

303,000

3,000

10,000

2,500

2,500

2,500

โรงพยาบาล
- วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
3,000 โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

2,500

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

9.Be happy be Heathty

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิด เจ้าหน้าที่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงพยาบาลทุกคน
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมใน
เรื่อง อาหาร การออกกาลัง
กายและการจัดการกับ
อารมณ์ที่เหมาะสม

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับตรวจ
สุขภาพ > 90%
ร้อยละของการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม>80%

10.กิจกรรมเติมใจให้กันสาน
สัมพันธ์พี่น้อง

1.จนท. มีความรัก ความ จนท.ทั้งหมด
ผูกพันต่อองค์กร รุ่นพี่ รุ่น
น้อง และเพื่อนร่วมงาน
2.จนท.มีความสามัคคี และ
มีความตั้งใจ ให้ความ
ร่วมมือกันในการทากิจกรรม
เพื่อองค์กร
3.จนท.สามารถปรับตัวให้
เข้ากับการทางานในองค์กร
และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้า
สังคมและเพื่อนร่วมงาน

retension rate ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 88

11.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานนา
โรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติ แนวทางโรงพยาบาล
อย่างเป็นรูปธรรมในทุกหน่วยงาน คุณธรรมไปใช้

ทุกหน่วยงาน

12.มอบรางวัลเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความดีสาหรับบุคคลที่ทาดีเป็น
ตัวอย่าง

เพื่อชื่นชมคนดีให้มีกาลังใจ มอบรางวัลทุก 3
การทาความดีและส่งเสริม เดือน
ให้ทุกคนทาความดี

13.กิจกรรมธารน้าใจจากชุมชน
เพื่อชุมชน

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน จนท/ประชาชน
ยากไร้

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส

ต.ค.-ธ.ค.
61
5,000
-

หน่วยงานมีการดาเนินการ
โรงพยาบาลคุณธรรม >90%

ม.ค.-มี.ค.
62
-

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62
5,000
-

400,000

-

400,000

-

-

5,000

5,000

-

-

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

ต.ค.-ธ.ค.61
มีการมอบรางวัลทุก 3 เดือน

6,000

1,500

1,500

1,500

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

ต.ค.61-ก.ย.62
4,000
ต.ค.61-ก.ย.62

1,500

1,000

1,000

1,000

1,000 โรงพยาบาล
พนมดงรัก

รายละเอียดกิจกรรม
14.ค่ายธรรมะสร้างสุขในการ
ทางาน

15.โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การบริหาร ให้ทีมบริหารของรพ.
16.โครงการอบรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการให้กับเจ้าหน้าที่
รพ.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

ต.ค.-ธ.ค.
61
10,000
-

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี เจ้าหน้าที่รพ.
ความศรัทธาในศาสนาและ
มีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
2.เพื่อช่วยสร้างเสริมให้
บุคลากรมีการดารงชีวิต
อย่างมีสุขภาวะทางปัญญา
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนา
ธรรมะมาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน

1.เพื่อให้ผู้บริหาร สามารถ หัวหน้ากลุ่มงาน 2 เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมตาม
ใช้ความรู้ที่ได้ มาบริหารรพ. คน
เกณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.เพื่อให้บุคลากรในรพ.มี เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
พฤติกรรมบริการที่ดีต่อ
รพ. 156คน
ผู้ป่วย
2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร และทาให้เกิด
เป็นอัตลักษณ์ของรพ.

งบประมาณรายไตรมาส

หน่วยงาน

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62
62
10,000
-

ม.ค.-มี.ค.62

โรงพยาบาล
พนมดงรัก

ต.ค.-ธ.ค.61

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ

70,000

70,000

1.เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการอบรม
พฤติกรรมบริการ
2.แบบประเมินความพึงพอใจ
จากผู้มารับบริการ

ม.ค.-มี.ค.62

43,480

43,480

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา อ.
พระทองคา

รายละเอียดกิจกรรม
17.จัดตั้ง “ชมรมนี้...ที่เรารัก”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในรพ.ได้ เจ้าหน้าที่ในรพ.
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และได้ทาในสิ่งที่ตนเองสนใจ
2.เสริมสร้างความสามัคคี

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

เจ้าหน้าที่ในรพ.

10,000

1.เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมทาบุญ
ตักบาตร

ไม่ใช้
ต.ค.61-ก.ย.62 งบประมาณ
5.โครงการ “พระทองคา วิ่ง ปั่น
ปันน้าใจ ห่างไกลโรค”

ต.ค.-ธ.ค.
61

1.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รพ. เจ้าหน้าที่ในรพ. 1.มีการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง
และประชาชนมีสมรรถภาพ และประชาชนทั่วไป
ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
2.ส่งเสริมให้เห็น
ความสาคัญกับการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออกกาลัง
กายที่เหมาะสม
3.นาเงินที่ได้ไปสมทบทุน
จัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นชุมชน
ก.ค.-ก.ย.62

20,000

2,500

หน่วยงาน

ม.ค.-มี.ค.
62

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62

2,500

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา อ.
2,500 พระทองคา

1.เจ้าหน้าที่ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
ในชมรม เกิดความสามัคคี และมี
ความผูกพันกันในองค์กร

ต.ค.61-ก.ย.62
4.ทาบุญตักบาตรประจาเดือน ทุก 1.เพื่อได้เป็นผู้ให้ และได้
วันสิ้นเดือน
บุญกุศล

งบประมาณรายไตรมาส

2,500

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา อ.
พระทองคา

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา อ.
20,000 พระทองคา

รายละเอียดกิจกรรม
6.ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ มีการจัด
สถานที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในรพ.
และประชาชน นาสินค้าเพื่อ
สุขภาพ มาวางจาหน่ายทุกวัน
จันทร์ และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้สุขภาพซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.และ เจ้าหน้าที่ในรพ. 1.เจ้าหน้าที่รพ.และประชาชน
ประชาชนมีรายได้เสริม
และประชาชนทั่วไป ทั่วไปได้มีสินค้าเพื่อสุขภาพและ
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.มี
ปลอดสารพิษให้เลือกซื้อ
สินค้าเพื่อสุขภาพและปลอด
สารพิษให้เลือกซื้อ
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รพ.ได้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้
สุขภาพซึ่งกันและกัน

7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ สู่องค์กรแห่งความสุข
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ คิดบวก 1. เพื่อพัฒนาขีด
1.เจ้าหน้าที่ รพ.
คิดสร้างสรรค์ สู่องค์กรแห่ง
ความสามารถในการบริหาร จานวน 124 คน
ความสุข
จัดการตนเองของบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
โรงพยาบาล
8.สร้างสุขภาวะ สร้างสุขสู่งานบันดาลใจ
8.1กิจกรรมสร้างสุขภาวะ
บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีอยู่ใน
- การออกกาลังกายทุกวันพุธ
เกณฑ์ปกติ
- ตรวจร่างกายประจาปี
- ค้นหา Excerlent Model

บุคลากร
โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

1.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร รพ. 2.ระดับความ
ผูกพันของบุคลากร

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา อ.
พระทองคา

ไม่ใช้
ต.ค.61-ก.ย.62 งบประมาณ
ม.ค.-มี.ค.62

59,040

บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่ใช้
ในกลุ่มเสี่ยง น้อยกว่าร้อยละ 15
งบประมาณ

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62

59,040

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อใหบุคลากรมีความสุขใน
9.กิจกรรมสร้างสุขให้บุคลากร
การทางาน
9.1 กิจกรรมรับน้องใหม่ เรียนรู้วิถี
ชุมชนพบปะผู้นาศาสนา (จัด
Buddy, Yingo Tour welcome
card)
9.2 จัดนิทรรศการวันสาคัญ
10.กิจกรรมคืนความสุขให้ชาวยี่งอ เพื่อใหบุคลากรมีความสุขใน
การทางาน

เป้าหมาย/จานวน
บุคลากร
โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

ตัวชี้วัด
ระดับความสุขของบุคลากร
(Happinomitor) มากกว่า 70

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

ม.ค.-มี.ค.
62

57,750

27,750

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62
โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา
27,750

27,750

ระดับความสุขของบุคลากร
(Happinomitor) มากกว่า 71

11.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสู่องค์กรแห่งความสุข
11.1 กิจกรรมพัฒนาองค์กร(OD) เพื่อให้บุคลากรมีความสุขใน เจ้าหน้าที่ทุกคน ระดับความสุขของบุคลากร
การทางาน
(Happinomitor) มากกว่า 60
11.2 กิจกรรมทาบุญโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรมีความสุขใน เจ้าหน้าที่ทุกคน ระดับความสุขของบุคลากร
ประจาปี
การทางาน
(Happinomitor) มากกว่า 60
11.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีอยู่ใน เจ้าหน้าที่ทุกคน บุคลากรสุขภาพอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ประจาปี
เกณฑ์ปกติ
น้อยกว่าร้อยละ 20
11.4 กิจกรรม WedTalk
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เจ้าหน้าที่ทุกคน มีผลงานทางวิชาการส่งเข้าร่วม
ความสามารถ ในการทา
ประกวด
ผลงาน
11.5 กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน
บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีอยู่ใน เจ้าหน้าที่ทุกคน
ออกกาลังกาย
เกณฑ์ปกติ
12.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งความสุข

ต.ค.-ธ.ค.
61

ต.ค.61-ก.ย.63

141,000
บุคลากร
โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

งบประมาณรายไตรมาส

ระดับความสุขของบุคลากร
(Happinomitor) มากกว่า 60

ม.ค.-มี.ค.62

100,000

ก.ค.-ก.ย.62

100,000

ก.ค.-ก.ย.62

20,000

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา

100,000

100,000
20,000 โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กร
แห่งความสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1.เพื่อให้บุคลากรมีจิต
บุคลากร
สาธารณะ เกิดคุณค่าใน
โรงพยาบาลเสาไห้
ตัวเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและ จานวน 200 คน
กัน
2.บุคคลากรมีจิตสาธารณะ
รู้จักการให้
3.เพื่อยกระดับจิตใจของ
บุคลากร
4.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้
บุคลากร

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

ตัวชี้วัด

ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62

1.บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนา
2.บุคลากรได้รับคัดเลือกบุคลากร
จิตอาสา 1คน/หน่วยงาน
โรงพยาบาล
เสาไห้

ต.ค.61-ก.ย.62
13.โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ขององค์กร
การส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นอัต 1.เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่โดด 200 คน
ลักษณ์ขององค์กร “สื่อสัตย์
เด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของ
กตัญญูกตเวที เสียสละ”
องค์กร
2.เพื่อให้เจ้าเหน้าที่ อัต
ลักษณ์อย่างเข้าใจ เต็มใจ

งบประมาณรายไตรมาส

55,000

30,000

25,000

ร้อยละของ
อัตลักษณ์โรงพยาบาลที่ได้รับ
การพัฒนาและมีการ
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น

โรงพยาบาล
เสาไห้
ม.ค.-มิ.ย.62
20,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,815,020

10,000
256,950 1,247,370

10,000
84,750

225,950

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาโรงพยาบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสู่องค์กรคุณธรรม
1.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
ระยะเวลาใน
งบ
งบประมาณรายไตรมาส
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
61
62
62
62
ดาเนินงาน (บาท)
1.พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น
โรงพยาบาลคุณธรรม

2.พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการ
ดาเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม
และโรงพยาบาลต้นแบบ

เพื่อพัฒนาองค์กรให้
เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

1.เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
2.เพื่อพัฒนาบุคลากร
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติการใช้
ชีวิตตามหลักคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล
3.เพื่อพัฒนา รพ.ให้เป็น
องค์กรดีเด่นและองค์กร
ต้นแบบ

รับคัดเลือกเป็น
องค์กรดีเด่นและ
คัดเลือกเป็น
องค์กรต้นแบบ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
องค์กรคุณธรรม ระดับ 3

บุคลากร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
โรงพยาบาลห้วย โรงพยาบาลคุณธรรม
กระเจาเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา
จานวน 130 คน

ต.ค.61-มี.ค.62

25,000
55,500

5,500

25,000
50,000

โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

3.พัฒนาโรงพยาบาลเขาชะเมาให้เป็น1.บุ
โรงพยาบาลคุ
คลากรทราบแนว
ณธรรม
ทางการดาเนินการของ
โรงพยาบาลคุณธรรม
2.สร้างการมีส่วนร่วม และ
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ
โรงพยาบาล

บุคลากร120คน

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
โรงพยาบาลคุณธรรม

4.พัฒนาบุคลากรสู่ “คนดีศรีพระ เพื่อสร้างคนดีศรีพระทองคา
ทองคา”
กิจกรรม
1. จัดอบรมโรงพยาบาลคุณธรรม
2. ติดตามประเมินผลหลังการอบรม
3. คัดเลือกและมอบรางวัลสาหรับ
คนดีศรีพระทองคา

บุคลากร
บุคลากรโรงพยาบาลพระทองคา
โรงพยาบาลพระ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้า
ทองคาเฉลิมพระ ร่วมโครงการ 100%
เกียรติ 80 พรรษา
146 คน
ทีมดาเนินการ
จานวน 10 คน

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)
ต.ค.61-ก.ย.62

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
61
62
34200
4200

หน่วยงาน

เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
62
30000
โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา
โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

เม.ย.-62
5.โครงการรักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ ร่วมพัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีม

งบประมาณรายไตรมาส

43,480

43,480

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ระบบงานคุณภาพที่สาคัญ ร่วมใจ
ให้บริการแก่ประชาชนบนพื้นฐาน
โรงพยาบาลคุณธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
1.ผู้เข้าร่วม
พัฒนากระบวนการทางาน โครงการ : ตัวแทน
คุณภาพและส่งเสริมการมี จากทุกกลุ่มงาน
ส่วนร่วมในการพัฒนางาน (ร้อยละ 85 ของ
ทุกระบบขององค์กร
บุคลากรในกล่ม
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้า งาน) 2.วิทยากร
ในบทบาทหน้าที่
: QLN (Quality
ความสาคัญของตนเองต่อ learning
องค์กร
network) ทีมพี่
3. เพื่อพัฒนากระบวนการ เลี้ยงเครือข่าย
ทางานเป็นทีม
ขับเคลื่อนการ
4.เพื่อแลกเปลี่ยนความ
พัฒนาคุณภาพ
คิดเห็นและประสบการณ์
การทางานคุณภาพของ
บุคลากรในฏโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลภาคีเขรือ
ข่าย 5.เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ได้กาหนดพฤติกรรมการ
ให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล

ตัวชี้วัด
1. บุครากรของโรงพยาบาล/
ตัวแทนจากทุกกลุ่มงานเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80
2.ทุกกลุ่มงานมีการกาหนด
พฤติกรรมการบริการหรือการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของโรงพยาบาล
3.บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานคุณภาพทุกระบบ
และมีการส่งรายงานความกล้าว
หน้าอย่างต่อเนื่อง

6.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมให้เป็นองค์กรดีเด่นและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)
เม.ย.-มิ.ย.

17,590

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

เม.ย.-มิ.ย.
62
17,590

หน่วยงาน

ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

บุคลากรใน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
โรงพยาบาลยี่งอ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เฉลิมพระเกียรติ
เข้าใจในการปฏิบัติ การใช้
80 พรรษา
ชีวิต ตามหลักคุณธรรมและ
หลักธรรมมาภิบาล
บุคลากรใน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
โรงพยาบาลยี่งอ
6.2 กิจกรรมโปร่งใส
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เฉลิมพระเกียรติ
- บันทึกการปฏิบัติงานด้วยระบบ เข้าใจในการปฏิบัติ การใช้
80 พรรษา
Hos Office
ชีวิต ตามหลักคุณธรรมและ
- กิจกรรมสกิดเตือนความปลอดภัย หลักธรรมมาภิบาล
บุคลากรใน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
โรงพยาบาลยี่งอ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เฉลิมพระเกียรติ
6.3 กิจกรรมใฝ่พอเพียง
เข้าใจในการปฏิบัติ การใช้
80 พรรษา
- Green Market
ชีวิต ตามหลักคุณธรรมและ
- รณรงค์ No โฟม No พลาสติก หลักธรรมมาภิบาล
6.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ขององค์กร ดังนี้
- กิจกรรมจิตอาสา
- จิตอาสาวันสาคัญ
- จิตอาสาปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา

7.การประเมินและประกวดองค์กรคุณธรรม
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้
- ส่งองค์กรคุณธรรมประกวด
เป็นองค์กรดีเด่น และ
ระดับจังหวัด
องค์กรต้นแบบ
- ส่งองค์กรคุณธรรมประกวด
ระดับเขต
- นาเสนอองค์กรคุณธรรมในงาน
วิชาการ

บุคลากรใน
โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

เม.ย.-มิ.ย.
62

บุคลากรดาเนินกิจกรรมตามแผน
ที่กาหนดในแต่ละอัตลักษณ์

หน่วยงาน

ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62

ไม่ใช้
ต.ค.61-ก.ย.62 งบประมาณ

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษ

ไม่ใช้
ต.ค.61-ก.ย.62 งบประมาณ

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษ

บุคลากรดาเนินกิจกรรมตามแผน
ที่กาหนดในแต่ละอัตลักษณ์

บุคลากรดาเนินกิจกรรมตามแผน
ที่กาหนดในแต่ละอัตลักษณ์

ต.ค.61-ก.ย.62

30,000

7,500

7,500

7,500

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
7500 80 พรรษ

3,000

โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
7,000 80 พรรษ

รพ.ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม
ระดับจังหวัด

เม.ย.-ก.ย.62

10,000

รายละเอียดกิจกรรม
8.สร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
- อบรมให้ความรู้เรื่ององค์กร
คุณธรรมกับเครือข่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้
เป็นองค์กรดีเด่น และ
องค์กรต้นแบบ

เป้าหมาย/จานวน
บุคลากรใน
โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

9.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
9.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาองค์กรให้
ทุกหน่วยงาน
โรงพยาบาลคุณธรรม
เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
9.2กิจกรรมชมรมจิตอาสา
เพื่อพัฒนาบุคลากร
เจ้าหน้าที่ทุกคน
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ การใช้
ชีวิต ตามหลักคุณธรรมและ
หลักธรรมมาภิบาล

ระยะเวลาใน
งบ
การ
ประมาณ
ดาเนินงาน (บาท)

ตัวชี้วัด

งบประมาณรายไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-มี.ค.
62

เม.ย.-มิ.ย.
62

รพ.ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม
ระดับจังหวัด
ก.ค.-ก.ย.62
รพ.ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม
ระดับจังหวัด
เม.ย.-มิ.ย.62
บุคลากรดาเนินกิจกรรมตามแผน
ที่กาหนดไว้

หน่วยงาน

ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
62
โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิม
พระเกียรติ
6,500 80 พรรษ

6,500

30,000.00

30,000.00

โรงพยาบาล
หาดสาราญ
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

10,000

10,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

92,500

141,570

10.โครงการพัฒนาด้านจิตวิญญาณบุคคลากร
10.1 กิจกรรมการเดินทางสู่ภายใน เพื่อให้ผู้ให้บริการมีความสุข 200 คน
(INNER LIFE)
ในการทางานและหล่อเลี้ยง
10.2 กระบวนการพัฒนาด้านจิต ทางจิตวิญญาณ
วิญญาณ (Pilot Project)

ร้อยละความสุขในการทางานการ ม.ค.-มิ.ย.62
ดารงชีวิตของเจ้าหน้าที่

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000

272,270

17,200

21,000

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบกลไกรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ
2) เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรและเครือข่ายให้มีความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และมีพันธะสัญญาร่วมด้านสืบสานพระราชดาริ
1.โครงการพัฒนาคลังความรู้และสารสนเทศ การบริหาร บริการและวิชาการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
งบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาใน
งบ
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.เม.ย.ก.ค.รับผิดชอบ
ดาเนินงาน (บาท)
61
มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
1. จัดตั้งและพัฒนาหน่วยคลัง
จัดการความรู้ และสารสนเทศ
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล
HosOffices/ระบบคิวออนไลน์

1. เพื่อจัดตั้งหน่วยคลัง
จัดการความรู้ และ
สารสนเทศ รพ.เทพรัตนเวช
ชานุกูลฯ สาหรับดาเนิน
กิจกรรมการจัดการความรู้
2. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ใน
การเผยแพร่ข้อมูลจากคลัง
จัดการความรู้ และ
สารสนเทศ
3.จัดทาโปรแกรมระบบ
โรงพยาบาลHosOffices/
ระบบคิวออนไลน์

1 ศูนย์

1.มีหน่วยคลังจัดการความรู้ และ
สารสนเทศ 1 ศูนย์
2.มีแหล่งเรียนรู้ในการเผยแพร่ง
ข้อมูลจากคลังจัดการความรู้
และสารสนเทศ เช่น website,
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. มีระบบHosOffices/ระบบ
คิวออนไลน์

100,000

25,000

25,000

เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึง
คิวที่จะได้รับบริการ

ระบบคิวในการ มีระบบคิวในการให้บริการ 1
ให้บริการ 1 ระบบ ระบบ
ม.ค.-มี.ค. 62

25,000
โรงพยาบาล
วัดจันทร์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

ต.ค.61-ก.ย.62
2. โครงการพัฒนาระบบคิว

25,000

234,000

234,000

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ใน เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการ
การใช้งานระบบคิว
ใช้งานระบบคิวได้อย่าง
ถูกต้อง

เป้าหมาย/จานวน

ตัวชี้วัด

งบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาใน
งบ
หน่วยงาน
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.เม.ย.ก.ค.รับผิดชอบ
ดาเนินงาน (บาท)
61
มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62

บุคลากร รพ.พระ
ทองคาฯ 50 คน x
3 วัน

ม.ค.-มี.ค. 62
บุคลากรผู้ใช้งานระบบคิว
สามารถใช้งานระบบคิวในการ
ให้บริการได้
4. โครงการพัฒนาระบบ
เพื่อให้โรงพยาบาลมีระบบ ระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อบริหาร
เพื่อบริหารจัดการ จัดการระบบโรงพยาบาล 1 ระบบ
ระบบโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ จัดการระบบโรงพยาบาลให้ ระบบโรงพยาบาล
ม.ค.-มี.ค. 62
มีประสิทธิภาพ
1 ระบบ
5. โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
โรงพยาบาล

เพื่อให้บุคลากรและ
บุคลากร รพ.พระ บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ
ผู้บริหารทุกระดับใช้งาน
ทองคาฯ 50 คน x สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
3 วัน
เพือ่ การบริหารจัดการได้
บริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง

ม.ค.-มี.ค. 62

93,300

99,000

53,200

6.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานประจาสู่งานคุณภาพ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามประสิทธิภาพผลงานองค์กร
6.1 สมัครสมาชิก THIPประจาปี 1.เพื่อใช้ติดตามตัวชี้วัดการ 1.สมัครสมาชิก
1.ทุกหน่วยงานสามารถนาข้อมูล
สรพ.
ดาเนินงานทุกหน่วยงาน
THIP ทุกปี
ในโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า
ต.ค.-ธ.ค.61

5,000

5,000

93,300

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

99,000

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

53,200

โรงพยาบาล
พระทองคา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา
โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

งบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาใน
งบ
หน่วยงาน
การ
ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.เม.ย.ก.ค.รับผิดชอบ
ดาเนินงาน (บาท)
61
มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62

ตัวชี้วัด

2. ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.เพื่อค้นหาปัญหาภาพรวม 2.ทีมสหวิชาชีพ 30 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ในโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองการ ระบบสารสนเทศ และแก้ไข คน
ระบบสารสนเทศ
ใช้งานและลดภาระงาน 4 คั้ง/ปี ได้ตรงประเด็นที่สาคัญ
ต.ค.61-ก.ย.62
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

15,600
600,100

3,900

3,900

3,900

3,900

33,900

508,400

28,900

28,900

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาคลังความรู้และสารสนเทศการบริหาร บริการและวิชาการสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital
งบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาใน
งบประมาณ
หน่วยงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ตัวชี้วัด
การ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
61
มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62
1.พัฒนาระบบจัดเก็บเวช
ระเบียนผ้มารับบริการด้วยระบบ
Scan (Less Paper)เพื่อพัฒนาสู่
ระบบ Paperless

1.เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บ เวชระเบียนผู้ป่วย เวชระเบียนผู้ป่วยนอกได้รับการ ต.ค.61-มี.ค.62
เวชระเบียนและลดการใช้ นอก
scan 100%
กระดาษ
2.ลดการสูญหายของเวช
ระเบียน
3.เพื่อการจัดเก็บและสืบค้น
เวชระเบียนที่มี
ประสิทธิภาพและบริหาร
จัดระบบเวชระเบียน

130,000

2.พัฒนาระบบบริการด้วยระบบ
Que System

1.ลดระยะเวลารอคอย
2.เพิ่มความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ

ผู้ป่วยนอกในเวลา 1.ลดระยะเวลารอคอยจาก45
ม.ค.-มี.ค.62
ราชการ
นาทีเป็น40นาที
2.ความพึงพอใจต่อระบบsmart
hospital 90%

200,000

3.พัฒนาระบบบริการด้วยระบบ
App DM

๑.เพื่อการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน

ผู้ป่วย DM

4.โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบจ่ายบัตรคิวและระบบเรียกคิวอัตโนมัติ

๑.มีระบบ App DM

ต.ค.61-ก.ย.62

30,000

100,000

โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

200,000

โรงพยาบาล
ห้วยกระเจา
เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐
พรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและ
สะดวกต่อการเข้าถึงบริการด้วย
ระบบจ่ายบัตรคิวและระบบเรียก
คิวอัตโนมัติสามารถช่วยองค์กรใน
การบริหารจัดการที่คล่องตัว
รวดเร็ว เป็นระเบียบ ลดการใช้
ทรัพยากรบุคคล และเพิ่ม
ภาพลักษณ์องค์กรให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดความภาระงาน
เจ้าหน้าที่
2.เพื่อลดอุบัติการณ์ลาดับ
คิวสลับ ผิดพลาดในการรับ
บริการ

เป้าหมาย/จานวน

อาคารผู้ป่วยนอก 1.มีระบบจ่ายบัตรคิวและระบบ
(OPD) 1 จุด เรียกคิวอัตโนมัติ รวดเร็ว
ผู้รับบริการพึงพอใจ

ม.ค.-มี.ค.62

5.โครงการ Smart Hospital โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
5.1 การจัดทาระบบคิวออนไลน์ 1.เพื่อลดระยะเวลารอคอย
1 ระบบ
ในการเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาล
2.เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยผ่านระบบ
Smart Health ID
5.2 ระบบสารบรรณออนไลน์
5.3 ระบบเครือข่าย

ตัวชี้วัด

งบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาใน
งบประมาณ
หน่วยงาน
การ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
61
มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62

1.เพื่อลดการใช้กระดาษ
paper less ลด 10%

1 ระบบ

1.เพื่อให้ได้ระบบเครือข่ายที่
รองรับระบบ Smart
Hospital
2.เพื่อขยายพื้นที่การ
ให้บริการระบบเครือข่ายไป
ยังอาคารที่เพิ่มขึ้นใหม่

1 ระบบ

200,000

200,000

โรงพยาบาล
เบญจลักษ์
เฉลิมพระ
เกียรติ 80
พรรษา

1.ระยะเวลารอคอยลดลง 50%
2.อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 70%

ต.ค.-ธ.ค.61
อัตราการจัดซื้อกระดาษลดลง
10%

ต.ค.61-มี.ค.62

100,000
30,000

100,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

10,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

20,000

1.อัตราความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ 70%

ต.ค.-ธ.ค.61

150,000

150,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

รายละเอียดกิจกรรม
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ/การบริหาร

6.โครงการ App Diamate
การสร้าง App DM “เบาหวาน
เบาใจ ด้วย Diamate”

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/จานวน

1.เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ
2.เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

1 ระบบ

1.เพื่อพัฒนากระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

1 ระบบ

7.โครงการพลังงานทดแทน (Sola Cell)
การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 1. เพื่อลดค่าไฟฟ้าของ
200กิโลวัตต์
โรงพยาบาล

งบประมาณรายไตรมาส
ระยะเวลาใน
งบประมาณ
หน่วยงาน
การ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.เม.ย.ก.ค.(บาท)
รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
61
มี.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ย.62

ตัวชี้วัด

ม.ค.-มี.ค.62
1.ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุม
ระดับน้าตาลได้
2.ลดอัตราความเสี่ยงจาก
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
เบาหวาน

โรงพยาบาลเสาไห้ ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลง
ร้อยละ90

ม.ค.-มี.ค.62

20,000

500,000

20,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

500,000

โรงพยาบาล
เสาไห้

โรงพยาบาล
ต.ค.61-ก.ย.62 10,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เสาไห้
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,330,000 2,790,000 3,540,000 2,500,000 2,500,000

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

