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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

กิจกรรมพัฒนาระบบการให วัตถุประสงค : งานพัฒนาศูนยพึ่งได ศูนยพึ่งได

บริการศูนยพึ่งได  1.เพื่อใหบุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานศูนยพึ่งได ใน รพท./รพศ. ก.สังคมสงเคราะห

 2.เพื่อพัฒนาความรูเรื่องความรุนแรงในครอบครัว

สูการทํางานในพื้นที่กับกลุมเปาหมายในชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 :  สงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตร 20,000 20,000 

 "การปรึกษาเพื่อฟนฟูอํานาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม" 

กลุมเปาหมาย : บุคลากรที่เขาอบรม จํานวน 1 คน

 - คาลงทะเบียน

จํานวน 13,000 บาท 1 คน เปนเงิน 13,000 บาท

 - คาเดินทาง เปนเงิน 7,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมใหความรูเรื่องความรุนแรง 5,000 5,000 

ในครอบครัวแก จนท.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

กลุมเปาหมาย : จนท.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ในพื้นที่อําเภอเมืองปตตานี จํานวน 30 คน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 50 คน 2 มื้อ เปนเงิน 2,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท 50 คน 1 มื้อ เปนเงิน 2,500 บาท

รวม 25,000 - - 25,000 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

พัฒนาระบบการใหบริการ วัตถุประสงค : 5,000 เงินบํารุง รพ. ศูนยบริการ

ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ  1.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลเยียวยาผูรับบริการ หลักประกันสุขภาพ

 1.กรณีไดรับความเสียหายที่เกิดจากการรักษา  2.เพื่อประชาสัมพันธงานศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ ก.สังคมสงเคราะห

พยาบาลของหนวยบริการ  3.เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการใหบริการ

 2.กรณีไดรับความเสียหายจากการรับวัคซีนปองกัน ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพแกเครือขาย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 กลุมเปาหมาย : จนท.รพ.สต. จํานวน 11 คน , อสม. จํานวน 10 คน

 (Coronavirus Disease 2019(Covid-19)) จนท. รพ. จํานวน 29 คน 

3. กรณีไดรับความเสียหายจากการใหบริการ กิจกรรมที่ 1 :  พัฒนาศักยภาพการบันทึกขอมูล ในระบบ √ √ √ √

สาธารณสุข (ติดเชื้อโควิด-19) รับคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีไดรับความเสียหาย

4. สรางเครือขายศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ จากการรับวัคซีน Covid-19 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

(ศูนยรับเรื่องรองเรียน) กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาขั้นตอนการใหบริการดูแลเยียวยาผูรับบริการ √ √ √ √

ใหมีแนวทางที่ชัดเจนและถูกตอง

กิจกรรมที่ 3 : ประชาสัมพันธศูนยบริการหลักประกันสุขภาพผานสื่อออนไลน √ √ √ √

กิจกรรมที่ 4 : ประชาสัมพันธศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ ผานสื่อวิทยุ √ √ √ √

กิจกรรมที่ 5 : ประชุมเสริมสรางความรูความเขาใจการใหบริการ 5,000 5,000 ศูนยบริการ

ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพแกเครือขาย หลักประกันสุขภาพ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 50 คน 2 มื้อ เปนเงิน 2,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 50 คน 1 มื้อ เปนเงิน 2,500 บาท 

รวม 5,000 - 5,000 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

การจัดระบบบริการเพิ่มเติม/การชดเชย วัตถุประสงค : 5,000 เงินบํารุง กลุมงานประกันสุขภาพ

เฉพาะโรค  1.เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบระเบียบปฎิบติและ

แนวทางการเรียกเก็บที่เปลี่ยนแปลง

 2.เพื่อสามารถบันทึกขอมูล/ตรวจสอบขอมูลใหครบถวน/ถูกตอง

 3.เพื่อความครบถวนและเพิ่มรายไดใหโรงพยาบาลปตตานี

กลุมเปาหมาย : จนท.รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ ใน รพ.ปตตานี

ตามรายการเฉพาะโรค

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 50 คน 25 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 2,500 บาท 2,500 2,500 

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 2,500 บาท 2,500 2,500 

รวม 5,000 - 5,000 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได วัตถุประสงค : เงินบํารุง กลุมงานประกันสุขภาพ

 1.เพื่อวิเคราะหขอมูลสถานการณการจัดเก็บรายไดของ

โรงพยาบาลปตตานี

 2.เพื่อพิจารณากรฝรีมีการปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการทาง

การแพทยของหนวยบริการ

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมคณะกรรมการจัดเก็บรายได 1,000 500 500 

ของโรงพยาบาล

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 40 คน 25 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 1,000 บาท 

รวม 1,000 500 500 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมชี้แจงแนวทางการเรียกเก็บทุกสิทธิและ วัตถุประสงค : เงินบํารุง รพ. กลุมงานประกันสุขภาพ

พัฒนาระบบการบันทึกขอมูลในการจัดเก็บรายได  1.เพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากรในโรงพยาบาลปตตานี

ในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล และสามารถใหคําแนะนํา

แกผูรับบริการไดถูกตอง

 2.เพื่อใหหนวยงานที่ใหบริการสามารถบันทึกขอมูลคาบริการได

ถูกตองครบถวน

 3.เพื่อความถูกตองครบถวน ในการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล

กลุมเปาหมาย : บุคลากรใน รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่แนวทางการเรียกเก็บ 15,000 7,500 7,500 

ทุกสิทธิ

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 100 คน 50 บาท 2 วัน เปนเงิน 10,000 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 100 คน 25 บาท 4 มื้อ เปนเงิน 5,000 บาท 

รวม 15,000 7,500 7,500 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารผูประกันตน วัตถุประสงค : งบประกันสังคม กลุมงานประกันสุขภาพ

จังหวัดปตตานี  1.เพื่อรายงานผลการดําเนินงานคาใชจายเงินรายรับของ

หนวยบริการที่ไดรับจากองทุนประกันสังคม

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมกรรมการบริหารงานบริการ

ผูประกันตน จ.ปตตานี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 30 คน 25 บาท 8 ครั้ง เปนเงิน 6,000 บาท 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

รวม 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ติดตามการใชการโปรแกรม MBS-HosXP Chi วัตถุประสงค : เงินประกันสังคม กลุมงานประกันสุขภาพ

และโปรแกรม AIPN โรงพยาบาลในเครือขาย  1.เพื่อใหหนวยงานในเครือขายประกันสังคมสามารถ

ประกันสังคมโรงพยาบาลปตตานี บันทึกขอมูลผูมารับบริการสงเบิกไดถูกตอง

 2.เพื่อติดตามปญหาอุปสรรคและแกไขปญหาการใชงาน

โปรแกรม ในการรับ-สงขอมูล จาก สกส.ได

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมชี้แจงใหความรูเรื่องสิทธิประกันสังคม 4,000 4,000 

แกเจาหนาที่โรงพยาบาลเครือขาย รพ.ปตตานี

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 40 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 2,000 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 40 คน 25 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 2,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 : เยี่ยมผูประกันตนที่เจ็บปวย นอน รพ. รวมกับ 6,000         1,500 1,500         1,500 1,500 

สนง.ประกันสังคมจังหวัดปตตานี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 มื้อ 8 ครั้ง เปนเงิน 6,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศติดตามการใชงานโปรแกรม MBS-HosXP Chi 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 20 คน 50 บาท 1 มื้อ 6 วัน เปนเงิน 6,000 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 20 คน 25 บาท 2 มื้อ 6 วัน เปนเงิน 6,000 บาท

รวม 22,000 4,500 4,500 8,500 4,500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

อัตราการรายงานผลทางหองปฏิบัติการ/ วัตถุประสงค : 2,500 เงินบํารุง รพ. กลุมงานเทคนิค

พัฒนาคุณภาพบริการ ตามมาตรฐาน  1. เพื่อใหพยาบาล/ ผูเกี่ยวของประจําหอผูปวยรพ.ปตตานี / การแพทยและ

รพช./ รพ.สต. ในเขตจังหวัดปตตานี วิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ พยาธิวิทยาคลินิก

การนําสงสิ่งสงตรวจที่ถูกตองและไดมาตราฐาน

 2. เพื่อใหไดสิ่งสงตรวจที่ดี มีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อใหแพทยไดรับผลการตรวจวิเคราะหที่ถูกตอง

 4. เพื่อใชในการประกอบการวินิจฉัยและการรักษาผูปวยไดถูกตอง

เปาหมาย :  

 1. ตัวแทนพยาบาลหรือผูเกี่ยวของประจําหอผูปวย

 2. ตัวแทนพยาบาลหรือผูเกี่ยวของของ รพช./รพ.สต.

จํานวน 50 คน (2 ครั้ง /ป)

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมใหความรูเรื่องวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ

การนําสงสิ่งสงตรวจที่ถูกตองและไดมาตรฐานใหกับ

ผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน ความถี่ 2 ครั้ง/ป

สรุปผลการปฏิบัต/ิติดตาม

 - คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม 

จํานวน 25 บาท 2 ครั้ง 50 คน เปนเงิน 2,500 บาท 2,500         2,500 

รวม 2,500 - - 2,500 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

รอยละ 90 ของแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค : 22,500 เงินบํารุง รพ. ก.เวชกรรมสังคม

ตามแผนยุทธ ไดรับการดําเนินการติดตาม  เพื่อใหการควบคุมกํากับระดับตําบล/อําเภอ นางระพีพร พูลสวัสดิ์

ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดรับการแกไขปญหาไดทันเวลา

เปาหมาย : 

 1.คณะกรรมการคปสอ.เมืองและเครือขาย จํานวน 40 คน

 2.คณะกรรมการการเงินระดับอําเภอ จํานวน 15 คน

 3.ผูรับผิดชอบงานระดับตําบล/อําเภอ จํานวน30 คน

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมือง

และเครือขาย 6 ครั้ง (2 เดือน/ครั้ง)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 40 คน 25 บาท 1 มื้อ 6 ครั้ง 1ป เปนเงิน 6,000 บาท 6,000         2,000 2,000 2,000 

กิจกรรมที่ 2 : จัดประชุมคณะกรรมการการเงินระดับอําเภอทุกเดือน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 15 คน 25 บาท 1 มื้อ 12 ครั้ง 1 ป เปนเงิน 4,500 บาท 4,500 1,500         1,500         1,500         

กิจกรรมที่ 3 : จัดประชุมติดตามผลงานตามตัวชี้วัด (3เดือน/ครั้ง)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 30 คน 25 บาท 2 มือ 4 ครัง 1ป เปนเงิน 6,000 บาท 6,000 2,000 2,000 2,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 30 คน 50 บาท 1 มื้อ 4 ครั้ง 1 ป เปนเงิน 6,000 บาท 6,000 2,000 2,000 2,000 

รวม 22,500 7,500 7,500 7,500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

ควบคุม กํากับ ติดตามงานราชทัณฑ ปนสุข วัตถุประสงค : 2,500 เงินบํารุง ก.เวชกรรมสังคม

ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย  เพื่อติดตามตัวชี้วัด ราชทัณฑ ปนสุข ฯ ตามแนวทาง โรงพยาบาล นางระพีพร พูลสวัสดิ์

การตรวจราชการ

เปาหมาย : 

คณะทํางานและเครือขาย จํานวน 25 คน

กิจกรรม : จัดประชุมคณะทํางานและเครือขาย

ทุก 3 เดือน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 คน 25 บาท 1 มื้อ 4 ครั้ง 1ป เปนเงิน 2,500 2,500         1,000         1,000         500 

รวม 2,500 1,000 1,000 500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

การจัดการคลังยาใน สถานบริการ คปสอ.เมือง วัตถุประสงค :  เพื่อจัดการคลังยาใหตรงเกณฑ รพสต.ติดดาว เงินบํารุง ก.เวชกรรมสังคม

ลดยาหมดอายุในสถานบริการ ซูเฟยณี 

เปาหมาย : เพื่อลดการสูญเสียมูลคายา จากยาหมดอายุ เภสัชกร

กิจกรรม :  1.ประชุมคณะกรรมการทํางาน

 - คาอาหารวาง

จํานวน 25 บาท 20 คน 1 ครั้ง เปนเงิน 500 บาท 500 500 

 2.นิเทศคลังยา ในสถานบริการ คปสอ.เมือง

 3. จัดอบรม คลังยาใหตรงตามเกณฑ รพสต ติดดาว

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 20 คน 2 ครั้ง เปนเงิน 1,000 บาท 1,000         1,000         

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 20 คน 1 ครั้ง เปนเงิน 1,000 บาท 1,000         1,000         

 4. ประชุมแพทยเวชกรรมพรอมเภสัชปฐมภูมิ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 20 คน 1 ครั้ง เปนเงิน 500 บาท 500            500            

 5. ประชุม จนท ที่เกี่ยวของกับคลังยาในแตละสถานบริการ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 25 คน 2 ครั้ง เปนเงิน 1,250 บาท 1,250 1,250 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 25 คน 1 ครั้ง เปนเงิน 1,250 บาท 1,250 1,250 

***รวบรวมยาคืนจากคนไขเพื่อนําไปบริจาค ประจําปงบประมาณ2565

 - คาจัดสงยาตอครั้ง จํานวน 500 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 500 บาท 500 500 

รวม 6,000 - 6,000 - - 
ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

กิจกรรมการนิเทศงานคุณภาพ วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพบริการใน เงินบํารุง เวชกรรมสังคม

หนวยบริการปฐมภูมิ คปสอ.เมือง เครือขายบริการปฐมภูมิ รพ. รุสนี มะทา

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทํางานปฐมภูมิระดับอําเภอเมือง

ประกอบดวยงาน IC แพทยแผนไทย เภสัชกร ในรพ.ปตตานี

และ สสอ.เมืองปตตานี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 10 คน 25 บาท 2 มื้อ 2 ครั้ง 2 วัน เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

(ลงไป 1 วัน ได 5 รพ.สต. )

 - คาอาหารกลางวัน ในชวงลงนิเทศ รพ.สต.ทั้ง 10 แหง

จํานวน 10 คน 50 บาท 2 ครั้ง 2 วัน เปนเงิน 2,000 บาท 2,000         2,000         

ประชาสัมพันธสถานบริการ และ วัตถุประสงค : เพื่อประชาสัมพันธ PCU เขตตําบลสะบารัง 1,400         1,400         

ใหคําปรึกษาของPCU ศสม.รพ. และตําบลอาเนาะรู ใหมีผูมาใชบริการเพิ่มขึ้น

ปตตานี และ PCU ศสม.ปากน้ํา เพื่อลดความแออัด ในรพ. และเพื่อเปนการใหคําปรึกษา

กับผูมาใชบริการที่มีขอสงสัยดานสุขภาพ

 - คานามบัตรขนาดมาตรฐานทั่วไป 

ขนาด 90x54 mm. จํานวน 4 กลอง 

จํานวน 350 บาท x 4 กลอง เปนเงิน 1,400 บาท

( 1 กลอง มี 100 แผน) มอบใหที่ละ 2 กลอง

รวม 5,400 - 5,400 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

รอยละ 80 ของงานปฐมภูมิ วัตถุประสงค : เงินบํารุง cmu1

ศสม.รพ.ปตตานี (cmu1)  1.เพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามงานตามตัวชี้วัด รพ. นางรัชนิดา บูสะมัญ

ไดรับการนิเทศ ติดตามงาน งานปฐมภูมิ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.เพื่อเตรียมตอนรับการมาเยี่ยมเยียนของผูบริหาร

 3.เพื่อเตรียมตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษาฝกงาน

เปาหมาย :

 1.คณะผูบริหารและกรรมการ รพ.ปตตานี

 2.คณะกรรมการคปสอ.เมืองและเครือขาย

 3.ผูรับผิดชอบงานระดับตําบล อําเภอและจังหวัด

กิจกรรมที่ 1 : รับการนิเทศงานแมและเด็ก

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 2 : รับการนิเทศงานพัฒนการและโภชนาการ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 3 : รับการนิเทศงานวัคซีน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

กิจกรรมที่ 4 : รับการนิเทศงาน NCD

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 5 : รับการนิเทศงานระบาด

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 6 : รับการนิเทศ รพ.สต.ติดดาว

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 7 : เตรียมรับการเยี่ยมเยียนจากผูบริหาร

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 8 : ตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษาฝกงาน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

รวม 6,000 - 6,000 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

รอยละ 80 ของงานปฐมภูมิ วัตถุประสงค : 6,000 เงินบํารุง cmu2

ศสม.ปากน้ํา (cmu2)  1.เพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามงานตามตัวชี้วัดงานปฐมภูมิ รพ. นางประจวบลาภ

ไดรับการนิเทศ ติดตามงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ แกวพิมพ

 2.เพื่อเตรียมตอนรับการมาเยี่ยมเยียนของผูบริหาร

 3.เพื่อเตรียมตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษาฝกงาน

เปาหมาย :

 1.คณะผูบริหารและกรรมการ รพ.ปตตานี

 2.คณะกรรมการคปสอ.เมืองและเครือขาย

 3.ผูรับผิดชอบงานระดับตําบล อําเภอและจังหวัด

กิจกรรมที่ 1 : รับการนิเทศงานแมและเด็ก

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 2 : รับการนิเทศงานพัฒนการแลโภชนาการ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 3 : รับการนิเทศงานวัคซีน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

กิจกรรมที่ 4 : รับการนิเทศงาน NCD

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 5 : รับการนิเทศงานระบาด

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 6 : รับการนิเทศ รพ.สต.ติดดาว

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน x 25 บาท x  1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 7 : เตรียมรับการเยี่ยมเยียนจากผูบริหาร

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

กิจกรรมที่ 8 : ตอนรับคณะอาจารยและนักศึกษาฝกงาน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 30 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 750 บาท 750 750 

รวม 6,000 - 6,000 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

คลินิกกามโรค รับนิเทศงานจาก สคร.12 วัตถุประสงค : เงินบํารุง cmu2

และสปสช.เขต 12  1.เพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามงานตามตัวชี้วัดงาน รพ. นางประจวบลาภ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ แกวพิมพ

 2.เพื่อเตรียมตอนรับการมาเยี่ยมเยียนของผูบริหาร

เปาหมาย :

 1.คณะผูบริหารและกรรมการ รพ.ปตตานี

 2.คณะกรรมการคปสอ.เมืองและเครือขาย

 3.ผูรับผิดชอบงานระดับตําบล อําเภอและจังหวัด

กิจกรรมที่ 1 : รับคณะนิเทศงานจาก สคร.12

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 10 คน 25 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 250 บาท 250 250 

กิจกรรมที่ 2 : รับคณะนิเทศงานจาก สปสช.เขต 12

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 15 คน 25 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 375 บาท 1,125 1,125 

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 15 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 750 บาท

รวม 1,375 - 1,375 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา วัตถุประสงค : 27,600 เงินบํารุง กลุมงานสุขศึกษา

 1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพ  1.เพื่อใหโรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานสุขศึกษา รพ. เครือขายงานสุขศึกษา

งานสุขศึกษาตามมาตรฐาน รอยละ 100  โดยการมีสวนรวมของเครือขาย และพฤติกรรมสุขภาพ

 2. โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง  2.เพื่อประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาปละ 2 ครั้ง

ตามมารตรฐานงานสุขศึกษา  3.เพื่อรับการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา

 3. โรงพยาบาลผานเกณฑประเมินมาตรฐาน  4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานตามมาตรฐาน

งานสุขศึกษาในระดับเขต รอยละ 100 งานสุขศึกษาและดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 เปาหมาย : โรงพยาบาลปตตานีและเครือขายสถานบริการ

สุขภาพในอําเภอเมืองปตตานี

กิจกรรมที่ 1 :

 : ทบทวนคุณภาพงานสุขศึกษา

 : ประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา

 : วางแผนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐาน

 - คาสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 600 บาท 6 ชม. เปนเงิน 3,600 บาท 3,600 3,600 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 60 คน 25 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 60 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 : รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ

จากสํานักงานบริการสุขภาพเขต 12 ป 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 60 คน 25 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 60 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 3,000 3,000 3,000 

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 60 คน 25 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 60 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมเครือขายเพื่อเตรียมรับการประเมิน

มาตรฐาน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 60 คน 25 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 60 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

รวม 27,600 - 15,600 6,000 6,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

กิจกรรม เขารวมเปนสมาชิกการควบคุม วัตถุประสงค : เพื่อใหถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพ LA เงินบํารุง กลุมงานเทคนิค

คุณภาพโดยองคกรภายนอก External เปาหมาย : กลุมงานเทคนิคการแพทยฯ ในทุกรายการ (Test) รพ. การแพทยและ

Quality Control ที่ทําการตรวจวิเคราะห  งานเคมีคลินิก , งานภูมิคุมกันวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก

ตัวชี้วัด : ใหผานเกณฑ LA 100% งานจุลชีววิทยา , งานโลหิตวิทยา , งานจุลทรรศนศาสตร

( ตรวจตะกอนอุตจาระ , ตรวจสารเคมีในปสสาวะ ,

 ตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ)

กิจกรรมที่ 1 : สมัครสมาชิก EQA ครอบคลุมทุกรายการ 33,000 

 1. EQAC : สมป. กรมวิทย 3,000 

 2. EQAHbA1c : สํานักวิทย .กรมวิทยฯ 6,500 

 3. EQA : Science HIV testing : สมป. กรมวิทย 2,000 

 4. EQA : Microbiology : สมป. กรมวิทย 3,500 

 5. EQA : Hemato : สมป. กรมวิทย 6,000 

 6. EQA : Microscopy : สมป. กรมวิทย 12,000 

รวม 33,000 - - - 33,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

โครงการ : RE- Accreditation วัตถุประสงค : เพื่อใหถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพ LA 12,800 เงินบํารุง กลุมงานเทคนิค

ตัวชี้วัด : ใหผานเกณฑ LA 100% เปาหมาย : กลุมงานเทคนิคการแพทยฯ รพ. การแพทยและ

กิจกรรมที่ 1 : ดําเนินการจัดทํา Interlab Comp พยาธิวิทยาคลินิก

จํานวน 1 ครั้ง/ป

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (มื้อเชา)

จํานวน 25 บาท 40 คน 1 มื้อ เปนเงิน 1,000 บาท 1,000 1,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 40 คน 1 มื้อ เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

กิจกรรมที่ 2 : การตรวจประเมินภายในระบบบริหาร

คุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2565

 - เตรียม & สงเอกสาร และแจงเครือขาย 1,000 1,000 

ขอรับการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน

งานเทคนิคการแพทย 2560

 - คาวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ) 

จํานวน 1,200 บาท x 1 วัน x 4 คน เปนเงิน 4,800 บาท 4,800         4,800         

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 25 บาท 40 คน 2 มื้อ เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท 40 คน เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

รวม 12,800 - - - 12,800 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

โครงการ : ดําเนินการขอออกใบอนุญาต วัตถุประสงค : เพื่อความถูกตองในการครอบครองเชื้อโรค 18,000 เงินบํารุง กลุมงานเทคนิค

และหนังสือรับรองการแจงตามพระราช และเปนไปตามมาตรฐาน รพ. การแพทยและ

บัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว เปาหมาย : กลุมงานเทคนิคการแพทยฯ พยาธิวิทยาคลินิก

ตัวชี้วัด : ไดรับใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและ กิจกรรมที่ 1 : ดําเนินการขอใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและ 6,000 6,000 

พิษจากสัตว พิษจากสัตร (Bacteria)

 เชื้อโรคและพิษจากสัตร (HIV) 6,000 6,000 

 เชื้อโรคและพิษจากสัตร (Virus) 6,000 6,000 

รวม 18,000 - 18,000 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

โครงการ : RE- Accreditation 3 วัตถุประสงค : เพื่อใหถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพ LA 82,700 เงินบํารุง กลุมงานเทคนิค

 (ธันวาคม 2566) เปาหมาย : กลุมงานเทคนิคการแพทยฯ รพ. การแพทยและ

ตัวชี้วัด : ใหผานเกณฑ LA 100% กิจกรรมที่ 1 : การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน พยาธิวิทยาคลินิก

งานเทคนิคการแพทย สภาเทคนิคการแพทย

 - เตรียม & สงเอกสาร,ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน 1,000 1,000 

 - คาตรวจประเมินเพื่อใหคงสถานะการรับรองระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย เปนเงิน 30,000 บาท 30,000 30,000 

 - คาวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ)

จํานวน 1,200 บาท 6 คน 1 วัน เปนเงิน 7,200 บาท 7,200 7,200 

 - คาที่พักวิทยากร 

จํานวน 1,500 บาท 6 คน 1 คืน เปนเงิน 9,000 บาท 9,000         9,000         

 - คาเดินทางของวิทยากรไป-กลับ (กทม.-ปน.)

จํานวน 2,500 บาท x 6 คน 2 เที่ยว เปนเงิน 30,000 บาท 30,000        30,000        

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 55 คน 2 มื้อ เปนเงิน 2,750 บาท 2,750 2,750 

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท 55 คน เปนเงิน 2,750 บาท 2,750 2,750 

รวม 82,700 - 82,700 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

โครงการมหกรรม CQI นวัตกรรม  วิจัย วัตถุประสงค : NSO

การจัดการความรู และสารสนเทศทาง  1.เสริมสรางทีมใหมีทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจ ในการจัดการ

การพยาบาลสูองคกรเรียนรู ความรูพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน

 2.สนับสนุนใหบุคลากรมีความรูและนําความรูไปประยุกตใชในหนวยงาน 

 3.สรางองคความรูและการจัดการความรูในระดับกลุมงาน 

สามารถเผยแพรผลงานในเวบไซด รพ.

 4.พัฒนาศักยภาพในการจัดการความรูและสามารถถายทอด

ใหกับบุคลากรในหนวยงาน

เปาหมาย : พยาบาลวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม การจัดการความรู ไมใชงบ

และสารสนเทศทางการพยาบาลสูองคกรแหงการเรียนรู

 1.1.กําหนดเปนนโยบายองคกรแหงการเรียนรู  กลยุทธ & 

ผูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน บูรณาการงานประจํา เพื่อใหเกิดความยั่งยืน

 1.2.พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรู และนํา tacit และ

Explicit know knowledge แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร

 1.3.พัฒนางานที่เปน best practice ขยายผลงานในเวที

ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

 1.4.พัฒนาระบบสารสนเทศใหบุคลากรในองคกรไดเรียนรู   

จัดเก็บเปนคลังความรู  และเผยแพรผลงาน

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

 5.เชิดชู ใหเกียรติ สรางขวัญกําลังใจ เพื่อใหคุณคากับบุคลากรในองคกร

 6.ประเมินผล LO ปละ 1 ครั้ง  โดยสํารวจเดินหนางาน

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการทํา KM เงินบํารุง NSO

 2.1 อบรมการจัดการความรูการทํา KM รพ.

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 60 คน 1 วัน เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 2 มื้อ 60 คน 1 วัน เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

 -  คาสมนาคุณวิทยากร (บุคคลภายนอก)

จํานวน 1,200 บาท 7 ชม. 1 วัน เปนเงิน 8,400 บาท 8,400 8,400 

กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนาวิจัย

ทางการพยาบาล คิดสรางสรรคสูนวัตกรรม

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 50 คน 6 ครั้ง เปนเงิน  15,000 บาท 15,000        15,000        

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 2 มื้อ 50 คน 6 วัน เปนเงิน 15,000 บาท 15,000 15,000 

 -  คาสมนาคุณวิทยากร (บุคคลภายนอก)

จํานวน 1,200 บาท 7 ชม. 2 ครั้ง เปนเงิน 16,800 บาท 16,800 16,800 

 - คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ เปนเงิน  1,000 บาท 1,000         1,000         

รวม 62,200 - 62,200 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

โครงการ พัฒนาคุณภาพดานพยาธิวิทยากายวิภาค วัตถุประสงค : 39,625        เงินบํารุง รพ. ก.พยาธิฯกายวิภาค

 1.เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและทางวิชาการ

ของหนวยงานพยาธิวิทยากายวิภาค 

 2.เพื่อเปนหลักฐานประกอบการรับรองกระบวนการคุณภาพ

สถานพยาบาล (HA)

เปาหมาย : 

 1.พยาธิแพทยและเจาหนาประจํากลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค

 2.กลุมผูบริหารโรงพยาบาล

กิจกรรม : การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพตาม

มาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย

 - คาสมนาคุณวิทยากร  

จํานวน 2 คน 5,000 บาท 2 วัน 2 คน เปนเงิน 20,000 บาท 20,000 20,000 

 - คาที่พักวิทยากร 

จํานวน 1,500 บาท 2 คน 2 คืน เปนเงิน 6,000 บาท 6,000         6,000         

 - คาเดินทางของวิทยากรไป-กลับ (กทม.-ปน.)

จํานวน 2 เที่ยว 2,000 บาท 2 คน เปนเงิน 8,000 บาท 8,000 8,000 

 - คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 15 คน 3 มื้อ เปนเงิน 1,125 บาท 1,125 1,125 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท 50 บาท 15 คน 2 มื้อ เปนเงิน 1,500 บาท 1,500 1,500 

 - คาอาหารเย็น (เอกชน) 

จํานวน 150 บาท 10 คน 2 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

รวม 39,625 - 39,625 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล วัตถุประสงค : 50,000        เงินบํารุง รพ. NSO

ดานการชวยฟนคืนชีพ  1.เพื่อเสริมสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ พว.สุรีรัตน

 2.เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่ทันสมัยในการ CPR พว.หทัยทิพย

 3.พัฒนาความรูทางวิชาการใหมๆ และทันสมัย พว.ลัดดาวัลย

 4.เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการ CPR พว.ศุภาศิริ

เปาหมาย : พยาบาลวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ CPR

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 50 บาท 300 คน เปนเงิน 15,000 บาท 15,000 15,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 300 คน 2 มื้อ เปนเงิน 15,000 บาท 15,000 15,000 

กิจกรรมที่ 2 : สอบ CPR

 - คาอาหารกลางวัน 

จํานวน 100 คน 25 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท 10,000        10,000        

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 100 คน 25 บาท 2 มื้อ 2 ครั้ง เปนเงิน 10,000 บาท 10,000 10,000 

กิจกรรมที่ 3 : มอบหมายงานใหตรวจสอบความพรอม ไมใชงบ

ของรถ Emergency และบันทึก

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาคุณภาพระบบการบริการ NICU

และการฟนฟูความรูและทักษะในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ NS

 4.1 การฟนฟูความรูและทักษะความรูดานการชวยชีวิต (N-CPR)

 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ n cpr ทารกแรกเกิด

แบบวิถีใหม จํานวน 40 คน (2 รุน รุนละ 20 คน)

 4.2 สงพยาบาลเขารวมอบรมการฟนฟูความรู

การชวยชีวิตทารกแรกเกิดวิกฤติ ประจําป  

จํานวน 2 คน  สถานที่ (อ.หาดใหญหรือกรุงเทพมหานคร)

กิจกรรมที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาดานการชวยฟนคืนชีพ ไมใชงบ หอผูปวยทั้งหมด

 (CPR)

 - ทบทวนและฝกปฏิบัติการ CPR ทุกสัปดาหแรกของเดือน

 - ฝกปฏิบัติโดยทีม CPR NSO อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 โดยฝกเปนการภายในที่ตึก

 - ดูแลจัดพยาบาลใหไดรับการอบรม CPR ของโรงพยาบาล

 - มอบหมายงานใหตรวจสอบความพรอมของ

รถ Emergency และบันทึก

รวม 50,000 - 50,000 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)



260

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

กิจกรรมจัดประชุม โรคระบบโครงรางกระดูก วัตถุประสงค : พ.ค. 66 คลินิกโรค ก.อาชีวเวชกรรม

และกลามเนื้อสําหรับสถานประกอบการ  - เพื่อใหกลุมเปาหมายลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือ จากการทํางาน จุฑาทิพย รัตนอนุ

ในอําเภอเมือง เจ็บปวยจากโรคจากการทํางาน

เปาหมาย : สถานประกอบการ ลูกจาง จํานวน 40 คน

กิจกรรม :

 1.กําหนดเปาหมาย วางแผนและชี้แจง

วัตถุประสงค

 2.ดําเนินการจัดประชุม ระยะเวลา 1 วัน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม             

จํานวน 40 คน 25 บาท 2 มื้อ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

 - คาอาหารกลางวัน             

จํานวน 40 คน 50 บาท 1 มื้อ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

 - คาสมนาคุณวิทยากร               

จํานวน 1 คน 600 บาท 6 ชม. เปนเงิน 3,600 บาท 3,600 3,600 

 - คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ

เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

รวม 10,600 - - 10,600 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมจัดประชุม โรคปอดฝุนหิน วัตถุประสงค : เม.ย. 66 คลินิกโรค ก.อาชีวเวชกรรม

 - เพื่อใหกลุมเปาหมายลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือ จากการทํางาน จุฑาทิพย รัตนอนุ

เจ็บปวยจากโรคจากการทํางาน

เปาหมาย : สถานประกอบการ ลูกจาง จํานวน 40 คน

กิจกรรม :

 1.กําหนดเปาหมาย วางแผนและชี้แจงวัตถุประสงค

 2.ดําเนินการจัดประชุม ระยะเวลา 1 วัน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม             

จํานวน 40 คน 25 บาท 2 มื้อ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

 - คาอาหารกลางวัน             

จํานวน 40 คน 50 บาท 1 มื้อ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

 - คาสมนาคุณวิทยากร      

จํานวน 1 คน 600 บาท 6 ชม. เปนเงิน 3,600 บาท 3,600 3,600 

 - คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ

เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

รวม 10,600 - - 10,600 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานใน วัตถุประสงค : ม.ีค 666 กองทุนตําบล ก.อาชีวเวชกรรม

แรงงานนอกระบบ  1.เพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐานของแรงงานนอกระบบ เทศบาลเมือง จุฑาทิพย รัตนอนุ

 2.เพื่อใหแรงงานนอกระบบมีความรูดานการดูแลสุขภาพ ปตตานี

วัยทํางานในแรงงานนอกระบบ

 3.เพื่อใหแรงงานนอกระบบมีความปลอดภัยจากการทํางาน

เปาหมาย : แรงงานนอกระบบที่อยู ในเขต อําเภอเมือง

จํานวน 40 คน

กิจกรรม :

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม             

จํานวน 40 คน 25 บาท 2 มื้อ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

 - คาอาหารกลางวัน             

จํานวน 40 คน 50 บาท 1 มื้อ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

 - คาสมนาคุณวิทยากร      

จํานวน 1 คน 600 บาท 6 ชม. เปนเงิน 3,600 บาท 3,600 3,600 

 - คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ

เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

รวม 10,600 - 10,600 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งานภาคประชาชนติดตามการดําเนินงาน วัตถุประสงค : เพื่อให อสม. สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ เงินบํารุง กลุมงานเวชกรรมสังคม

และพัฒนาศักยภาพ อสม. 16 ชุมชน ในการสงเสริมสุขภาพปองกันควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ รพ.ปตตานี รุสนี  มะทา

 เขตต.สะบารังและอาเนาะรู ทันเวลา ในชุมชนที่รับผิดฃชอบ นักวิชาการสาธารณสุข

เปาหมาย :

ประธานและรองประธาน อสม.ชุมชน จํานวน 16 ชุมชน

 เขตตําบลสะบารังและตําบลอาเนาะรู

พี่เลี้ยงแตละชุมชนและผูเกี่ยวของ

กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมชี้แจงและติดตามการดําเนินงานของ อสม. 6,875 1,718 1,718         1,718 1,721 

รายเดือน (ประธาน อสม. 16 ชุมชนและจนท. ผูรับผิดชอบงาน อสม.)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 คน 25 บาท 1 มื้อ 11 ครั้ง เปนเงิน 6,875 บาท

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมวัน อสม. 2,000 500 500 500 500 

 - คากิ้ฟเซ็ตของรางวัล จํานวน 2 รางวัล มอบใหกับชมรม

อสม.จังหวัดปตตานี รางวัลละ 1000 บาท (ชมรม อสม.

จังหวัดปตตานี ขออุปการะจากกลุมงานเวชกรรมสังคม 1 ชิ้น

และ รพ. 1 ชิ้นในทุกป)

กิจกรรมที่ 3 : 1,080 540 540            

 - คาเอกสารคูมือการดําเนินงาน อสม. ปงบ 2566

เลมละ 60 บาท x 18 เลม เปนเงิน 1,080 บาท

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

การพัฒนาความรูและทักษะใน กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมชี้แจงแผนงานการดําเนินงาน 3,800 1,900 1,900 กลุมงานเวชกรรมสังคม

การปฏิบัติงานของอสม.ตําบลอาเนาะรู ป 66 รุสนี  มะทา

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม นักวิชาการสาธารณสุข

จํานวน 56 คน 25 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 1,400 บาท

 - คาจัดทําสมุดรายงาน  

จํานวน 50 บาท 48 เลม เปนเงิน 2,400 บาท

กิจกรรมที่ 2 : จัดตารางเวร อสม. ขึ้นเวรฝกปฏิบัติงาน 2,400 1,200 1,200 

ที่ cmu1 (คนละ 1 ครั้ง)

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 48 คน 50 บาท 1 มื้อ 1 ครั้ง เปนเงิน 2,400 บาท

รวม 16,155 5,858 5,858 2,218 2,221 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรม "สื่อสารสรางสุข รวมเรียนรู วัตถุประสงค : เงินบํารุง กลุมงานสุขศึกษา

เพื่อปองกัน ปงบประมาณ 2566  1.เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับรูขอมูลขาวสารและทราบ (นางอานีซะ สะอะ)

 1.รอยละ 90 ของการจัดกิจกรรม สถานการณดานสุขภาพ

รณรงคตามปฏิทินสาธารณสุขและ  2.เพื่อใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงอันตรายของโรค ความเสี่ยง

โรคประจําถิ่น หรือโรคระบาดในพื้นที่  และภัยสุขภาพ ตื่นตัวในการดูแลปองกันตนเองและครอบครัว

ไดครบตามแผน กิจกรรมที่ 1 : สื่อสารสรางสุข รวมเรียนรูเพื่อปองกันโรค

 2.รอยละ 50 ของกลุมเปาหมาย   1.1 กิจกรรมรณรงคตามปฏิทินสาธารณสุขในโรงพยาบาล

มีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรม   1.2 กิจกรรมใหความรู "สอนวัยรุนปลูกรัก"

สุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติระดับดีขึ้นไป  ในกลุมวัยเจริญพันธุ

 3.รอยละ 90 ของกลุมเปาหมาย  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน 25 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท 5,000 5,000 

 - คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

จํานวน 1,000 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 2,000 

 1.3 กิจกรรมใหความรู "ลดสี่ยง เลี่ยงภัย เงินบํารุง กลุมงานสุขศึกษา

หางไกลโรค NCD" ในเด็กอวน (นางอานีซะ สะอะ)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 50 คน 25 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน 2,500 บาท 2,500 2,500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 - คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

จํานวน 2,000 บาท 2 ครั้ง เปนเงิน 4,000 บาท 4,000 4,000 

  1.4 กิจกรรมใหความรู "สงเสริมสุขภาพ

ตามสุขบัญญัติแหงชาต"ิ ในเด็กประถม

 - คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการใหความรู

จํานวน 1,000 บาท 8 โรงเรียน เปนเงิน 8,000 บาท 8,000         8,000 

รวม 21,500 - 7,000 8,000 6,500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ แหลง

งบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการพัฒนางานอนามัยแมและเด็ก วัตถุประสงค : เงินบํารุง เวชกรรมสังคม/

 คปสอ.เมือง  1.คลินิกฝากครรภคุณภาพ รพ. สสอ.เมือง

 2.เพื่อควบคุม กํากับ และติดตามการดําเนินงานอนามัย (หทยา ทวาสินชนเดช)

แมและเด็ก

เปาหมาย :

 จนท.ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กอําเภอเมือง ปตตานี

กิจกรรม : ประชุม MCH Board 4 ครั้ง

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 25 คน 2 มื้อ 4 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 25 คน 4 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท 5,000         1,250 1,250 1,250 1,250 

รวม 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

ความครอบคลุมการไดรับภูมิคุมกัน วัตถุประสงค : ม.ค. 66 เงินบํารุง รพ. ก.อาชีวเวชกรรม

โรคในเจาหนาที่รายใหมและ  1.เพื่อสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในเจาหนาที่รายใหม กนกวรรณ ขวัญศรีเมือง

กลุมเสี่ยงสูงสัมผัสโรคติดเชื้อที่ และกลุมเสี่ยงสูง

ปองกันไดดวยวัคซีน  2.เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

 3.เพื่อดําเนินงานใหไดมาตรฐานงานอาชีวเวชกรรม

กิจกรรม :

 1.วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส (varicella)

จํานวน 15 คน 900 บาท/โดส 2 โดส/คน เปนเงิน 27,000 บาท 27,000 27,000 

 2.วัคซีนปองกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT)

จํานวน 50 คน 32 บาท/โดส 3 โดส/คน เปนเงิน 4,800 บาท 4,800 4,800 

 3.วัคซีนปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) 

จํานวน 20 คน 210 บาท/โดส 1 โดส/คน เปนเงิน 4,200 บาท 4,200 4,200         

รวม 36,000 - 36,000 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่  4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ



269

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่  4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รอยละ 95 ของผูประกอบพิธีฮัจย วัตถุประสงค : เพื่อใหผูประกอบพิธีฮัจยไดรับการสงเสริม เงินบํารุง รพ. กลุมงานเวชกรรมสังคม

ไดรับการสงเสริมและปองกันโรค และปองกันโรคกอนและหลังจากการประกอบพิธีฮัจย อาไอเซาะ สะแม

เปาหมาย : ผูประกอบพิธีฮัจย อําเภอเมืองปตตานี

กิจกรรมที่ 1 : รณรงคการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน โดย

ประกอบดวย-3 ทีม (ทีมแพทย ทีมวัคซีน และ

ทีมคัดกรองโรคเรื้อรัง)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 30 คน 25 บาท 2 มื้อ 3 วัน เปนเงิน 4,500 บาท 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 30 คน 50 บาท 3 วัน เปนเงิน 4,500 บาท 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125 

รวม 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่  4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมใหผูปวยมีความรูความ วัตถุประสงค : ใหความรูแกกลุมผูปวยไขเลือดออก เงินบํารุง รพ กลุมงานเวชกรรมสังคม

เขาใจเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อปองกับโรค มาวียา

 กิจกรรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออกแกกลุมผูปวย

 - คาจัดทําแผนพับสื่อ/ความรูเรื่องโรค/กิ๊บเซต 7,500         2,500 2,500 2,500 

จํานวน 1,000 แผน 15 บาท เปนเงิน 7,500 บาท

รวม 7,500 2,500 2,500 2,500 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่  4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งานควบคุมโรคติดตอพัฒนาระบบ วัตถุประสงค : เพื่อทบทวนการายงานโรคที่ตองสอบสวน. เงินบํารุง รพ กลุมงานเวชกรรมสังคม

การายงานโรคติดตอที่ตองสอบสวน แกเจาหนาที่ รพ. สุไรนี 

โรงพยาบาลปตตานี เปาหมาย :  เจาหนาที่รพ.ปตตานีแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน

จํานวน 50 คน

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจง ทบทวนการดําเนินงานโรคติดตอ

โดยมีจุดเนน 3 โรคติดตอสําคัญ คือ Covid-19, หัดและ 2,500         625            625            625            625            

ไขเลือดออก

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 50 คน 25 บาท 1 มื้อ 2 ครั้ง เปนเงิน 2,500 บาท 5,000         1,250         1,250         1,250         1,250         

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน  50 คน 50 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 5,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 :  มอบของที่ระลึกแกหนวยบริการ

ที่มีการรายผูปวย

 - กลองใสเอกสาร จํานวน 10 ใบ 200 บาท 2,000 500 500 500 500 

9,500 2,375 2,375 2,375 2,375 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่  4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย วัตถุประสงค : เงินบํารุง คลินิกกามโรค

ไดรับการตรวจคัดกรอง VCT  1.เพื่อใหกลุมเปาหมาย มีความรูเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ แวรุสณี  เตะเจะ

และไดรับความรูเรื่องโรคติดตอ และโรคเอดส

ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส  2.เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับบริการตรวจเลือดเอชไอวีและ

ซิฟลิส

เปาหมาย:

 1.พนักงานบริการ จํานวน 300 คน

 2.กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จํานวน 200 คน

 3.เยาวชนและกลุมประชาชนทั่วไป 200 คน

กิจกรรม : ใหความรูเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และโรคเอสและตรวจคัดกรองVCT

 - คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 20,000 5,000         5,000         5,000         5,000         

จํานวน 800 บาท x 25 บาท เปนเงิน 20,000 บาท

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยกลุมเปาหมายได

รวม 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

กิจกรรมการขับเคลื่อน/ วัตถุประสงค : เงินบํารุง กลุมงานเภสัชกรรม

การจัดการระบบยาที่ปลอดภัยในชุมชน 1.เพื่อใหเกิดระบบและกลไกเชิงรุกในการเฝาระวังความปลอดภัย

 RDU Community ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพในโรงพยาบาล  

 2.เพื่อใหเกิดระบบเชื่อมตอขอมูลการเฝาระวังฯ และความปลอดภัย

ดานยาในหนวยบริการสูชุมชน 

 3.เพื่อใหเกิดการสรางความรอบรู เทาทันดานยาในชุมชน

 (Health Literacy) 

 4.เพื่อสรางการมีสวนรวมในการเฝาระวังและจัดการปญหา

การใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน

เปาหมาย :  เภสัชกร, เจาหนาที่ระดับปฐมภูมิแกนนําชุมชน

กิจกรรม : 

 1.ชึ้แจงการขับเคลื่อนและกระบวนการดําเนินงานในระดับตําบล

 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ในระดับตําบล

 3.การจัดการระบบยาที่ปลอดภัยในชุมชน 3,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 30 คน 2 มื้อ เปนเงิน 1,500 บาท 1,500 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 30 คน เปนเงิน 1,500 บาท 1,500 

รวม 3,000 3,000 - - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 5.  คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 5.  คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

RDU ตําบลตนแบบ เปาหมาย :  เภสัชกร  เจาหนาที่ระดับปฐมภูมิ แกนนําชุมชน เงินบํารุง กลุมงานเภสัชกรรม

กิจกรรม : 1.การพัฒนารานชําตนแบบในชุมชน สูศูนยเรียนรู

ดานสุขภาพ (Health Station)

 2.ทบทวนคณะกรรมการ RDU ประจํา รพสต.

 3.การสงเสริม กลุม อย.นอย ในการดําเนินงาน RDUในชุมชนตนแบบ

 - คาอาหารวาง 1,500 1,500 

จํานวน 25 บาท 30 คน 2 มื้อ เปนเงิน 1,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน 1,500 1,500 

จํานวน 50 บาท 30 คน เปนเงิน 1,500 บาท

 ความรอบรูดานยาในชุมชน เปาหมาย :  เภสัชกร  เจาหนาที่ระดับปฐมภูมิ แกนนําชุมชน

 (Health Literacy) กิจกรรม : 1.การจัดการขอมูลที่ไดจากการสํารวจความรอบรู

ดานยาในชุมชน (Health Literacy) สูชุดความรูเพื่อพัฒนาความรู

เทาทันดานยาในชุมชน

 2.การทบทวนเรื่องPolypharmacyในกลุมสูงอายุ

 3.การสรางสื่อความรูที่เหมาะสมตามบริบทชุมชน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,500 1,500 

จํานวน 25 บาท 30 คน 2 มื้อ เปนเงิน 1,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน 1,500 1,500 

จํานวน 50 บาท 30 คน เปนเงิน 1,500 บาท

รวม 6,000 6,000 - - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 5.  คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม
 งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

มีรายงานเฝาระวังในระบบ วัตถุประสงค : เพื่อกระตุนเครือขายเฝาระวัง ใหมีการลงขอมูล เงินบํารุง รพ คณะกรรมคุมครอง

ตาไวฟอรแฮลพ 12 รายงาน เฝาระวังในระบบอยางสม่ําเสมอ ผูบริโภคอําเภอเมือง

ตอปในเขตอําเภอเมือง กิจกรรม : ประชุมเครือขายเฝาระวัง คปสอ.เมือง

ไตรมาส 1 และ 3 ปละ 2 ครั้ง

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 40 คน 2 มื้อ เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 1,000 500 500 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50บาท 40 คน เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 1,000 500 500 

สุมตรวจวัตถุดิบ ในเขต คปสอ.เมือง วัตถุประสงค : เฝาระวังวัตถุดิบในทองตลาดจากอันตราย

ที่เกิดขึ้นจากสารเคมี และเชื้อแบคทีเรีย

กิจกรรม : สุมตรวจเฝาระวังวัตถุดิบผลิตอาหาร สงตรวจ 2,000 1,000 500 500 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ปละ 2 ครั้ง

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 20 คน 2 มื้อ เปนเงิน 1,000 บาท

สถานที่ผลิตอาหารและน้ํา เดือนละ 4 ครั้ง

ลงตรวจสถานที่ผลิตอาหาร วัตถุประสงค : ลงปรับมาตราฐานสถานที่ผลิตอาหารและน้ํา

ในเขตอําเภอเมือง ปละ 20 ครั้ง ที่อยูในระดับพอใชใหอยูในระดับที่ดีขึ้น

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 5 คน 1 มื้อ 20 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท 5,000 2,000 1,500 1,500 

รวม 11,000 5,000 3,000 3,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

กิจกรรมการจัดการระบบความปลอดภัย วัตถุประสงค :  เพื่อจัดการระบบความปลอดภัยดานยา เงินบํารุง กลุมงานเภสัชกรรม

ดานยาใน รพ. ในโรงพยาบาล

1.Medication Error ลดลง เปาหมาย : ผูปวยไดรับความปลอดภัยดานยา

 (Patient Safety)             

กิจกรรม : 

1. จัดอบรม เรื่อง ระบบยา

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 300 คน เปนเงิน 7,500 บาท 7,500 7,500 

2. ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 40 คน 2 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 1,000 1,000 

3. ประชุมคณะกรรมการระบบยา

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 10 คน 8 ครั้ง เปนเงิน 2,000 บาท 2,000 500 500 500 500 

4. ประชุม Luncheon เภสัชกร และ จนท.ที่เกี่ยวของ

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 40 คน 6 ครั้ง เปนเงิน 12,000 บาท 12,000 2,000 4,000 4,000 2,000 

รวม 23,500 2,500 5,500 12,000 3,500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมการใหบริการขอมูลขาวสาร วัตถุประสงค :  เพื่อใหมีขอมูลดานยาที่ถูกตอง เงินบํารุง กลุมงานเภสัชกรรม

ดานยา มีการดําเนินการครบถวน เพื่อประกอบการตัดสินใจในดานยาที่ถูกตอง

เปาหมาย : ผูปวยไดรับความปลอดภัยดานยา

(Patient Safety)

กิจกรรม :

 1. บริการตอบคําถามดานยา

 2. เผยแพรขอมูลยา 10,000 5,000 5,000 

(จัดทําเอกสาร, สื่อเผยแพรขอมูลยา)

 3. สงผลงานเกี่ยวกับระบบยาเขาประกวดในรูปแบบ

โปสเตอร

 - คาจัดทําโปสเตอรหรือสื่อเพื่อเสนอผลงาน 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

ในงานประชุมตางๆ

 4. ซื้อหนังสือวิชาการ 2,000 2,000 

รวม 22,000 2,500 9,500 2,500 7,500 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กลุมงานเภสัชกรรมผานการประเมินมาตรฐาน วัตถุประสงค : เพื่อรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาก เงินบํารุง กลุมงานเภสัชกรรม

วิชาชีพจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

เปาหมาย : กลุมงานเภสัชกรรมผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมจากสมาคมเภสัชกรรม ร.พ.

กิจกรรม :

 1.คาโดยสารเครื่องบินของผูเยี่ยมสํารวจ

จํานวน 1,500 บาท 2 คน 2 เที่ยว เปนเงิน 6,000 บาท  6,000 6,000 

 2.คารถโดยสาร ไป-กลับ ที่พัก-สนามบินดอนเมือง

จํานวน 750 บาท 2 เที่ยว 2 คน เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

 3.คาที่พักผูเยี่ยมสํารวจ

จํานวน 1,000 บาท 2 คืน 2 คน เปนเงิน 4,000 บาท 4,000 4,000 

 4.คาบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม (คาเยี่ยมสํารวจ)  

จํานวน 6,000 บาท 2 คน เปนเงิน 12,000 บาท 12,000 12,000 

 5.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 70 คน 4 มื้อ เปนเงิน 7,000 บาท  7,000 7,000 

 6.คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 70 คน 2 มื้อ เปนเงิน 7,000 บาท 7,000 7,000 

 7.คาอาหารเย็น

จํานวน 50 บาท 10 คน 2 มื้อ เปนเงิน 1,000 บาท 1,000 1,000 

รวม 40,000 - - 40,000 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

การเฝาระวังคุณภาพ น้ําอุปโภค บริโภคและ วัตถุประสงค : เงินบํารุง รพ. ก.อาชีวเวชกรรม

น้ําระบบบําบัดของโรงพยาบาลปตตานี  1.เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ในโรงพยาบาล อานีซา จิ

ใหไดมาตรฐาน

 2.เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําระบบบําบัด ในโรงพยาบาล

ใหไดมาตรฐาน

กิจกรรม : 

 1.เฝาระวังอุปโภค บริโภคและน้ําทิ้งใหไดมาตรฐาน

ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ทุก 2 สัปดาห สง Lab รพ.

 - คาตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําหองปฏิบัติการ รพ. 23,220       5,805 5,805 5,805 5,805 

 2.ตรวจคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค และ น้ําระบบบําบัด

 สงตรวจ มอ.หาดใหญ

  - คาตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําหองปฏิบัติการ มอ.

จํานวน 7,700 บาท 4 ครั้ง เปนเงิน 30,800 บาท 30,800 7,700 7,700         7,700         7,700         

 3.ตรวจสอบเฝาระวังเชื้อลีจิโอเนลลาของระบบหอผึ่งเย็น

  - คาตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํากองหองปฏิบัติการ

สาธารณสุขกรมอนามัย

จํานวน 4,200 บาท 1 ครั้ง เปนเงิน 4,200 บาท 4,200 4,200 

รวม 58,220 13,505 13,505 17,705 13,505 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนาระบบเครื่องมือใหไดมาตรฐาน วัตถุประสงค : เงินบํารุง รพ. ศูนยเครื่องมือแพทย

วิศวกรรมความปลอดภัย  1.เพื่อใหเครื่องมือทางการแพทยไดมาตรฐาน ถูกตอง แมนยํา คุณนิเวต บุญญโส

ตัวชี้วัด  2.เพื่อลดภาวะเสี่ยงตอผูปวย

 - เครื่องมือไดรับการสอบเทียบ 100%  3.เพื่อใหตรวจสอบระบบตางๆ ภายในโรงพยาบาล เชน 

 - ระบบตางๆ ไดรับการตรวจสอบ ระบบใหม, ระบบลิฟต , ระบบระบายปรับอากาศ และอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ

กลุมเปาหมาย :

 - เครื่องมือทางการแพทยใน รพ.ปตตานี /รพ.สต.และ CMU

 - ระบบตางๆ ภายใน รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1 : สอบเทียบเครื่องมือ

กิจกรรมที่ 2 : บํารุงรักษาเครื่องมือ 32,000 32,000

 - คาเดินทาง (เจาหนาที่สอบเทียบ)

จํานวน 4,000 บาท 2 วัน เปนเงิน 8,000 บาท

 - คาที่พัก (เจาหนาที่สอบเทียบ 5 คน)

จํานวน 1,200 บาท 5 คืน 3 หอง เปนเงิน 18,000 บาท

 - คาเบี้ยเลี้ยง (เจาหนาที่สอบเทียบ)

จํานวน 240 บาท 5 คน 5 วัน เปนเงิน 6,000 บาท

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 : จัดอบรมเจาหนาที่ รพ.ปตตานี 15,000 15,000

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 50 คน 2 มื้อ 3 วัน เปนเงิน 7,500 บาท

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 50 คน 1 มื้อ 3 วัน เปนเงิน 7,500 บาท

กิจกรรมที่ 4 : วิศวกรรมความปลอดภัย 23,600 23,600

 - คาเดินทาง (เจาหนาที่สอบเทียบ)

จํานวน 4,000 บาท 2 วัน เปนเงิน 8,000 บาท

 - คาที่พัก (เจาหนาที่สอบเทียบ 5 คน)

จํานวน 1,200 บาท 5 คืน 2 หอง เปนเงิน 12,000 บาท

 - คาเบี้ยเลี้ยง (เจาหนาที่สอบเทียบ)

จํานวน 240 บาท 3 คน 5 วัน เปนเงิน 3,600 บาท

รวม 70,600 - 70,600 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ความเสี่ยงจากอัคคีภัย วัตถุประสงค : เพื่อปองกันและระงับอัคคีภัย เงินบํารุง รพ. ทีม ENV.

เปาหมาย : บุคลากร รพ.ปตตานีทุกคน

กิจกรรม :

 1. ประชุมเตรียมความพรอมในการฝกซอมแผนฯ

(หน.กลุมงาน,ฝาย,งาน,หอผูปวย,คณะกรรมการ ENV)

 2. ฝกอบรมหลักสูตร "การปองกันและระงับอัคคีภัย

ในโรงพยาบาลปตตาน"ี ใหแก จนท.รพ.ปน. (200 คน)

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

จํานวน 3 คน 600 บาท 3 ชม. เปนเงิน 5,400 บาท 5,400 5,400 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูอบรม วิทยากร ผูดําเนินการ

จํานวน 210 คน 25 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 10,500 บาท 10,500 10,500 

 - คาอาหารกลางวันผูอบรม วิทยากร ผูดําเนินการ

จํานวน 210 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 10,500 บาท 10,500 10,500 

 - คาอุปกรณในการฝกปฏิบัติ จํานวน 2,300 บาท 2,300 2,300 

 3. ปฏิบัติการซอมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลประจําป

- คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

จํานวน 4 คน 600 บาท 2 ชม. เปนเงิน 4,800 บาท 4,800 4,800 

รวม 33,500 - - 33,500 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)



283

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

การฝกอบรมใหความรูการปองกัน วัตถุประสงค : เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู และทักษะ เงินบํารุง รพ. ทีม ENV.

เหตุระเบิดและวัตถุตองสงสัย ในการสังเกตุการณเหตุระเบิด และวัตถุตองสงสัย เพื่อปองกัน

อันตรายและลดความเสียหายที่จะเกิดกับทั้งชีวิตและทรัพยสิน

โดยสวนรวม

เปาหมาย : เจาหนาที่โรงพยาบาลปตตานี

กิจกรรม : จัดอบรมเจาหนาที่ใหความรู และสอนวิธีการสังเกต

และดูตัวอยางสิ่งของผิดปกติ รวมทั้งวัตถุตองสงสัยที่คาดวา

อาจจะเปนวัตถุระเบิด (1/2 วัน)

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูรวมประชุมเตรียมความพรอม

จํานวน 56 คน 25 บาท เปนเงิน 1,400 บาท 1,400 1,400 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูรับการอบรม วิทยากรผูดําเนินการ

 จํานวน 210 คน 25 บาท เปนเงิน 5,250 บาท 5,250 5,250         

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)

จํานวน 2 คน 600 บาท 2 ชั่วโมง เปนเงิน 2,400 บาท 2,400 2,400 

 - คาสมนาคุณวิทยากรฝกปฏิบัติ (บุคลากรของรัฐ)

จํานวน 2 คน 600 บาท 1 ชั่วโมง เปนเงิน 1,200 บาท 1,200 1,200 

รวม 10,250 - 10,250 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ 5 ส. วัตถุประสงค : เงินบํารุง รพ. ทีม ENV.

กิจกรรม "Big Cleaning Day"  1. เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานทุกคนมีความสามัคคีและ

รวมมือในการทํางานเปนทีม

 2. เพื่อสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางานใหดีขึ้น

 3. เพื่อสรางความภาคภูมิในแกเจาหนาที่ในหนวยงานที่

ทํา 5 ส. ประสบความสําเร็จ สรางความพึงพอใจและ

ประทับใจแกผูมารับบริการ และผูมาเยี่ยมเยียน

เปาหมาย : เจาหนาที่โรงพยาบาลปตตานี

กิจกรรม : ทําความสะอาด (Big Cleaning Day)

ของพื้นที่สวนกลาง เชน ถนน, คูระบายน้ํา , 

ระเบียงหนา-หลังอาคารตางๆ ฯลฯ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูที่ทํากิจกรรมฯ

จํานวน 200 คน 25 บาท 4 ครั้ง เปนเงิน 20,000 บาท 20,000       5,000 5,000 5,000 5,000 

 - คาอาหารกลางวัน สําหรับผูที่ทํากิจกรรมฯ

จํานวน 200 คน 50 บาท 4 ครั้ง เปนเงิน 40,000 บาท 40,000 10,000 10,000       10,000 10,000 

รวม 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ วัตถุประสงค : เงินบํารุง รพ. กลุมอํานวยการ

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่  เพื่อใหการเตรียมการรับเสด็จฯเปนไปดวยความเรียบรอย กลุมงานบริหารทั่วไป

จังหวัดปตตานี สมพระเกียรติ ในภารกิจที่ รพ.ปตตานีไดรับมอบหมาย

เปาหมาย : หนวยแพทยพระราชทาน ณ มัสยิดกลาง

จังหวัดปตตานี จํานวน 2 จุด และเตรียมสถานที่ใน รพ.

กิจกรรมที่ 1 : หนวยแพทยพระราชทาน ณ มัสยิดกลาง 2 จุด

 1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 180 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 12,600 12,600

 1.2 คาอาหารกลางวัน 180 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 18,000 18,000

 1.3 คาอาหารมื้อเย็น 180 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 18,000 18,000

 1.4 คาอุปกรณประกอบปลั๊กไฟ 16,365 16,365

 1.5 คาเชาโตะ จํานวน 40 ตัว x 40 บาท 1,600 1,600

 1.6 คาเชาผาคลุมเกาอี้ จํานวน 100 ตัว x 20 บาท 2,000 2,000

 1.7 คาเชาพัดลม จํานวน 8 ตัว x 200 บาท (พัดลมอุตสหกรรม) 1,600 1,600

 1.8 คาไวนิลหนวยแพทยพระราชทาน 2,880 2,880

 1.9 คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใชกับรถ 4,800 4,800

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรม 2 : การเตรียมงานสําหรับ จนท.ปฏิบัติงาน

ณ มัสยิดกลาง และ ใน รพ.ปตตานี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 45 คน 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เปนเงิน 2,250 บาท 2,250 2,250

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 45 คน 50 บาท 1 มื้อ 2 วัน เปนเงิน 4,500 บาท 4,500 4,500

 - คาอาหารมื้อเย็น

จํานวน 45 คน 50 บาท 1 มื้อ 2 วัน เปนเงิน 4,500 บาท 4,500 4,500

 - คาไวนิลพระบรมฉายาลักษณ 1,420 1,420

 - คาซักผามานตึกชูเกียรติ 1,800 1,800

 - คาวัสดุไฟฟา 4,444 4,444

กิจกรรมที่ 3. สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ที่ปฏิบัติงานใน เวรเชา/บาย และเฉพาะกิจ ในวันรับเสด็จฯ

 - คาอาหารมื้อกลางวัน/เย็น

จํานวน 600 คน 50 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 30,000 บาท 30,000 30,000

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 600 คน 25 บาท 1 มื้อ เปนเงิน 15,000 บาท 15,000 15,000

รวม 141,759 141,759 - - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

เจาหนาที่จบใหมและมาปฏิบัติงานใหม วัตถุประสงค : เตรียมความพรอมเจาหนาที่กอนปฏิบัติงาน เงินบํารุง ก.พรส. / HRD

ไดรับการปฐมนิเทศ > 80% เปาหมาย : เจาหนาที่จบใหม รพ.ปตตานี

กิจกรรมที่ 1 : ปฐมนิเทศแพทยเพิ่มพูนทักษะ

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 60 คน 5 วัน เปนเงิน 15,000 บาท 15,000 15,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 60 คน 2 มื้อ 5 วัน เปนเงิน 15,000 บาท 12,500 12,500 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสายสัมพันธ สรางความประทับใจ

และตอนรับแพทยเพิ่มพูนทักษะ (นอกสถานที)่

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 50 บาท 40 คน 2 มื้อ เปนเงิน 4,000 บาท 4,000 4,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 250 บาท 40 คน 1 วัน เปนเงิน 10,000 บาท 10,000 10,000 

 - คายานพาหนะ เปนเงิน 1,000 บาท 1,000 1,000 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุม Luncheon เพื่อพบปะและพัฒนาระบบ

การดูแลแพทยเพิ่มพูนทักษะเพื่อรับทราบปญหาโดยแพทยพี่เลี้ยง

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 50 คน 8 ครั้ง เปนเงิน 20,000 บาท 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 4 : ปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมอื่นๆ ทีม HRD

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 100 คน 1 วัน เปนเงิน 5,000 บาท 5,000 5,000 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 100 คน 2 มื้อ 1 วัน เปนเงิน 5,000 บาท 5,000 5,000 

รวม 72,500 5,000 15,000 47,500 5,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

 1.ทีมคุณภาพและฝาย/กลุมงาน วัตถุประสงค : เงินบํารุง ก.พรส.

มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทุกทีม 8 หนวยงาน  1. ทีมคุณภาพและฝาย/กลุมงานเกิดการพัฒนามีการประชุม รพ.ปตตานี

อยางตอเนื่อง หาแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 2.การดําเนินงานผานมาตรฐาน  2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูนิเทศ/ทีม

หรือตามแผนเกณฑตัวชี้วัด เปาหมาย : ทีมคุณภาพตางๆ ฝาย/กลุมงาน มีกิจกรรม

พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง

กิจกรรมที่ 1 : รับการตรวจเยี่ยมจากคณะตางๆ

 1) ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมตางๆ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 120 คน 25 บาท 2 มื้อ 4 ครั้ง เปนเงิน 24,000 บาท 24,000 12,000 12,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 120 คน 50 บาท 1 มื้อ 4 ครั้ง เปนเงิน 24,000 บาท 24,000 12,000 12,000 

 2) คาจัดเอกสารบรรยายสรุป/ เอกสารยุทธศาสตร/ 30,000 30,000 

เอกสารวิชาการตางๆ ในการจัดประชุม

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 2 : ประชุม/อบรม/สัมนาเรื่องนโยบาย/ ก.พรส.

วิชาการของทีมตาม Service Plan, ทีมคุณภาพตางๆ 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 100 คน 2 มื้อ 6 ครั้ง เปนเงิน 30,000 บาท 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 100 คน 1 มื้อ 6 ครั้ง เปนเงิน 30,000 บาท 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

กิจกรรมที่ 3 : บริการหองสมุด ก.พรส./หองสมุด

 - จัดซื้อหนังสือบริการใหกับเจาหนาที/่ผูปวย 6,000 3,000 3,000 

รวม 144,000 15,000 69,000 42,000 18,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ทีมคุณภาพและทีมกลุมงานมีศักยภาพ วัตถุประสงค : มีการประชุมพัฒนาของทีมแพทย เงินบํารุง รพ. องคกรแพทย

พัฒนาคุณภาพองคกรแพทย เปาหมาย : แพทย ทันตแพทย แพทยใชทุน

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมองคกรแพทย (แพทย/ ทันตแพทย /

แพทยเพิ่มพูนทักษะ)

 1) ประชุมองคกรแพทย (แพทย/ทันตแพทย/แพทยเพิ่มพูนทักษะ)

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 120 คน 50 บาท 8 ครั้ง เปนเงิน 48,000 บาท 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

 2) ประชุมกรรมการองคกรแพทย

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 16 คน 35 บาท 10 ครั้ง เปนเงิน 5,600 บาท 5,600 1,400 1,400 1,400 1,400 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสงเสริมวิชาการแพทย

 1) ประชุมแพทย Audit chart, Case conference , 

Journal club

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 30 คน 50 บาท 10 ครั้ง เปนเงิน 15,000 บาท 15,000 3,750 3,750 3,750 3,750 

 2) ประชุม Luncheon แพทย (แพทย/ ทันตแพทย /

แพทยเพิ่มพูนทักษะ)

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 120 คน 50 บาท 12 ครั้ง เปนเงิน 72,000 บาท 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 : ประชุม Quiz intern เงินบํารุง รพ. องคกรแพทย

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 50 คน 50 บาท 12 ครั้ง เปนเงิน 30,000 บาท 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุม Morbidity & Mortailty confernce care

Interdepartment interesting case

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 170 คน 50 บาท 4 ครั้ง เปนเงิน 34,000 บาท 34,000 8,500 8,500 8,500 8,500 

กิจกรรมที่ 5 : ตรวจเยี่ยมแพทยเพิ่มพูนทักษะ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 60 คน 25 บาท 4 ครั้ง เปนเงิน 6,000 บาท 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 60 คน 50 บาท 4 ครั้ง เปนเงิน 12,000 บาท 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

รวม 222,600 55,650 55,650 55,650 55,650 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กิจกรรมทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป วัตถุประสงค : 30,000 มิย.- 66 กค. 66 เงินบํารุง งานยุทธ/พรส.

 โรงพยาบาลปตตานี ประจําป 2567  1.เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป โรงพยาบาลปตตานี

รอยละ 85 ของความสําเร็จของโครงการตาม  2.เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร ประจําป 2567

แผนยุทธศาสตรจํานวนโครงการที่สําเร็จ/ตัวชี้วัด ของโรงพยาบาลปตตานี

เปาหมาย : เจาหนาที่ ใน รพ.ปตตานี

กิจกรรม : 

 1.ประชุมทีมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ปงบประมาณ 2567 

 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร ประจําป 2567

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

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

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 100 คน 50 บาท 1 มื้อ 3วัน เปนเงิน 15,000 บาท 15,000 15,000 

รวม 30,000 - - 30,000 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ประชุมวิชาการ วันสําคัญทางการพยาบาล วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรพยาบาลระลึกถึง เงินบํารุง รพ. ก.การพยาบาล

บุคคลสําคัญทางการพยาบาล

เปาหมาย : พยาบาลวิชาชีพจังหวัดปตตานี

กิจกรรมที่ 1. อบรมใหความรู "วันพยาบาลสากล"

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 200 คน 2 มื้อ 1 วัน เปนเงิน 10,000 บาท 10,000 10,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 200 คน 1 มื้อ 1 วัน เปนเงิน 10,000 บาท 10,000 10,000 

 - คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน (จัดทําบอรดนิทรรศการ) 2,000 2,000 

 - คาไวนิล "วันพยาบาลสากล"

จํานวน 1,500 บาท 2 ผืน เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

กิจกรรมที่ 2. อบรมใหความรู "วันพยาบาลแหงชาต"ิ

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 25 บาท 200 คน 2 มื้อ 1 วัน เปนเงิน 10,000 บาท 10,000 10,000 

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 บาท 200 คน 1 มื้อ 1 วัน เปนเงิน 10,000 บาท 10,000 10,000 

 - คาวัสดุ อุปกรณและเครื่องเขียน(จัดทําบอรดนิทรรศการ) 2,000 2,000 

 - คาไวนิล "วันพยาบาลแหงชาต"ิ

จํานวน 1,500 บาท 2 ผืน เปนเงิน 3,000 บาท 3,000 3,000 

รวม 50,000 25,000 - 25,000 - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา   2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข   3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค   5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ   6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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10.1  แผนปฏิบัติการในงานปกติ/นโยบาย ปงบประมาณ 2566

ภาระกิจหลักที่ 6.  งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD) 

ตัวชี้วัดในงานปกติ/นโยบาย วัตถุประสงค/เปาหมาย/กิจกรรม

 

งบประมาณ

ทั้งหมด

 งบประมาณ
แหลงงบประมาณ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการอบรมการเสริมสรางวินัยการปองปราม วัตถุประสงค : เงินบํารุง รพ. ก.ทรัพยากรบุคคล

ทุจริตและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสริมสราง

ตามมาตรฐาน ITA ของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย

 2.เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติตนใหถูกตอง

ตามระเบียบ หลักเกณฑกฎหมาย ซึ่งอาจไดรับผลกระทบ

จากการถูกฟองคดีทางการแพทย

เปาหมาย : จนท.รพ.ปตตานี ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ,พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

และลูกจางชั่วคราว ทั้งหมดจํานวน 200 คน

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 200 คน 25 บาท 2 มื้อ 2 รุน เปนเงิน 20,000 บาท 20,000       20,000       

 - คาอาหารกลางวัน

จํานวน 200 คน 50 บาท 2 รุน เปนเงิน 20,000 บาท 20,000       20,000       

 - คาที่พักวิทยากร

จํานวน 3 คืน 2 คน 1,450 บาท เปนเงิน 8,700 บาท 8,700 8,700 

 - คาพาหนะสําหรับวิทยากร

จํานวน 2 คน 5,600 บาท เปนเงิน 11,200 บาท 11,200 11,200 

 - คาสมนาคุณวิทยากร

จํานวน 600 บาท 7 ชม. 2 วัน 2 คน เปนเงิน 16,800 บาท 16,800       16,800       

รวม 76,700 - 76,700 - - 

ภารกิจหลัก 1. เสริมสรางการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา  2. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข  3. สงเสริมสุขภาพตามกลุมอายุและกลุมเปาหมายพิเศษ

4. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  5. คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  6. งานสนับสนุน (งานบริหาร, สารสนเทศ, ควบคุมภายใน, KM, HRD)
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