
ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ  1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ บุคลากรและพยาบาลใน รพ. ความพึงพอใจ  ม.ค.63 เงินบํารุง 1. ประเมินความพึงพอใจ NSO

ดานสารสนเทศ ในการใชโปรแกรมประยุกต มากกวารอยละ 80 พว.จินตา 

กิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูล  2. สามารถนําความรูท่ีไดรับมาปรับใช ศุภัทรานิษฐ

และการวิเคราะหผลขอมูล จํานวน 3 วัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - คาสมนาคุณวิทยาภายนอก 21,600 

จํานวน 1,200 บาท x 6 ชม.x 3 วัน = 21,600 บาท

   - คาอาหารกลางวัน 15,000 

จํานวน 100 คน x 50 บาท x 3 วัน = 15,000 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 100 คน x 25 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ = 15,000 บาท 15,000 

 - คาเดินทางไป-กลับ วิทยากร 6,000 

 - คาท่ีพักวิทยากร 

จํานวน 1,200 บาท x 2 คืน = 2,400 บาท 2,400 

รวม 60,000 

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพนําไปสู 4.0                 กลยุทธที่ 1 บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสูองคกร Smart hospital

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพนําไปสู 4.0                 กลยุทธที่ 1 บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสูองคกร Smart hospital

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

2 โครงการอบรมระบบการจัดการขอมูลและ  1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลใน ความสามารถในการ กองทุนหลัก- ศูนยประกัน

การใหบริการสิทธิประกันสังคม เครือขายประกันสังคม รพ.ปตตานี บันทึกขอมูลของผูปวย ประกันสุขภาพ

กิจกรรมที่ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการต้ังคา สามารถบันทึกขอมูลใหบริการ ประกันสังคม

โปรแกรม BMSSS/SIP09 แกเจาหนาท่ีของ ผูประกันตนสง สกส.ไดถูกตอง จํานวน 25 คน ไตรมาส 2 2,500 แบบประเมินผล

 รพ.ในเครือขายประกันสังคม รพ.ปตตานี  2. เพ่ือติดตามปญหา/อุปสรรคและ มีค.63 กอน-หลังเขาอบรม

 - คาอาหารกลางวัน แกไขปญหาการใชงานโปรแกรม 

จํานวน 25 คน × 50 บาท ×1 ม้ือ =1,250 บาท BMSSS/SIP09 ในการนําขอมูล/

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม รับขอมูลผูประกันตนจาก สกส. ได

จํานวน 25 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ = 1,250 บาท

กิจกรรมที่ 2. นิเทศติดตามการใชงาน จํานวน 15 คน ไตรมาส 3 16,500 จํานวนการบันทึกขอมูล

โปรแกรม  BMSSS/SIP09 แกเจาหนาท่ีของ พค.63 ผูปวยประกันสังคม

รพ.ในเครือขาย ประกันสังคม รพ.ปตตานี

 -  คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 15 คน × 50 บาท × 1 ม้ือ x 11 คร้ัง= 8,250 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 15 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ x 11 คร้ัง= 8,250 บาท

รวม 19,000 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพนําไปสู 4.0                 กลยุทธที่ 1 บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสูองคกร Smart hospital

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

3 โครงการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ เงินบํารุง 1. ประเมินผลจากการ ศูนยคอมพิวเตอร

รพ.ในเครือขาย จ.ปตตานี ป 2563 ประชุมและการปฏิบัติงาน รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1 : บรรยายและฝกปฏิบัติการดูขอมูล รอยละของขอมูล 43 (คุณยอดย่ิง  คงคะจันทร)

บันทึกและติดตามขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน  - เพ่ือใหผูปฏิบัติ สามารถบันทึกขอมูล จนท.รพปน ท่ีรับผิดชอบ รอยละของขอมูล 43 ตค.62-กย. 63 27,200 แฟม สงผาน HDC 

ขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ 43 แฟม มีความถูกตอง แมนยํา และมี ขอมูลตัวช้ีวัด 43 แฟม แฟม สงผาน HDC (ไตรมาส 1-4) มีความถูกตอง > 97%

 (HDC) HOSxP ใน รพ.ปตตานี (5 รุน) ประสิทธิภาพตามโครงสราง จนท. กลุมงานสารสนเทศ มีความถูกตอง > 97% (รายแฟม)

 - คาสมนาคุณวิทยากร มาตรฐานขอมูลดานการแพทย ทางการแพทย (รายแฟม)

จํานวน 600บาท x 2 คน x 6 ชม x 1 วัน=7,200บาท และสุขภาพ ป 2559 ตามระบบ 

- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม Health Data Center (HDC)

จํานวน 40 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 5รุน =10,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 40 คน x 50 บาท x 5 รุน =10,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ  - เพ่ือใหการใชงานระบบ Intranet จนท.โรงพยาบาล รอยละ 80 ของผูปฏิบัติ มค.-มีค. 63 8,000 รอยละ 80 ของผูปฏิบัติ (คุณสรินธร วงศหยกสุริยา)

Intranet และโปรแกรม และการแกไข และโปรแกรมตางๆ มีประสิทธิภาพ กลุมงานสานสนเทศ สามารถใชงาน Intranet (ไตรมาส 2) สามารถใชงาน 

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน (2 รุน) เพ่ือใหผูใชงานแกปญหาระบบ ทางการแพทย โปรแกรม และแกปญหา Intranet โปรแกรม

- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คอมพิวเตอรไดเบ้ืองตน ระบบได และแกปญหาระบบได

จํานวน 40 คน x 25 บาท x 2 ม้ือx 2รุน =4,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 40 คน x 50 บาท x 2รุน  = 4,000 บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพนําไปสู 4.0                 กลยุทธที่ 1 บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสูองคกร Smart hospital

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 3 : ตรวจเย่ียมกอนประเมินคุณภาพ  - เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 80 ของระบบ เมย.-มิย. 63 85,600 รอยละ 80 ของระบบ (คุณยอดย่ิง  คงคะจันทร)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT) ของโรงพยาบาล มีคุณภาพ ตาม ของโรงพยาบาลปตตานี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไตรมาส 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - คาสมนาคุณวิทยากร Thai Medical informatics - TMI ของโรงบาล มีคุณภาพ ของโรงบาล มีคุณภาพ

จํานวน 4 คน x1,000 บาท x6 ชม. x2 วัน = 48,000บาท Hospital IT Maturity Model ตาม Thai Medical ตาม Thai Medical

 - คาท่ีพักวิทยากร พรอมสําหรับรับการประเมินคุณภาพ informatics - TMI informatics - TMI

จํานวน 1,200 บาท x 4 คืน x 2 หอง = 9,600 บาท Hospital IT Hospital IT

   - คาใชจายในการเดินทางวิทยากร Maturity Model Maturity Model

จํานวน 2,500 บาท x 2 เท่ียว x 4 คน = 20,000 บาท

- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 40 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ 2วัน =4,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 40 คน x 50 บาท x 2รุน=4,000 บาท

กิจกรรมที่ 4 : ตรวจประเมินคุณภาพระบบ  - เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค.-กย. 63 85,600 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณยอดย่ิง  คงคะจันทร)

เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาล (HAIT) ของโรงพยาบาล มีคุณภาพ ตาม ของโรงพยาบาลปตตานี ของโรงพยาบาล มีคุณภาพ (ไตรมาส 4) ของโรงพยาบาล มีคุณภาพ

 - คาสมนาคุณวิทยากร Thai Medical informatics - TMI ตาม Thai Medical ตาม Thai Medical

จํานวน 4 คน x1,000 บาท x 6 ชม. x2 วัน = 48,000บาท Hospital IT Maturity Model informatics - TMI informatics - TMI

   - คาท่ีพักวิทยากร Hospital IT Hospital IT

จํานวน 1,200 บาท x 4 คืน x 2 หอง= 9,600 บาท Maturity Model ระดับ 1 Maturity Model ระดับ 1
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพนําไปสู 4.0                 กลยุทธที่ 1 บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสูองคกร Smart hospital

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

   - คาใชจายในการเดินทางวิทยากร 

จํานวน 2,500 บาท x2 เที่ยว x 4 คน= 20,000 บาท

- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 40 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 2วัน =4,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 40 คน x 50 บาท x 2รุน  =4,000 บาท

กิจกรรมที่ 5 ประมวล และแนวทางการออกแบบ เพ่ือใหผูใชสามารถออกแบบ ประมวลผล จนท.โรงพยาบาล รอยละ 80 ของผูปฏิบัติ เมย.-มิย. 63 8,000 รอยละ 80 ของผูปฏิบัติ (คุณสรินธร วงศหยกสุริยา)

ขอมูล (2 รุน) จากขอมูลดิบ (data) เปนสารสนเทศ กลุมงานสานสนเทศทางการแพทย สามารถออกแบบ (ไตรมาส 3) สามารถออกแบบ

- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม (information) เพ่ือนําไปใชประโยชน ประมวลผล ขอมูลเองได ประมวลผล ขอมูลเองได

จํานวน 40 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 2วัน =4,000 บาท ตอไปเองได

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 40 คน x 50 บาท x 2รุน =4,000 บาท

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจาก เพ่ือแลกเปล่ียน ถอดบทเรียนใหบุคคลากร ตัวแทนกลุมงาน รอยละ 80 ของผูเขารวม ก.ค.-กย. 63 35,760 รอยละ 80 ของผูเขารวม (คุณสรินธร วงศหยกสุริยา)

หนวยงานตนแบบดานคุณภาพสารสนเทศ เรงเห็นถึงความแตกตาง ขอดีขอเสีย สารสนเทศทางการแพทย ไดรับความรูความเขาใจ (ไตรมาส 4) ไดรับความรูความเขาใจ

 (HAIT) และการสงขอมูลภายใน เขต 12 สําหรับรวมพัฒนาคุณภาพสานสนเทศ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สําหรับนํามาพัฒนา สําหรับนํามาพัฒนา

 - คาเบ้ียเล้ียง ดานคุณภาพสานสนเทศ ดานคุณภาพสานสนเทศ

จํานวน 8 คน x 240 บาท x 3 วัน=5,760 บาท ใหผานระดับ 1 ใหผานระดับ 1

 - คาท่ีพัก

จํานวน 2 คืน x 1,500 บาท x 4 หอง=12,000 บาท
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 1. ระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพนําไปสู 4.0                 กลยุทธที่ 1 บูรณาการระบบสารสนเทศสุขภาพสูองคกร Smart hospital

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - คายานพาหนะ (รถตู)

จํานวน 5,000 บาท x 3 วัน =15,000 บาท

- คาของท่ีระลึก

จํานวน 1,500 บาท x 2 แหง= 3,000 บาท

กิจกรรมที่ 7 : การบรรยายและฝกปฏิบัติการทําตู Kios เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ กลุมงานสารสนเทศ บุคลากรสามารถประกอบ ตค.-ธค. 62 18,800 บุคลากรสามารถ (คุณยอดย่ิง  คงคะจันทร)

 - คาอาหารกลางวัน ในการทําตู KIOSK ทางการแพทย ตู KIOSK เองได (ไตรมาส 1) ประกอบตู KIOSK เองได

จํานวน 50 บาท x 10 คน x 2 ม้ือ= 1,000บาท

- คาอาหารวางและคาเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 10 คน x 4 ม้ือ=1,000บาท

- คาสมนาคุณวิทยากร (ภาครัฐในสังกัด)

จํานวน 600 บาท x 2 คน x 6 ชม. X 2วัน=14,400บาท

 - คาท่ีพักวิทยากร

จํานวน 1,200 บาท x 2 คืน x 1หอง=2,400 บาท

กิจกรรมที่ 8 : การบันทึกขอมูล Fee Schedule เพ่ือบันทึกขอมูลใหสมบูรณ -จนท.ท่ีบันทึกขอมูล ขอมูลมีความถูกตอง และ ตค.-ธค. 62 2,500  มีความถูกตองของ (คุณยอดย่ิง  คงคะจันทร)

 ปงบประมาณ 2563  ตามโครงสรางมาตรฐาน การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไดรับเงินคืนมากกวา 90 % (ไตรมาส 1)  ขอมูลมากกวา 90 

 - คาอาหารกลางวัน  เพ่ือแกปญหาจํานวน error -จนท.ท่ีบันทึกขอมูล และมี error ลดนอยลง

จํานวน 50 บาท x 25 คน =1,250 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  ท่ีเกิดจากการสงออกขอมูล การฝากครรภ

จํานวน 25 บาท x 25 คน x 2ม้ือ =1,000 บาท

รวม 271,460 
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4 โครงการสงเสริมงาน GREEN & CLEAN HOSPITAL  1.เพ่ือการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม สมาชิก Green Club ดาน ผานมาตรฐาน และรักษา เงินบํารุง ประเมินตนเอง ฝายบริหาร

กิจกรรมที่ 1. จัดอบรม GREEN & CLEAN ใน รพ.ใชหลักสุขาภิบาลอยางย่ังยืน   1. การจัดการขยะมูลฝอย ระบบ ในระดับ ดีมาก และทีมภายนอก

 5 ดาน (เนนดานพลังงาน) และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไมสงผล   2 การพัฒนาสวมมาตรฐาน Plus ธค.62 22,000 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 100 คน x 25 บาท x 4 ม้ือ= 10,000 บาท กระทบกับชุมชนโดยรอบ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย

 - คาอาหารกลางวัน   3 การจัดการดานพลังงาน

จํานวน 100 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ= 10,000 บาท 2.สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน   4 การจัดการส่ิงแวดลอมใน รพ.

 - คาปายไวนิล = 2,000 บาท และเกิดการนําไปใชอยางเปนระบบ   5. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมที่ 2. ประกวดหนวยงาน (สถานท่ี และการจัดการน้ําบริโภค

ทํางานนาอยู นาทํางาน ) จํานวน 210 คน กพ.63 11,000 

 - คารางวัล รางวัลท่ี 1

จํานวน 2,000 บาท x 2 ประเภท = 4,000 บาท

 - คารางวัล รางวัลท่ี 2 

จํานวน 1,500 บาท x 2 ประเภท = 3,000 บาท

  - คารางวัล รางวัลท่ี 3 

จํานวน 1,000 บาท x 2 ประเภท = 2,000 บาท

  - คารางวัล รางวัลชมเชย

จํานวน 500 บาท x 2 รางวัล x 2 ประเภท= 2,000 บาท

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 2. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ           กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 2. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ           กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

กิจกรรมที่ 3. ประกวดหนวยงานอนุรักษพลังงาน มิย.63 11,000         

กลุมหนวยงานทางคลินิก และ non-คลินิก

  - คารางวัล รางวัลท่ี 1

จํานวน 2,000 บาท x 2 ประเภท = 4,000 บาท

  - คารางวัล รางวัลท่ี 2

จํานวน 1,500 บาท x 2 ประเภท = 3,000 บาท

  -คารางวัล รางวัลท่ี 3

จํานวน 1,000 บาท x 2 ประเภท = 2,000 บาท

  - คารางวัล รางวัลชมเชย

จํานวน 500 บาท x 2 รางวัล x 2 ประเภท = 2,000 บาท

รวม 44,000 
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9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 2. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ           กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

5 โครงการเสริมสรางความปลอดภัย เงินบํารุง ฝายบริหาร

ดานสนับสนุนบริการ (ฉลอง  มีสงค)

กิจกรรมที่ 1. การปองกันและระงับเหตุอัคคีภัย จนท.มีความรู ทักษะในการปองและระงับ บุคลากรทุกหนวยงาน กพ.63 28,700 

  1. จัดประชุมฝกอบรม"การปองกันและระงับ เหตุอัคคีภัย จํานวน 200 คน ไตรมาส 2

อัคคีภัย ใน รพ.ปตตานี

  - คาสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 3 คน x 3 ชม x 600 บาท = 5,400 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 210 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 10,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 210 คน x 50 บาท  = 10,500 บาท

 - คาอุปกรณในการฝก = 2,300 บาท

กิจกรรมท่ี 2. การปองกัน ระงับเหตุฉุกเฉิน และวัตถุตองสงสัย จนท.มีความรู ทักษะในการดู สังเกต บุคลากรทุกหนวยงาน กพ.63 15,250 

  - คาสมนาคุณวิทยากร ส่ิงผิดปกติ และวัตถุตองสงสัย จํานวน 200 คน

จํานวน 2 คน x 2 ชม x 600 บาท = 2,400 บาท

  - คาสมนาคุณวิทยากรฝกปฏิบัติ

จํานวน 2 คน x 1 ชม x 600 บาท = 1,200 บาท
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9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 2. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ           กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 210 คน x 25 บาท = 5,250 บาท

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมสําหรับ

ผูเขาประชุมเตรียมความพรอม

จํานวน 56 คน x 25 บาท = 1,400 บาท 

 - คาส่ือประชาสัมพันธ = 5,000 บาท

รวม 43,950 
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9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 2. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ           กลยุทธที่ 1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งแวดลอม ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

6 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1.เพ่ือใหผูใชมีความรู ความเขาใจ  - จนท.ผูใชเคร่ืองมือใน รพปน จนท.มีความรูสามารถ กค.63 เงินบํารุง ฝายบริหาร

ในการใชและบํารุงรักษาอุปกรณทางการแพทย ในการใชอุปกรณทางการแพทย และ  - จนท.ชางซอมบํารุง แกไขปญหาเบ้ืองตนได 2 วัน 34,400 (ฉลอง  มีสงค)

  - คาสมนาคุณวิทยากร แกไขปญหาเบ้ืองตนได รวม 100 คน

จํานวน 2 คน x 6 ชม x 600 บาท x 2 วัน 2.เพ่ิมทักษะในการซอมบํารุงรักษา

 = 14,400 บาท 3. เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

  - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 100 คน x 25 บาท x 4 ม้ือ= 10,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 100 คน x 50 บาท x 2 วัน= 10,000 บาท

รวม 34,400 
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7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เงินบํารุง

เพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพบัญชี

กิจกรรมที่ 1. ประชุมช้ีแจงกําหนดแนวทาง  1.เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมมีความ เจาหนาที่จากกลุมงานการเงิน,บัญชี รอยละ 100 คุณภาพ พ.ย.-62 3,000 ประเมินความเขาใจถึง การเงินและบัญชี

กลุมงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูล เขาใจและแนวทางในการปฏิบัติงานเปน จัดเก็บรายได,พัสดุ,Lab,ยา, บัญชี ระดับ A โครงสรางในการปฏิบัติงาน นายอภิเชษฐ  โกตัน

 - คาอาหารกลางวัน ไปในทางทิศทางเดียวกัน กลุมงานทรัพยากรบุคคล,ทันตฯ

จํานวน 30 คน x 50 บาท x 1 วัน = 1,500 บาท  2.เพ่ือลดปญหาในการปฏิบัติงาน และธนาคารเลือด จํานวน 30 คน

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม อันเน่ืองมาจากความไมเขาใจถึง

จํานวน 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน = 1,500 บาท หลักเกณฑวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน

 3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีการ

พัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะใน

การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเปนไป

ตามแนวทางการปฏิบัติท่ีกําหนดพรอม

มีแนวทางแกไขท่ีเปนประโยชน และ

สามารถนําไประยุกตใชในหนวยงานได

กิจกรรมที่ 2. ประเมินคุณภาพบัญชีโดย 1. เพ่ือประเมินคุณภาพบัญชี รพ.ปตตานี เจาหนาท่ีจากกลุมงานการเงิน, รอยละ 100 คุณภาพ ก.พ.-63 3,000 ประเมินความเขาใจถึง การเงินและบัญชี

ทีมพัฒนาคุณภาพบัญชี สาธารณสุข จ.ปตตานี เบ้ืองตน บัญชี จัดเก็บรายได,พัสดุ,Lab, บัญชี ระดับ A โครงสรางในการปฏิบัติงาน นายอภิเชษฐ  โกตัน

2. เพ่ือลดปญหาในการปฏิบัติงานอัน ยา, กลุมงานทรัพยากรบุคคล,

 - คาอาหารกลางวัน เน่ืองมาจากความไมเขาใจถึงหลักเกณฑ ทันตฯ และธนาคารเลือด 

จํานวน 30 คน x 50 บาท x 1 วัน = 1,500 บาท วิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน จํานวน 30 คน

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 1 (สราง) พัฒนาบริหารจัดการดานการเงินการคลังและพัสดุใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 1 (สราง) พัฒนาบริหารจัดการดานการเงินการคลังและพัสดุใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 3.เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีการพัฒนา

จํานวน 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน = 1,500 บาท ศักยภาพ ความรูและทักษะในการปฏิบัติ

งานไดอยางถูกตองเปนไปตามแนวทาง

การปฏิบัติท่ีกําหนดพรอมมีแนวทางแกไข

ที่เปนประโยชน และสามารถนําไประยุกต

ใชในหนวยงานได

รวม 6,000 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 1 (สราง) พัฒนาบริหารจัดการดานการเงินการคลังและพัสดุใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

8 โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาดาน 1.เพ่ิอใหผูเขารับการอบรมมีความรู  - เจาหนาที่จากกลุมงานการเงิน รอยละ 80 มีความรู เงินบํารุง 1.ประเมินความรูกอน กลุมงานการเงิน

การเงินการคลัง ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย และ จํานวน 65 คน/ ความเขาใจในระเบียบ 30,500 และหลังการฝกอบรม

กิจกรรมที่ 1. การอบรมสงเสริมพัฒนาดาน หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ ผูดําเนินการ 5 คน/ การเงินการคลัง 2.การสังเกตการณ

การเงินการคลังเพ่ือการทํางานอยางมี 2.เพ่ือลดปญหาในการปฏิบัติงาน วิทยากร 3 คน ระหวางการฝกอบรม

ประสิทธิภาพ อันเน่ืองมาจากความเขาใจถึงหลักเกณฑ เพ่ือประเมินการเรียนรู

 - คาอาหารกลางวัน วิธิการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของ

จํานวน 70 คน x 50 บาท x 2 วัน =7,000 บาท และไมตองเส่ียงตอการกระทําท่ีผิด ผูเขารับการฝกอบรม

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ตอกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

จํานวน 70 คน x 25 บาท x 2 วัน =3,500 บาท 3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมี

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคคลภาครัฐ) การพัฒนาศักยภาพ ความรูและทักษะ

จํานวน 600 บาท x 3 ชม. X 2 คน =3,600 บาท ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเปน

จํานวน 600 บาท x 6 ชม. X 1 คน =3,600 บาท ไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ีกําหนด

 - คาพาหนะวิทยากร พรอมทั้งมีแนวทางแกไขที่เปนประโยชน

จํานวน  2 คน (ไป-กลับ) = 8,000 บาท และสามารถนําไปประยุกตใชใน

 - คาท่ีพักวิทยากร หนวยงานได

จํานวน 1,200 บาท x 2 หอง x 2 วัน =4,800บาท

กิจกรรมที่ 2. ประเมินการนําไปใช

รวม 30,500 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9 โครงการ กําหนดแผนสอบเทียบเครื่องมือ ตามมาตรฐานคุณภาพ LA เคร่ืองมือท่ีตองสอบเทียบ เคร่ืองมือท่ีกําหนดผาน เงินบํารุง มาตรฐานคุณภาพ LA พยาธิวิทยา

หองปฏิบัติการที่สํานักมาตรฐานไมสามารถ เกณฑการสอบเทียบ

สอบเทียบได 100%

กิจกรรมที่ 1 : สอบเทียบ

 - Biological safety Cabinet  - ผานมาตรฐาน  - งานจุลชีววิทยาฯ 1 ตัว ทุก 1 ป 24,000 

 - งานจุลทรรศนฯ 1 ตัว

 - งานอณูชีวโมเลกุลฯ 1 ตัว

กิจกรรมที่ 2 : สอบเทียบ

 - AutoClave  - ผานมาตรฐาน  - งานจุลชีววิทยาฯ 2 ตัว ทุก 1 ป 18,000 

 - หองลางเคร่ืองมือ 1 ตัว

กิจกรรมที่ 3 : สอบเทียบ

 - Autopipette  - ผานมาตรฐาน  - งานโลหิตวิทยา 3 ตัว ทุก 1 ป 5,600 

 - งานภูมิคุมกันวิทยา 4 ตัว

รวม 47,600 

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 2. (สราง) พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 2. (สราง) พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

10 โครงการ สมัครเปนสมาชิกการควบคุม    ตามมาตรฐาน คุณภาพ LA  กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก ผานเกณฑ 100% ทุก 1 ป เงินบํารุง ตามมาตรฐาน กลุมงานเทคนิคการแพทย

คุณภาพโดยองคกรภายนอก External ในทุก รายการ (Test) รพ.ปตตานี คุณภาพ LA และพยาธิวิทยาคลินิก

Quality Control ท่ีทําการตรวจวิเคราะห

กิจกรรมที่ 1 : สมัครสมาชิก

 - EQAC : สมป. กรมวิทย 3,000 

 - EQAH : สมป .กรมวิทยฯ 6,500 

กิจกรรมที่ 2 : สมัครสมาชิก ผานมาตรฐาน งานเคมีคลินิก 3,000 

 - EQA : Science HIV testing : สมป. กรมวิทย

กิจกรรมที่ 3 : สมัครสมาชิก งานจุลชีววิทยา 3,000 

 - EQA : Microbiology : สมป. กรมวิทย

 - EQA : Antimicrobial Drug Risistant :สมป.กรมวิทย 

กิจกรรมที่ 4 : สมัครสมาชิก

 - EQA : Hemato : สมป. กรมวิทย งานโลหิตวิทยา 6,000 

 - EQA : Hemato : คณะแพทยฯ ศิริราช งานโลหิตวิทยา 3,000 

กิจกรรมที่ 5 : สมัครสมาชิก

 - EQA : Microscopy : สมป. กรมวิทย งานจุลทรรศนศาสตร 3,000 

รวม 27,500 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 2. (สราง) พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

11 โครงการ RE : Accreditation    ตามมาตรฐาน คุณภาพ LA กลุมงานเทคนิคการแพทยฯ ผานเกณฑ 100% ทุก 1 ป เงินบํารุง รพ. ผานการประเมิน กลุมงานเทคนิคการแพทย

กิจกรรมที่ 1 : การตรวจประเมินระบบบริหาร และพยาธิวิทยาคลินิก

คุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย

สภาเทคนิคการแพทย

 - เตรียมและสงเอกสาร , ใบสมัครขอรับ 1,000 

การตรวจประเมิน

 - คาตรวจประเมินเพ่ือใหคงสภานะการรับรอง

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 20,000 

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ)

จํานวน 600 บาท x 1 วัน x 5 คน= 3,000 บาท 3,000 

 - คาท่ีพักวิทยากร

จํานวน 1,500 บาท x 1 คืน x 5 คน= 7,500 บาท 7,500 

 - คาเดินทางของวิทยากรไป-กลับ (กทม.-ปน.)

จํานวน 2 เท่ียว x เท่ียวละ 2,500 บาท x 5 คน=25,000 บาท 25,000 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 46 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ = 2,300 บาท 2,300 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 46 คน x 50 บาท x 1 ม้ือ = 2,300 บาท 2,300 

รวม 61,100 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 2. (สราง) พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

12 โครงการ ดําเนินการขอออกใบอนุญาต เพ่ือความถูกตองในการครอบครอง  กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก ไดรับใบอนุญาตผลิตเช้ือ ทุก 1 ป เงินบํารุง รพ. ผานการประเมิน กลุมงานเทคนิคการ

และหนังสือรับรองการแจงตามพระราช เช้ือโรค และเปนไปตามมาตรฐาน LA และพิษจากสัตร แพทยและพยาธิวิทยา

บัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว คลินิก

กิจกรรมที่ 1 : ดําเนินการขออนุญาตเปน งานจุลชีววิทยา 5,000 

ผูผลิตเช้ือโรคและพิษจากสัตว

ในงานจุลชีววิทยา

กิจกรรมที่ 2 : ดําเนินการขออนุญาตเปน งานภูมิคุมกันวิทยา 5,000 

ผูผลิตเช้ือโรคและพิษจากสัตว

ในงานภูมิคุมกันวิทยา

รวม 10,000 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 2. (สราง) พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

13 โครงการ จัดทําคูมือทางหองปฏิบัติการ เพ่ือใชเปนเอกสาร ระเบียบปฎิบัติ  กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก ผานเกณฑ LA 100% ทุก 1 ป เงินบํารุง รพ.  - ตามมาตรฐาน กลุมงานเทคนิคการ

ประจําป 2563 ในการสงตรวจทางหองปฏิบัตการ คุณภาพ LA แพทยและพยาธิวิทยา

คลินิก

กิจกรรมที่ 1 : ดําเนินการออกแบบ และ

แกไขเพ่ิมเติมในสวนขาด ของคูมือปฏิบัติ

ฉบับเดิม ตรวจสอบความถูกตองพรอมสง

พิมพ

กิจกรรมที่ 2 : ดําเนินการจัดสงพิมพ 10,000 

คูมือทางหองปฏิบัติการประจําป 2563

รวม 10,000 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 3. มีระบบบริหารหนวยงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ            กลยุทธที่ 2. (สราง) พัฒนาระบบบริหารจัดการอุปกรณเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา การประเมินผล

14 โครงการพัฒนาระบบเคร่ืองมือใหไดมาตรฐาน  1. เพ่ือใหเคร่ืองมือแพทยไดมาตรฐาน  - เครื่องมือแพทยใน รพ.ปตตานี  - เคร่ืองมือไดรับการ ก.ค.-ก.ย.63 เงินบํารุง จํานวนเคร่ืองมือแพทย ศูนยเคร่ืองมือแพทย

เครื่องมือไดรับการสอบเทียบ 100% ถูกตองแมนยํา รพ.สต. , และ CMU สอบเทียบ 100% ไดรับการสอบเทียบ คุณนิเวต

กิจกรรมที่ 1 : สอบเทียบเคร่ืองมือ  2. เพ่ือลดภาวะเส่ียงตอผูปวย 100%

กิจกรรมที่ 2 : บํารุงรักษาเคร่ืองมือ 41,600 

 - คาท่ีพัก (เจาหนาท่ีสอบเทียบ 8 คน)

จํานวน 1,200 บาท x 5 คืน x 4 หอง = 24,000 บาท 

 - คาน้ํามันรถ (ไป-กลับ)

จํานวน 4,000 บาท x 2 วัน = 8,000 บาท

 - คาเบ้ียเล้ียง

จํานวน 240 บาท x 8 คน x 5 วัน = 9,600 บาท

กิจกรรมที่ 3 : จัดอบรม เจาหนาท่ี รพ.ปตตานี 15,000 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 50 คน x 25 บาท x 6 ม้ือ = 7,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 คน x 50 บาท x 6 ม้ือ = 7,500 บาท

รวม 56,600 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ

15 โครงการอบรมการเสริมสรางวินัยการ 1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู เจาหนาท่ีโรงพยาบาลปตตานี 1. ผูเขารับการอบรมสามารถ ก.พ.62 เงินบํารุง 1. แบบสอบถามความ ก.ทรัพยากรบุคคล

ปองปรามทุจริตและความรับผิดทาง ความเขาใจเกี่ยวกับการเสริมสรางพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย ขาราชการ ผานการทดสอบ 93,500 พึงพอใจ

ละเมิดของ จนท. และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ไมตอกวารอยละ 60 2. แบบทดสอบความรู

 - คาอาหารกลางวัน สําหรับผูดําเนิการ บัญชากระทําผิดวินัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2. ผูเขารับการอบรมมี กอน-หลังอบรม

จํานวน 50 บาท x 2 ม้ือ x 230 คน  = 23,000 บาท และลูกจางช่ัวคราว ระยะเวลาการเขาอบรม

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืมสําหรับ 2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถ จํานวน 200 คน ไมนอยกวารอยละ 90

จํานวน 25 บาท x 2 ม้ือ x 230 คน x 2 วัน = 23,000 บาท ปฏิบัติตนใหถูกตอง

 - คาท่ีพักวิทยากร ตามระเบียบ หลักเกณฑ

จํานวน 3 คืน x 2 คน x 1,450 บาท = 8,700 บาท กฎหมาย ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบ

 - คาพาหนะสําหรับวิทยากร จากการถูกฟองคดีทางการแพทย

จํานวน 2 คน x 5,000 บาท =10,000 บาท

 -คาตอบแทนวิทยากร

จํานวน 600 บาท x 7 ชม. x 2 วัน x 2 คน

 = 16,800 บาท

 - คาวัสดุในการประชุม

จํานวน 60 บาท x 200 คน = 12,000 บาท

รวม 93,500

การประเมินผล

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4. มีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล          กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
การประเมินผล

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4. มีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล          กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

16 โครงการโรงพยาบาลผานการรับรอง HA 1. โรงพยาบาลมีกิจกรรมสงเสริม/ เงินบํารุง ศูนยคุณภาพ

กิจกรรมที่ 1 : ติดตามผลการดําเนินงาน กระตุนทีม/หนวยงานทุกระดับพัฒนา   กก.ทีมบริหารงานคุณภาพ  1. จํานวนคร้ังทีมบริหาร ตค.62- 12,000 (กัญญา สุขะนันท)

การพัฒนาคุณภาพของทีมพัฒนาคุณภาพรพ. คุณภาพงานบริการตามมาตรฐาน HA รพ.ปน งานคุณภาพ รพ.ประชุม กย.63

 - ประชุมประจําเดือนทีมบริหารงานคุณภาพ 2. ทีมพัฒนาคุณภาพมีความรู/ทักษะ ในการ ประจําเดือนอยางนอย

 ติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ รพ. พัฒนาคุณภาพตามแนวคิดมาตรฐาน HA เดือนละ 1 คร้ัง

  - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

จํานวน 25 บาท x 40 คน x 1 มื้อ x 12 ครั้ง =12,000 บาท

กิจกรรมที่ 2. ขอรับรองเครือขายบริการสุขภาพ   บุคลกรหนวยงานทางคลินิก  2. รพ.ผานการรับรอง มีค.63 74,720 

ระดับจังหวัด (PNC สาขาหัวใจ) สาขาอายุรกรรม และ เครือขายบริการสุขภาพ

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เครือขาย รพช. PNC สาขาหัวใจ

จํานวน 25บาท x 100คน x 2ม้ือ x 2วัน= 10,000 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ x 2 วัน= 10,000 บาท

 - คาอาหารกลางวันอาจารยผูเย่ียมสํารวจ

จํานวน 120 บาท x 3 คน x 1 ม้ือ x 2 วัน= 720 บาท

 - คาตอบแทนผูตรวจเยียมสํารวจจากสรพ.

จํานวน 18,000 บาท x 3 คน = 54,000 บาท

 -คาวัสดุและจัดทําเอกสาร ใชงบปกติ รพ. ปตตานี 

กิจกรรมที่ 3 : ขอรับการเย่ียมสํารวจเพ่ือเฝาระวัง  -บุคลากรหนวยงาน 7. รพ.ผานการรับรอง กพ.63 46,240 
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ลําดับ งบประมาณ/ หนวยงาน

ที่ แหลงงบ ที่รับผิดชอบ
การประเมินผล

9.2  รายละเอียดโครงการจุดเนนตามแผนยุทธศาสตร ป 2563

อําเภอเมือง   จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4     ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4. มีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล          กลยุทธที่ 1. (เสริม) สงเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

ในระยะเวลา 1 ป 6 เดือน หลังการรับรอง ทางคลินิก การเย่ียมสํารวจเพ่ือ

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  -บุคลากรหนวยงาน เฝาระวังในระยะเวลา 

จํานวน 25บาท x 100คน x 2มื้อ x 1วัน= 5,000 บาท สนับสนุน  1 ป 6 เดือน 

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ x 2 วัน= 5,000 บาท

 - คาอาหารกลางวันอาจารยผูเย่ียมสํารวจ

จํานวน 120 บาท x 2 คน x 1 ม้ือ x 1 วัน= 240 บาท

 - คาตอบแทนผูตรวจเย่ียมสํารวจจาก สรพ.

จํานวน 18,000 บาท x 2 คน =36,000 บาท

 - คาวัสดุและจัดทําเอกสาร ใชงบปกติ รพ. ปตตานี 

กิจกรรมที่ 4 : อบรม "คุณภาพและความปลอดภัย

ทางคลินิก"    (ในยุทธ 3 HRD)

กิจกรรมที่ 5 : แลกเปล่ียนเรียนรูทีมผูประสาน กก.ทีมผูประสานงานคุณภาพ 9. จํานวนคร้ังทีม FA ตค.62- 9,000 

งานคุณภาพ (FA)  รพ.ปตตานี ประชุมแลกเปล่ียน กย.63

 - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูมาตรฐาน เรียนรู อยางนอยเดือน

 การพัฒนาฉบับ Ha, แนวคิด 3 P, CLI/PCT ละ 1 คร้ัง

Profile, Easy Qualty CLT/PCT, PDSC Standard ฯ.

 - คาอาหารวาง

จํานวน 25บาท x 30คน x 1ม้ือ x 12คร้ัง= 9,000 บาท

รวม 141,960 
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