แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่ งเสริมและป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : Plan02 การพัฒนาคุณภาพชี วติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุ ขภาพ)
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

โครงการส่ งเสริมป้องกันสุ ขภาพ
ช่ องปากตามกลุ่มวัย
1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
1.1 ส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพ โดยให้
ความรู้ และฝึ กทักษะการดูแล
สุ ขภาพช่องปาก รวมทั้งตรวจ
สุ ขภาพช่องปาก (1,000 คน)
1.2 ขูดหินน้ าลายหญิงตั้งครรภ์

2.กลุ่มเด็กก่อนวัยเรี ยน
2.1 ให้ความรู ้เรื่ องการดูแล
สุ ขภาพช่องปากและฝึ กทักษะการ
แปรงฟันในเด็ก 0-2 ปี ในคลินิก
เด็กดี (2,900 คน)
2.2 ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็ก 9
เดือน-2 ปี ในคลินิกเด็กดี

เป้าหมาย
จานวน

แผนการใช้งบประมาณ/รายการใช้จ่ายรายเดื อนระบุจานวนเงิน (บาท)

ระยะเวลา (ระบุเดือนทีด่ าเนิ นการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

รวม

แหล่งงบ ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เด็ก 9เดือน-2 ปี
ในคลินิกเด็กดี
1,450 คน (ร้อย
ละ50)

พค.

มิย.

กค.

สค.

กลุ่ม
งาน
ทันตกรรม

หญิงตั้งครรภ์มี
หญิงตั้งครรภ์
สุขภาพช่องปากที่ดี 800คน (ร้อยละ
เด็กมีพฒั นาการ 80)
สมวัย หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์
มีสุขภาพช่องปาก ไตรมาสที่ 2
ที่ดี
จานวน 100 คน
(ร้อยละ10)
ผูป้ กครองเด็ก
2,465 คน(ร้อย
ละ 85)

เมย.

ผูร้ ับผิดชอบ
หน่วย ระบุชื่อ
กย. งาน

ภัทรสุดา

ภัทรสุดา

- วัสดุทนั ตกรรม
จานวน 1,450 คนๆละ
30 บาท=43,500 บาท

43,500

เงินบารุ ง
รพ.ปลวกแดง

บุญฑริ กา

43,500

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

3. กลุ่มเด็กปฐมวัย
3.1 ตรวจฟันและสอนแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี 3-5 ปี (3,227คน)
3.2 ทาฟลูออไรด์วานิช (3,227 คน)

เป้าหมาย
จานวน
เด็ก 3-5 ปี ใน
ศพด./รร. 1,614
คน (ร้อยละ 50)

แผนการใช้งบประมาณ/รายการใช้จ่ายรายเดื อนระบุจานวนเงิน (บาท)

ระยะเวลา (ระบุเดือนทีด่ าเนิ นการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

P

P

P

รวม
55,700

แหล่งงบ ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผูร้ ับผิดชอบ
มิย.

P

บุญฑริ กา

9,000 เงินบารุ ง

P

เด็กนร.
ประถมศึกษา
2,200 คน

สค.

7,200

4. กลุ่มเด็กวัยเรี ยน
4.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
ของเด็กนร.ประถมศึกษาป.1 และ
ป.6 พร้อม ทั้งบันทึกข้อมูล(2,200
คน)

กค.

หน่วย ระบุชื่อ
กย. งาน

เงินบารุ ง
รพ.ปลวกแดง

48,500

P

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ
- เบี้ยเลี้ยงจพง.ทันต
สาธารณสุข จานวน3
คน คนละ 120บาท/วัน
จานวน 20วัน=7,200
บาท
- ค่าวัสดุฟลูออไรด์วา
นิ ชคน คนละ 30 บาท
รวม 1,614x30= 48,500
บาท

- เบี้ยเลี้ยงจพง.ทันต
สาธารณสุข จานวน3
คนๆละ 120 บาท/วัน
จานวน 25 วัน=9,000
บาท

บุญฑริ กา

รพ.ปลวกแดง

9,000

P

7. กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
7.1 ตรวจสุ ขภาพช่องปาก ให้ทนั ต
สุ ขศึกษา

ผูป้ ่ วย
โรค เบาหวาน
600 คน

P

P

P

P

- ค่าวัสดุทาฟันเทียม
รายละ 6,000 บาท
จานวน 40 ราย =
240,000 บาท

240,000 เงินบารุ ง

วรัฏฐา

รพ.ปลวกแดง

P

P

P

60,000

ผูส้ ูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป

60,000

6.กลุ่มผูส้ ู งอายุ
6.1 ผูส้ ู งอายุได้รับการใส่ ฟันเทียม
พระราชทาน (40 คน)

60,000

เด็กนร.ป.1
จานวน330คน
(ร้อยละ30)

60,000

4.2 เด็กนร.ป.1 ได้รับการเคลือบ
หลุมร่ องฟัน (1,100 คน)
4.3 ส่ งเสริ มความรู้เรื่ องทันต
สุ ขภาพ และโรงเรี ยนอ่อนหวาน

อโณทัย

รหัส

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

แผนการใช้งบประมาณ/รายการใช้จ่ายรายเดื อนระบุจานวนเงิน (บาท)

ระยะเวลา (ระบุเดือนทีด่ าเนิ นการ)

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

60,000

-

16,200

60,000

บาท

-

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

พย.

48,500

348,200

แหล่งงบ ตค.

-

รวมงบ

รวม

348,200 บาท

ผูร้ ับผิดชอบ
หน่วย ระบุชื่อ
กย. งาน

103,500

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ

-

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

-

ครั้ง/คน/วัน

เป้าหมาย
จานวน

60,000

โครงการ กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมหลัก

-

ลา
ดับ

หน ้า 1
แผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่ งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึ่งตนเองได้
แผนงาน : Plan02 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ านสุ ขภาพ)
โครงการ : P2 พัฒนาและสร้ างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด : K3 ร้ อยละสถานบริการสุ ขภาพที่มกี ารคลอดมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : K4 MOU_03 อัตราส่ วนการตายมารดาไทยต่ อการเกิดมีชีพ
ตัวชี้วัด : K5 MOU_08 ร้ อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัด : K6 MOU_9 ร้ อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สู งดี สมส่ วน
ตัวชี้วัด : K7 MOU_10 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ตา่ กว่ า 100
ลา
รหัส
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

ระยะเวลา(ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

ประมาณการการใช้ งบประมาณ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ

โครงการสร้างเสริ มสุขภาพคนไทยกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ปี 2564
1.1 ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ/
คณะทางานแม่และเด็กของโรงพยาบาลและ
ของ CUP ทาคาสัง่ แต่งตั้งเป็ นทางการ
(บูรณาการงานพัฒนาการเด็ก)
คณะกรรมการ/คณะทางาน 15
คน

⁄

⁄ ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม 15
คนX 35 บาทX4 ครั้ง เป็ นเงิน
2,100 บาท

2,100

เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

/

/

/

/ 1. แผ่นพับให้ความรู ้แก่หญิง
ตั้งครรภ์ถึงหลังคลอดเกี่ ยวกับ
การความรู ้ดา้ นการดูแลตนเอง
ระหว่างตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด
จานวน 3000 แผ่นๆละ 10
บาท เป็ นเงิน 30,000 บาท (3
เรื่ องๆละ1,000)
2. วัสดุจดั มุมนมแม่ 3,000 บาท
3. วัสดุจดั บอร์ ดเกี่ ยวกับแม่
และเด็ก 3,000 บาท

36,000

เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

30,000

2.1 จัดมุมความรู้และวัสดุให้ความรู ้พฒั นาการ หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลัง
เด็กแก่ผรู้ ับบริ การ
คลอด จานวน 1000 คน

⁄

6,000

2. พัตนาความรู ้ดา้ นการดูแลตนเองและการ หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลัง
เลี้ยงดูบตุ รแก่หญิงตั้งครรภ์ สามี (โรงเรี ยนพ่อ คลอด จานวน 1000 คน
แม่)

⁄

2,100

1.2 ประชุมคณะทางานแม่และเด็ก ทุก 3
เดือนทบทวนCPG และปัญหาต่างๆ

กลุ่มงาน รตนกร/พรทิพย์
บริ การ
ปฐมภูมิ /
สสอ.

⁄

ห้อง
คลอด/
กลุ่มงาน
บริ การ
ปฐมภูมิ /
สสอ.
ห้อง
คลอด/
กลุ่มงาน
บริ การ
ปฐมภูมิ

ณภัทร,
รตนกร
พรทิพย์

นภัทร
ปานิ ตา
รตนกร
นภัทร
ปานิ ตา
รตนกร

หน ้า 2
⁄

⁄

⁄ วัสดุจดั กิจกรรมกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ 3,000 บาท

3.พัฒนาความรู้พฒั นาการเด็ก DSPM/DSIM พ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กและผู ้
และการเลี้ ยงดูเด็ก 0-5 ปี ตามกระบวนการ
เลี้ ยงดูเด็ก 0-5 ปี จานวน 200
โรงเรี ยนพ่อแม่
3.1
คน
อบรมให้ความรู ้พฒั นาการเด็ก DSPM/DSIM
แก่พอ่ แม่และผูเ้ ลี้ ยงดูเด็ก0-5ปี 3.2 ประกวด
หนูนอ้ ยพัฒนาการดีเริ่ มที่นมแม่

⁄

⁄

⁄

⁄ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม
200คนX 35 บาท เป็ นเงิน
7,000 บาท (แบ่ง2รุ่ น)
2.
ค่าวิทยากรอบรม 600X6 ชม.
เป็ นเงิน 3,600 บาท
3. ใบประกาศพร้อมกรอบ
จานวน 6 ชุดๆละ 200 บาท
เป็ นเงิน 1200 บาท

11,800 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

3.3 เจาะคัดกรองภาวะซีดในเด็กอายุ 9เดือน- เด็ก 6เดือน ถึง 5 ปี จานวน
12 เดือน (HCT )
3.4
2000 คน
จัดหายาเสริ มธาตเหล็กป้องกันภาวะซีดในเด็ก
เล็ก
3.5
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการกินยาเสริ มธาตุ
เหล็กสัปดาห์ละ 1ครั้ง

⁄

⁄

⁄

⁄ ยาน้ าเสริ มธาตุเหล็กขวดละ
60บาทX2 ขวดX2,000 คน
เป็ นเงิน 240,000 บาท

240,000 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

⁄

⁄

16,950 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

11,800

1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม
อบรมนมแม่แก่ จนท.จานวน
180คนX35 บาท เป็ นเงิน 6,300
(แบ่ง 2 รุ่ น)
2. ค่าวิทยากรอบรม 600X6
ชม.เป็ นเงิน 3,600 บาท
3.อบรมฟื้ นฟู อสม.และภาคีฯ
จานวน 150คนX35 บาท เป็ น
เงิน 5,250 บาท
4 ค่า
วิทยากรอบรม 600X3 ชม.เป็ น
เงิน 1,800 บาท

ห้องคลอด ณภัทร
ปานิ ตา

3,000

1.หญิงตั้งครรภ์และมารดา
หลังคลอด ทุกราย
2.เจ้าหน้าที่CUP ปลวกแดง
จานวน 180 คน
3.อสม./ชมรมสายใยรัก/ภาคี
เครื อข่าย จานวน 150 คน

3,000 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

240,000

4 ส่งเสริ มการเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่แก่เจ้าหน้าที่
และภาคีเครื อข่าย
4.1อบรมฟื้ นฟูเจ้าหน้าที่ อสม. และภาคี
เครื อข่าย

หญิงตั้งครรภ์และสามี จานวน
500 คน

16,950

⁄

2.2ให้ความรู ้แก่หญิงตั้งครรภ์ และสามีตาม
กระบวนการโรงเรี ยนพ่อแม่
2.3 จัดหาสมุดอนามัยแม่และเด็ก

กลุ่มงาน รตนกร/พรทิพย์
บริ การ
ปฐมภูมิ /
สสอ.

หน ้า 3
⁄ ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างประชุมฯจานวน30 คนX35
บาทX4 ครั้ง เป็ นเงิน 4,200
บาท
17. ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างประชุมชมรมสายใยรัก 25
คนX35 บาท X 6 ครั้ง เป็ นเงิน
5,250 บาท

9,450 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

วัสดุส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก
และของเล่นเด็ก หนังสือ
นิ ทาน หนังสื อรู ปภาพ จิ๊กซอร์
(รพ. เป็ นเงิน5,000)
รพสต.วัสดุส่งเสริ มพัฒนาการ
เด็กและของเล่นเด็ก หนังสื อ
นิ ทาน หนังสื อรู ปภาพ จิ๊กซอร์
แห่งละ 3,000X10แห่ง
รวมเป็ นเงิน 30,000 บาท

35,000 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

⁄

7.ติดตามเยีย่ มบ้านหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ ยง มารดาและทารกที่มีปัญหา 100
เด็กนน.ตัวน้อย
ราย
เด็กสงสัยพัฒนาการช้า
เด็กมีปัญหาโภชนาการและเด็กที่มีภาวะเสี่ ยง
อื่ นๆ

⁄

8. ชี้ แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องในการประเมิน
ตนเองตามกระบวนการมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กและตาบลพัฒนาการเด็กดีเริ่ มที่นมแม่

⁄

9.พัฒนาคลินิคนมแม่ในสถานประกอบการ

⁄

⁄

⁄

5,250

รพ. 1แห่ง
รพ.สต. 10 แห่ง

⁄

35,000

6. พัฒนามุมพัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดี

⁄

4,200

5 พัฒนาตาบลนมแม่
ท้องถิ่ นทุกตาบล
5.1 ประสานงานกับท้องถิ่ นเพื่อแต่งตั้ง
34 หมู่บา้ น/2เทศบาล
กรรมการและพัฒนางานตามกระบวนการ
ชมรมสายใยรัก 25 คน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการตาบลนมแม่
- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานตาบลนม
แม่ ทุก 3 เดือน
- ประชุมติดตามงานชมรมสายใยรักทุก 2 เดือน

ไม่ใช้งบประมาณ

⁄

บูรณาการร่ วมกับงานส่งเสริ ม

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

⁄

0

2,100

5,250

0

0

0

0

บาท

58,750

354,300

41,000

บาท

3,000

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

354,300

244,200

รวม

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่ งเสริมและป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้ างศักยภาพให้ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : 02 การพัฒนาคุณภาพชี วติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุ ขภาพ)
โครงการ : P3 การพัฒนาและสร้ างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ตัวขีว้ ดั : K8 MOU_12 ร้ อยละของเด็กอายุ 6 - 14 สู งดีสมส่ วน
ตัวชี้วดั : K9 ร้ อยละของเด็กไทยที่มคี วามฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ ปกติขึน้ ไป
ตัวชี้วดั : K5 MOU_08 ร้ อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วดั : K10 ร้ อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่ มผี ุ (Cavity free)
ตัวชี้วดั : K11 MOU_12 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ลา
รหัส
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

โครงการพัฒนาและเสริมสร้ าง
ศักยภาพในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
อาเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ปี
2564
1.ประชุมชี้ แจงนโยบายและ
20 คน/1วัน
แนวทางตามกลุ่มวัย

3.เฝ้าระวังป้องกันแก้ปัญหา
นักเรี ยน ป.1-ม.6
สุขภาพนักเรี ยนด้วยการตรวจ
สุขภาพนักเรี ยนลงบันทึกในบัตร
สุขภาพประจาตัวเด็ก

⁄

45,000

กองทุน
ตาบล

1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มอบรม
เด็กอ้วนเข้าค่ายลดน้ าหนัก 100 คน
x35 บาท x 5 วัน = 17,500 บาท 3.
ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 ป้ายๆละ 500 บาท=1,000
บาท

18,500

กองทุน
ตาบล

10,000

⁄

1.ค่าเจาะHCT 30บาท/คนX 1500 คน
เป็ นเงิน 30,000 บาท

17,500

⁄

ใช้งบประมาณกองทุนตาบล

18,500

1. นักเรี ยน อายุ 6-14 ปี ใน
เขตปลวกแดง
2. นักเรี ยนที่มีภาวะอ้วนหรื อ
เริ่ มอ้วน จานวน 100 คน

กลุ่มงาน
บริ การ
ปฐมภูมิ /
สสอ.

ไม่ใช้งบประมาณ

45,000

3.1 คัดกรองภาวะซีดในนักเรี ยน นักเรี ยน ป.1และม.1 จานวน
ชั้นป.1 และม.1
1500 คน
3.2 ชัง่ น้ าหนัก , วัดสัดส่ วน
ค้นหากลุ่มเสี่ ยง ปี ละ 2 ครั้ง และ
คัดเด็กอ้วนเข้าโครงการค่ายลด
น้ าหนัก

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ

บูรณาการการประชุมคปสอ.
ประจาเดือน

⁄

⁄

ประมาณการการใช้ งบประมาณ

รตนกร/พร
ทิพย์

หน ้า 2

3.3 จัดหายาเสริ มธาตุเหล็กแก่
นักเรี ยนชั้นป.1 ถึง ป.6

1.นักเรี ยนประถมทั้งหมด

⁄

4.เยีย่ มพัฒนาและประเมิน
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ อาเภอ
ปลวกแดง

รร. 22 แห่ง ผูบ้ ริ หารรร. ครู
อนามัย จนท.ท้องถิ่น และ
จนท.สส.ที่เกี่ยวข้อง 30 คน

⁄

3.2 ค่าอาหารว่างนักเรี ยน300X35 =
10500 บ.
3.3 ค่า
แบบประเมินสุ ขบัญญัติ 300 ชุดX4
บาท = 1,200 บาท
3.3ยาเม็ดเสริ มธาตเหล็กจานวน500
ขวด (1000) X250 บาท เป็ นเงิน
125,000 บาท

⁄

ค่าอาหารว่างการประชุมเพื่อการ
ประเมินโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
30X35 บ. เป็ นเงิน 1050 บ.

11,700

กองทุน
ตาบล

125,000 เงินบารุ ง

1,050 เงินบารุ ง

รตนกร

กลุ่มงาน
บริ การ
ปฐมภูมิ /
สสอ.

รตนกร/พร
ทิพย์

0

10,000

17,500

76,250

0

0

บาท
บาท

0

75,200
126,050

0

กองทุนตาบล
เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

0

บาท

125,500

201,250

0

0

รวม

กลุ่มงาน
บริ การ
ปฐมภูมิ

1,050

⁄

11,700

แกนนานร.ประถม 300 คน

125,500

3.2 อบรมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ในนร.ชั้นประถมและประเมิน
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพนักเรี ยน

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่ งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : Plan02 การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ านสุ ขภาพ)
โครงการ : P5 โครงการพัฒนาและสร้ างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วดั : K13 MOU_16 ร้ อยละของตาบลที่มรี ะบบการส่ งเสริมสุ ขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุ มชนผ่ านเกณฑ์
ตัวชี้วดั : K14 ร้ อยละของ Healthy Ageing
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ.มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
/
1.1. สมุดผูส้ ูงอายุ 1,000
40,000 เงินบารุ ง
กลุ่ม รต
แผ่นX 40 บาท เป็ นเงิน
รพ.
งาน นกร/
40,000 บาท
ปลวก
บริ การ พร
แดง
ปฐม ทิพย์
ภูมิ /
สสอ.
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

40,000

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
รหัส
ลา
โครงการย่อย/กิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
ดับ โครงการ กิจกรรม
ผูส้ ูงอายุ4,000 คน
โครงการพัฒนาและ
สร้ างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
อาเภอปลวกแดงจังหวัด
ระยอง ปี 2564
1 คัดกรองภาวะสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ และพระสงฆ์
2. จัดทาทะเบียน
ผูส้ ูงอายุแยกประเภท
ตามADLได้แก่กลุ่มติด
สังคม ตืดบ้าน ติดเตียง

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ.มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย
/
/
/
/ เบี้ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่เยีย่ มบ้าน
4,800 เงินบารุ ง
2 คนX 120 บาท X 20 วัน
รพ.
เป็ นเงิน 4,800 บาท
ปลวก
แดง
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

4,800

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
รหัส
ลา
โครงการย่อย/กิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
ดับ โครงการ กิจกรรม
2. ออกเยีย่ มบ้าน
ผูส้ ูงอายุติดบ้าน
ผูส้ ูงอายุป่วยและ
ติดเตียง 220 ราย
ผูส้ ูงอายุติดบ้านติดเตียง
ในพื้นที่

4.จัดกิจกรรมโปรแกรม รพ. 1 แห่ง,รพ.
ชะลอวัย 11 สัปดาห์ ใน สต. 10 แห่ง
ชมรมผูส้ ูงอายุ

/

/

/

/

3.1 ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
อบรมผูส้ ูงอายุแกนนา 100
คนX190 บาท เป็ นเงิน
19,000 บาท
3.2 ค่าวิทยากรอบรม 6ชม
X600 บาท เป็ นเงิน 3,600
บาท
3.2 ค่าใบประกาศพร้อม
กรอบผูส้ ูงอายุตน้ แบบ
จานวน 12 คนX350 บาท
เป็ นเงิน 4,200 บาท
/ งบประมาณใช้ในกองทุน
ตาบล

26,800 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

26,800

3. ส่งเสริ มความรู้ดา้ น ผูส้ ูงอายุ 100 คน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในผูส้ ูงวัย และคัดเลือก
ผูส้ ูงอายุตน้ แบบ

Project Manager
หน่ วยงาน

ชื่ อ

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
รหัส
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
ลา
โครงการย่อย/กิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
ดับ โครงการ กิจกรรม
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ.มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย
5.พัฒนาตาบลผูส้ ูงอายุ
/
งบประมาณใช้ในกองทุน
ระยะยาว (Long term
ตาบล
care)
5.1 จัดทา
แผนการดูแลรายบุคคล
care plan ในผูส้ ูงอายุ
ติดบ้านติดเตียงทุกราย

71,600

บาท

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

71,600

บาท

หน่ วยงาน

0
0
0
0
31,600
0
0
0
0
40,000
0
0

รวม

Project Manager
ชื่ อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมและป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน :
Plan 03 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
โครงการ :
P7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ(พชอ.)
ตัวชี้วดั : K16 MOU_ 18 ร้ อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์ การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่มีคุณภาพ
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้ วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

Project Manager

แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน

ชื่ อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ü ü ü ü -ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ ม จานวน 45 คนๆละ 190 บาท
2 ครั้ง = 17,100 บาท

ü ü ü ü - ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม คณะอนุ
กรรมการฯ 50 คนๆละ 35 บาท
จานวน 4 ครั้ง
เป็ นเงิน 7,000 บาท

4.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตาบล/ชุมชน

ครอบคลุมพื้นที่ 6
ตาบล

ü

7,000 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

1,750

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ

1,750

3.คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอปลวกแดงจัดทาแผนขับเคลื่ อนการ
ดาเนิ นงานตามประเด็นการดาเนิ นงานแก้ไข
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับมอบหมาย(ให้
ครอบคลุมทั้งด้านส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ เชื่ อมโยงระบบบริ การปฐม
ภูมิกบั ชุมชน ท้องถิ่ นอย่างมีคุณภาพ

1,750

ü

รพ.ปลวก
แดง

1,750

2.ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา คณะอนุกรรมการฯ
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอปลวกแดง
ตามมติท่ีประชุม

17,100 เงินบารุ ง

8,550

คณะกรรมการฯและ
ผูเ้ กี่ ยวข้อง จานวน 45
คน

8,550

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอปลวกแดงและผูเ้ กี่ ยวข้อง

สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร
ปั้ นหยา

สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร
ปั้ นหยา

สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร
ปั้ นหยา

สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร
ปั้ นหยา

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้ วดั โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ü ü ü - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ ม ในการประชุมคณะกรรมการ
พชต. (ในพื้นที่ตาบล 5 แห่ ง ในพื้นที่
รพ.สต.) แห่ งละ 30 คน x 190 บาท x 2
ครั้ง x 5 ตาบล เป็ นเงิน 57,000 บาท

ü

-ค่าจ้างเหมาทาสื่ อประชาสัมพันธ์
3,000 บาท

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง
เงินบารุ ง รพ.สต.

รพ.ปลวก
แดง

95,500
38,500
57,000

บาท

1,750
0
3,000
1,750
8,550
34,200
1,750
0
42,750
1,750
0
0

รวม

3,000 เงินบารุ ง

สาธารณสุ ข ธง เย็นฉ่า
ตาบล
ปลวกแดง

3,000

ü

11,400 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

5,700

6.เผยแพร่ การดาเนิ นงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมในภาพ
ระดับอาเภอ/ตาบล/ชุมชน
อาเภอ 1 ครั้ง/ปี

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ ม ในการประชุมคณะกรรมการ
พชต.ปลวกแดง แห่ งละ 30 คน x 190
บาท x 2 ครั้ง เป็ นเงิน 11,400 บาท

รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
57,000 เงินบารุ ง
รพ.สต.ทุก คณะ
รพ.สต.
แห่ ง
เลขานุการ
พชต.

5,700

คณะกรรมการ พชต.
ตามพื้นที่ตาบลปลวก
แดง

Project Manager

28,500

คณะกรรมการ พชต.
ตามพื้นที่ที่รับการ
แต่งตั้ง

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

28,500

5.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตาบล/ชุมชน ขับเคลื่ อนประเด็นแก้ปัญหา
คุณภาพชีวิต

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

สสอ.
ปลวกแดง

อุมาพร
ปั้ นหยา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่ งเสริมและป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : Plan04 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
โครงการ : P8 การพัฒนาระบบการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินและภัยสุ ขภาพ
ตัวชี้วดั : K17 MOU_19 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานศู นย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ

โครงการย่ อย/กิจกรรม

กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
ประมาณการการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แหล่ งงบ

ตค พย. ธค.

มค.

กพ.

Project Manager

มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน

ชื่ อ

โครงการพัฒนาศู นย์ ปฏิบัติการ EOC
ภายใต้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2564
1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
คณะอนุกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้านการ
พชอ.ฯ 1 คณะ
ป้ องกันและแก้ไขโรคติดต่อที่สาคัญ
และภัยสุ ขภาพ ในการดาเนิ นงานศูนย์
ปฏิบตั ิการ EOC

ศูนย์ EOC ระดับตาบล ü
6 แห่ ง,EOC ระดับ
หมู่บา้ น จานวน 34 แห่ ง

5) รายงานสถานการณ์โรคและภัย
รายงานสถานการณ์ ü
สุ ขภาพให้กบั ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้อง โรคและภัยสุ ขภาพ 12
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เดือนๆละ 1 ครั้ง
ระดับอาเภอ

-ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม 80 คนๆละ
35 บาท 3 ครั้ง เป็ นเงิน 8,400 บาท

8,400 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

2,800

P

2,800

P

2,800

2) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ผูเ้ กี่ ยวข้อง 80 คน 3
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้านการ
ครั้ง/ปี
ป้ องกันและแก้ไขโรคติดต่อที่สาคัญ
และภัยสุ ขภาพ ในการดาเนิ นงานศูนย์
ปฏิบตั ิการ EOC
3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการ EOC ระดับ
ตาบลและหมู่บา้ น

สสอ.
สุ รเชษฐ
ปลวกแดง

ü

สสอ.
สุ รเชษฐ
ปลวกแดง

สสอ.
สุ รเชษฐ
ปลวกแดง

ü

ü

ü

สสอ.
สุ รเชษฐ
ปลวกแดง

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ

กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ครั้ง/คน/วัน
6) สรุ ปผลการดาเนิ นงาน สถานการณ์ สรุ ปผลงาน 12 เดือน
แนวโน้มการเกิดโรคและภัยสุ ขภาพ ค่าเป้ าหมายและ
ประจาปี
แนวโน้มสถานการณ์

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

ประมาณการการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แหล่ งงบ

ตค พย. ธค.

มค.

กพ.

ü

8) รับนิ เทศจากทีม สสจ.ระยอง

เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ ยวข้อง 25
คน

ü

ü

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ ม 30 คนๆละ 190 บาท 3 วัน
เป็ นเงิน 17,100 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 9
ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็ นเงิน 5,400
บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 3 กลุ่มๆละ
1 คนๆละ 9 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็ น
เงิน 16,200 บาท

38,700 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ ม 25 คนๆละ 190 บาท 2 วัน
เป็ นเงิน 9,500 บาท

9,500 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

สสอ.
สุ รเชษฐ
ปลวกแดง

0

2,800
4,750

บาท

0
2,800
0

56,600

0

บาท

4,750

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

56,600

41,500

0
0
0

รวม

สสอ.
สุ รเชษฐ
ปลวกแดง

4,750

ü

4,750

ข้าราชการใหม่และ
ผูร้ ับผิดชอบงานและ
หัวหน้าหน่วยงาน
จานวน 30 คน

มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
สสอ.
สุ รเชษฐ
ปลวกแดง

38,700

7) อบรมพัฒนาศักยภาพทีม CDCU
และทีม JIT ระดับอาเภอในการตอบ
โต้ภาวะฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ข

Project Manager

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่ งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : Plan04 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ
โครงการ : P8 การพัฒนาระบบการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินและภัยสุ ขภาพ
ตัวชี้วดั : K17 MOU_19 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้ จริง
ลา
ดับ

รหัส

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
โครงการ กิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ชื่อ
1) โครงการพัฒนา ประชาชนทัว่ ไป
√
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 10
26,000 เงินบารุ ง
ER วัชรา
ระบบบริ การ
และผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
แผ่นx1,000 บาทเป็ นเงิน
การแพทย์ฉุกเฉิน
10,000 บาท ค่าจัดทา
เอกสารแผ่นพับ2,000 ใบx 8
1.ประชาสัมพันธ์
บาทเป็ นเงิน16,000 บาท
ระบบ EMSใน
กลุ่มประชาชน
ทัว่ ไปและผูป้ ่ วยโรค
2.ประชุม
รพ. รพ.สต.
√
√ √ ค่าอาหารว่าง+เครื่ องดื่ม 35
4,200 เงินบารุ ง
ER วัชรา
คณะกรรมการ
องค์การปกครอง
บาทต่อคนx 3 ครั้งเป็ นเงิน
การแพทย์ฉุกเฉิน ส่วนท้องถิ่น
4,200 บาท
ระดับอาเภอ
มูลนิธิกภู้ ยั จานวน
40 คน
โครงการย่อย/กิจกรรม

26,000

1,400

1,400

1,400

ลา
ดับ

รหัส

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
โครงการ กิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ชื่อ
2) โครงการซ้อม หัวหน้างาน,
√
ค่าอาหารว่าง+เครื่ องดื่ม 35
700 เงินบารุ ง
ER วัชรา
แผนอุบตั ิเหตุ
หัวหน้าฝ่ าย จานวน
บาท * 20คนเป็ นงิน 700
อุบตั ิภยั หมู่ 1. 20 คน และหน่วย
บาท
ประชุมชี้แจง
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โครงการย่อย/กิจกรรม

700

3. อบรม ACLS

พยาบาล จานวน 90
คน

4

4. อบรม BLS

จนท.ทัว่ ไป จานวน
160 คน

√

ค่าอาหารว่าง+เครื่ องดื่ม 35
บาท * 120 คนเป็ นงิน
4,200 บาท ค่าอุปกรณ์ใน
การซ้อมแผน 5,000 บาท

9,200 เงินบารุ ง

√ ค่าอาหาร+อาหารว่าง+
เครื่ องดื่ม 190 บาทต่อคน
เป็ นเงิน 17,100 บาท ค่า
เอกสาร 1,000 บาท ค่าป้าย
โครงการ 1,000 บาท

19,100 เงินบารุ ง

ค่าอาหาร+อาหารว่าง+
เครื่ องดื่ม 190 บาทต่อคน
เป็ นเงิน 30,400 บาท ค่า
เอกสาร 1,000 บาท ค่าป้าย
โครงการ 1,000 บาท

32,400 เงินบารุ ง

ER วัชรา

19,100

3

√

32,400

จนท.ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 120 คน

9,200

2.ซ้อมแผน
อุบตั ิเหตุหมู่

ER วัชรา

ER วัชรา

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ชื่อ
91,600

บาท

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

91,600

บาท

0
0
20,500
32,400
0
1,400
9,900
26,000
0
1,400
0
0

รวม

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่ งเสริมและป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : Plan04 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสี่ยงด้ านสุ ขภาพ
โครงการ : P9 การควบคุมโรคติดต่ อ
ตัวชีว้ ดั : K20 MOU_22 ร้ อยละความครอบคลุมของการได้ รับวัคซีนครบชุ ดในเด็กอายุครบ 1 ปี
ตัวชีว้ ดั : K21 MOU_23 ร้ อยละความครอบคลุมของการได้ รับวัคซีนหัด หรื อ MMR1 อายุ 1 ปี
ตัวชีว้ ดั : K22 MOU_24 ร้ อยละความครอบคลุมของการได้ รับวัคซีนหัด หรื อ MMR2 อายุ 3 ปี
ตัวชีว้ ดั : K23 MOU_25 ร้ อยละของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้ รับวัคซีน dT

ลา
ดับ

รหัส

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมาย
กิจกรรม
ครั้ ง/คน/วัน

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
แหล่ งงบ
ตค
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ

โครงการฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 64
P

ใช้งบร่ วมกับการประชุม
คณะทางานฯพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล

จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อสม.และผูเ้ กี่ยวข้องของ
หน่วยบริ การ

เจ้าหน้าที่ อสม.
และผูเ้ กี่ยวข้อง
หน่วยบริ การ ละ
25 คน ประชุมฯ
1 ครั้ ง

P

-ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่ องดื่มในการ
ประชุมฯจานวน 30 คนๆละ
190 บาท 10 รพ.สต.
เป็ นเงิน 47,500 บาท

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฉี ดวัคซีนของ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ 6 ตาบล 34
หมูบ่ า้ น

P

จัดบริ การฉี ดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในหน่วยบริ การทุก
แห่ง

รพ.1 แห่ง,
รพ.สต.10 แห่ง

P

รพ.ปลวกแดง ธง,สุ รเชษฐ
,สสอ.ปลวก
แดง

47,500 เงินบารุ ง
รพ.สต.

47,500

จนท.จาที่
กิจกรรม
จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และผู.้ ที่เกี่ยวข้องระดับอาเภอ เกี่ยวข้อง จานวน
20 คน ประชุม 1
ครั้ ง

รพ.สต.ทุก
แห่ง

ผอ.รพ.
สต.ทุกแห่ง

รพ.ปลวกแดง ธง,สุ รเชษฐ
,สสอ.ปลวก ,ผอ.รพ.
แดง
สต.ทุกแห่ง
P

รพ.ปลวกแดง ธง,สุ รเชษฐ
,สสอ.ปลวก ,ผอ.รพ.
แดง,รพ.สต. สต.ทุกแห่ง
ทุกแห่ง

โครงการสร้ างเสริมภูมิคุมกันโรคด้ วยวัคซีนตามกลุ่ม
วัย อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2564
สารวจข้อมูลกลุ่มเป้ าหมายได้รับวัคซีน และปรับปรุ ง ฐานข้อมูล 43 P
ฐานข้อมูล Type1 และ 3 ในข้อมูล 43 แฟ้ม
แฟ้ม รพ.สต. 10
ง 1 ครั้ ง P
ติดตามผลการติดตามการสร้ างเสริ มภูมิคมุ ้ กันโรค
เดืแห่อนละ
ด้วยวัคซี นตามกลุ่มวัยจากคลังข้อมูล HDC เป็ น
12 เดือน
ประชุมทุกเดือน

P

P

P

ใช้งบประมาณร่ วมกับ
ประชุมคณะทางานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล

รพ.สต.ทุก
แห่ง

ผอ.รพ.
สต.ทุกแห่ง

สสอ.ปลวก
แดง

อุมาพร
ปั้ นหยา

ลา
ดับ

รหัส

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

โครงการ กิจกรรม

นิ เทศติดตามงานสร้ างเสริ มภูมิคมุ ้ กันโรคด้วยวัคซี น
ด้วยวัคซี น ตามกลุ่มวัย ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล

ค่ าเป้ าหมาย
กิจกรรม
ครั้ ง/คน/วัน
รพ.สต. 10 แห่ง
2 ครั้ ง/ปี

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

P

P

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ใช้งบประมาณร่ วมกับออก
นิ เทศ ประเมินผลงานตาม
ตัวชี้วดั รับผลงาน รพ.สต.

รวมงบ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
แหล่ งงบ
ตค
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.

มิย.

กค.

สค.

กย

0

0

0

47,500

0

0

0

0

47,500 บาท

0

เงินบารุ ง รพ.สต.

0

47,500 บาท

0

0

รวม

พค.

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ
สสอ.ปลวก สุ รเชษฐ
แดง
ปั้ นหยา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่ งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึ่งตนเองได้
แผนงาน : Plan04 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ
โครงการ : P9 การควบคุมโรคติดต่ อ
ตัวชีว้ ดั : K19 MOU_21 ระดับความสาเร็จการควบคุมโรคติดต่ อนาโดยยุงลาย (ไข้ เลือดออก/ชิคุนกุนยา/ซิกา) ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ลา
ดับ

รหัส

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ครั้ ง/คน/วัน

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
แหล่งงบ
ตค
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ

1.โครงการส่ งเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพประชาชน เพื่อ
ป้องกันตนเองจากโรคไข้ เลือดออก ไข้ ซิกา ไข้ ชิคุน
กุนยาอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2564

P

P

P

ใช้งบประมำณร่ วมกับ
กิจกรรมเยีย่ มบ้ำน

จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มให้ควำมรู้ประชำชนใน
กำรป้ องกันตนเองจำกโรคไข้เลือดออกรำยพื้นที่

P

P

P

-ค่ำจ้ำงเหมำทำอำหำรและ
เครื่ องดื่มครั้งละ 3,000 บำท
หน่วยบริ กำร 10 แห่ ง x 4 ครั้ง
เป็ นเงิน 120,000 บำท

120,000 เงินบำรุ ง รพ.
สต.(ได้รับ
จัดสรรจำก
กองทุนตำบล
หรื อ เงินบำรุ ง
รพ.สต.เอง

-ค่ำป้ ำยไวนิล จำนวน 4
ป้ ำยๆละ 500 บำท เป็ นเงิน
2,000 บำท
-ค่ำจ้ำงเหมำทำอำหำร 4,000
บำท

6,000 เงินบำรุ ง รพ.
ปลวกแดง

5.จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มให้ควำมรู้ประชำชนใน 1 ครั้ง/ปี
กำรป้ องกันตนเองจำกโรคไข้เลือดออกภำพรวม
อำเภอปลวกแดง

P

P

กลุ่มงำน
บริ กำรปฐม
ภูมิ, สสอ.
ปลวกแดง

30,000

เยีย่ มครัวเรื อนเพื่อสร้ำงสุขภำพสิ่ งแวดล้อมและกำร จำนวน 12 เดือน P
ปลอดโรค ให้คำแนะนำกำรดำเนินมำตรกำร 3 เก็บ 3
โรค และกำรกำรจัดกำรขยะในครัวเรื อน ด้วยหลัก 3
R (Reduce/Reuse/Recycle)
6 ตำบล 34
หมู่บำ้ น

11,400 เงินบำรุ ง รพ.
ปลวกแดง

6,000

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำร
ว่ำงและเครื่ องดื่ม 30 คนๆละ
190 บำท 2 ครั้ง เป็ นเงิน 5,700
บำท

5,700

P

30,000

P

30,000

P

30,000

คณะ
P
ทำงำนฯจำนวน
30คน
2 ครั้ง/ปี

5,700

ประชุมคณะทำงำนควบคุมโรคและผูเ้ กี่ยวข้องระดับ
อำเภอปลวกแดง (คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชี วิตระดับอำเภอ ในกำรป้ องกันและควบคุม
โรคติดต่อ)

ธง เย็นฉ่ ำ
,สุ รเชษฐ
ปั้ นหยำ

ลา
ดับ

รหัส

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ครั้ ง/คน/วัน

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
แหล่งงบ
ตค
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

1.โครงการส่ งเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพประชาชน เพื่อ
ป้องกันตนเองจากโรคไข้ เลือดออก ไข้ ซิกา ไข้ ชิคุน
กุนยาอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2564
พื้นที่รับผิดชอบ
รพ.สต.
-รร.มัธยม 2 แห่ ง
-รร.ขยำยโอกำส
4 แห่ ง
-รร.ประถม 13
แห่ ง
-ศพด. 5 แห่ ง

P

P

7.ตรวจประเมินค่ำลูกน้ ำยุงลำย ในหน่วยบริ กำร
34 หมู่บำ้ น
P
โรงเรี ยน วัด และชุมชน เป็ นประจำทุกเดือน โดย อส วัด 21 แห่ ง
ม.
โรงเรี ยน 21 แห่ ง

ก่อนเปิ ดโรงเรี ยน โรงเรี ยน
มัธยม จำนวน 2 แห่ ง 2
ครั้งๆละ 1,400 บำท เป็ นเงิน
5,600 บำท
-ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน
โรงเรี ยนประถมศึกษำ 3
โรงเรี ยนๆละ2ครั้งๆละ 350บ.
เป็ นเงิน 2,100 บำท
-ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน
ศพด. จำนวน 1 แห่ งๆละ 350
บำท 2 ครั้ง เป็ นเงิน 700 บำท
P

P

P

23,800 เงินบำรุ ง รพ.
สต.(ได้รับ
จัดสรรจำก
กองทุนตำบล
หรื อ เงินบำรุ ง
รพ.สต.เอง

8,400 เงินบำรุ ง รพ.
ปลวกแดง

8,400

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบลปลวกแดง
-รร.มัธยม 2 แห่ ง
-รร.ประถม 3
แห่ ง
-ศพด. 1 แห่ ง

-ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน
ก่อนเปิ ดโรงเรี ยน โรงเรี ยน
มัธยม จำนวน 2 แห่ ง 2
ครั้งๆละ 1,400 บำท เป็ นเงิน
5,600 บำท
-ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน
โรงเรี ยนขยำยโอกำส 4
โรงเรี ยนๆละ 2 ครั้งๆละ700บ.
เป็ นเงิน 5,600 บำท
-ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน
โรงเรี ยนประถมศึกษำ 13
โรงเรี ยนๆละ2ครั้งๆละ 350บ.
เป็ นเงิน 9,100 บำท
-ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน
ศพด. จำนวน 5 แห่ งๆละ 350
บำท 2 ครั้ง เป็ นเงิน 3,500
บำท
-ค่ำจ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน

23,800

6.รณรงค์พ่นหมอกควันก่อนโรงเรี ยนเปิ ดเทอม

-งบประมำณค่ำป่ วยกำร อส
ม.

0

30,000

0

11,700

62,200

0

0

35,700

25,800 บำท
143,800 บำท

0

เงินบำรุ ง รพ.ปลวกแดง
เงินบำรุ ง รพ.สต.

0

169,600 บำท

30,000

0

รวม

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่ งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : Plan04 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ
โครงการ : P10 การควบคุมโรคติดต่ อและภัยสุ ขภาพ
ตัวชี้วดั : K26 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ ยงเบาหวาน
ตัวชี้วดั : K27 MOU_30 ร้ อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึน้ ไป ที่ได้ รับการคัดกรองเบาหวาน (QOF)
ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
1.ค่าจ้างอ่านแปลผล
การตรวจทางตา
จานวน1600x20บาท

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
∕
ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 32,000 เงินบารุ ง
OPD ชลลัดดา

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

32,000

รหัส
ลา
โครงการย่อย/กิจกรรม
ดับ โครงการ กิจกรรม
1.โครงการเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนทาง
ตาในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง

32,000

บาท

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

32,000

บาท

0
0
0
0
0
32,000
0
0
0
0
0
0

รวม

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่ งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึ่งตนเองได้
แผนงาน : Plan04 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
โครงการ : P10 การควบคุมโรคติดต่ อและภัยสุ ขภาพ
ตัวชี้วัด : K25 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
37,300 เงินบารุ ง
ปฏิบตั ิงาน จานวน 28 คนๆ ละ
รพ.
600 บาท X 2 ครั้ง เป็ นเงิน
ปลวกแดง
33,600 บาท
2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุด
ให้บริ การขนาด 3 เมตร x 1.5
เมตร จานวน 2 ป้าย ป้ายละ 850
บาท เป็ นเงิน 1,700 บาท
3.ค่าวัสดุให้บริ การผูเ้ ดินทาง
จานวน 1,000 บาท X 2 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,000 บาท
รวมเป็ นเงิน
เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

37,300 บาท
37,300 บาท

18,650

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ครั้ง/คน/วัน
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.
ตั้งจุดบริ การ
/
/
ประชาชน 1 จุด
ในช่วงเทศกาลขึ้นปี
ใหม่เป็ นเวลา 7 วัน
และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เป็ นเวลา
7 วัน

18,650

รหัส
ลา
โครงการย่ อย/กิจกรรม
ดับ โครงการ กิจกรรม
1
1.โครงการจุดปฐมพยาบาลบริการ
ประชาชนช่ วงเทศกาล อาเภอปลวก
แดง ปี งบประมาณ 2564
1.รณรงค์ลดอุบตั ิเหตุโดยใช้ป้าย
ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ในการลด
อุบตั ิเหตุ และตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนที่สญ
ั จรบน
ถนนสายหลักอาเภอปลวกแดง

กค.

สค.

Project Manager
กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
สสอ. ธณกมล
ปลวกแดง สี หมากสุก

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ส่ งเสริมและป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : Plan04 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
โครงการ : P11 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพและบริการสุ ขภาพ
ตัวชี้วดั : K31 MOU_35 ร้ อยละของผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ กาหนด
ตัวชี้วดั : K32 ร้ อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้ วดั โครงการ/กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย

1.โครงการพัฒนาระบบข้ อมูล/พัฒนา
ศักยภาพเจ้ าหน้ าที่และเครื อข่ ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค
1.1 ประชุมทบทวนคณะทำงำนระดับอำเภอ
1 ครั้ง/ปี
1.2 แต่งตั้งคณะทำงำน/ผูร้ ับผิดชอบงำน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค รพ.สต.และ สสอ.

1 ครั้ง/ปี

1.3 ติดตำม/ประเมินกำรดำเนิ นงำน

2 ครั้ง/ปี

1.4 สรุ ป/รำยงำน ผลกำรดำเนิ นงำน

2 ครั้ง/ปี

2.โครงการเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์ และ
บริการสุ ขภาพ
2.1 เก็บตัวย่ำงตำมแผนฯ หรื อสิ นค้ำที่สงสัย
2.2 ตรวจสถำนที่ผลิต น้ ำ น้ ำแข็ง
ผลิตภัณฑ์จำกเนื้ อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จำกแป้ ง
เกลือ น้ ำปลำ Primary GMP ร้ำนชำ ขำย
เครื่ องสำอำง ตำมแผนฯ
2.3 เฝ้ำระวัง สถำนพยำบำลรำยเก่ำ +รำย
ใหม่
2.4 ตรวจสถำนประกอบกำรเพื่อสุ ขภำพ
ตำมแผนฯ

1 ครั้ง/ปี

ไม่ใช้งบประมำณ

/

ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ

สสอ.ปลวก
แดง
สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ
ศิริวรรณ

ไม่ใช้งบประมำณ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

ไม่ใช้งบประมำณ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

ไม่ใช้งบประมำณ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

ไม่ใช้งบประมำณ

สสอ.ปลวก
แดง

ศิริวรรณ

ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หน ้า 2
2.5 สรุ ป/รำยงำน ผลกำรดำเนิ นงำน

2 ครั้ง/ปี

2.6 สนับสนุนโครงกำรเทิดพระเกียรติ ร.9

/

/

/

ไม่ใช้งบประมำณ

/

- ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่ องดื่ ม 25 คนๆ 1 ครั้ง
x 190 บำท= 4,750 บำท

/

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำร
ว่ำงและเครื่ องดื่ ม 50คนๆละ
190บำท 1วัน= 9,500 บำท
-ค่ำวัสดุ = 2,000 บำท
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร 6 ชม.ๆ
ละ600บำท 1 วัน = 3,600
บำท
-ค่ำป้ ำยโครงกำร = 1,000 บำท

2. โครงกำรอบรมผูป้ ระกอบกำรผลิตน้ ำดื่ ม ผูป้ ระกอบกำร 35
คน จนท.รพ 3 คน
น้ ำแข็ง สะอำด ปลอดภัย ประจำปี
จนท.สสอ. 2 คน
งบประมำณ 2564
จนท.รพสต. 10 คน

สสอ.ปลวก
แดง
สสอ.ปลวก
แดง

ไม่ใช้งบประมำณ

4,750 เงินบำรุ ง
รพ.ปลวก
แดง
16,100 เงินบำรุ ง
รพ.ปลวก
แดง

0

0

0

0

0

0

บำท

0

20,850

กษมำ / จัตพุ ล
/ ศิริวรรณ

0

เงินบำรุ ง รพ.ปลวกแดง

ศิริวรรณ
กษมำ / จัตพุ ล
/ ศิริวรรณ

20,850

บำท

0

20,850

0

0

รวม

ศิริวรรณ

16,100

จนท.รพ.สต./ รพ.
25 คน

/

/

4,750

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรงำน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้ำนสุ ขภำพ ประจำปี
งบประมำณ 2564

/

แผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่ งเสริมและป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้ นการสร้ างศักยภาพให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้
แผนงาน : Plan04 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ
โครงการ : P11 การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุ ขภาพ
ตัวชี้วดั : K31 MOU_35 ร้ อยละของผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ได้ รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วดั : K32 ร้ อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพผ่ านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ
แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย.

กค. สค.

Project Manager
กย หน่ วยงาน
ชื่ อ

โครงการส่ งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยด้ านอาหาร อาเภอ
ปลวกแดง ปี งบประมาณ 2564

2,850
1,440

ไม่ใช้งบ
/

กลุ่มงาน
บริ การปฐม
ภูมิ/สสอ.

1,050

4,320 เงินบารุ ง

/

ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.และ พขร. 6
/ วันๆละ. 6 คนๆละ 120 บาท
= 4,320บาท

1,440

/

/

2. งานเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของอาหาร
2.1
สารวจฐานข้อมูลในการ

สถานประกอบการ
ดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาหารปลอดภัย

/

2,850

รพ.ปลวกแดงและรพ.
สต.ทุกแห่งในอาเภอ
ปลวกแดง

11,400 เงิบบารุ ง

1,440

1.2 ติดตามระบบคุณภาพงาน
อาหารปลอดภัย

/

- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
/ เครื่ องดื่ม 15 คนๆ 4 ครั้ง
x 190 บาท= 11,400 บาท

2,850

คณะดาเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
ตาบล 15 คน

2,850

1.2 ประชุมคณะดาเนิ นงาน
อาหารปลอดภัยระดับตาบล

2,100 เงินบารุ ง

/

อาหารว่างและเครื่ องดื่ม 30
/ คนx35บาทx2ครั้ง=2,100
บาท

1,050

1. งานพัฒนาระบบงานอาหาร
1.1
ประชุย มคณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการอาหาร
ปลอดภั
ปลอดภัยระดับอาเภอ
ปลอดภัยระดับอาเภอ
30 คน

ธนเดช / ศิริวรรณ

/

/ 1.จัดซื้อชุดทดสอบ Test -Kit
- ค่าชุดทดสอบบอแรกซ์ 15
กล่องๆละ 90 บาท = 1,350
บาท
- ค่าชุดทดสอบสารฟอกขาว
25 กล่องๆละ 85 บาท =
2,125 บาท
- ค่าชุดทดสอบสารกันรา
15 กล่องๆละ 120 บาท =
1,800 บาท
- ค่าชุดทดสอบฟอร์มาลิน
200 กล่องๆละ 18 บาท =
3,600บาท
- ค่าชุดทดสอบน้ ามันทอด
ซ้ า 15 กล่องๆละ 650 บาท =
9,750 บาท

146,625 เงินบารุ ง

20,800

/

17,700

/

16,300

อาหารสด

91,825

2.2 ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้ อน
ในอาหารสดในตลาดสด ตลาด
นัด ร้านชา ซุปเปอร์มาเก็ต
โรงเรี ยน ศูนย์เด็กเล็ก
2.2.1. อาหารสดปราศจากสาร
ปนเปื้ อน 8 ชนิด ร้อยละ 95 (บอ
แรกซ์ ฟอกขาว สารกันรา
ฟอร์ มาลิน สารเร่ งเนื้ อแดง
น้ ามันทอดซ้ า อัลฟลาทอกซิน
และยาฆ่าแมลง ) 2.2.2 ร้อย
ละ 100 ของแผงจาหน่ายเนื้อและ
เนื้ อหมูในตลาดสดประเภทที่ 1
ได้รับการตรวจ 2 ครั้ง / ปี
2.2.3 ร้อยละ 80 ของการ
ดาเนินงาน
ตามแผนเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหาร

- ค่าชุดทดสอบอัลฟลา
ทอกซิน 1 กล่องๆละ 14,500
บาท = 14,500 บาท
- ค่าชุดทดสอบยาฆ่าแมลง
22 กล่องๆละ 1,350 บาท =
29,700 บาท
ค่าชุดทดสอบสารเร่ งเนื้อแดง
1 กล่องๆละ 29,000 บาท =
29,000 บาท
- ค่า
ตัวอย่างเนื้อหมู/เนื้อวัว 140
ตัวอย่างๆละ 70 บาท = 9,800
บาท
- ค่าตรวจวิเคราะห์สารเร่ ง
เนื้อแดง 10 ตัวอย่างๆละ
4,500 บาท = 45,000 บาท
3. ตรวจร้ านขายอาหารสด
3.1 ร้อยละ 90 ของร้านขาย
อาหารสดในตลาดสดประเภทที่1
ได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์
การประเมินได้รับป้ายอาหาร
ปลอดภัย(ป้ายทอง) และต่ออายุ
ในรายที่ได้รับป้ายทองแล้ว
3.2 ร้อยละ 20 ของร้านขาย
อาหารสดในร้านชาหรื อซุปเปอร์
มาเก็ตได้รับการตรวจและผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้รับป้าย
อาหารปลอดภัย(ป้ายทอง)
4. ประชาสั มพันธ์ ความปลอดภัย
ด้ านอาหาร

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

/

/

/

/

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

5. โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

5.1 ประชุมคณะกรรม
ดาเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย
5.2 ตรวจเฝ้าระวังวัถุดิบในการ
นามาประกอบอาหารใน
โรงพยาบาลตามโครงการ
6. โรงเรียนอาหารปลอดภัย

6.1 ประชุมคณะดาเนิ นงาน
โรงเรี ยนอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลรัฐบาล
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัอาหารสด
ย 10 คน

โรงเรี ยนอาหาร
ปลอดภัยต้นแบบ
อย่างน้อยอาเภอละ 1
แห่ง
ประชุมคณะ
ดาเนินงานโรงเรี ยน
อาหารปลอดภัย
โรงเรี ยนในอาเภอ
ปลวกแดง

7. พัฒนาระบบความปลอดภัย
ด้ านอาหารตลาดสดน่ าซื้อ

ตลาดสดน่าซื้อ
ต้นแบบอย่างน้อย
อาเภอละ 1 แห่ง
ประชุมคณะ
ดาเนินงานตลาดสด
น่าซื้อ

7.2 ออกติดตามให้คาแนะนาและ
ประเมินผล

/

/

6.2 ออกติดตามให้คาแนะนาและ
ประเมินผล

7.1 ประชุมคณะดาเนิ นงานตลาด
สดน่าซื้อ

กลุ่มงาน
บริ การปฐม
ภูมิ/
โภชนาการ

ตลาดสดน่าซื้อใน
อาเภอปลวกแดง

/

/

/

ไม่ใช้งบ

/

บูรณาการกับงบประมาณ
กิจกรรม ข้อ 2.2

/

กลุ่มงาน
บริ การปฐม
ภูมิ/สสอ.

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

/

/

ไม่ใช้งบประมาณ

2,850

2,490

0

4,290

20,800

1,440

20,550

บาท

0

164,445

17,350

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

94,675

บาท

0

164,445

0

รวม

วริ นทร์ทิพย์ /สุวกุล

ธนเดช / ศิริวรรณ

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ที่ประชาชนเชื่ อมั่น
แผนงาน : Plan06 การพัฒนาระบบการแพทย์ ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
โครงการ : P13 การพัฒนาระบบการแพทย์ ปฐมภูมิ
ตัวชีว้ ดั : K35 MOU_ 39 ระดับความสาเร็จของหน่ วยบริการปฐมภูมิและเครื อข่ายหน่ วยบริการปฐมภูมิที่เปิ ดบริการในพืน้ ที่
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

ค่าเป้ าหมาย
กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แหล่ งงบ

ตค

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

Project Manager
พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

หน่ วยงาน

ชื่อ

โครงการจัดบริการดูแล กลุ่มติดบ้ าน ติดเตียง ผู้
ยากไร้ และด้อยโอกาส ภายใต้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2564
1) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ คณะ
P
คุณภำพชีวิตระดับอำเภอปลวกแดง ด้ำนกำร
กรรมกำรฯ
ดูแลกลุ่มเป้ ำหมำยติดบ้ำน ติดเตียง ยำกไร้ และ จำนวน 40 คน
ด้อยโอกำส

สสอ.
อุมำพร
ปลวกแดง ปั้ นหยำ

2) ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตระดับพื้นที่(ท้องถิ่น) ด้ำนกำรดูแล
กลุ่มเป้ ำหมำยติดบ้ำน ติดเตียง ยำกไร้ และด้อย
โอกำส

คณะ
P
กรรมกำรฯ
จำนวน 20 คน
8 ท้องถิ่น

สสอ.
อุมำพร
ปลวกแดง ปั้ นหยำ

3) จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับอำเภอปลวกแดง ด้ำนกำรดูแล
กลุ่มเป้ ำหมำยติดบ้ำน ติดเตียง ยำกไร้ และด้อย
โอกำส

คณะ
P P P P ใช้งบประมำณร่ วมกับโครงกำร
กรรมกำรฯ
พชอ.
จำนวน 40 คน
2 ครั้ง/ปี

สสอ.
อุมำพร
ปลวกแดง ปั้ นหยำ

4) ปรับปรุ งฐำนข้อมูล กลุ่มติดบ้ำน เตียงที่
ยำกไร้และด้วยโอกำส(พชอ.) และ
กลุ่มเป้ ำหมำยสำคัญ ที่ตอ้ งได้รับกำรดูแลเยี่ยม
บ้ำน
4) จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับพื้นที่(ท้องถิ่น) ด้ำนกำรดูแล
กลุ่มเป้ ำหมำยติดบ้ำน ติดเตียง ยำกไร้ และด้อย
โอกำส

4 ครั้ง/ปี

คณะทำงำน เลขำฯ/
ระดับตำบล อุมำพร

P P P P

5,250

5,250

5,250

26,250 เงินบำรุ ง
รพ.สต.

5,250

คณะ
P P P P ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม
กรรมกำรฯ
จำนวน30 คน x 35 บำท 4 ครั้ง 5
จำนวน 30 คน
ตำบล เป็ นเงิน 26,250 บำท
4 ครั้ง/ปี 5
ตำบล (ตำบล
ปลวกแดงมี
ดำเนินงำนใน
รู ปแบบ LTC)

สสอ.
อุมำพร
ปลวกแดง ปั้ นหยำ

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ตค

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

Project Manager
พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

19,200

รวมงบ
แหล่ งงบ
192,000 เงินบำรุ ง
รพ.สต.

19,200

ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รพ.สต.10แห่ ง P P P P -ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ 8 วันๆละ
,เยี่ยมบ้ำน
2 คนๆละ 120 บำท 10 รพ.สต.
กลุ่มเป้ ำหมำย
จำนวน 10 เดือน
6-8 วัน/เดือน
เป็ นเงิน 192,000 บำท

19,200

ทีมหมอครอบครัวดำเนิ นกำรเยี่ยมบ้ำน กลุ่ม
ผูป้ ่ วย,กลุ่มผูส้ ูงอำยุ,กลุ่มผูพ้ ิกำร ติดบ้ำน ติดเตียง
กลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ ง ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ำย เด็ก
พัฒนำกำรล่ำช้ำ และกลุ่มผูป้ ่ วยอื่นที่ตอ้ งได้รับ
กำรดูแลเป็ นพิเศษ

ค่าเป้ าหมาย
กิจกรรม

หน่ วยงาน
ชื่อ
สสอ.
อุมำพร
ปลวกแดง ปั้ นหยำ

ประชุมติดตำม กำรดำเนิ นงำนเยี่ยมบ้ำน ของ
รพ.สต. ผ่ำนกำรประชุมออนไลน์/ประชุม
ประจำเดือน

ติดตำมผลงำน P P P P
เยี่ยมบ้ำนทุก
เดือน

สสอ.
ปลวกแดง/
รพ.สต.ทุก
แห่ง

รพ.สต.รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนเยี่ยมบ้ำน ต่อ
สำธำรณสุ ขอำเภอทุกเดือน

รพ.สต.10แห่ ง P P P P
,รำยงำนเดือน
ละ 1 ครั้ง

สสอ.
อุมำพร
ปลวกแดง ปั้ นหยำ

24,450

19,200

19,200

24,450

19,200

19,200

บำท

24,450

218,250

19,200

เงินบำรุ ง รพ.สต.

19,200

บำท

24,450

218,250

0

0

รวม

อุมำพร
ปั้ นหยำ/
ผูร้ ับผิดชอบ
งำนเยี่ยมบ้ำน
ของ รพ.สต.

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มคี ุณภาพ ที่ประชาชนเชื่ อมั่น
แผนงาน : Plan06 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
โครงการ : P13 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วดั : K35 MOU_ 39 ระดับความสาเร็จของหน่ วยบริการปฐมภูมแิ ละเครื อข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมทิ ี่เปิ ดบริการในพืน้ ที่
ลา
ดับ

รหัส

โครงการย่อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

โครงการ กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบ
บริการแพทย์ปฐมภูมิ
และคลินิคหมอ
ครอบครัว อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ปี
2564
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้มีบริ การแพทย์
ปฐมภูมิและคลินิคหมอ
2.เพือ่ ให้บุคลากรได้มี
การดาเนินงานระบบ
บริ การแพทย์ปฐมภูมิ
และคลินิคหมอ
ครอบครัว อย่างมี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
กลุ่ม
ปิ ยะ
งาน
บริ การ
ปฐมภูมิ
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

โครงการ : P13 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วดั : K35 MOU_ 39 ระดับความสาเร็จของหน่ วยบริการปฐมภูมแิ ละเครื อข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมทิ ี่เปิ ดบริการในพืน้ ที่
ลา
ดับ

รหัส

โครงการย่อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ครั้ง/คน/วัน
โครงการ กิจกรรม
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
3.ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ
/ / / ค่าอาหารกลางวัน
1,400 เงินบารุ ง
พัฒนาคลินิคหมอ
20 คน
อาหารว่างและ
ครอบครัว ระดับอาเภอ
เครื่ องดื่มจานวน 20
คนๆละ 35 บาท 2 ครั้ง
เป็ นเงิน 1,400 บาท
4.ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคลินิกหมอ
ครอบครัวเครื อข่าย
บริ การสุขภาพตาบล
ปลวกแดง
5.รับนิเทศการ
ดาเนินงาน PCC จาก
สสจ.ระยอง/เขต6 หรื อ
หน่วยบังคับบัญชาอื่น

คณะกรรมการฯ
20 คน

/

ผูเ้ กี่ยวข้อง
จานวน 30 คน

/

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

700

700

5,700

5,700 เงินบารุ ง

700

700

2,100 เงินบารุ ง

700

/ ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เครื่ องดื่มจานวน 20
คนๆละ 35 บาท 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 2,100 บาท
/ ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและ
เครื่ องดื่มจานวน 30
คนๆละ 190บาท 1 ครั้ง
เป็ นเงิน 5,700 บาท

โครงการ : P13 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วดั : K35 MOU_ 39 ระดับความสาเร็จของหน่ วยบริการปฐมภูมแิ ละเครื อข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมทิ ี่เปิ ดบริการในพืน้ ที่
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

40,000

6.ส่งพยาบาลเข้ารับการ ผูเ้ กี่ยวข้อง
อบรม “การพยาบาล
จานวน 1 คน
ผูจ้ ดั การรายกรณี่ โรค
เรื้ อรัง (เบาหวานและ
ความดันโลหิ ตสูง)”

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
/
ค่าลงทะเบียน 40,000 40,000
บาท
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ค่าอาหารกลางวัน
47,500 เงินบารุ ง
อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
จานวน 25 คนๆ ละ
950 บาท เท่ากับ 23,750
x 2 วัน เป็ นเงิน 47,500
บาท

47,500

/

3,000

3,000

7.กิจกรรมแลกเปลี่ยน ผูเ้ กี่ยวข้อง
เรี ยนรู้ศึกษาดูงาน
จานวน 25 คน
โรงพยาบาลต้นแบบ
และการดาเนินงาน
ระบบบริ การแพทย์ปฐม
ภูมิ (PCC)

14,000

14,000

เดือนๆ 3,500 บาท เป็ น
เงิน 14,000 บาท
ค่าพาหนะ เป็ นเงิน
3,000 บาท

21,120

21,120

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
จานวน 88 วันๆละ 240
บาท เป็ นเงิน 21,120
บาท
ค่าเช่าที่พกั จานวน 4

โครงการ : P13 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วดั : K35 MOU_ 39 ระดับความสาเร็จของหน่ วยบริการปฐมภูมแิ ละเครื อข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมทิ ี่เปิ ดบริการในพืน้ ที่
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
ค่าวิทยากรบุคลากร
3,600 เงินบารุ ง
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจานวน 6
ชัว่ โมงๆ ละ 600 บาท
เป็ นเงิน 3,600 บาท
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

3,600

22,500 เงินบารุ ง

177,420 บาท

0
5,700
1,400
0
90,100
700
0
700
0
700
78,120
0

รวม

22,500

ค่าที่พกั 1 คืน จานวน
25 คน ละ 900 บาท
เป็ นเงิน 22,500 บาท

2,500 เงินบารุ ง

2,500

14,000 เงินบารุ ง

14,000

ค่าเช่าเหมารถตูป้ รับ
อากาศพร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง จานวน 2 คัน
คันละ 3,500 บาท
เท่ากับ 7,000 x 2 วัน
เป็ นเงิน 14,000 บาท
ค่าวัสดุในการจัดอบรม
เป็ นเงิน 2,500 บาท

โครงการ : P13 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วดั : K35 MOU_ 39 ระดับความสาเร็จของหน่ วยบริการปฐมภูมแิ ละเครื อข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมทิ ี่เปิ ดบริการในพืน้ ที่
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง 177,420 บาท
ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มคี ุณภาพ ที่ประชาชนเชื่ อมั่น
แผนงาน : Plan06 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
โครงการ : P14 การพัฒนาเครื อข่ ายกาลังคนด้ านสุ ขภาพและ อสม.
ตัวชี้วดั : K36 MOU_ 41 อสม.ที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพเป็ น อสม.หมอประจาบ้ านมีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้ มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย

⁄

⁄

1.1 อบรม อสม. หมอประจา
บ้าน อาเภอปลวกแดง จานวน
50 คนX190 X 3 วัน บาทเป็ น
เงิน 28,500 บาท
1.2 ค่าวิทยากร 600 บาทX 6
ชัว่ โมง X 3 วัน เป็ นเงิน 10,800
บาท

39,300 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

39,000

โครงการพัฒนาเครื อข่ าย
อาสาสมัครสาธารณสุ ข
(อสม.) และอาสาสมัคร
ประจาครอบครัว(อสค.)
อาเภอปลวกแดงจ. ระยอง
1.พั
ฒนาศักยภาพ
อสม.หมอประจา
ปี 2563
อาสาสมัครประจา
บ้าน 50 คน
ครอบครัว (อสค.)
1.1 อบรม อสม. หมอ
ประจาบ้าน
1.2. ประเมินความรู้ อสค.
1.4. พัฒนาความรู้อสค.
ในการประเมินครอบครัว
ดูแลตนเองร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่

Project Manager
หน่ วยงาน

ชื่ อ

กลุ่ม
งาน
บริ การ
ปฐม
ภูม/ิ
สสอ.

รตนกร/พรทิพย์

โครงการ : P14 การพัฒนาเครื อข่ ายกาลังคนด้ านสุ ขภาพและ อสม.
ตัวชี้วดั : K36 MOU_ 41 อสม.ที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพเป็ น อสม.หมอประจาบ้ านมีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้ มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

11,200

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ชื่อ
รตนกร/พรทิพย์
2.อบรมฟื้ นฟูพฒั นา
อสม. 50 คน
⁄
2.1 อบรมฟื้ นฟู อสม.อาเภอ
11,200 เงิน
กลุ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปลวกแดง 40 คนX190 บาท X
บารุ ง
งาน
สาธารณสุข อาเภอปลวก
1 วันเป็ นเงิน 7,600 บาท
รพ.
บริ การ
แดง
2.2 วิทยากรอบรม 600 บาทX
ปลวก
ปฐม
6 ชม. เป็ นเงิน 3,600 บาท
แดง
ภูม/ิ
สสอ.
3. ประชุมติดตามงาน อส อสม. โรงพยาบาล ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 2.1 ค่าอาหารว่างประชุม 100
22,000 เงิน
กลุ่ม รตนกร
ม. ประจาเดือน
ปลวกแดง จานวน
คนX 35 บาทX 6 ครั้ง เป็ นเงิน
บารุ ง
งาน
100 คน
21,000 บาท
รพ.
บริ การ
2.2 ค่าเอกสารประกอบการ
ปลวก
ปฐม
ประชุม 1,000 บาท
แดง
ภูมิ

22,000

โครงการ : P14 การพัฒนาเครื อข่ ายกาลังคนด้ านสุ ขภาพและ อสม.
ตัวชี้วดั : K36 MOU_ 41 อสม.ที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพเป็ น อสม.หมอประจาบ้ านมีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้ มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

⁄

10,500 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

รวม

124,300 บาท

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

124,300 บาท

0
0
63,300
0
0
0
11,200
0
39,000
10,500
0
0

3.1 ค่าจ้างเหมาทาอาหารแก่
ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดและ
คณะกรรมการ 4,000 บาท
3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
5 คนX600 เป็ นเงิน 3000 บาท
3.3 ใบประกาศพร้อมสาหรับผู้
ชนะการประกวด 10 คนX350
บาท เป็ นเงิน 3500 บาท

10,500

5.คัดเลือก อสม. ดีเด่น
ผูเ้ ข้าร่ วมประกวด
ระดับอาเภอและระดับสูง 50 คน
ขึ้น
ผูช้ นะการประกวด
10 คน (10สาขา)

41,300

4. อบรม อสม.ใหม่
ประจาปี 2564

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ชื่อ
รตนกร/พรทิพย์
ผูส้ มัครอสม.ใหม่
⁄
1.1 อบรมอสม.ใหม่ อาเภอ
41,300 เงิน
กลุ่ม
จานวน 50 คน
ปลวกแดง50 คนX190 บาทX 3
บารุ ง
งาน
วันเป็ นเงิน28,500 บาท
รพ.
บริ การ
1.2 วัสดุอบรม 2,000 บาท
ปลวก
ปฐม
1.3 วิทยากรอบรม 600 บาทX 6
แดง
ภูม/ิ
ชม. X 3 วัน เป็ นเงิน 10,800
สสอ.
บาท
กลุ่ม
งาน
บริ การ
ปฐม
ภูม/ิ
สสอ.

รตนกร/พรทิพย์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มคี ุณภาพ ที่ประชาชนเชื่อมัน่
แผนงาน : Plan07 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ : P16 การพัฒนาระบบบริการโรคติดต่ อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า

ลา
ดับ

รหัส

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมาย
กิจกรรม
ครั้ ง/คน/วัน

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
แหล่ งงบ
ตค
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ

โครงการป้ องกันควบคุมโรคพิษสุ นัขบ้ า อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ปี 2564
1) นำเสนอข้อมูล สถำนกำรณ์โรคพิษสุนขั บ้ำในพื้นที่
ประชุม 2 ครั้ ง/ปี P
อำเภอปลวกแดง ต่อคณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับอำเภอปลวกแดง

สสอ.ปลวก
แดง

สุ รเชษฐ
ปั้ นหยำ

ใช้งบร่ วมกับกำรประชุม
คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพ
ตำบล

สสอ.ปลวก
แดง

สุ รเชษฐ
ปั้ นหยำ

ใช้งบประมำนกองทุนตำบล
ในแต่ละพื้นที่

สสอ.ปลวก
แดง

สุ รเชษฐ
ปั้ นหยำ

2) ประชุมชี้แจงกำรบันทึกข้อมูลผูส้ มั ผัสโรคที่มำรับกำร
ฉี ดวัคซี นในคน ในโปรแกรม ร.36 (สธ.)

จนท.รพ.สต. 10 P
แห่ง

3) ประชุมถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ เรื่ อง กำรป้องกันควบคุม
โรคพิษสุ นขั บ้ำ แก่/อสม./แกนนำสุ ขภำพชุมชน ในวัน
ประชุม อสม. โดยชี้แจงผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต.

อสม./แกนนำ
ของ รพ.สต.10
แห่ง

P

พื้นที่ 6 ตำบล 34
หมูบ่ ำ้ น

P

สสอ.ปลวก
แดง

สุ รเชษฐ
ปั้ นหยำ

P

สสอ.ปลวก
แดง

สุ รเชษฐ
ปั้ นหยำ

สสอ.ปลวก
แดง

สุ รเชษฐ
ปั้ นหยำ

กลุ่มงำน
บริ กำรปฐม
ภูมิ, สสอ.
ปลวกแดง
กลุ่มงำน

ธง,สุ รเชษฐ

โครงการควบคุมป้ องกันโรคเรื้ อน อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ปี 2563
1) ค้นหำผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนในพื้นที่ ที่มีขอ้ บ่งชี้ทำงระบำด
วิทยำ และกลุ่มสัมผัสโรคเรื้ อน
2) จัดให้สุขศึกษำเรื่ องโรคเรื้ อนแก่ประชำชน ในช่วง
สัปดำห์รำชประชำสมำสัย
3) ติดตำมผูป้ ่ วยทุกเดือน และส่งต่อผูป้ ่ วยในกรณี ที่ยำ้ ยที่อยู่

P

P

P

P

โครงการควบคุมป้ องกันโรคเอดส์ อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ปี 2563

2) สำรวจสถำนบริ กำรทำงเพศเขตอำเภอปลวกแดง

สถำนบริ กำรทำง
เพศจำนวน 25
แห่ง

P

P

ค่ำวัสดุในกำรรณรงค์และจัด
นิ ทรรศกำร 4,500 บำท

4,500 เงินบำรุ ง
รพ.ปลวก
แดง

ค่ำตอบแทนปฏิ บตั ิงำนนอก
เวลำรำชกำร

8,000 เงินบำรุ ง
รพ.ปลวก
แดง

8,000

นักเรี ยนมัธยม
ศึกษำปี ที่ 5
200 คน

4,500

1) รณรงค์ให้ควำมรู ้ และจัดนิทรรศกำรวันเอดส์โลก

0

0

0

0

0

0

0

0

12,500 บำท

8,000

เงินบำรุ ง รพ.ปลวกแดง

4,500

12,500 บำท

0

0

รวม

บริ กำรปฐม
ภูมิ, สสอ.
ปลวกแดง

ธง,สุ รเชษฐ

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น
แผนงาน : Plan07 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ : P16 การพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัตใิ หม่ และโรคอุบัตซิ ้า
ตัวชีว้ ดั : K40 MOU_46 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ครั้ง/คน/วัน

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ

1) โครงการส่ งเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพ
ประชาชน เพื่อป้ องกันตนเองจากโรควัณโรค
ในพืน้ ที่อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2564
แต่งตั้งคณะทำงำนแก้ไขปั ญหำโรควัณโรคใน คณะทำงำนฯ P
พื้นที ภำยใต้กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
จำนวน 1 ชุด
อำเภอปลวกแดง
จำนวน 30 คน

OPD,
ลำวัลย์,
สสอ.ปลวก สุรเชษฐ
แดง
ปั้ นหยำ
P

สร้ำงแกนนำกำรส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภำพ
ประชำชน เพื่อป้ องกันตนเองจำกวัณโรคใน
พื้นที่

แกนนำฯของ
รพ.และรพ.
สต.จำนวน 50
คน

คัดกรองประชำชนกลุ่มเสี่ ยงวัณโรค และ
บันทึกข้อมูลผ่ำนโปรแกรม

ผส.,DM,ผู ้
สัมผัสร่ วม
บ้ำนและกลุ่ม
เสี่ ยงอื่น

P

ชี้แจงนโยบำย และกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปั ญหำวัณโรคในพื้นที่ ผ่ำนกำรประชุม
ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมูบ่ ำ้ น
ระดับอำเภอ

ประธำน อส
ม.ประจำ
หมูบ่ ำ้ น
จำนวน 34 หมู่

P

P

ใช้ร่วมกับกำรประชุมคณะทำงำน
ควบคุมโรคและผูเ้ กี่ยวข้องระดับ
อำเภอปลวกแดง

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและ
เครื่ องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 190 บำท
=9,500 บำท
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร 6 ชัว่ โมงๆละ
600 บำท = 3,600 บำท

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม จำนวน
34 คนๆละ 35 บำท 1 ครั้ง เป็ นเงิน
1,190 บำท

13,100 เงินบำรุ ง
รพ.
ปลวกแดง
(งบTB
ปี 61-62)

1,190 เงินบำรุ ง
รพ.
ปลวกแดง
(งบTB
ปี 61-62)

13,100

ประชุม 4 ครั้ง P
ต่อปี

1,190

ประชุมคณะทำงำนแก้ไขปั ญหำวัณโรคใน
พื้นที่ (บูรณำกำรร่ วมกับกำรประชุม
คณะทำงำนควบคุมโรคและผูเ้ กี่ยวข้องระดับ
อำเภอปลวกแดง (คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตระดับอำเภอ ในกำรป้ องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ )

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม
เยี่ยมบ้ำนผูป้ ่ วยวัณโรคกำกับกำรกินยำ

ค่าเป้าหมาย
ครั้ง/คน/วัน
ผูป้ ่ วยวัณโรค
ในพื้นที่ อ.
ปลวกแดง 50
รำย

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
P P P ใช้ร่วมโครงกำรเยี่ยมบ้ำน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค.
เมย.

กค.

สค.

กย

0

มิย.

0

0

0

บำท

13,100

14,290

0

เงินบำรุ ง รพ.ปลวกแดง

0

บำท

1,190

14,290

0

0

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

พค.

0

รหัส
โครงการ กิจกรรม

0

ลา
ดับ

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ที่ประชาชนเชื่ อมัน่
แผนงาน : Plan07 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ : P17 การป้ องกันและควบคุมการดือ้ ยาต้ านจุลชีพและการใช้ ยาอย่างสมเหตุผล
ตัวชี้วดั : K41 MOU_ 47 ร้ อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ชื่ อ
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
โครงการอบรมการส่ งเสริ มการใช้ยาอย่าง จนท.รพ.และจนท.
/
- ค่าอาหาร อาหารและ
23,800 เงินบารุ ง
กลุ่มงาน ภญ.กษมา
สมเหตุผล ตาม Service plan RDU
รพ.สต.จานวน10
เครื่ องดื่ม 80 คนๆ ละ 190บ. =
เภสัช
และ
แห่ งจานวน 80 คน
15,200บ.
กรรมฯ ภญ.ปั ญจ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆ
พร
ละ 600 บาท = 3,600 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารการประชุม=
3,000 บาท
- ค่าวัสดุในการประชุม =
2,000 บาท
โครงการย่อย/กิจกรรม

23,800

/

- ค่าอาหาร อาหารและ
เครื่ องดื่ม 80 คนๆ ละ 190บ. =
15,200บ.
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆ
ละ 600 บาท = 3,600 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารการประชุม=
3,000 บาท
- ค่าวัสดุในการประชุม =
2,000 บาท

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

47,600

บาท

47,600

บาท

0
0
0
0
0
23,800
0
0
23,800
0
0
0

รวม

23,800 เงินบารุ ง

23,800

โครงการอบรมการให้ความรู ้และส่ งเสริ ม จนท.รพ.และจนท.
การใช้กญั ชาทางการแพทย์
รพ.สต.จานวน10
แห่ งจานวน 80 คน

กลุ่มงาน
เภสัช
กรรมฯ

ภญ.กษมา
และ
ภญ.ปั ญจ
พร

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ที่ประชาชนเชื่ อมัน่
แผนงาน : Plan07 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ : P20 การพัฒนาระบบการดูแลแบบประรับประคอง (Palliative Care)
ตัวชี้วดั : K44 ร้ อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Pallative Care)
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่อย/กิจกรรม

/

/

ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
จานวน40 คนX35บ.4ครั้งเป็ น
เงิน5600 บ.

5,600 เงินบารุ งรพ.

0

1,400

0

0

26,800

0

0

บาท

1,400

31,000

0

บาท

1,400

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

31,000

0

0

รวม

ผูป้ ่ วยใน

1,400

/

1,400

/

1,400

เจ้าหน้าที่ สธ./
อบต./อบท./อสม.
และเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้อง

1,400

2.การประชุมคณะทางานการดูแลแบบ
ประคับประคอง

25,400

1.โครงการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยแบบ
ประคับประคองสาหรับเจ้าหน้าที่และ
เครื อข่าย
1.อบรมพัฒนาการดูแลฯ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ชื่ อ
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
1ครั้งต่อ40คนต่อ
/
.- ค่าตอบแทนวิทยากร 1คน
25,400 เงินบารุ งรพ.
ผูป้ ่ วยใน ประดับพิณ
วันจานวน2วัน
X6 ชม.ๆละ600 บ.X2 วันเป็ น
เงิน 7200 บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 40 คนๆละ190x2
ครั้งเป็ นเงิน 15200 บ.
- ค่าเอกสาร3000 บ.
ประดับพิณ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มีคณ
ภาพ
ที
ป
่
ระชาชนเชื
่
อ
มั
น
่
ุ
แผนงาน : Plan07 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ : P21 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ แผนไทย
ตัวชี้วดั : K45 MOU_ 52 ร้ อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้ นฟูสภาพด้วยศาสตร์ การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

1.2 ร่ วมประชุมคณะทางานพัฒนางาน
การแพทย์แผนไทย
1.2 ร่ วมประกวดพื้นที่ตน้ แบบงานแพทย์
แผนไทยและนวัตกรรมการแพทย์แผน
ไทยรพ.ปลวกแดงปี งบ 2568

เจ้าหน้าที่ระดับ
อาเภอและตาบล
จานวน 2 คน

รพ.สต. 10 แห่ ง

1.4 ร่ วมประชุมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ R2R
นวัตกรรม

เจ้าหน้าที่ระดับ
อาเภอและตาบล
จานวน 15 คน
รพ. ปลวกแดง

2,850 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

P

รพ 1 แห่ ง

1.3 ประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.

1.5 ประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยคลินิก
เฉพาะโรคครบวงจร

ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่ องดื่ ม 190 บาท * 15 คน =
2,850 บาท

P

2,850

โครงการพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและ
การแพทย์ ผสมผสาน
1)พัฒนาระบบการบริ การการแพทย์แผน
ไทย
1.1 จัดประชุมผูร้ ับผิดชอบงานแพทย์
จนท.รพ.สต. 15
แผนไทยใน รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อ
คน จัดประชุม 1
ประชุมชี้ แจงการดาเนิ นงานด้านแพทย์
วัน 1 ครั้ง/ปี
แผนไทย

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ

กลุ่มงาน ธารทิพย์
แผนไทย

P

กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

P

P

P

P

P

กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

P

กลุ่มงาน ธารทิพย์
แผนไทย

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม
1.6 ประเมินความปลอดภัยจากการใช้ยา
สมุนไพรและและการใช้กญั ชาทาง
การแพทย์แผนไทย

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน
รพ. รพ.สต.

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

P

P

P

P

P

P

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

รพ. ปลวกแดง

P

P

รพ. รพ.สต.

P

P

1.9 จัดกิจกรรมเพื่อดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
5 กลุ่มวัย ด้วยศาสตร์ การแพทย์แผน
ไทยและบูรณาการกับงาน พชอ.

5 กลุ่มวัย และ
งาน พชอ.

P

P

P

P

กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

1.10 ส่ งเสริ มการเปิ ดบริ การฟื้ นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ระยะกลาง แบบ
ผูป้ ่ วยใน โดยบูรณาการกับงาน IMC

รพช. 1 แห่ ง

P

P

P

P

กลุ่มงาน ธารทิพย์
แผนไทย

1.11 เปิ ดบริ การคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย ใน รพ.

รพ.ปลวกแดง

P

P

P

P

กลุ่มงาน ธารทิพย์
แผนไทย

เครื อข่าย
บุคลากรแพทย์
แผนไทยและ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข

P

P

P

P

กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

2)พัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์
แผนไทย
2.1 เข้าร่ วมอบรมทางไกลถ่ายทอด
ความรู ้ประสบการณ์เวชปฏิบตั ิ
การแพทย์แผนไทย

จัดทาป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ขนาด 2*3 เมตรจานวน 10 ป้ าย
ป้ ายละ 1,000 บาท = 10,000
บาท

10,000 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

10,000

1.7 ประชาสัมพันธ์กญั ชาทางการแพทย์
แผนไทย
1.8 ส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริ การงานแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือกและภูมิ
ปั ญญาการแพทย์แผนไทย การเปิ ด
ให้บริ การคลินิกเฉพาะโรคด้วย
การแพทย์แผนไทย และการใช้ first line
drug และ RDU

กลุ่มงาน
แผนไทย
กลุ่มงาน
แผนไทย
และ
สสอ.

ธารทิพย์
ธาร
ทิพย์/ศิ
ริ วรรณ

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม
2.2 ร่ วมอบรมการใช้ยาแผนไทยในบัญชี
ยาหลักแห่ งชาติ

3)คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย
สมุนไพรและถิ่นกาเนิด
3.1 ร่ วมประชุมเครื อข่ายบุคลากรแพทย์
แผนไทย

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน
จนท.รพและ
รพ.สต.ทุกแห่ ง
จานวน 15 แห่ ง

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

บุคลากรแพทย์
แผนไทยใน
หน่วยบริ การ

P

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

P

กลุ่มงาน
แผนไทย
และ
สสอ.
กลุ่มงาน
แผนไทย
และ
สสอ.

3.2 ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสังคยานา
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์

ผูร้ ับผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทย

3.3 สารวจ ตรวจสอบ รวมรวบเพื่อ
จัดทาทะเบียนข้อมูลบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย 5 กลุ่ม

บุคลากร 5 กลุ่ม

P

P

3.4 ร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสารวจป่ า
ชุมชนและส่ งเสริ มการปลูกสมุนไพร
ผักพื้นบ้านในป่ าชุมชน

บุคลากรด้าน
สาธารณสุ ข/
แหล่งสมุนไพร/
หมอพื้นบ้าน

P

P

กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

3.5 ร่ วมจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรระดับภาค

เครื อข่าย
บุคลากรด้าน
การแพทย์แผน
ไทย

P

กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

P

960 งบสสจ.

960

ค่าเบี้ยเลี้ ยงเจ้าหน้าที่และ
พนักงานขับรถ (อาเภอ) จานวน
4 คน x 120 บาท x 2 วัน = 960
บาท

ธาร
ทิพย์/ศิ
ริ วรรณ
ธาร
ทิพย์/ศิ
ริ วรรณ

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ครั้ง/คน/วัน
3.6 รณรงค์งานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รพ.และรพ.สต
โดยจัดนิ ทรรศการวันภูมิปัญญา
จนท.
การแพทย์แผนไทยวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผูป้ ฏิบตั ิงาน
การแพทย์แผน
ไทย หมอพื้นบ้าน
3.7 ส่ งเสริ มและพัฒนาโรงเรี ยนและ
รพ. 1 แห่ ง รร.
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้ผา่ น
อาภอละ 1 แห่ ง
เกณฑ์ตามมาตรฐาน ร่ วมกับผูร้ ับผิดชอบ
งานอาหารปลอดภัยระดับอาเภอ

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

P

P

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.
กลุ่มงาน ธาร
แผนไทย ทิพย์/ศิ
และ
ริ วรรณ
สสอ.

P

0

0

0
0

0

บาท
บาท

0
0

12,850
960

10,000

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง
งบ สสจ.

0

บาท

960

13,810

0
2,850

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มคี ุณภาพ ที่ประชาชนเชื่ อมั่น
แผนงาน : Plan07 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ : P22 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ สาขาสุ ขภาพจิตและจิตเวช
ตัวชีว้ ดั : K46 MOU_ 55 ร้ อยละของผู้ป่วยโรคซึ มเศร้ าเข้ าถึงบริการสุ ขภาพจิต
ตัวชีว้ ดั : K47 MOU_ 56 อัตราฆ่ าตัวตายสาเร็จ
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ
สาขาสุ ขภาพจิตและจิตเวช CUP ปลวก
แดง ปี 2564

เครื อข่าย
สุขภาพจิต80คน

P

P

1. ค่าตอบแทนวิทยากร ในการ
จัดอบรม 1 คน x 6 ชม. x 600
บาท x 1 วัน

3,600

เงินบารุ ง

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 80 คน x 190 บาท x 1
วัน

15,200

เงินบารุ ง

3. ค่าจัดทาเอกสารในการอบรม

2,000

เงินบารุ ง

2,000

2)อบรมพัฒนาศกยภาพของบุคลากร
และภาคีเครื อข่าย

P

15,200

ผลการดาเนิ นงาน P

3,600

1) การพัฒนาระบบบริ การดูแลผูป้ ่ วย
โรคซึมเศร้าโดยสร้างPsycho Mobile
clinic ในโรงพยาบาล

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
กลุ่มงานจิตเวช ภาวิดา

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน
3)พัฒนาระบบการจัดข้อมูลโรคซึมเศร้า
ร้อยละ65ของ P
โดยพัฒนาระบบKey in ข้อมูลในHDC ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า
ให้มีความสมบูรณ์ และมีการจัดส่งข้อมูล เข้าถึงบริ การ
2 ทาง (HDC+ร.พ.พระศร๊ มหาโพธิ์
- เร่ งรัดคัดกรอง 2Qและ 9Q ใน
กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ประชากรอายุ15
ปี ขึ้นไป
- คัดกรอง2Q 9Q ในทุกจุดบริ การ

P

P

เงินบารุ ง

1. 'ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 100 คน x 190 บาท x
2 ครั้ง

38,000

เงินบารุ ง

2. ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม
1 คนx6ช.ม x 600
บาท

3,600

เงินบารุ ง

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์

2,000

เงินบารุ ง

2,000

แกนนา 100 คน

15,200

3,600

P

P

38,000

1ครั้ง/80คน/1วัน

P

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ

1. 'ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม 1 คน x 6 ชม. x 600
บาท x 1 วัน

3,600

เงินบารุ ง

15,200

4)ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการ
ดาเนิ นงานสุขภาพจิตในระดับอาเภอ

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

2.การพัฒนาระบบการจัดการปัญหาการ
ฆ่ าตัวตาย
1) สร้างแกนนาเครื อข่ายที่เข้มแข็งเพื่อ
แก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย

เจ้าหน้าที่และครู
100 คน

P

3,600

2) อบรมให้ความรู ้เจ้าหน้าที่สาธารณะ
สุขและ
ภาคีเครื อข่ายเรื่ องโรคทางจิตเวชและ
การดูแล ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อป้งกัน
การฆ่าตัวตาย

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

19,000

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและ
19,000 เงินบารุ ง
เครื่ องดื่ม 100 คน x 190 บาท x
1 ครั้ง

P

P

5)จัดบริ การให้คาปรึ กษาผูท้ ี่มีภาวะเสี่ ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย

P

P

P

P

6)จัดกิจกรรมสร้างสุขในกลุม่ เสี่ ยง
6.1 วัยรุ่ นกลุม่ เสี่ ยง

100%ของผูท้ ี่มี
ภาวะเสี่ ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย

นักเรี ยนมัธยม60
คน

P

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 80 คน x 190 บาท x 1
ครั้ง

15,200

เงินบารุ ง

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์

2,000

เงินบารุ ง

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 60 คน x 190 บาท x 1
ครั้ง

11,400

เงินบารุ ง

2.ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม 2คนx6ช.มx600บาท x1
วัน

7,200

เงินบารุ ง

7,200

P

เงินบารุ ง

11,400

P

7,200

2,000

4)จัดทาทะเบียนผูท้ ี่มีประวัติการลงมือทา
80%ของ
ร้ายตนเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม2560
ประชาชนอายุ >
กันยายน2564ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อ
15ปี ขึ้นไปตาม
มุง่ หวังให้ตนเอง เสี ยชีวิตแต่ไม่เสี ยชีวิต
กลุม่ เสี่ ยง

1. ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม 2 คน x 6 ชม. x 600
บาท x 1 วัน

2,000

P

เงินบารุ ง

15,200

เจ้าหน้าที่/
เครื อข่าย
100 คน

2,000

7,200

3) ส่งเสริ มสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและเครื อข่าย

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ครั้ง/คน/วัน
ประชาชนวัย
ทางาน60คน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

P

P

P

11,400

เงินบารุ ง

2.ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม 2คนx6ช.มx600บาท x1
วัน

7,200

เงินบารุ ง

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์

4,000

เงินบารุ ง

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 70 คน x 190 บาท x 1
ครั้ง

13,300

เงินบารุ ง

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม

1,700

เงินบารุ ง

1,700

P

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 60 คน x 190 บาท x 1
ครั้ง

4,000 13,300

P

เงินบารุ ง

7,200

8) ติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าในชุมชน 100% ของผูป้ ่ วย
ซึมเศร้าที่เป็ น
เป้าหมาย

P

7,200

11,400

ผูป้ ่ วยและญาติ

2.ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
อบรม 2คนx6ช.มx600บาท x1
วัน

7,200

6.3 วัยสูงอายุกลุม่ เสี่ ยง

7) ส่งเสริ มสุขภาพจิตและลดภาวะ
ซึมเศร้าใน
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและ
11,400 เงินบารุ ง
เครื่ องดื่ม 60 คน x 190 บาท x 1
ครั้ง

11,400

6.2 วัยทางานกลุม่ เสี่ ยง

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม
9) จัดทาข้อมูลบริ การ 12 Setting ส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ 1) วันที่เข้า
รับการบริ การ
2) คานาหน้า 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ
6) เลขที่บตั รประชาชน 7) วันเดือนปี
เกิด
8) อาเภอ 9) จังหวัด 10) รหัสโรค
ซึมเศร้า
11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน
100% ของผูป้ ่ วย
โรคซึมเศร้าที่เข้า
รับบริ การ

3.2 สร้างระบบการติดตามให้เด้กกลุม่
เป้าหมายได้รับการกระตุน้ พัฒนาการ
และกระตุน้ จนครบตามเกณฑ์ (Case by
Case) และพัฒนาการจัดการข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์

P

P

P

P

P

P

P

P

ร้อยละ60ของ P
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัด
กรองแล้วพบมี
การล่าช้าได้รับ
การกระตุน้
พัฒนาการต่อเนื่ อง

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 1
ครั้ง

P

P

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ

P

P

1,750

เงินบารุ ง

1,750

ร้อยละ60ของ
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัด
กรองแล้วพบมี
การล่าช้าได้รับ
การกระตุน้
พัฒนาการด้วย
TEDA4l
3.1จัดกิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริ ม
นักเรี ยนป.1 1
ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาใน โรงเรี ยน
โรงเรี ยนกลุม่ เป้าหมาย
3.การพัฒนาการกระตุ้นพัฒนาการเด้ ก
วัยปฐมวัยด้ วยTEDA4l

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน
3.3 สร้างระบบคัดกรองเด็กที่มี
ร้อยละ100เด็กที่
พัฒนาการล้าช้าโดยใช้เครื่ องมือ TEDA4l มีพฒั นาการล้าช้า
รวมถึงระบบส่งต่อ
ได้รับการส่งต่อ
ตามระบบ

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ

P

P

P

P

4.1 พัฒนาและส่งเสริ มระบบบริ การงาน 1 คลินิก ผูป้ ่ วย30 P
สุขภาพจิตและจิตเวชในคลินิกบริ การจิต
คนต่อวัน
เวช

P

P

P 1.ค่าตอบแทนผูเ้ ชี่ยวชาญ 1คน
x3ช.ม x1200 บาท x 6ครั้ง

21,600

เงินบารุ ง

2.ค่าตอบแทนพยาบาลด้านจิต
เวช 1คนx600บาท x1ครั้ง

3,600

เงินบารุ ง

3.ค่าจัดทาสมุดประตัวผูป้ ่ วย

4,000

เงินบารุ ง

4.ค่าทาแผ่นพลัดให้ความรู ้

6,000

เงินบารุ ง

5.ค่าวัสดุรณรงค์สปั ดาห์
สุขภาพจิต

2,000

เงินบารุ ง

4.พัฒนาการเข้ าถึงผู้ป่วยจิตเวช

2,880

8,880

2,880

6,000

8,880

2,880

2,880

6,000

2,880

2,880

P

8,880

P

6,000

P

2,880

P

108,280

เงินบารุ ง

6,000

36,000

2,880

P

73,280

P

6,000

P

2,880

P

33,280

เงินบารุ ง

6,000

23,040

2,880

จิตเวชเรื่ อรังโปรแกรม care Trnsiton
F20-29

P

6,000 2,000

100%ของผูป้ ่ วย
จิตเวชเรื้ อรัง
(7care)ป้ ่ วย
100%ของผู

P

4,000

4.3ติดตามเยีน่ มบ้านผูป้ ่ วยจิตเวชเรื้ อรัง
ในชุมชนและบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยจิตเวช
เรื4.4้ อรับังนโปรแกรม
Care Tansition
F20-29
ทึกข้อมูลการเยี
น่ มติดตามผู
ป้ ่ วย

P

3,600

100%ของผูป้ ่ วย
จิตเวช ที่ตอ้ งHHc

21,600

4.2ติดตามดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชน

จิตเวชเรื้ อรัง

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

301,390

บาท

16,950

บาท

0

301,390

37,200

0

รวม

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการย่ อย/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ

หน ้า 1
แผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มคี ุณภาพ ที่ประชาชนเชื่ อมั่น
แผนงาน : Plan07 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ : P23 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ 5 สาขาหลัก (สู ตนิ ารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออโธปิ ดิกส์ )
ตัวชีว้ ดั : K48 อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis)
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
ชื่ อ
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
1.โครงการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อเพื่อ 1ครั้งต่อ40คนต่อ
/
.- ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนX6
25,400 เงินบารุ งรพ.
ผูป้ ่ วยใน ประดับพิณ
ลดอัตราการเสี ยชีวิตในโรงพยาบาล
วันจานวน2วัน
ชม.ๆละ600 บ.X2 วันเป็ นเงิน
1.1 จัดอบรม
7200 บ.
- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 40 คนๆละ190x2ครั้ง
เป็ นเงิน 15200 บ.
- ค่าเอกสาร3000 บ.
โครงการย่ อย/กิจกรรม

25,400

/

.-ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
จานวน40 คนX35บ.4ครั้งเป็ น
เงิน5600 บ.

5,600 เงินบารุ งรพ.

1,400

0

0

1,400

0

0

26,800

บาท

0

31,000

0

บาท

1,400

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

31,000

0

0

รวม

1,400

/

1,400

/

1,400

/

1,400

1.2การประชุมคณะทางานการดูแลผูป้ ่ วยติด เจ้าหน้าที่ สธ./
เชื้อ
อบต./อบท./อสม.
และเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้อง

ผูป้ ่ วยใน

ประดับพิณ

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ที่ประชาชนเชื่ อมัน่
แผนงาน : Plan07 การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan)
โครงการ : P29 การพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)
ตัวชี้วดั : K56 MOU_ 64 ร้ อยละของโรงพยาบาล M/F ที่ให้ บริการ Intermediate Care
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ชื่ อ
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
1.โครงการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย
1ครั้งต่อ40คนต่อ
/
.- ค่าตอบแทนวิทยากร 1คน
25,400 เงินบารุ งรพ.
ผูป้ ่ วยใน ประดับพิณ
intermediate care สาหรับเจ้าหน้าที่และ วันจานวน2วัน
X6 ชม.ๆละ600 บ.X2 วันเป็ น
เครื อข่าย
เงิน 7200 บ.
1.อบรมพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย intermediate
- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
care สาหรับเจ้าหน้าที่และเครื อข่าย
เครื่ องดื่ม 40 คนๆละ190x2
ครั้งเป็ นเงิน 15200 บ.
- ค่าเอกสาร3000 บ.
โครงการย่อย/กิจกรรม

25,400

/

5,600 เงินบารุ งรพ.

/

0

1,400

0

0

1,400

0

0

บาท

1,400

31,000

25,400

บาท

1,400

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

31,000

0

0

รวม

ผูป่วยใน

1,400

/

1,400

/

1,400

เจ้าหน้าที่ สธ./
อบต./อบท./อสม.
และเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้อง

1,400

2.ประชุมคณะทางานการดูแลผูป้ ่ วย
Intermediate care

ประดับพิณ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบจัดการทัพยากรบุคคล
แผนงาน : Plan11 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการกาลังคนด้านสุ ขภาพ
โครงการ : P34 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุ ขภาพสู่ ความเป็ นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด : K62 MOU_68 ร้ อยละของบุคลากรทีไ่ ด้ รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด
ตัวชี้วัด : K63 MOU_69 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้ านสุ ขภาพ (Retention rate)
ตัวชี้วัด : K64 MOU_70 ร้ อยละของจังหวัดทีม่ บี ุคลากรสาธารณสุ ขเพียงพอ

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้ วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน

พัฒนาพัฒนากาลังคนด้านสุ ขภาพสู่ ความเป็ นมืออาชีพ
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 2564
ประชุมชี้ แจงแนวทางการประเมิน ความรู ้ สมรรถนะ
บุคลากร และความต้องการศึกษาตามความจาเป็ น

บุคลากรใน
หน่วยงาน 47
คน

ü

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน

บุคลากรใน
หน่วยงาน 47
คน
จานวน 2 คน

ü

สสอ.
ปลวกแดง

ü

สสอ.
ปลวกแดง

จัดทาข้อมูล 1
ครั้ง

ü

สสอ.
ปลวกแดง

จัดทาแผนลาศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น ของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
จัดทาข้อมูล การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใน
หน่วยงานระดับ CUP เพื่อติดตามเข้ารับการอบรม

ติดตามการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหน่วยงาน ทุก ติดตาม
ไตรมาส และรายงานต่อสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ร่ วมกับ
ระยอง
ประชุม
ประจาเดือน
ทุกไตรมาส

ใช้งบประมาณบูรณาการร่ วมกับประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบล

ü ü ü ü ใช้งบประมาณบูรณาการร่ วมกับประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบล

สสอ.
ปลวกแดง

สสอ.
ปลวกแดง

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้ วดั โครงการ/กิจกรรม
สรุ ปและวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ของการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯในปี ต่อไป

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ครั้ง/คน/วัน
จัดทาสรุ ป
ข้อมูล 1 ครั้ง

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

ü

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
สสอ.
ปลวกแดง

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม

-

บาท

นสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564

Project Manager
ชื่ อ

อุมาพร
ปั้ นหยา
อุมาพร
ปั้ นหยา
อุมาพร
ปั้ นหยา
อุมาพร
ปั้ นหยา
อุมาพร
ปั้ นหยา

Project Manager
ชื่ อ
อุมาพร
ปั้ นหยา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบจัดการทัพยากรบุคคล
แผนงาน : Plan11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้ านสุ ขภาพ
โครงการ : P34 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้ านสุ ขภาพสู่ความเป็ นมืออาชีพ
ตัวชี้วดั : K62 MOU_68 ร้ อยละของบุคลากรทีไ่ ด้ รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ตัวชี้วดั : K63 MOU_69 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้ านสุ ขภาพ (Retention rate)
ตัวชี้วดั : K64 MOU_70 ร้ อยละของจังหวัดทีม่ บี ุคลากรสาธารณสุ ขเพียงพอ
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

Project Manager

แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

กย

หน่วยงาน

ชื่ อ

1)โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสุ ขภาพสู่
ความเป็ นมืออาชีพ โรงพยาบาลปลวกแดง
จังหวัดระยอง
ปี 2564
P

2.จัดทาแผนความต้องการกาลังคน(จานวนที่สอดคล้อง ตามเป้ าหมายเขต
กับแผนกาลังคนของเขต)

P

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

3.จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดคล้องตาม
ระบบบริ การสุ ขภาพ (service plan)

ตามแผนพัฒนา
บุคลากรService
Plan

P

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

4.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาศักยภาพ ตามแผนพัฒนา
บุคลากรสอดคล้องตามระบบบริ การสุขภาพ (service บุคลากรService
plan)
Plan

P

P

P

P

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม 20
คน คนละ 190 บาทจานวน 2 ครั้ง เป็ นเงิน 7600
บาท

-เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
แผนเงินบารุ งหน่วยบริ การ

7,600 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

3,800

P

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

คณะกรรมการฯ
และผูเ้ กี่ยวข้อง
จานวน20 คน

3,800

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ครั้ง/คน/วัน

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

Project Manager

แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

กย

หน่วยงาน

ชื่ อ

5.จัดทาแผนบุคลากรฝึ กอบรม/พัฒนาเพื่อพัฒนาตาม
สายวิชาชี พ ในหลักสูตรต่างๆ
ระยะสั้น/ระยะยาว ส่งพิจารณาอนุมตั ิระดับจังหวัด

P

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

6.จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลตามการจัดบริ การในรพ.
ปลวกแดง และตามความต้องการพัฒนาตามความรู้
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล

P

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

8.รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รายบุคคลตามไตรมาส
แก่ สสจ.ระยอง

P

P

P

P

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม 20
คน คนละ 190 บาทจานวน 2 ครั้ง เป็ นเงิน 7600
บาท

7,600 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

3,800

ผูเ้ กี่ยวข้อง 20 คน P

3,800

7.ประชุมจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะ เพื่อดูแลผูป้ ่ วย
ซับซ้อนเสี่ ยงสูง

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

P

กลุ่มงานบริ หาร

3)โครงการบริหารจัดการกาลังด้ านสุ ขภาพ

2.จัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ การสร้างสุขภาพดีใน
หน่วยงาน

บุคลากรที่สนใจ
และผลการ
ประเมินที่ไม่ผ่าน

P

3.กิจกรรมสร้างสุข เพื่อความผูกพัน ความสามัคคีของ
องค์กร

เจ้าหน้าที่รพ.ปลวก
แดง 250คน

P

P

P

P

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม 20
คน คนละ 190 บาทจานวน 2 ครั้ง เป็ นเงิน 7600
บาท

P

-ใช้งบประมาณร่ วมกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในเจ้าหน้าที่

-ค่าอาหารครบมื้อ จานวน 250 คนๆละ 950 บาท
2 รุ่ น รุ่ นละ 1 วัน เป็ นเงิน 237,500 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ชัว่ โมงๆละ 1,200 บาท
4คน 2 รุ่ น เป็ นเงิน76,800 บาท -ค่าวัสดุใน
การจัดอบรม 50บาท 250คน เป็ นเงิน 12,500 บาท
-ค่าเช่ ารถปรับอากาศ วันละ 10,000 บาท 2 คัน
2 รุ่ น เป็ นเงิน40,000 บาท
รวมเป็ นเงิน
366,800 บาท

7,600 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

3,800

P

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

366,800 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

374,800

คณะกรรมการฯ
และผูเ้ กี่ยวข้อง
จานวน20 คน

3,800

1.ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากร(HRM)

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

P

118,800 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

P

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม 250
คน คนละ 190 บาทจานวน 4 ครั้ง เป็ นเงิน
190,000 บาท

190,000 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

166,300

11,400

0

47,500

374,800

0

บาท

58,900

698,400

0

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

0

บาท

47,500

698,400

0

0

รวม

กย

47,500

P

แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

ค่าอาหารครบมื้อ จานวน 70 คนๆละ 950 บาท
เป็ นเงิน 66,500 บาท
-ค่าวัสดุในการจัดอบรม คนละ 50 บาท เป็ นเงิน
3,500 บาท -ค่าวิทยากร1,200บาท*8 ชัว่ โมง 3
คน เป็ นเงิน 28,800 บาท
ค่ารถบัสเช่าเหมา 2 คัน คันละ 10,000 บาท เป็ น
เงิน 20,000 บาท รวมเป็ นเงิน 118,800 บาท

118,800

จนท.รพ.ปลวกแดง P
250 คน

รวมงบ

P

47,500

5.ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปลวกแดง

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

Project Manager

47,500

จนท.ใหม่ รพ.
ปลวกแดง 70 คน

47,500

4.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

หน่วยงาน

ชื่ อ

กลุ่มงานบริ หาร พัชราภรณ์ ดีทน

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด : K65 ร้ อยละของหน่ วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระยองผ่ านเกณฑ์ การประเมินควบคุมภายใน
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

/

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

/ 1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
40 คนๆละ 190 บาท
จานวน 2 ครั้ ง เป็ นเงิน
15,200.- บาท
2.ค่าจัดทาเอกสารพร้ อม
จัดทารู ปเล่ม 40 เล่ม ๆ ละ
75 บาท 2 ครั้ ง เป็ นเงิน
6,000 บาท เป็ นเงิน 21,200
บาท

รวมงบ

แหล่ งงบ

21,200 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

10,600

- จนท.รพ.,สสอ.
รพ.สต. คณะนิเทศ
40 คน จานวน 2
ครั้ ง/ปี

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

10,600

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ควบคุมภายใน
1) ประชุมการรับตรวจราชการ
นิ เทศงานกรณี ปกติ จาก สสจ.
ระยอง

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

กย

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด : K65 ร้ อยละของหน่ วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระยองผ่ านเกณฑ์ การประเมินควบคุมภายใน
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

/

21,200 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
40 คนๆละ 190 บาท
จานวน 2 ครั้ ง เป็ นเงิน
15,200.- บาท

15,200 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
25 คนๆละ 190 บาท เป็ น
เงิน 4,750 บาท

4,750 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

4,750

4) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อร่ วม
คณะกรรมการ
ดาเนิ นการจัดทาแผนจัดซื้อจัด
บริ หาร , หน.งาน
จ้างประจาปี งบประมาณ 2564
ฝ่ ายต่าง ๆ รวม 25
คน

/

/ 1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
40 คนๆละ 190 บาท
จานวน 2 ครั้ ง เป็ นเงิน
15,200.- บาท
3.ค่าจัดทาเอกสารพร้ อม
จัดทารู ปเล่ม 40 เล่ม ๆ ละ
75 บาท 2 ครั้ ง เป็ นเงิน
6,000 บาท เป็ นเงิน 21,200
บาท

ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

10,600

/

- จนท.รพ.
ผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน
40 คน

แหล่ งงบ

7,600

3)ประชุมรับการตรวจสอบ
คุณภาพบัญชีประจาปี จาก
คณะทางานสสจ.ระยอง

รวมงบ

7,600

/

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

10,600

2) ประชุมรับการตรวจเยี่ยมจาก - จนท.รพ.
ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน
40 คน

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
กย

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด : K65 ร้ อยละของหน่ วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระยองผ่ านเกณฑ์ การประเมินควบคุมภายใน
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แหล่ งงบ

/ ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
35 บาท x13 คน x 4 ครั้ ง

1,820 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

7) ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร
โรงพยาบาลปลวกแดง แจ้ง
ข่าวสาร ชี้แจงข้อตกลง รับฟัง
ปั ญหาอุปสรรค การปฏิบตั ิงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริ หาร จานวน 35
คน จานวน 4 ครั้ ง/ปี

/

/

/

/ ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
35บาทx35คนx4 ครั้ ง

4,900 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

8) อบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องเรื่ องการ
จัดทาการประเมินการควบคุม
ภายใน EIA

- จนท.รพ. 40 คน

1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
40 คนๆละ 190 บาท
จานวน 1 วัน เป็ นเงิน
7,600.- บาท
2.ค่าวัสดุในการอบรม
จานวน 40 ชุดๆละ 10 บาท
เป็ นเงิน 400.- บาท

8,000 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

/

455

/

1,225

/

455

/

1,225

พนักงานขับรถยนต์
และผูเ้ กี่ยวข้อง
รวม 13 คน จานวน
4 ครั้ ง/ปี

455

6) ประชุมพนักงานขับรถยนต์

.

34,200 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

1,225

/ 1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
15 คนๆละ 190 บาท
จานวน 12 ครั้ ง เป็ นเงิน
34,200 บาท

8,000

/

455

/

1,225

/

กย

2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850

5) ประชุมคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
โรงพยาบาล ประจาปี
บริ หาร รพ. รวม 15
งบประมาณ 2564
คน จานวน 12
ครั้ ง/ปี

ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
โครงการ : P37 พัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด : K65 ร้ อยละของหน่ วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระยองผ่ านเกณฑ์ การประเมินควบคุมภายใน
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

/

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 100 คนx35 บาท
3,500 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่ 20,000 บาท
3.ค่าวัสดุตา่ งๆ ในการจัด
งาน 5,000 บาท
4.ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาด 2,000 บาท

รวมงบ

แหล่ งงบ

30,500 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

141,770

บาท

กย

3,305
2,850
25,275
10,905

บาท

2,850
4,075

141,770

10,905
2,850
25,275
41,805
2,850
8,825

รวม

ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

30,500

2. โครงการพิธีเปิ ดอาคารผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่
ใน "อาคารจันทรประสิทธิ์"
โรงพยาบาลและ
บุคคลภายนอก
จานวน 100 คน

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

Project Manager
หน่ วยงาน

ชื่ อ

กลุ่ม วรัฏฐา
งาน
บริ หาร
ฯ

Project Manager
หน่ วยงาน

ชื่ อ

กลุ่ม วรัฏฐา
งาน
บริ หาร
ฯ

กลุ่ม วรัฏฐา/
งาน
ณัฐ
บริ หาร พัชร์
ฯ

กลุ่ม กาญจนา
งาน
บริ หาร รุ่ งเรื อง
ฯ สม
ฐานะ

Project Manager
หน่ วยงาน

ชื่ อ

กลุ่ม วรัฏฐา
งาน
บริ หาร
ฯ
กลุ่ม ประทีป
งาน
บริ หาร
ฯ
กลุ่ม วรัฏฐา
งาน
บริ หาร
ฯ
รพ.
กาญจนา
ปลวก
แดง รุ่ งเรื อง
สม
ฐานะ

Project Manager
หน่ วยงาน

ชื่ อ

กลุ่ม เพลินตา
งาน
บริ หาร
ฯ

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
โครงการ : P38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่ งใสและการบริหาร
ตัวชี้วดั : K66 MOU_71 ร้ อยละของหน่ วยงานในสั งกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระยองผ่ านเกณฑ์ การประเมิน ITA
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
กค.-กย. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค.
มค.-มีค. เมย.-มิย.

Project Manager
กย หน่ วยงาน
ชื่ อ

1. โครงการส่ งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่ งใส "การบริหารจัดการด้ านยา"

คณะ
กรรมการ
CFO

- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 2
ครั้งๆละ 18 คนๆ ละ 35 บาท
/ / / / = 1,260 บาท

/

1,260 เงินบารุ ง

กลุ่มงาน
เภสัช
กรรมฯ

กษมา

630

3. งานควบคุมราคาและต้นทุนค่ายาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา

/

1,260 เงินบารุ ง

630

2. จัดทากรอบบัญชีและคัดเลือกรายการ
2.2 ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม 2 ครั้ง/18คน/2 วัน
และการบาบัดเครื อข่ายรพ.ปลวกแดง

/

- ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
2 ครั้งๆ ละ 18 คนๆ ละ 35
บาท = 1,260 บาท

630

2 ครั้ง/18 คน/2
วัน

630

1. กาหนดแผนงาน เป้ าหมายและ
ประเมินผล
1.1 ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบาบัด

กลุ่มงาน
เภสัช
กรรมฯ

กษมา

.- ประชุมวิเคราะห์ตน้ ทุนและ ไม่ใช้งบ
ดาเนิ นการควบคุมราคาต้นทุน
/
ค่ายา บูรณาการร่ วมกับ
คณะกรรมการ CFO

กษมา

0

0

1,260

0

0

0

0

บาท

0

2,520

0

บาท

0

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

2,520

1,260

0

รวม

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
โครงการ : P38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่ งใสและการบริหาร
ตัวชี้วดั : K66 MOU_71 ร้ อยละของหน่ วยงานในสั งกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระยองผ่ านเกณฑ์ การประเมิน ITA

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) สานักงาน
สาธารณสุ ขอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 64
แต่งตั้งคณะทำงำนประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ปี 64
จัดประชุมชี้ แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)

คณะกรรมกำรฯ P
จำนวน 16 คน

สสอ.
อุมำพร,
ปลวกแดง ศิริวรรณ

คณะกรรมกำรฯ P
จำนวน 16 คน

ใช้งบประมำณบูรณำกำรร่ วมกับประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล
ส่งเสริ มสุขภำพตำบล

สสอ.
อุมำพร,
ปลวกแดง ศิริวรรณ

หน่วยงำนมีกำรแสดงสัญลักษณ์ป้องกันกำรทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ

หน่วยงำนใน
สังกัด 10 แห่ ง

ได้รับสนับสนุนจำก สสจ.ระยอง

สสอ.
อุมำพร,
ปลวกแดง ศิริวรรณ

จัดประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบุคลำกรสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอปลวกแดงป้องกันกำรทุจริ ตและ
บริ หำรโปร่ งใส

ตัวแทนสมำชิก
ในกลุ่ม 25 คน

ใช้งบประมำณบูรณำกำรร่ วมกับประชุม
ชี้แจงตัวชี้วดั ผลงำนและประเมินผลงำน

สสอ.
อุมำพร,
ปลวกแดง ศิริวรรณ

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน จิตพอเพียงต้ำนทุจริ ตใน
หน่วยงำนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

คณะกรรมกำรฯ
จำนวน 16 คน

ใช้งบประมำณบูรณำกำรร่ วมกับประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล
ส่งเสริ มสุขภำพตำบล

สสอ.
อุมำพร,
ปลวกแดง ศิริวรรณ

P

P

P

หน ้า 2
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม
นิ เทศติดตำมตำมคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนตำม
แนวทำงและมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ครั้ง/คน/วัน
นิเทศติตำม
รพ.สต. 10 แห่ง
2 ครั้ง/ปี

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

P

P

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
ใช้งบประมำณร่ วมกับกำรนิ เทศผลงำน
สสอ.
อุมำพร,
ตำมตัวชี้วดั
ปลวกแดง ศิริวรรณ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บำท

0

-

0

รวม

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
โครงการ : P38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่ งใสและการบริหาร
ตัวชี้วัด : K66 MOU_71 ร้ อยละของหน่ วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

/

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

แหล่ งงบ

1.ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 33,600 เงินบารุ ง
คนๆละ 6 ชม.ๆละ600
รพ.
บาทจานวน 1 วัน เป็ นเงิน
ปลวกแดง
3,600.- บาท
2.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
150 คนๆละ 190 บาท
จานวน 1 วัน เป็ นเงิน
28,500.- บาท
3.ค่าวัสดุในการอบรม
จานวน 150ชุดๆละ 10 บาท
เป็ นเงิน 1,500.- บาท

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

33,600

บาท

กย

0
0
0
0

บาท

0
0

33,600

0
0
0
33,600
0
0

รวม

ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

33,600

1.โครงการประเมินคุณธรรมความ
โปร่ งใสและการบริหาร
1) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่ องงาน ITA - จนท.150 คน
รพ.ปลวกแดง

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

Project Manager
หน่ วยงาน

ชื่ อ

กลุ่ม รุ่ งโรจน์
งาน
บริ หาร
ฯ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan13 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ
โครงการ : P35 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงแห่ งความสุ ข
ตัวชี้วัด : K70 ร้ อยละของหน่ วยงานทีม่ กี ารนาดัชนีความสุ ขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน

1. โครงการพัฒนาองค์ กรคุณภาพ และ ส่ งเสริ ม
Happy MOPH อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี
2564
1. แต่งตั้งคณะทำงำนพัฒนำองค์กรคุณภำพ และ
ส่งเสริ ม HAPPY MOPH อำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง

ü

2. ประชุมคณะทำงำนพัฒนำองค์กรคุณภำพ และ
ส่งเสริ ม HAPPY MOPH อำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง

ü

สสอ.
ปลวกแดง
ü

ü

ü

ใช้งบประมำณบูรณำกำรร่ วมกับประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล
ส่งเสริ มสุขภำพตำบล

สสอ.
ปลวกแดง

ü

สสอ.
ปลวกแดง

4. จัดทำแผนพัฒนำองค์กรคุณภำพ และส่งเสริ ม
HAPPY MOPH อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จัดทำแผนพัฒนำ
ดัชนีควำมสุข 3
ประเด็น

ü

สสอ.
ปลวกแดง

5. จัดประชุมสมำชิกชมรม "ออมแต่ไม่อด ลดแต่ไม่
ป่ วย"

สมำชิกชมรม

ü

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม
ในกำรประชุมจำนวน 30 คนๆละ 190 บำท
2 ครั้ง เป็ นเงิน 11,400 บำท

11,400.00 เงินบำรุ ง
รพ.
ปลวกแดง

5,700

บุคลำกร
สำธำรณสุข
จำนวน 51 คน

5,700

3. บุคลำกรในหน่วยงำนประเมินดัชนี ควำมสุข

สสอ.
ปลวกแดง

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม
6. จัดกิจกรรมชมรมต่อเนื่อง ชมรม "ออมแต่ไม่อด
ลดแต่ไม่ป่วย"

ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
สมำชิกชมรม

7. รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำน สร้ำงสุข ตำมแผนฯของ รพ.สต 10 แห่ ง
แต่ละหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
ปลวกแดง

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

ü

ü

ü

ü

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
สสอ.
ปลวกแดง

ü

รพ.
ปลวก
แดง,
สสอ.
ปลวกแดง

0

0

0

0

0

0

บำท

5,700

11,400

0

เงินบำรุ ง รพ.ปลวกแดง

5,700

บำท

0

11,400

0

0

รวม

นสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564

Project Manager
ชื่ อ

อุมำพร
ปั้นหยำ
อุมำพร
ปั้นหยำ
อุมำพร
ปั้นหยำ

อุมำพร
ปั้นหยำ

คณะ
กรรมกำร
ชมรม

Project Manager
ชื่ อ
คณะ
กรรมกำร
ชมรม
อุมำพร
ปั้นหยำ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan13 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ
โครงการ : P35 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงแห่ งความสุ ข
ตัวชี้วดั : K70 ร้ อยละของหน่วยงานทีม่ กี ารนาดัชนีความสุ ขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

รวมงบ

Project Manager

แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

กย

หน่วยงาน

ชื่ อ

กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน

กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน

กลุ่มงานบริ หารฯ
กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน
พัชราภรณ์ ดีทน

กลุ่มงานบริ หารฯ
กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน
พัชราภรณ์ ดีทน

โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงแห่ งความสุ ข
กิจกรรมการส่งเสริ มการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
และจิตอาสา

30 คน ประชุ ม 2
ครั้ง/ปี

P

3.ให้ทุกสถานบริ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ไร้
สารพิ
ษ ดพอเพียงในรพ.
4.จั
ดตลาดนั

รพ.ปลวกแดง
2 ครั้ง/ปี

5.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ลาปฏิบตั ิธรรมโดยไม่นบั เป็ นวันลา
6.เข้าวัดทาบุญตักบาตร ฟั งธรรมเทศนา ทุกวันพระ
ทุกวันพระ

P
P

ไม่ใช้งบประมาณ
P

P
P

P

P
P

P
P

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม 30
คน คนละ 190 บาทจานวน 2 ครั้ง เป็ นเงิน
11400 บาท
ไม่ใช้งบประมาณ
ป้ ายไวนิล 2,000 บาท

P
P

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

11,400 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง
2,000 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

5,700

P

2,000

รพ.ปลวกแดง

5,700

1.ทบทวนนโยบายและคาสั่งคณะกรรมการชมรม
จริ ยธรรมและจิตอาสา
2.ประชุมคณะกรรมการชมรมจริ ยธรรมและจิตอาสา

รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รวมงบ

แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

ไม่ใช้งบประมาณ
P

P

P

1 ครั้ง/ปี

กย

หน่วยงาน

ชื่ อ

กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน

P

ไม่ใช้งบประมาณ

กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน

กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน

กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน

กลุ่มงานบริ หารฯ

พัชราภรณ์ ดีทน

จนท.ทุกคน

P

ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย10,000 บาท

10,000 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

5.ประชุมนาเสนอผลงานดีเด่นการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม

10 คน

P

ค่าเบี้ยเลี้ยง 2วัน 10*240*2=4,800+ค่าวัสดุ/ค่าใช้
สอย10,000 รวมเป็ น14,800 บาท

14,800 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

6.ประชุมนาเสนอผลงานดีเด่นการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม ระดับประเทศ

2 คน

P

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 2คน เป็ นเงิน 6,000
บาท -ค่าห้องพัก 1,800 บาท 1 ห้อง เป็ นเงิน
1,800 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท 3 วัน 2 คน
เป็ นเงิน1,440 บาท -ค่าน้ ามันรถ 140 กมๆละ4
บาท ไป กลับ เป็ นเงิน 1,120 บาท รวมเป็ นเงิน
10,360 บาท

10,360 เงินบารุ ง
รพ.ปลวก
แดง

10,360

/
P

14,800

4 ครั้ง/ปี

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

Project Manager

/

1 ครั้ง/ปี

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

10,000

กิจกรรมส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรจริ ยธรรมและ
จิตอาสา
1. มีการมอบใบประกาศเกียรคุณกับผูท้ าความดีให้กบั
ผูป้ วยและชุ มชน
2.ทากิจกรรมจิตอาสาทาความดีดว้ ยหัวใจ ร่ วมกับ
หน่วยงานอื่น
3.บริ จาคสิ่ งของให้แก่ผดู้ ว้ ยโอกาส/เยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย
ผูด้ อ้ ยโอกาสในพื้นที่
4.กิจกรรมวันสงกรานต์

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

0

0

5,700

0

10,360

24,800

บาท

2,000

48,560

0

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

0

บาท

5,700

48,560

0

0

รวม

หน ้า 1

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan13 การพัฒนาองค์ กรคุณภาพ
โครงการ : P39 พัฒนาองค์ กรคุณภาพ
ตัวชี้วดั : K67 MOU_72 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขสู่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ

โครงกาพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่ วนราชการ
ในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขสู่ เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 2564
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาคุณภาพบริ หาร คณะกรรมการฯ P
จัดการของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวง
จานวน 16 คน
สาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
(PMQA) อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 2564
2. ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ สานักงานสาธารณสุข คณะกรรมการฯ P
อาเภอปลวกแดง
จานวน 16 คน

3. ปรับปรุ งข้อมูล บุคลากร และทรัพยากรของ
หน่วยงานให้เป็ นปั จจบัน

สสอ.
อุมาพร
ปลวกแดง

ใช้งบประมาณร่ วมกับโครงการจัดบริ การ
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว เครื อข่ายบริ การสุขภาพอาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ปี 2564

สสอ.ปลวกแดง 1 P
แห่ง,รพ.สต. 10
แห่ง

4. ประชุมทบทวนรู ปแบบ และแนวทางการประเมิน คณะกรรมการฯ P
ความพึงพอใจ ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุก จานวน 16 คน
ระดับ

สสอ.
อุมาพร
ปลวกแดง

สสอ.
อุมาพร
ปลวกแดง

ใช้งบประมาณร่ วมกับโครงการจัดบริ การ
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว เครื อข่ายบริ การสุขภาพอาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ปี 2564

สสอ.
อุมาพร
ปลวกแดง

หน ้า 2
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค.
5. ประเมินความพึงพอใจผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ หน่วยบริ การ 10 P
ส่วนเสี ยทุกระดับและจัดทาแผนพัฒนาฯ
แห่ง,สสอ. 1 แห่ง

เมย.-มิย. กค.-กย.

6. จัดประชุมทาแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพบริ หารจัดการ พื้นที่ รพ.สต. 10 P
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่
แห่ง
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
(PMQA)อาเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง

P

-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 7 คนๆละ 120 บาท 3
วัน 2 ครั้ง เป็ นเงิน 5,040 บาท

5,040 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

P

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม จานวน 25 คนๆละ 190 บาท 1
วัน เป็ นเงิน 4,750 บาท

4,750 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

สสอ.
อุมาพร
ปลวกแดง

รพ.สต.

0

0

7,270

0

0

0

0

บาท

2,520

9,790

0

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

0

บาท

0

9,790

0

รวม

ผอ.รพ.สต.

4,750

8. จัดประชุมรับนิ เทศ การประเมินคุณภาพบริ หาร
เจ้าหน้าที่
จัดการของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวง
ผูเ้ กี่ยวข้อง 25 คน
สาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
(PMQA) จากทีมประเมิน สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง

P

รพ.สต.

2,520

คณะทางาน
ติดตามและ
ประเมินผล 7 คน
2 ครั้ง/ปี

ใช้งบประมาณร่ วมกับโครงการจัดบริ การ
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว เครื อข่ายบริ การสุขภาพอาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ปี 2564

2,520

7. นิ เทศ ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่ อ
สสอ.
อุมาพร
ปลวกแดง

ผอ.รพ.สต.

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan13 การพัฒนาองค์ กรคุณภาพ
โครงการ : P39 พัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด : K69 MOU_74 ร้ อยละของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทีผ่ ่านเกณฑ์ คุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพติดดาว

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้ วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน

โครงการจัดบริ การสุ ขภาพในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
เครื อข่ายบริ การสุขภาพอาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ปี 2564
-อาหารว่างและเครื่ องดื่ม 16 คนๆละ
190 บาท 10 วัน
เป็ นเงิน 30,400 บาท

2.แต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลติดดาว
ระดับอาเภอ(ทีมพี่เลี้ ยง) และทีมสนับสนุน

คณะ
กรรมการฯ 20
คน

ü

ประชุมร่ วมกับ คปสอ.ปลวกแดง

ü ü

-ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม จานวน 25
คน x 35 บาท x 2 ครั้ง เป็ นเงิน 1,750
บาท

3.ประชุมคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ คณะ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลติดดาว ระดับอาเภอ กรรมการฯ 20
(ทีมพี่เลี้ ยง) และทีมสนับสนุน
คน 2 ครั้ง

30,400 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

สสอ.
ปลวกแดง

สสอ.
ปลวกแดง

1,750 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

875

ü

875

คณะทางานฯ
16 คน 10 ครั้ง

3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040
3,040

1.จัดประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุขภาพตาบล

สสอ.
ปลวกแดง

ลา
ดับ

รหัส

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.
โครงการ กิจกรรม
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ü
8,350 เงิน
4.อบรมเรื่ อง การใช้ยา และข้อควรระวังจากการใช้ยา เจ้าหน้าที่ที่
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
สสอ.
และแนวทางการดาเนิ นงานเภสัชกรรมในงาน รพ. เกี่ ยวข้อง
เครื่ องดื่ ม 25 คนๆละ190 บาท
บารุ ง
ปลวกแดง
สต.ติดดาว และ ระบบคุณภาพและมาตรฐานทาง
จานวน 25 คน
เป็ นเงิน 4,750 บาท
รพ.
ห้องปฏิบตั ิการด้ารการแพทย์และสาธารณสุ ข(LAB)
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3
ปลวก
ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็ นเงิน 3,600
แดง
บาท
โครงการ/ตัวชื้ วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

8,350

5. โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประเมินตนเองผ่าน
http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/login.php

รพ.สต.จานวน
10 แห่ง

รับประเมิน 1
ครั้ง

ü

ü

-ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 16 คนๆละ 120
บาท 1 วัน เป็ นเงิน 5,760 บาท

5,760 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ ม 40 คนๆละ 190 บาท 1 วัน
เป็ นเงิน 7,600 บาท

7,600 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

53,860

บาท

53,860 บาท

3,040
3,040
3,040
10,640
3,040
3,040
3,915
8,800
3,040
12,265
0
0

รวม

สสอ.
ปลวกแดง

7,600

7.รับนิเทศตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพติด
ดาว โดยทีมประเมินจาก สสจ.ระยอง

สสอ.
ปลวกแดง

5,760

6.ออกนิเทศและประเมินผลโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
คณะ
สุ ขภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวโดยคณะกรรมการฯ กรรมการฯ 16
ระดับอาเภอ
คน
ออกประเมิน 3
วัน

ü

สสอ.
ปลวกแดง

านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564

Project Manager
ชื่ อ

อุมาพร
ปั้ นหยา

อุมาพร
ปั้ นหยา

อุมาพร
ปั้ นหยา

Project Manager
ชื่ อ
อุมาพร
ปั้ นหยา

อุมาพร
ปั้ นหยา

อุมาพร
ปั้ นหยา

อุมาพร
ปั้ นหยา

หน ้า 1

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan13 การพัฒนาองค์ กรคุณภาพ
โครงการ : P39 พัฒนาองค์ กรคุณภาพ
ตัวชี้วดั : K67 MOU_72 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขสู่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
ตัวชี้วดั : K69 MOU_74 ร้ อยละของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพติดดาว

ลา
ดับ

รหัส

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.
โครงการ กิจกรรม
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่อ
จนท.CUP
ü
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
5,700 เงิน
กลุม่
ภานุวฒั น์
1.โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปลวกแดง,ผูม้ ี
เครื่ องดื่ม 30 คนๆละ190 บาท=5,700
บารุ ง
งาน
ปฏิบัติงานแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุ ข
บาท
รพ.
ประกันฯ
1. จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทาแผน ส่ วนได้ส่วน
ปลวก
เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพอาเภอปลวกแดง ปี 64 เสี ยในพื้นที่ 30
คน
แดง
(คปสอ.ปลวกแดง)
โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

5,700

43,320 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

4. ประชุมคณะทางานตามนโยบาย
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ขอาเภอ
ปลวกแดง (คป.สอ.)

คณะทางาน 20 P P P P ใช้งบประมาณร่ วมกับในกิจกรรมตาม
คณะ
รายละเอียดที่ปรากฎในโครงการแต่
ละคณะฯ

กลุม่
ภานุวฒั น์
งาน
ประกันฯ

7,220

คณะกรรมการ P P P P - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
คปสอ. 34 คน
เครื่ องดื่ม 38 คนๆละ 190 บาท 6 ครั้ง
และผูเ้ กี่ยวข้อง
=43,320 บาท
รวม 38 คน

7,220

3. ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุ ขอาเภอปลวกแดง (คป.สอ.)

7,220

5,700 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

7,220

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่ องดื่ม 30 คนๆละ190 บาท=5,700
บาท

5,700

P

7,220

จนท.CUP
ปลวกแดง,ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วน
เสี ยในพื้นที่ 30
คน

7,220

2. จัดประชุมนาเสนอแผนปฏิบตั ิการ
ปี งบประมาณ 2565 และบูรณาการแผนฯ

กลุม่
ภานุวฒั น์
งาน
ประกันฯ

กลุม่
ภานุวฒั น์
งาน
ประกันฯ

หน ้า 2
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม
5.ติดตามการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการ
และงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง
บรรจุในวาระประชุม คป.สอ.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน ชื่อ
คณะทางาน 20
-งบประมาณร่ วมกับการประชุม คป.
กลุม่
ภานุวฒั น์
คณะ
สอ.
งาน
ประกันฯ
ค่าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

P ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม จานวน 80 คน x 190 บาท 2
วัน เป็ นเงิน 30,400 บาท

30,400 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

7. ประชุมรับการตรวจราชการ นิ เทศงานกรณี
ปกติจาก ผูต้ รวจราชการ

สสอ.,รพ.,รพ.
สต.,คณะ
นิ เทศฯ 40คน

P

P ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม จานวน 80 คน x 190 บาท 1
วัน เป็ นเงิน 15,200 บาท

15,200 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

8. ออกนิ เทศ ประเมินผลงานตามตัวชี้วดั รับ
รพ.สต.จานวน
ผลงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ภาพ 10 แห่ง ออก
CUP
ประเมิน 2
ครั้ง/ปี
9. ประชุมรับการตรวจเยีย่ มจากส่ วนราชการ
และหน่ วยงานต่างๆ

ผูเ้ กี่ยวข้อง 40
คน

P P

P

15,200

P

15,200

สสอ.,รพ.,รพ.
สต.,คณะ
นิ เทศฯ 80คน

15,200

6. ประชุมรับการตรวจราชการ นิ เทศงานกรณี
ปกติจาก สสจ.ระยอง

กลุม่
ภา
งาน
นุ วฒั น์,อุ
ประกัน มาพร
ฯ/สสอ.

P บูรณาการร่ วมกับโครงการ การ
บริ หารจัดการ

100,320

บาท

100,320 บาท

7,220
5,700
7,220
0
22,420
0
22,420
0
22,420
0
12,920
0

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

กลุม่
ภานุวฒั น์
งาน
ประกันฯ

กลุม่
ภา
งาน
นุ วฒั น์,อุ
ประกัน มาพร
ฯ/สสอ.

ร่ วมกับการประเมินโดยทีมพีเ่ ลี้ยง
รพ.สต.ติดดาว

รวม

กลุม่
ภานุวฒั น์
งาน
ประกันฯ

หน ้า 1

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan13 การพัฒนาองค์ กรคุณภาพ
โครงการ : P39 พัฒนาองค์ กรคุณภาพ
ตัวชี้วดั : K67 MOU_72 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขสู่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
ตัวชี้วดั : K68 MOU_73 ร้ อยละของโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขมีคุณภาพมาตรฐานผ่ านการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวชี้วดั : K69 MOU_74 ร้ อยละของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพติดดาว
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ
แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และเครื่ องดื่ม 40
10,600 เงินบำรุ ง
กลุ่มงำน ภำนุวฒั น์,อุ
2.โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลปลวกแดง จนท.รพ.ปลวกแดง P
คนๆละ190 บำท=7,600 บำท
รพ.ปลวก
ประ กัน มำพร
1. จัดประชุมทำแผนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลปลวกแดง(รพ. ,ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยในพื้นที่40คน
-ค่ำจัดทำเอกสำร 3,000 บำท
แดง
ฯ/สสอ.
ปลวกแดง)
เป็ นเงิน 10,600 บำท
โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

10,600

3. ประชุมติดตำมกำรดำเนินตำมตัวชี้วดั ตำมนโยบำยและ
คุณภำพตลอดจนแนวทำงกำรประเมินผลงำน

จนท.รพ.

P

P

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และเครื่ องดื่ม 20
คนๆละ190 บำท=3,800 บำท
-ค่ำจัดทำเอกสำร 1,000 บำท

4,800 เงินบำรุ ง
รพ.ปลวก
แดง

-ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และเครื่ องดื่ม 20
คนๆละ190 บำท จำนวน 2 ครั้ง7,600 บำท
-ค่ำจัดทำเอกสำร 2,000 บำท

9,600 เงินบำรุ ง
รพ.ปลวก
แดง

กลุ่มงำน ภำนุวฒั น์
ประ กัน ฯ

กลุ่มงำน ภำนุวฒั น์
ประ กัน ฯ

4,800

P

4,800

จนท.รพ.

4,800

2. จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดตัวชี้วดั ตำมนโยบำยและ
คุณภำพตลอดจนแนวทำงกำรประเมินผลงำน

หน ้า 2
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ
แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่ อ
3.โครงพัฒนำศักยภำพบริ กำรสู่โรงพยำบำลระดับ M2 120 คณะกรรมกำร
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงแลเครื่ องดื่มในกำรประชุม
17,820 เงินบำรุ ง
กลุ่มงำน ภำนุวฒั น์
มี.ค.
เตียง
บริ หำร ตัวแทน
วำงแผนพัฒนำฯ 24 คนๆละ 190 บำท 1 วัน
ประกัน ฯ
กลุ่มงำน และ
เป็ นเงิน 4,560 บำท
ผูเ้ กี่ยวข้อง 24 คน
-.ค่ำเบี้ยเลี้ยง 24 คน 240 บำท 1 วัน เป็ นเงิน
5,760 บำท
-.ค่ำจ้ำงเหมำรถตูใ้ นกำรเดินทำง 3,000 บำท 1
วัน 2 คัน เป็ นเงิน 6,000 บำท
-.ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน 1,500 บำท
โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

17,820

0

0

4,800

0

0

0

17,820

บำท

0

42,820

9,600

เงินบำรุ ง รพ.ปลวกแดง

0

บำท

10,600

42,820

0

รวม

หน ้า 1

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan13 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ
โครงการ : P39 พัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชีว้ ดั : K68 MOU_73 ร้ อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ
ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.

บูรณาการกับโครงการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ รพ.ปลวกแดง

ü

1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 35 บาท x
100 คน x 2 ครั้ง = 7,000 บาท

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ

91,200

เงินบารุ ง รพ.

1.6 ประชุมเยีย่ มสารวจภายใน ทีมคุณภาพ 11 คณะ

- คกก.11 คณะ
- 2 ครั้ง/ปี

ü

ü

ü

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท x 40 คน x 2 ครั้ง = 16,720
บาท

15,200

เงินบารุ ง รพ.

กษมา

6,200

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
155 บาท x 40 คน x 12 ครั้ง = 74,400
บาท

2,850

ü

10,080

ü

6,200

ü

10,080

ผูเ้ กี่ยวข้อง 40 บาท

6,200

1.5 เวทีประชุมวิชาการปรึ กษารายกรณี

54,720

เงินบารุ ง รพ.

7,600

11,400

6,200

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท x 15 คน x 4 ครั้ง = 11,400
บาท

2,850

ü

6,200

ü

6,200

ü

6,200

- คกก.15คน
- 4 ครั้ง/ปี

2,850

1.4 ประชุมคณะทางานความปลอดภัยด้านยา (MST)

6,200

เงินบารุ ง รพ.

6,200

254,880

7,600

ü 1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 35 บาท x
24 คน x 12 คณะ x 9 ครั้ง = 90,720
บาท
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บ. x 24 คน x 12 คณะ x 3 ครั้ง =
164,160 บาท

6,200

ü

2,850

ü

6,200

ü

6,200

- คกก.12 คณะ
- 4 ครั้ง/ปี

10,080

คณะกรรมการคุณภาพ 11 เลขาคณะกรรมการ
คณะ
คุณภาพ 11 คณะ

1.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 12
คณะ (IC,RM,lED,ENV,PCT,PTC,NSO,MED.,
IT)

10,080

กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

54,720

งานคุณภาพ

ü

10,080

เงินบารุ ง รพ.

- เจ้าหน้าที่
100คน/2ครั้ง

10,080

7,000

1.2 ประชุม สื่อสารวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ค่านิ ยม จุดเน้นองค์กร นโยบาย ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั และแผนปฏิบตั ิการลงสู่ผปู ้ ฏิบตั ิ

54,720

กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

10,080

งานคุณภาพ

10,080

เงินบารุ ง รพ.

10,080

- คกก.บริ หารและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย
40คน

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

7,000

1.โครงการพัฒนาองค์ กรคุณภาพ โรงพยาบาลปลวก
แดง
1.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ทบทวนวิสยั ทัศน์
พันธกิจ ปรัชญาค่านิยม เข็มมุง่ และเป้าหมาย
ในการพัฒนา จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ รพ.
และจัดทาแผนปฏิบตั ิการ

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

พญ. สุทิศา

คณะกรรมการคุณภาพ 11 เลขาคณะกรรมการ
คณะ
คุณภาพ 11 คณะ

หน ้า 2
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

ü

- คกก.พัฒนา
คุณภาพ, และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง 30 คน

ü

1.20 อบรม 3C-PDSA

- คกก.พัฒนา
คุณภาพ, และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง 30 คน

1.21 อบรมมาตรฐานสาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

- คกก.พัฒนา
คุณภาพ, และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง 30 คน

กค.

61,400

เงินบารุ ง รพ.

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท x 30 คน x 1 วัน= 5,700 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.
x 1 วัน x 1 คน = 3,600 บาท
3. ค่าวัสดุการอบรม 30 คน x 100 บาท =
3,000 บาท

12,300

เงินบารุ ง รพ.

ü

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท x 30 คน x 1 วัน= 5,700 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บ. x 6 ชม. x
1 วัน x 1 คน = 3,600 บาท
3. ค่าวัสดุการอบรม 30 คน x 100 บาท =
3,000 บาท

12,300

เงินบารุ ง รพ.

ü

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท x 30 คน x 1 วัน= 5,700 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.
x 1 วัน x 1 คน = 3,600 บาท
3. ค่าวัสดุการอบรม 30 คน x 100 บาท =
3,000 บาท

12,300

เงินบารุ ง รพ.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ
งานคุณภาพ
กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

งานคุณภาพ

กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

งานคุณภาพ

กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

งานคุณภาพ

กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

งานคุณภาพ

กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

61,400

1.9 อบรมทบทวน 12 กิจกรรม

มิย.

12,300

ü 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท x 30 คน x 2 วัน = 11,400
บาท
2. ค่าเยีย่ มสารวจจาก สรพ. = 50,000
บาท

พค.

12,300

- คกก.11 คณะ และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ
ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.
28,980
เงินบารุ ง รพ.

12,300

1.8 ประชุมรับการเยีย่ มสารวจเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้ากระบวนการคุณภาพจาก สรพ.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท. x 30 คน x 3 ครั้ง = 17,100
บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรในการเยีย่ ม
สารวจ 600 บาท x 6 ชม. x 3 ครั้ง =
10,800 บาท
3. ค่าพาหนะวิทยากร 1,080 บาท

28,980

1.7 ประชุมเยีย่ มสารวจจากทีม QLN สสจ.ระยอง

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
- คกก.11 คณะ และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง

หน ้า 3
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

ผูป้ ่ วย ผูร้ ับผลงานอื่น
กลุม่ ที่น่าจะเป็ น
ผูป้ ่ วย ผูร้ ับผลงานอื่น
ในอนาคต และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง 40 คน

ü

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท x 40 คน x 1 ครั้ง = 7,600
บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรในการเยีย่ ม
สารวจ 600 บาท x 6 ชม. x 1 ครั้ง =
36,00 บาท
3. ค่าพาหนะวิทยากร 400 บาท

เงินบารุ ง รพ.

5,000

เงินบารุ ง รพ.

28,980

เงินบารุ ง รพ.

พค.

15,200

ü

165,920

28,980

1.25 ประชุมรับฟังเสียงผูป้ ่ วย ผูร้ ับผลงานอื่น กลุม่ ที่
น่าจะเป็ นผูป้ ่ วย และผูร้ ับผลงานอื่นในอนาคต

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บ. x 70 คน x 4 วัน= 53,200 บ.
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บ. x 6 ชม.
x 4 วัน x 3 คน = 86,400 บ.
3. ค่าวัสดุการอบรม 70 คน x 100 บาท =
7,000 บาท
4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1,000
บาท
5.ค่าเดินทางวิทยากรจากอาเภอเมือง
ตราด - อาเภอปลวกแดงจานวน 210
กม.x 4 บาท ไปกลับ 4 ครั้ง = 6,720
บาท
6.ค่าที่พกั วิทยากร 1,450 บาท x 4 วัน
x 2 ห้อง = 11,600 บาท

5,000

1.24 ต่ออายุระบบสารสนเทศเปรี ยบเทียบวัดระดับ
คุณภาพโรงพยาบาล (THIP)

ü

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ
ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.
50,600
เงินบารุ ง รพ.

15,200

เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง
70 คน

ü

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท x 40 คน x 3 วัน= 22,800 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บ. x 6 ชม.
x 3 วัน x 1 คน = 21,600 บาท
3. ค่าวัสดุการอบรม 40 คน x 100 บาท =
4,000 บาท
4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1,000
บาท
5.ค่าเดินทางวิทยากรจากอาเภอเมือง อาเภอปลวกแดงจานวน 50 กม.x 4
บาท ไปกลับ 3 ครั้ง = 1,200 บาท
(จัดอบรมไม่ต่อเนื่องกัน)

20,200

1.23 อบรมมาตรฐานคุณภาพ HA สาหรับ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลปลวกแดง

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

165,920

1.22 อบรมการประเมินตนเองและเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง
40 คน

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ
งานคุณภาพ
กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

งานคุณภาพ

กุสุมาลย์,ประดับพิณ
,ศิราณี

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพ

กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี
กุสุมาลย์ , กษมา
ภานุวฒั น์,ประดับ
พิณ,ศิราณี

งานคุณภาพ

หน ้า 4
ลาดับ

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
2.โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล - 100% จนท.
- 200 คน
ปลวกแดง
1.1 อบรมฟื้ นฟูความรู้เรื่ องการบริ หารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาล
โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

ü

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 100 คน x
190 บ. x 2 ครั้ง = 38,000 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.
x 2 วัน = 7,200 บาท
3. ค่าที่พกั วิทยากร 1,450 บาท x 2 วัน X
1 ห้อง = 2,900 บาท
4. ค่าเดินทางวิทยากรจากอาเภอเมือง
ตราด - อาเภอปลวกแดงจานวน 210 กม.
x 4 บาท ไปกลับ 2 ครั้ง = 3,360 บาท
5. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท
6. ค่าวัสดุการอบรม 200 คน x 100
บาท = 20,000 บาท

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ
ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.
72,460
เงินบารุ ง รพ.

72,460

80

รหัส
โครงการ กิจกรรม

ü

1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 100 คน x
190 บ. x 2 ครั้ง = 38,000 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.
x 2 วัน = 7,200 บาท
3. ค่าเดินทางวิทยากรจากอาเภอเมือง อาเภอปลวกแดงจานวน 50 กม.x 4
บาท ไปกลับ 2 ครั้ง = 800 บาท
5. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท
6. ค่าวัสดุการอบรม 200 คน x 100
บาท = 20,000 บาท

67,000

เงินบารุ ง รพ.

1.2. ประกวดนักสืบความเสี่ยง

จนท. CUP ปลวกแดง
100 คน

ü

1.อาหารกลางวัน อาหารว่าง
100 คน x 1 วัน x 190 บ.=19,000 บ.
2.ค่าวัสดุจดั กิจกรรม 5,000 บ.
3.ค่าใบประกาศนียบัตร 20 ใบ x 20 บาท
= 400 บาท
4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,000 บาท
5.ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จัดดอกไม้
20,000 บาท
6.ค่าจ้างจัดทาไวนิล/โปสเตอร์ จดั แสดง
ผลงาน เป็ นเงิน 24,000 บาท
7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
ประกวด 600 บาท x 1 วัน x 3 คน เป็ น
เงิน 1,800 บาท

72,200

เงินบารุ ง รพ.

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ
คณะกรรมการระบบ
คุณปัญจพร
บริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการระบบ
บริ หารความเสี่ยง

72,200

- 100% จนท.
- 200 คน

67,000

2. อบรมเชิงปฎิบตั ิการ 2P Safety Hospital การลง
โปรแกรม NRLS

พค.

คุณศิราณี

คุณปัญจพร

หน ้า 5
ลาดับ

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ü

ü

มิย.

ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
18 คน x 35 บาท x 4 ครั้ง = 2,520 บาท

2520

เงินบารุ ง รพ.

83,200

เงินบารุ ง รพ.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ
คณะกรรมการ ENV
คุณธง

คณะกรรมการ ENV

คุณธง

คณะกรรมการ IIC

คุณกาญจนา

630

⁄

พค.

630

⁄

เงินบารุ ง รพ.

630

⁄

5,700

630

⁄

1. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 30 คน x
190 บ. x 1 ครั้ง = 5700 บ.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ
ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.
73,000
เงินบารุ ง รพ.

5,700

4.โครงการการซ้ อมแผนเผชิญเหตุการณ์ความวุ่นวาย คณะเจ้าหน้าที่ รพ.
ปลวกแดง 30 คน
ในโรงพยาบาล
- 1 ครั้ง/ปี
5.โครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
1.จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติด จนท.รพ./รพ.สต.
จานวน 18 คน
เชื้อในโรงพยาบาล

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ü 1. ค่าจ้างเหมาทาอาหาร 36,000 บาท x
2 ครั้ง = 72,000 บาท
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

36,000

3.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
1.รณรงค์ Big cleaning day

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.
ปลวกแดง และจิต
อาสา 300 คน
- 2 ครั้ง/ปี

37,000

81

รหัส
โครงการ กิจกรรม

2.อบรมฟื้ นฟูวิชาการเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อ

จนท.รพ./รพ.สต./
จนท.กูภ้ ยั จานวน 320
คน

⁄

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 160 คน x 190 บาท x 2 วัน =
60,800 บาท
ค่าวิทยากร 6 ชม. x 600 บาท x 2 คน x
2 วัน = 14,400 บาท
ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน x 1,000
บาท = 2,000 บาท
ค่าที่พกั วิทยากร 2 คน x 600 บาท =
1,200 บาท
ค่าวัสดุจดั อบรม =4,800 บาท

3.การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระบบงานจ่ายกลาง

จนท.รพ./รพ.สต.

⁄

บูรณาการร่ วมกับอบรม IC

กาญจนา

4.การจัดการขยะ

จนท.รพ./รพ.สต.

⁄

บูรณาการร่ วมกับอบรม IC

กาญจนา

19,130

16,910

158,320

26,730

32,110

60,920

112,230

16,910

บาท

423,340

1,131,020

83,200

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

204,950

บาท

28,910

1,131,020

16,280

รวม

คุณกาญจนา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan13 การพัฒนาองค์ กรคุณภาพ
โครงการ : P39 พัฒนาองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วดั : K68 MOU_73 ร้ อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขมีคุณภาพมาตรฐานผ่ านการรับรอง HA ขั้น 3
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม
ครั้ ง/คน/วัน

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ
ตค
พย.
ธค.
มค.
กพ.
มีค. เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โรงพยาบาล
ปลวกแดง

1. ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 190
บาท * 80 คน * 4 ครั้ง = 60,800 บาท

60,800

/

1. ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 35
บาท * 30 คน * 2 ครั้ง = 2,100 บาท

2,100

/

1,050

1.4 สอบถามความต้องการของผูม้ ารับบริ การ

กลุ่มการพยาบาล นางกุสุมาลย์
บริ สุทธิ์

16,720

1,520

191,170

1,520

16,720

1,520

1,520

บาท

1,520

269,740

17,770

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

1,520

บาท

1,520

269,740

16,720

รวม

กลุ่มการพยาบาล นางกุสุมาลย์
บริ สุทธิ์

1,520

/

1,050

/

1,520

/

กลุ่มการพยาบาล นางกุสุมาลย์
บริ สุทธิ์

15,200

/

1,520

80 คน / 4 ครั้ง

1,520

1.3 จัดประชุมกลุ่มการพยาบาล

1,520

18,240 เงินบารุ ง

1,520

1. ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
190 บาท * 8 คน * 12 ครั้ง = 18,240 บาท

15,200

/

1,520

/

1,520

/

1,520

/

15,200

8 คน / 12 คร้ง

1,520

1.2 จัดประชุมอนุกรรมการกลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล นางกุสุมาลย์
บริ สุทธิ์

15,200

188,600 เงินบารุ ง

1,520

1. ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 190
บาท * 100 คน * 4 ครั้ง =76,000 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน * 6 ชม.*
1,200 บาท * 4 วัน = 86,400 บาท
3. ค่าพาหนะวิทยากรจาก กทม.- ปลวก
แดง 200 กม. * 4 บาท *4 ครั้ง = 3,200
บาท
4. ค่าทีพ่ กั วิทยากร 3 คน
- 1 คน/ 1 ห้อง * 1,450 บาท * 4 วัน =
5,800 บาท
- 2 คน/ 1 ห้อง * 1,800 บาท * 4 วัน =
7,200 บาท
5. ค่าวัสดุจดั การอบรม 6,000 บาท
6. ค่าจ้างจัดทาไวนิ ล 4,000 บาท

1,520

/

188,600

1.1 จัดอบรม ESB พยาบาล / ผูช้ ่วยพยาบาล /เจ้าหน้าที่ 50 คน / 4 วัน
รพ.ปลวกแดง / เจ้าหน้าที่ รพสต. จานวน 200 คน

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ เครื อข่ ายบริการสุ ขภาพอาเภอปลวกแดง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan14
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุ ขภาพ
โครงการ : P36
การพัฒนาระบบข้อมูลข่ าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่ งชาติ (NHIS)
ตัวชี้วดั : K71 MOU_76 ร้ อยละของหน่ วยบริการผ่ านเกณฑ์ คุณภาพข้อมูล

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้ วัดโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุ ขภาพแห่ งชาติ เครื อข่ ายบริการสุ ขภาพอาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 63
1.ประชุมชี้ แจงแนวทางการประเมินผลตัวชี้วดั
หน่วยบริ การผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล และ
ติดตามผลการดาเนิ นงานคุณภาพข้อมูล

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

2. สารวจความต้องการครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
และจัดทาโครงการจัดหาครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
ระยอง
3. รายงานการจัดหาครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ที่
ได้รับการอนุมตั ิ

สสอ.,รพ.สต.10
แห่ง

/

4. ประชุมชี้ แจง งานควบคุมภายใน ด้านงาน
ข้อมูลสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ ยวข้อง
จานวน 16 คน

5. ติดตามผลการควบคุมภายในงานด้านข้อมูล
สารสนเทศ

รพ.สต.10 แห่ง
จานวน 1 ครั้ง

6. ติดตามสอบข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล ในการตรวจสอบเวชระเบียน/
สาเหตุการตายในพื้นที่

รพ.สต.10 แห่ง
จานวน 2 ครั้ง

7. ประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อมูลระดับ
อาเภอและบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล ในการตรวจสอบเวชระเบียน/
สาเหตุการตายในพื้นที่

บุคลากรที่
เกี่ ยวข้อง 20 คน

หน่วยงานที่
ได้รับการอนุมตั ิ

/

/

สสอ.ปลวก อุมาพร
แดง
ปั้ นหยา

/

-ประชุมร่ วมกับประชุมประจาเดือน

สสอ.ปลวก อุมาพร
แดง
ปั้ นหยา

/

-ร่ วมกับการนิ เทศงาน รพ.สต.

สสอ.ปลวก อุมาพร
แดง
ปั้ นหยา

/

/ -ร่ วมกับการนิ เทศงาน รพ.สต.

สสอ.ปลวก อุมาพร
แดง
ปั้ นหยา

/

/

สสอ.ปลวก อุมาพร
แดง
ปั้ นหยา

/

/

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ

สสอ.ปลวก อุมาพร
แดง
ปั้ นหยา

/ -ประชุมร่ วมกับประชุมประจาเดือน

/

/

/ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ ม 20 คนๆละ
190 บาท 2 วัน = 7,600 บาท

7,600 เงินบารุ ง

3,800

/

3,800

รพ.สต.10 แห่ง

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย

สสอ.ปลวก อุมาพร
แดง, กลุ่ม ,สุพิชญา
งานประกันฯ

หน ้า 2
ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้ วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย

0

0

0

3,800

0

0

บาท

0

7,600

0

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

0

บาท

3,800

7,600

0

0

รวม

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ เครื อข่ ายบริการสุ ขภาพอาเภอปลวกแดง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan14
การพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ านสุ ขภาพ
โครงการ : P36
การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่ งชาติ (NHIS)
ตัวชี้วดั : K71 MOU_76 ร้ อยละของหน่ วยบริการผ่ านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
รหัส
ลา
โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม
ดับ โครงการ กิจกรรม
1
P1
1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่ าวสารเทคโนโลยี
สุ ขภาพ

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม
ครั้ง/คน/วัน

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค.

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม 40 คนๆละ 190
บาท 1 วัน = 7,600 บาท
-ค่าวัสดุ = 1,000 บาท
-ค่าวิทยากร 1คน 6ชัว่ โมงๆ ละ 600 บาท = 3,600 บาท รวม
12,200 บ.

A3

2. อบรมเชิ งปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพือ่
การเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและรพสต.
-อบรมการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
(HimOnWeb,Line,ThaiRefer,HDC ฯลฯ)

จนท.ผูท้ าการ
บันทึกข้อมูล
20 คน X 2 วัน

A4

3. อบรมแนวทางการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ
สาหรับแพทย์และพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จนท.รพ.ปลวกแดง
จนท.รพสต
30 คน X 1 วัน

เม.ย.

ก.พ.

2,100 เงินบารุ ง

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่ องดื่ม 190 บาท x 20 คน x
2 วัน = 7,600 บาท
-ค่าวิทยากร 600 บาท x 1 คน x 2 วัน x 6 ชม. = 7,200 บาท
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 50 บาท x 20คน = 1,000 บาท
-ค่าเดินทางวิทยากร เป็ นเงิน 3,000 บาท

18,800 เงินบารุ ง

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่ องดื่ม 190 บาท × 30 คน
× 2 วัน = 11,400 บาท
-ค่าวิทยากร 600 บาท x 1 คน x 2 วัน x 7 ชม. = 8,400 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร ไป - กลับ 55 กม. X 4 บาทx 2
วัน = 880 บาท
-ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม 50 บาท x 30 คน = 1,500
บาท

22,180 เงินบารุ ง

กค.

สค.

กย

525

ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. -ค่าอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม 35 บาท x 4 ครั้ง x 15 คน

525

คณะทางาน

18,800

1.2 ประชุมคณะทางานติดตามความก้าวหน้าการ
บันทึกข้อมูลรายบุคคล 4 ครั้ง/ปี

525

A2

12,200 เงินบารุ ง

22,180

ต.ค.

525

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในงานบันทึก เจ้าหน้าที่ รพ.
ข้อมูล HDC และ QOF
สสอ. รพ.สต. 40
1.1 อบรมเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลสุขภาพ
คน

มิย.

12,200

A1

เมย. พค.

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่ อ

กลุ่มงาน
ประกัน ฯ

สุพิชญา
,ชนะขัย

กลุ่มงาน
ประกัน ฯ

ภานุวฒั น์

กลุ่มงาน
ประกัน ฯ

สุพิชญา,จัตุ
พล

กลุ่มงาน
ประกัน ฯ

สุพิชญา,จัตุ
พล

หน ้า 2

ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. -ค่าอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม 35 บาท x 4 ครั้ง x 40 คน

5,600 เงินบารุ ง

A7

6.ประชุมเตรี ยมความพร้อมการใช้ Application ตาม
นโยบาย Innovative Health Service

- จนท. 15 คน
- 1 ครั้ง/ปี

ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. -ค่าอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม 35 บาท x 1 ครั้ง x 15 คน

525 เงินบารุ ง

A8

2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บ
ข้ อมูลของผู้ป่วย (ระบบ HIM Pro)

50 คน

ม.ค.

.-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 7 คน 5 วัน 7ชัว่ โมงๆ ละ 600 บาท
= 147,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่ องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่
และวิทยากร 40 คนๆละ 190 บาท 5 วัน เป็ นเงิน 38,000 บาท
-ค่าวัสดุจดั อบรม 40 คนๆละ 50 บาท เป็ นเงิน 2,000บาท
-ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้ อเพลิงสาหรับวิทยากร ระยะทาง
630 กม.ๆละ 4 บาท ไป-กลับ 2 คัน เป็ นเงิน 10,080 บาท
-ค่าที่พกั วิทยากร 900 บาท 7 คน 5วัน เป็ นเงิน 31,500 บาท

1,925

700

0

1,925

0

18,800

1,925

บาท

22,880

291,385

228,580

บาท

2,450

291,385

0

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

228,580 เงินบารุ ง

12,200

รวมเงิน

1,400

- จนท. 40 คน
- 4 ครั้ง/ปี

700

5.ประชุม War Room เพือ่ ติดตามผลงาน และเร่ งรัด
ผลการดาเนิ นงาน HDC และ QOF

1,400

1,400 เงินบารุ ง

1,400

ส.ค. -ค่าอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม 35 บาท x 2 ครั้ง x 20 คน

700

A6

ก.พ.

228,580

- จนท. 20 คน
- 2 ครั้ง/ปี

525

P2

4. ประชุมทบทวนการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วย

1,400

2

A5

กลุ่มงาน
ประกัน ฯ
กลุ่มการ
พยาบาล

สุพิชญา,
วรรณา,
ศิราณี , จัตุพล
และ
ตัวแทน
แพทย์
และสหสาขา
วิชาชี พ

กลุ่มงาน
ประกัน ฯ

สุพิชญา,จัตุ
พล,

กลุ่มงาน
ประกัน ฯ

สุพิชญา,จัตุ
พล

กลุ่มงาน
ประกัน ฯ

สุพิชญา,จัตุ
พล

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุ ขภาพ เครื อข่ ายบริการสุ ขภาพอาเภอปลวกแดง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan14
การพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศด้านสุ ขภาพ
โครงการ : P37
โครงการ Smart Hospital
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)
ชื่ อ
ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
โครงการสร้างความร่ ววมือลดความแออัด จนท.รพ.และ
/
- ค่าอาหาร อาหารและ
20,200 เงินบารุ ง
กลุ่มงาน ภญ.กษมา
ของหน่ วยบริ การโดยร้านขายยาแผน
ผูป้ ระกอบการร้าน
เครื่ องดื่ม 80 คนๆ ละ 190บ. =
เภสัช
และ
ปั จจุบนั
ขายยา จานวน 80
15,200บ.
กรรมฯ ภญ.ปั ญจ
คน
- ค่าจัดทาเอกสารการประชุม=
พร
3,000 บาท
- ค่าวัสดุในการประชุม =
2,000 บาท
โครงการย่อย/กิจกรรม

20,200

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

20,200

บาท

20,200

บาท

0
0
0
0
0
0
0
0
20,200
0
0
0

รวม

แผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณด้านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan15 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุ ขภาพ
โครงการ : P38 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดระยอง
ตัวชี้วัด : K73 MOU_79 ร้ อยละของหน่ วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ตัวชี้วัด : K74 MOU_80 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีผ่านเกณฑ์ (ระดับ B )
ตัวชี้วัด : K75 ร้ อยละของการเรียกเก็บลูกหนีเ้ ป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ลาดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

/

/

1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
40 คนๆละ 190 บาท
จานวน 2 ครั้ ง เป็ นเงิน
15,200.- บาท

15,200 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

/

1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
20 คนๆละ 190 บาท
จานวน 2 ครั้ ง เป็ นเงิน
7,600 บาท

7,600 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

กย

2,850

11,400 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

3,800

/ 1.ค่าอาหารกลางวันอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม จานวน
15 คนๆละ 190 บาท
จานวน 4 ครั้ ง เป็ นเงิน
11,400 บาท

7,600

/

2,850

/

/

ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.

3,800

3) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผน แพลนฟิ น
จานวน 20 คน
ประจาปี งบประมาณ 2564

แหล่ งงบ

7,600

- จนท.รพ.
ผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน
40 คน

รวมงบ

2,850

2)ประชุมรับการตรวจเยี่ยมจาก
คณะกรรมการ CFO ระดับ
จังหวัดระยอง

/

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

2,850

โครงการบริหารด้านการเงินการ
คลัง
1) ประชุมคณะคณะกรรมการ คณะกรรมการCFO
CFO ของโรงพยาบาล ประจาปี รพ. รวม 15 คน
งบประมาณ 2564
จานวน 4 ครั้ ง/ปี

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)

/

/

/

/ 1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม จานวน 10 คนๆ
ละ 35 บาท จานวน 12ครั้ ง
เป็ นเงิน 4,200 บาท

4,200 เงินบารุ ง
รพ.
ปลวกแดง

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

38,400

บาท

3,200
350
350
14,600

บาท

350
350

38,400

10,800
350
350
7,000
350
350

รวม

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

4) ประชุมเจ้าหน้าที่เรี ยกเก็บตาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จ่ายของโรงพยาบาล
จานวน 10 คน

Project Manager
หน่ วยงาน

ชื่ อ

กลุ่ม วรัฏฐา/
งาน ณัฐ
บริ หาร พัชร์
ฯ

กลุ่ม วรัฏฐา/
งาน
ณัฐ
บริ หาร พัชร์
ฯ

กลุ่ม วรัฏฐา/
งาน ณัฐ
บริ หาร พัชร์
ฯ

กลุ่ม
งาน
บริ หาร
ฯ/กลุ่ม
งาน
ประ
กันฯ

ณัฐ
พัชร์ /
สุดา
รัตน์

หน ้า 1
แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan15 การบริหารจัดการด้ านการเงินการคลังสุ ขภาพ
โครงการ : P38 การบริหารจัดการด้ านการเงินการคลังจังหวัดระยอง
ตัวชี้วดั : K73 MOU_79 ร้ อยละของหน่ วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ตัวชี้วดั : K74 MOU_80 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีผ่านเกณฑ์ (ระดับ B )
ตัวชี้วดั : K75 ร้ อยละของการเรียกเก็บลูกหนีเ้ ป็ นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รายละเอียดการใช้ งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ

1.โครงการลดความเลื่อมลา้ ของ 3 กองทุน
1.1 ประชาสัมพันธ์ 1669

P P P P บูรณาการร่ วมแผนงานที่ 9
โครงการที่ 32 โครงการ
พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุ กเฉิ นครบวงจรและระบบ
ส่ งต่อ

1.2 พัฒนาระบบส่ งต่อภายในเครื อข่าย
ระหว่าง CUP

P P P P บูรณาการร่ วมแผนงานที่ 9
โครงการที่ 32 โครงการ
พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุ กเฉิ นครบวงจรและระบบ
ส่ งต่อ
เจ้าหน้าที่ รพ.
สสอ. รพ.สต. 40
คน

P

-ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม 40คนๆละ
190บาท 1วัน= 7,600 บาท
-ค่าวัสดุ = 2,000 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.ๆ
ละ600บาท 1 วัน = 3,600
บาท
-ค่าป้ ายโครงการ = 1,000 บาท

14,200 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

14,200

1.3 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านสิ ทธิ ประโยชน์ในงาน
หลักประกันสุ ขภาพ
1.3.1อบรมความรู ้เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เข้าใจด้านสิ ทธิ ประโยชน์ในงาน
หลักประกันสุ ขภาพ

กลุม่ งาน
ประกัน ฯ/
สสอ.ปลวก
แดง

ภานุวฒั น์

หน ้า 2

ลา
ดับ

รหัส
โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วัดโครงการ/กิจกรรม

เมย.-มิย.

560

560

560

560

560

560

4,160

6,260

560

560

560

26,800 บาท

14,760

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

560

26,800 บาท

560

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

560

3,600 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

560

.-ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คนX 1 ครั้งX 5
วันX 120 บาท=3,600 บาท

3,600

P

560

รพ.สต. 10 แห่ง

5,700

1.3.4 ตรวจประเมินหน่วยบริ การ

560

2,280 เงิน
บารุ ง
รพ.
ปลวก
แดง

560

-ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม 15 คน X 2
ครั้ง X 190 บาท=5,700 บาท

560

P

560

คณะทางาน 30
คน

560

1.3.3 ประเมินประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียนของหน่วยบริ การในระบบ
หลักประกันสุ ขภาพ

560

ครั้ง/คน/วัน
เจ้าหน้าที่กลุม่
งานประกัน 16
คน

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินทีจ่ ะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
Project Manager
ตค.-ธค. มค.-มีค.
กค.-กย. รายละเอียดการใช้ งบประมาณ
รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่ วยงาน
ชื่อ
P P P P - ค่าอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม
6,720 เงิน
กลุม่ งาน
ภานุวฒั น์
16 คนx 35 บาทx12ครั้ง =
บารุ ง
ประกัน ฯ
6,720 บาท
รพ.
ปลวก
แดง
ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดาเนินการ)

560

1.3.2 ประชุมกลุม่ งานประกันสุ ขภาพฯ
โรงพยาบาลปลวกแดง

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

สสอ.ปลวก
แดง
กลุม่ งาน
ประกัน ฯ

อุมาพร
ภานุวฒั น์
สุ พิญชยา

สสอ.ปลวก
แดง
กลุม่ งาน
ประกัน ฯ

อุมาพร
ภานุวฒั น์
สุ พิญชยา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้ านสุ ขภาพ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุ ขภาพของจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน : Plan16 การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมด้ านสุ ขภาพ
โครงการ : P39 การพัฒนางานวิจยั /นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ตัวชีว้ ดั : K76 ร้ อยละผลงานงานวิจยั /R2R ด้ านสุ ขภาพที่ให้ หน่ วยงานในสั งกัดสาธารณสุ ขจังหวัดระยองนาไปใช้ ประโยชน์
รหัส
ลา
ดับ โครงการ กิจกรรม

โครงการ/ตัวชื้วดั โครงการ/กิจกรรม

ค่ าเป้ าหมายกิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนทีจ่ ะดาเนินการ)

ครั้ง/คน/วัน

ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.

รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (ให้ ระบุจานวนเงินที่จะใช้ งบประมาณเป็ นรายเดือน :บาท)
รวมงบ
แหล่ งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค.

เมย. พค.

มิย.

กค.

สค.

กย

Project Manager
หน่ วยงาน
ชื่อ

โครงการพัฒนางานวิจยั /นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เครื อข่ ายบริการสุ ขภาพ
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี 64
สสอ. 1 แห่ง และ ü
รพ.สต.10 แห่ง

2) เจ้าหน้าที่ผสู้ นใจเข้ารับการอบรมวิจยั /R2R จัดโดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

บุคลากรที่สนใจ 20
คน

3) โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล เป้าหมาย
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลติด
ดาว ส่งผลงานวิจยั ,R2R และนวัตกรรมของหน่วยงาน

รพ.สต. 5 แห่ง
(หนองค้างคาว,
หนองบอน,ห้วย
ปราบ,คลองน้ าแดง
และดอกกราย)

ü

3) จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรม และการนาเสนอ
ผลงานนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่ผสู้ นใจ
จานวน 20 คน จัด
อบรม 1 วัน

ü

4) จัดทาผลงานวิจยั หรื อ R2R

หน่วยงานในสังกัด
สสอ.ปลวกแดง
จานวน 1 เรื่ อง

ü

5) ตัวแทนผลงานนวัตกรรมของ CUP นาเสนอระดับ
จังหวัด

อย่างน้อย 1 เรื่ อง

ü

ใช้งบประมาณบูรณาการร่ วมกับประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล

สสอ.ปลวกแดง อุมาพร
ปั้ นหยา

จัดโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
-เบิกจ่าย ใช้งบเงินบารุ งของหน่วยงาน(ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ)

สสอ.ปลวกแดง อุมาพร
ปั้ นหยา

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่ องดื่ม จานวน 20 คนๆละ
190 บาท เป็ นเงิน 3,800 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6 ชัว่ โมงๆละ 600 บาท เป็ นเงิน
3,600 บาท

7,400 เงินบารุ ง

สสอ.ปลวกแดง อุมาพร
ปั้ นหยา

7,400

1) ประชุมชี้แจงแนวทางการกาหนดนโยบาย การ
พัฒนาผลงานวิจยั ,R2R และ นวัตกรรม ของหน่วยงาน

สสอ.ปลวกแดง อุมาพร
ปั้ นหยา
สสอ.ปลวกแดง อุมาพร
ปั้ นหยา

ü

0

0

0

0

7,400

0

บาท

0

7,400

0

เงินบารุ ง รพ.ปลวกแดง

0

บาท

0

7,400

0

0

รวม

