
แผนปฏบิตักิาร โรงพยาบาลพานทอง
ปงีบประมาณ 2562



ล ำดับ แหล่งงบประมำณ รำยรับ
1 สวัสดิกำรข้ำรำชกำร 11,000,000.00                       
2 สวัสดิกำรรัฐวิสำหกิจ และท้องถิ่น 2,000,000.00                         
3 กองทุนประกันสังคม 27,200,000.00                       
4 กองทุนผู้ประสบภัยจำกรถ
5 ค่ำเหมำจ่ำยรำยหัว UC

5.1 เงินเดือน 59,700,000.00                       
5.2 ค่ำด ำเนินกำร 80,000,000.00                       

6 ค่ำธรรมเนียมผู้ป่วยจ่ำยเอง 700,000.00                           
7 งบลงทุนตำมโครงกำร UC 4,432,923.05                         
8 ต่ำงด้ำวขึ้นทะเบียน 2,800,000.00                         
9 รำยได้จำก EMS 150,000.00                           
10 รำยได้จำกเงินบริจำค
11 อื่น ๆ 44,783,000.00                       

รวมรับ 232,765,923.05                    

                  ประมาณการรายรับประจ าปี ของหน่วยบริการและบริการเครือขา่ย         งค.1
ประจ าปี 2562

          หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง



ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท)

1 เงินเดือนขำ้รำชกำร 59,700,000.00                          

1.1 ปฎิบัติงำนจริง

1.2 ไปช่วยรำชกำรทีอ่ื่น

2 ค่ำจำ้งลูกจำ้งประจ ำ

3 ค่ำจำ้งลูกจำ้งชั่วครำว/พกส. 24,911,405.00                          

4 เงินประจ ำต ำแหน่ง

5 ค่ำตอบแทน 43,300,000.00                          

จ ำนวนแพทย์

ค่ำตอบแทนแพทย์

จ ำนวนทันตแพทย์

ค่ำตอบแทนทันตแพทย์

จ ำนวนเภสัชกร

ค่ำตอบแทนเภสัชกร

จ ำนวนพยำบำลวิชำชีพ

ค่ำตอบแทนพยำบำลวิชำชีพ

จ ำนวนพยำบำลเทคนิค

ค่ำตอบแทนพยำบำลเทคนิค

จ ำนวนบุคลำกรอื่น

ค่ำตอบแทนบุคลำกรอื่น

6 กำรพฒันำบุคลำกร

ระยะส้ัน

ระยะยำว

7 ค่ำจำ้งพเิศษ

รวม 127,911,405.00                       

                   ประมาณการรายจ่ายประจ าป ีของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย                  งค .2
ประจ าป ี2562

          หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง



รายจ่ายด าเนินการ จ านวนเงิน

1 ค่ำใช้สอย(M1) 14,500,000.00                          

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ

ค่ำจำ้งเหมำบริกำร

ค่ำใช้จำ่ยด้ำนกำรฝึกอบรมในประเทศ

ค่ำใช้จำ่ยทุนกำรศึกษำในประเทศ

2 ค่ำสำธำรณูปโภค(M2) 6,000,000.00                            

ค่ำไฟฟำ้

ค่ำน้ ำประปำ

ค่ำโทรศัพท์

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม

3 ค่ำวัสดุทัว่ไป (M3) 8,000,000.00                            

4 ค่ำวัสดุทัว่ไป (M4)

ค่ำยำ 24,000,000.00                          

ค่ำเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 19,137,036.00                          

5 ค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ(M5) 25,680,540.00                          

6 ค่ำครุภัณฑ์

7 ค่ำใช้จำ่ยบุคลำกรอื่น 6,200,000.00                            

รวม 103,517,576.00                       

231,428,981.00                                    

-                                         

                   ประมาณการรายจ่ายประจ าป ีของหน่วยบริการและบริการเครือข่าย                งค .2
ประจ าป ี2562

          หน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง



หน่วยบริกำร จ ำนวน รักษำ ร้อยละ จ ำนวน ส่งเสริม - ปอ้งกัน -ฟื้นฟู ร้อยละ
โครงกำร โครงกำร

โรงพยำบำลพำนทอง 6 156,814,815.28            67.76 6 74,614,165.72            32.24
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU….

รวม 6 156,814,815.28            67.76 6 74,614,165.72            32.24

231,428,981

                                                                                                                                                      แบบ งค .4.1
ประมาณการจัดสรรเงนิส าหรบัแผนงาน /โครงการ ของหน่วยบรกิาร

ด้านรกัษา และ  ด้านส่งเสรมิ - ปอ้งกัน - ฟ้ืนฟู
ประจ าป ี2561



หน่วยบรกิาร จ านวน บริหาร ร้อยละ จ านวน วิชาการ ร้อยละ จ านวน บริการ ร้อยละ จ านวน ชมุชน ร้อยละ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โรงพยำบำลพำนทอง 1 59,700,000.00  38.07 2 39,510,315.28  25.20 1 36,695,000.00  23.40 2 20,909,500.00  13.33
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU….
PCU…..
PCU…

รวม 1 59,700,000.00  38.07   2 39,510,315.28  25.20   1 36,695,000.00  23.40   2 20,909,500.00  13.33   

แบบ งค.4.2
ประมาณการจัดสรรเงนิส าหรบัแผนงาน /โครงการ ของหน่วยบรกิาร 

แยกตามกลุ่มบรหิาร วิชาการ บรกิาร ชุมชน   ด้านรกัษา 
ประจ าป ี2561



หน่วยบรกิาร จ านวน บริหาร ร้อยละ จ านวน วิชาการ ร้อยละ จ านวน บริการ ร้อยละ จ านวน ชมุชน ร้อยละ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

โรงพยำบำลพำนทอง 1 24,911,405.00  33.39 1 15,119,684.72  20.26 3 22,139,006.05  29.67 1 12,444,069.95  16.68
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU…..
PCU….
PCU…..
PCU…

รวม 1 24,911,405.00  33.39 1 15,119,684.72  20.26 3 22,139,006.05  29.67 1 12,444,069.95  16.68

74,614,165.72

แยกตามกลุ่มบรหิาร วิชาการ บรกิาร ชุมชน   ด้านส่งเสรมิ - ปอ้งกัน-ฟ้ืนฟู
ประจ าป ี2561

แบบ งค.4.2
ประมาณการจัดสรรเงนิส าหรบัแผนงาน /โครงการ ของหน่วยบรกิาร



หน้ำที่ 8

ประเภท
โครงการ

รายชื่อโครงการ ล าดับ สป. แรงงานต่างด้าว เงินบ ารุง UC
จังหวัด

บูรณำกำร
ท้องถิ่น อืน่ ๆ

1.ด้านรักษา
1.1 บริหำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 0062
1.ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง/รำยคำบ/ขรก. 59,700,000.00   

รวม 59,700,000.00  -                -                   -                -          -       -           
1.2 วชิำกำร

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 0077         3,330,000.00
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 0062
2.ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ตำมภำรกิจ       36,180,315.28

รวม -                -                39,510,315.28    -                -          -       -           
1.3 บริกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 0062
3.ค่ำสำธำรณูปโภค 6,000,000.00        
8.งบฉุกเฉิน(รองรับเหตุฉุกเฉิน) 2,895,000.00        
9.ค่ำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 2,327,000.00     25,473,000.00   

รวม -                2,327,000.00    8,895,000.00      25,473,000.00  -          -       -           
1.4 ชุมชน

พัฒนำควบคุมกำรดูแลโรคเบำหวำน 0005 9,500               
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 0062
4.ค่ำใช้สอย 14,500,000.00   
13.ค่ำรักษำตำมจ่ำย 400,000.00       6,000,000.00     

รวม -                400,000.00      -                   20,509,500.00  -          -       -           

สรุปงบประมาณตามแหล่งงบประมาณของโครงการ
ของ โรงพยาบาลพานทอง

รหัสงบประมาณ

1082140110062

1082140220077
1082140110062

1082140110062

1082120110005
1082140110062

แบบ งค.6 



หน้ำที่ 9

ประเภท
โครงการ

รายชื่อโครงการ ล าดับ สป. แรงงานต่างด้าว เงินบ ารุง UC
จังหวัด

บูรณำกำร
ท้องถิ่น อืน่ ๆ

สรุปงบประมาณตามแหล่งงบประมาณของโครงการ
ของ โรงพยาบาลพานทอง

รหัสงบประมาณ

แบบ งค.6 

2.ด้านส่งเสริมป้องกันฟ้ืนฟู
2.1 บริหำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 0062
1.ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง/รำยคำบ/ขรก. 24,911,405.00      

รวม -                -                24,911,405.00    -                -          -       -           
2.2 วชิำกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 0062
2.ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ตำมภำรกิจ      7,119,684.72
5.ค่ำวัสดุ 872,143.77          7,127,856.23     

รวม -                -                872,143.77         14,247,540.95  -          -       -           
2.3 บริกำร

โรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย 0078 22,500.00            
ส่งเสริมทันตสุขภำพในเด็ก 0-12 ปี 0043 73,000             
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 0008
6.จัดหำครุภัณฑ์และส่ิงปลูกสร้ำง 7,310,583.00        4,432,923.05     
10.ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ 10,300,000.00   

รวม -                73,000.00        7,333,083.00      14,732,923.05  -          -       -           
2.4 ชุมชน

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 0062
11.ค่ำวัสดุทันตกรรม 1,037,036.00     
12.ค่ำวัสดุกำรแพทย์ 4,000,000.00     
15.ค่ำใช้จ่ำยอื่น 7,407,033.95        

รวม -                -                7,407,033.95      5,037,036.00    -          -       -           

รวมทั้งสิ้น 59,700,000.00  2,800,000.00    88,928,981.00    80,000,000.00  -          -       -           

1082140110062

1082140110062

1082140220078
1082120240043

1082140110062

1082140110062



แรงงาน งบเขต จงัหวัด อปท. อ่ืน ๆ รวม

ล าดบั แผนงาน/โครงการ สป. สปสช. ตา่งดา้ว เงินบ ารุง บรูณาการ ทั้งสิ้น หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 99

1 ลดกำรเสียชีวิตในกลุ่มโรคส ำคัญ -                     1082140110001

2 ดูแลสุขภำพแมแ่ละเด็ก -                     1082140110002

3 พฒันำคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ปว่ย STEMI และ Stroke -                     1082140110003-4

4 พฒันำควบคุมกำรดูแลโรคเบำหวำน 9,500.00          9,500.00              1082120110005

5 ควบคุมโรคเบำหวำนและลดภำวะแทรกซ้อนทำงไต -                     1082120110006

6 ผู้ปว่ย Sepsis ได้รับยำ ATB ที่เหมำะสมภำยใน 1 ชั่วโมง -                     1082120110007

7 ลดกำรปว่ยด้วยโรคเบำหวำน -                     1082120240008-11

8 ควบคุมกำรดูแลโรคควำมดันโลหติสูงอย่ำงมปีระสิทธิภำพ -                     1082140130012

9 ควบคุมและลดภำวะกำรเกดิ Stroke ในผู้ปว่ยควำมดันโลหติสูง -                     1082140130013

10 เพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำวัณโรคใหห้ำยขำด -                     1082140140014

11 ส ำรวจควำมพงึพอใจ -                     1082140210015-17

12 ข้อร้องเรียนได้รับกำรตอบสนอง -                     11082140210018

13 เพิ่มควำมครอบคลุมของกำรรำยงำนควำมเส่ียง -                     1082140220019

14 ควำมเส่ียงส ำคัญได้รับกำรแกไ้ขเชิงระบบ -                     1082140220020

15 ลดควำมเส่ียงกำรเกดิอบุติักำรซ้ ำ -                     1082140220021

16 กำรซ้อมแผนควำมพร้อมรับภำวะฉุกเฉินที่มปีระสิทธิภำพ -                     1082140210022

17 สอบเทยีบเคร่ืองมอืทำงกำรแพทย์ -                     1082140210023

18 ควบคุมและปอ้งกนักำรติดเชื้อ -                     1082140120024

19 ลดกำรติดเชื้อคำสำยสวนปสัสำวะ -                     1082140120025

20 ลดกำรติดเชื้อปอดอกัเสบขณะนอนพกั -                     1082140120026

21 ลดควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ -                     1082140220027-28

22 รำยงำนค่ำวิกฤติทนัเวลำ -                     1082140220029

23 รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะหไ์ด้อย่ำงถูกต้อง -                     1082140230030

24 จ่ำยโลหติและส่วนประกอบโลหติมคุีณภำพ -                     1082140230031

สรปุหน้างบประมาณตามแผนปฏบิตัิการป ี2562  ระดับโรงพยาบาลพานทอง



แรงงาน งบเขต จงัหวัด อปท. อ่ืน ๆ รวม

ล าดบั แผนงาน/โครงการ สป. สปสช. ตา่งดา้ว เงินบ ารุง บรูณาการ ทั้งสิ้น หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 99

สรปุหน้างบประมาณตามแผนปฏบิตัิการป ี2562  ระดับโรงพยาบาลพานทอง

25 ลดกำรคลำดเคล่ือนในกำรแปลผล x-ray ในโรค Trauma -                     1082140220032

26 น้ ำเสียมคุีณภำพผ่ำนเกณฑ์ -                     1082140210033

27 น้ ำใช้มคุีณภำพผ่ำนเกณฑ์ -                     1082140210034

28 ลดกำรปว่ยโรคไข้เลือดออก -                     1082140240035

29 ลดกำรเสียชีวิตจำกอบุติัเหตุจรำจร -                     1082140230036-37

30 กลุ่มโรคส ำคัญได้รับกำรดูแลตต่อเนื่อง -                     1082140220038

31 ควำมครอบคลุมในกำรได้รับกำรดูแลจำกทมีหมอครอบครัว -                     1082140220039

32 ต ำบลผ่ำนเกณฑ์ต ำบลจัดกำรสุขภำพ -                     1082140240040

33 ลดควำมเส่ียงมำรดำตำย -                     1082140110041

34 เด็ก 0-5 ป ีมพีฒันำกำรสมวัย -                     1082120240042

35 ส่งเสริมทนัตสุขภำพในเด็ก 0-12 ปี 73,000.00         73,000.00            1082120240043

36 เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน -                     1082120240044

37 ควำมครอบคลุมในกำรปอ้งกนักำรต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร -                     1082120240045

38 ลดกำรกลับไปเสพซ้ ำ -                     1082110240046

39 ดูแลสุขภำพกลุ่มผู้สูงอำยุ/ผู้พกิำร -                     1082120240047-48

40 พฒันำเครือข่ำยดูแลสุขภำพในสถำนประกอบกำร -                     1082140240049

41 ประเมนิสมรรถนะบคุลำกรในกลุ่มโรคส ำคัญของโรงพยำบำล -                     1082140210050

42 อตัรำก ำลังเพยีงพอต่อภำระงำน -                     1082140210051

43 ประเมนิสมรรถนะเฉพำะงำนในหนว่ยงำน -                     1082140210052

44 บคุลำกรมสีมรรถนะเฉพำะงำนตำมเกณฑ์ -                     1082140210053

45 พฒันำศักยภำพบคุลำกรทกุระดับ -                     1082140210054

46 ตรวจสุขภำพเจ้ำหนำ้ที่และปรับพฤติกรรม -                     1082140110055-56

47 ลดกำรบำดเจ็บหรือเจ็บปว่ยจำกกำรท ำงำน -                     1082140110057

48 ส ำรวจควำมพงึพอใจของบคุลำกร -                     1082140110058-59



แรงงาน งบเขต จงัหวัด อปท. อ่ืน ๆ รวม

ล าดบั แผนงาน/โครงการ สป. สปสช. ตา่งดา้ว เงินบ ารุง บรูณาการ ทั้งสิ้น หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 99

สรปุหน้างบประมาณตามแผนปฏบิตัิการป ี2562  ระดับโรงพยาบาลพานทอง

49 ส ำรวจและสร้ำงควำมผูกพนั -                     1082140110060

50 ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังผ่ำนเกณฑ์ ระดับ 0-1 -                     1082140110061

51 บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 59,700,000     79,917,500.00   2,800,000     85,576,481.00 227,993,981.00     1082140110062

52 ลดต้นทนุบริกำร -                     1082140110063

53 วำงระบบรองรับกำรตรวจสอบภำยใน -                     1082140110064

54 ตรวจสอบภำยใน -                     1082140110065

55 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน -                     1082140110066

56 ควบคุมก ำกบัแผนงำนโครงกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ -                     1082120110067-69

57 เข็มมุ่งบรรลุผลส ำเร็จ -                     1082140110070

58 เพิ่มศักยภำพกำรรักษำพยำบำลผู้ปว่ยใน -                     1082140110071

59 คุณภำพข้อมลูผ่ำนเกณฑ์ -                     1082140110072

60 พฒันำควำมสมบรูณ์ของเวชระเบยีน -                     1082140110073-74

61 เข้ำถึงข้อมลูส ำคัญขององค์กรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ -                     1082140110075

62 Smart Hospital -                     1082140110076

63 พฒันำศักยภำพบคุลำกร 3,330,000.00 3,330,000.00        1082140220077

64 โรงพยำบำลอำหำรปลอดภยั 22,500.00 22,500.00            1082140220078

รวม 59,700,000.00 80,000,000.00 2,800,000.00 88,928,981.00 - - - - 231,428,981.00 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0001
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140110001

ประเภทแผนงำน ( / ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำกำรเสียชีวติในกลุ่มโรคส ำคัญ ไม่เกิน 1:1000 ประชำกร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดการเสียชีวิตในกลุ่มโรคส าคัญ เพือ่ลดกำรเสียชีวติใน บ ำรุง ทีม PCT
กลุ่มโรคส ำคัญ 0 นพ.สมยศ

1 ก ำหนดกลุ่มโรคส ำคัญที่ติดตำม ต.ค.
2 วำงแนวทำงกำรป้องกันและดูแล ต.ค.

ในกลุ่มโรคส ำคัญ
3 ติดตำมผลลัพธแ์ละทบทวนปรับปรุง ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

แก้ไข
4 จดัทบทวน ถอดบทเรียน กรณีที่มี ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

กำรเสียชีวติในกลุ่มโรคที่ส ำคัญ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0002
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140110002

ประเภทแผนงำน ( / ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำตำยปริก ำเนิด ไม่เกิน 9:1000 กำรเกิดทั้งหมด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก เพือ่ลดปัญหำแรกคลอด บ ำรุง ทีม PCT
กระบวนกำรท ำคลอดและ นพ.สมยศ

1 ค้นหำกลุ่มเส่ียงในหญิงต้ังครรภ์ กำรดูแลหลังคลอด ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและกำรส่งต่อ
สูติแพทย ์เมื่อพบควำมเส่ียง

2 ให้ควำมรู้เร่ืองหลักเกณฑ์กลุ่มเส่ียงและเกณฑ์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
กำรส่งต่อให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง

3 ให้ค ำแนะน ำกลุ่มเส่ียงในกำรดูแล ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
ระหวำ่งต้ังครรภ์และติดตำมประเมินผลเป็นระยะๆ

4 ประเมินตำมเกณฑ์กลุ่มเส่ียงและเกณฑ์กำรส่งต่อ เมื่อพบควำมเส่ียง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 จดัระบบกำรดูแลผู้คลอด ด้วยกรำฟดูแลกำรคลอด ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ประเมิน EFM ตำมคู่มือเวชปฏิบัติกำรคลอดมำตรฐำน  
6 จดัท ำแนวทำงกำรดูแลทำรกแรกเกิด ตค-ธค
7 จดัอบรมกำรช่วยฟืน้คืนชีพทำรกแรกเกิด มีค เมย
8 กำรทบทวน กำรดูแลรักษำทำรกที่เสียชีวติในครรภ์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แรกคลอดและหลังคลอด

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-               

งบประมาณ
รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ)
ระบุ

แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0003
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140110003

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละผู้ป่วย STEMI ที่ Onset time < 12 ชั่วโมง ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ร้อยละผู้ป่วย Stroke ที่ onset  time<3 ชม.ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาคุณภาพการดูแลรกัษาผู้ป่วย STEMI และ Stroke บ ำรุง ทีม PCT
1 เฝ้ำระวงัคัดกรองกลุ่ม CVD Risk เพือ่ให้มีกำรเฝ้ำระวงัและ ตค นพ.สมยศ
2 ให้ควำมรู้กับ อสม.ในกำรดุแล/ ดูแลรักษำผู้ป่วย STEMI ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

เยีย่มกลุ่มเส่ียง ได้อยำ่งมีคุณภำพ
3 ให้ควำมรู้ EWS โรคหลอดเลือดหัวใจ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ในคลินิกโรคเร้ือรัง ,คลินิกโรคทั่วไป และ ER
4 ประชำสัมพันธเ์สียงตำมสำยเร่ือง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

โรคหลอดเลือดหัวใจ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-               

งบประมาณ
รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ)
ระบุ

แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140110003-4 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0005
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082120110005

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำนที่มี HbA1c<7%ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ40 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาควบคุมการดูแลโรคเบาหวาน 9500 UC ทีม PCT
1 ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเบำหวำน เพือ่ให้มีกำรควบคุมระดับน้ ำตำล ตค นพ.สมยศ
2 วำงแผนตรวจวดัค่ำน้ ำตำลสะสม สะสมในเลือดได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ ตค
3 หำต้นแบบกำรดูแลโรคเบำหวำน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 สนับสนุนกิจกรรมสู่คลินิกเบำหวำนรพ.สต.เครือข่ำย ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 จดัส่ือสุขศึกษำเร่ืองกำรควบคุม กพ-มีค

ระดับน้ ำตำล

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

9,500            

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0006
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082120110006

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละผู้ป่วย DM มีภำวะแทรกซ้อนทำงไต ไม่เกินร้อยละ 5

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ควบคุมโรคเบาหวานและลดภาวะแทรกซ้อนทางไต บ ำรุง ทีม PCT
1 คัดกรองผู้ป่วยเบำหวำนที่ไตมี เพือ่ลดภำวะแทรกซ้อน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นพ.สมยศ

กำรกรองของเสียลดลง ทำงไตในผู้ป่วยเบำหวำน
2 จดับริกำรคลินิกชะลอไตเส่ือม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 ประเมินควำมครอบคลุมของกำรได้รับ มค พค กย

ยำกลุ่มARB/ACEIของผู้ป่วยตำมเกณฑ์
4 จดัท ำส่ือและประชำสัมพันธค์วำมรู้ มค-มีค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0007
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140110007

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละของผู้ป่วย Sepsis ได้รับยำ ATB ที่เหมำะสมภำยใน 1 ชั่วโมง ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้ป่วย Sepsis ได้รบัยา ATB ทีเ่หมาะสมภายใน 1 ชัว่โมง บ ำรุง ทีม PCT
1 ทบทวนก ำหนดแนวทำงกำรใช้ยำ เพือ่ควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อ ตค นพ.สมยศ

อยำ่งเหมำะสม และลดภำวะแทรกซ้อน
2 ก ำหนดเกณฑ์ผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์ จำกกำรด้ือยำ ตค
3 ประสำนทีม IC และ PCT เพือ่ร่วม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ดูแล case เมื่อมีผู้ป่วยมำรับบริกำรผู้ป่วยใน
4 วำงระบบกำร round ผู้ป่วย ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 ประเมินและทบทวนกำรใช้ยำอยำ่งเหมำะสม กย

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0008
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082120240008

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละ Pre-DM to DM ไม่เกินร้อยละ 5 ร้อยละ Pre-HT to HT ไม่เกินร้อยละ 5

อัตรำป่วยด้วยโรคเบำหวำน ลดลงไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 อัตรำป่วยด้วยโรคควำมดันโลหิตสูง ลดลงไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดการป่วยด้วยโรคเบาหวาน บ ำรุง กลุ่มงำนปฐมภมูิ

และความดันโลหิตสูง นำงยพุิน
1 คัดกรองโรคเบำหวำน ควำมดันฯ เพือ่ลดกำรป่วยด้วยโรค ตค-ธค

ในกลุ่มประชำชนอำย ุ35 ปีขึ้นไป เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง
2 จดัท ำทะเบียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง มค

และกลุ่มป่วย
3 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตำมหลัก 3 อ. 2 ส. มีค ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ติดตำมประเมินภำวะสุขภำพ มค-มีค พค กค, กย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120240008-11 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0012
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140130012

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ควบคุม BP < 140/90 mmHg ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ควบคุมการดูแลโรคความดันโลหิตสูง บ ำรุง ทีม PCT
อย่างมีประสิทธภิาพ เพือ่ให้ผู้ป่วยสำมำรถควบคุม นพ.สมยศ

1 คัดกรองพบผู้ป่วยมีระดับควำมดัน ควำมดันโลหิตได้ตำมเป้ำหมำย ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
โลหิตสูง

2 จดัท ำส่ือควำมรู้ จดัท ำบอร์ดให้ควำมรู้ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 แนะน ำและปรับระบบกำรนัดพร้อม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ปรับปรุงค ำแนะน ำในกำรรับประทำนยำ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0013
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140130013

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง เป็น Stroke ไม่เกินร้อยละ 1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ควบคุมและลดภาวะการเกิด บ ำรุง ทีม PCT
Stroke ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพือ่ลดกำรเกิด Stroke นพ.สมยศ

1 ประเมิน CVD risk ในกลุ่มโรคเส่ียง ในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
2 จดัท ำส่ือควำมรู้ และให้ค ำแนะน ำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 ประสำนงำนชุมชน และลงเยีย่มบ้ำน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ติดตำม ประเมินกำรเยีย่ม และให้ควำมรู้ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

และค ำแนะน ำซ้ ำ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0014
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140140014

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละกำรรักษำหำยของผู้ป่วยวณัโรคปอด ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 85

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพ่ิมประสิทธภิาพการรกัษา บ ำรุง กลุ่มงำนปฐมภมูิ

วัณโรคให้หายขาด เพือ่เร่งรัดกำรดูแลรักษำ นำงยพุิน
1 จดัต้ังทีมยติุวณัโรคระดับรพ. ผู้ติดเชื้อวณัโรคและผู้ป่วย ตค พย
2 วเิครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำและ ตำมมำตรฐำนให้หำยและ ตค พย

อุปสรรค สรุปแผนแก้ไขปัญหำ กินยำครบ
3 คัดกรองวณัโรคเชิงรุกในกลุ่มเส่ียง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ติดตำม ก ำกับกำรกินยำชนิดเข้มข้น ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0015
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140210015

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้ป่วยใน ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ร้อยละของควำมพึงพอใจของชุมชน ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส ารวจความพึงพอใจ เพือ่ประเมินควำมพึงพอใจ บ ำรุง ทีมRM
1 ทบทวนและก ำหนดรูปแบบกำรส ำรวจ ตค
2 ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ในกลุ่มดังนี้
2.1 ผู้ป่วยนอก ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
2.2 ผู้ป่วยใน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
2.3 ชุมชนต ำบลพำนทอง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

3 วเิครำะห์ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
และสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้รับ

4 ปรับปรุงตำมกำรเสนอแนะที่เหมำะสม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 ประเมินซ้ ำรำยเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ข้อรอ้งเรยีนได้รบัการตอบสนอง เพือ่ให้สำมำรถแก้ไขและ ทีมRM
1 ทบทวนและก ำหนดรูปแบบกำรส ำรวจลดข้อร้องเรียน ตค
2 ทบทวนทีมตอบโต้ แก้ไขปัญหำ ตค

ข้อร้องเรียนและทบทวนแก้ไข
3 ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ทีมตอบโต้ แก้ไขปัญหำเบือ้งต้น ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 คณะกรรมกำรบริหำรร่วมทบทวน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

และเสนอแนะกำรแก้ไข

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140210015 , 1082140210016 , 1082140210017  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140210018 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0019
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140220019

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรตอบสนอง ร้อยละ 100 ร้อยละควำมครอบคลุมของหน่วยงำนรำยงำนควำมเส่ียง ร้อยละ 100

ร้อยละควำมเส่ียงระดับ E-I + SE ได้ท ำ RCA และแก้ไขเชิงระบบ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพ่ิมความครอบคลุมของการรายงานความเสี่ยง บ ำรุง ทีมRM
1 ทบทวนและก ำหนดนโยบำยทุก เพือ่ให้ทุกหน่วยงำนมีกำร ตค

หน่วยงำนรำยงำนควำมเส่ียง เฝ้ำระวงัควำมเส่ียง
2 ก ำกับ ติดตำมกำรรำยงำน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

บริหำรโรงพยำบำล

ความเสี่ยงส าคัญได้รบัการแก้ไขเชิงระบบ ทีมRM
1 ทบทวนและก ำหนดระดับควำมเส่ียง เพือ่ให้ควำมเส่ียงที่ส ำคัญ ตค

ที่ต้องท ำ RCA (E-I + SE) ได้รับกำรแก้ไขเชิงระบบ
2 พัฒนำควำมรู้ในกำรวเิครำะห์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

รำกเหง้ำของปัญหำ 
3 รำยงำนและตรวจสอบกำรท ำ RCA ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 รำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติการซ้ า ทีมRM
1 ทบทวนแนวทำงป้องกันกำรเกิดซ้ ำ เพือ่ป้องกันและลดกำรเกิด ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
2 ทีมและหน่วยงำนร่วมทบทวนเชิงระบบ อุบัติกำรณ์ซ้ ำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 ทบทวนบญัชีควำมเส่ียง แนวทำงแกไ้ข ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

เพิม่เติม

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140220019 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140220020 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140220021 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0022
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140210022

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละประสิทธภิำพกำรซ้อมแผนควำมพร้อมรับภำวะฉุกเฉิน ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การซ้อมแผนความพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉินทีม่ีประสิทธภิาพ บ ำรุง ทีมENV
1 ก ำหนดแผนและผู้รับผิดชอบกำรซ้อม เพือ่เตรียมควำมพร้อม ตค นำงสำวโสภำ ทิ

2 ด ำเนินกำรซ้อมตำมแผน รองรับภำวะฉุกเฉิน ทุกเดือน ทุกเดือน
2.1 แผนกำรควบคุมโรคติดต่อ(ระบำด)(PM-SMD-01)
2.2 แผนป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนเคล่ือนยำ้ยผู้ป่วยและทรัพยสิ์น(PM-QMR-10) กค-สค
2.3 แผนป้องกันและรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนอุทกภัย(WI-QMR-07) สค-กย
2.4 แผนรองรับ กรณีสำรเคมีร่ัวไหล   ภำยในโรงพยำบำล (WI-QMR-08)
2.5 แผนรองรบั กรณสีารเคมีรั่วไหล   ภายนอกโรงพยาบาล  (WI-QMR-09) มิย
2.6 แผนป้องกันและช่วยเหลือขณะปฏิบัติงำนในที่อับอำกำศ(WI-QMR-10) พค-มิย
2.7 แผนเตรียมควำมพร้อมใช้ระบบก๊ำซทำงกำรแพทย ์(WI-QMR-11)
2.8 แผนเตรียมควำมพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอำกำรฉุกเฉิน (WI-QMR-12)
2.9 แผนรองรับกำรช่วยเหลือผู้ติดในลิฟท์(WI-QMR-13)
2.10 แผนป้องกันและระงับกำรชุมชุมประท้วง(Wi-QMR-14)
2.11 แผนรองรับสำธำรณภัย กรณีอุบัติเหตุหมู่ (WI-QMR-14) เมย

3 ประเมินผลกำรซ้อมแผนเพือ่ทบทวน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ประสำนผู้เชี่ยวชำญช่วยประเมิน ทุกเดือน ทุกเดือน

และถอดบทเรียน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140210022 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0023
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140210023

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละเคร่ืองมือทำงกำรแพทยท์ี่ได้รับกำรสอบเทียบ ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ บ ำรุง งำนพัสดุ
1 ก ำหนดแผนและรำยกำรสอบเทียบ เพือ่เตรียมควำมพร้อม ตค นำงสำวนันทพร

2 ขึ้นทะเบียนเคร่ืองมือ เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ ตค
3 สอบเทียบตำมแผน กค
4 รำยงำนผลกำรสอบเทียบ กค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140210023 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0024
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140120024

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล ไม่เกิน 0.5 คร้ัง : 1,000 วนันอน อัตรำกำรติดเชื้อ CAUTI ไม่เกิน 5 คร้ัง : 1,000 วนันอนของผู้ป่วยคำสำยสวน

อัตรำกำรติดเชื้อ HAP ไม่เกิน 0.2 คร้ัง : 1,000 วนันอน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ บ ำรุง ทีม IC
1 พัฒนำควำมรู้ด้ำน IC แก่บุคลำกร เพือ่ควบคุมและป้องกันกำรติดเชื้อ กค
2 นิเทศหน่วยงำนให้ปฏิบัติตำมหลัก IC กพ สค
3 สุ่มประเมินกำรล้ำงมือ/และกำรใส่PPE กพ สค

ลดการติดเชือ้คาสายสวนปัสสาวะ ทีมIC
1 พัฒนำควำมรู้แก่เจำ้หน้ำที่ในกำรดูแล สค

ผู้ป่วยคำสำยสวนปัสสำวะ
2 ประเมินกำรใส่สำยสวนทุกรำย ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 นิเทศติดตำมก ำกับกำรล้ำงมือ พย กพ พค สค
4 สุ่มนิเทศผู้ป่วยคำสำยสวนปัสสำวะ พย กพ พค สค
5 ทบทวนแนวทำงในทีม IC เพือ่พัฒนำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ลดการติดเชือ้ปอดอักเสบขณะนอนพัก ทีมIC
1 จดัระบบกำรดูแลแบบbundle ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
2 นิเทศติดตำมก ำกับกำรใชb้undle พย กพ พค สค
3 นิเทศไขวห้น่วยงำน กพ สค
4 ดูแลผู้ป่วยติดเตียง PT เคำะปอด ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ส่ัน โดยไม่รอแพทยส่ั์ง
5 จดัอบรมให้ควำมรู้ กค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140120024 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140120025 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140120026 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0027
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140220027

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำ Administration error OPD ไม่เกิน 0.02 คร้ัง : 1,000 ใบส่ังยำ อัตรำ Administration error IPD ไม่เกิน 5 คร้ัง : 1,000 วนันอน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดความคลาดเคลื่อนทางยา เพือ่ลดควำมคลำดเคล่ือน บ ำรุง ทมีพฒันำระบบยำ

1 พัฒนำควำมรู้แก่พยำบำลใหม่ ทำงยำในกำรบริหำรยำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นำงสุพรรณี
ในเร่ืองกำรบริหำรยำ

2 จดัอบรมให้ควำมรู้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มิย
3 นิเทศติดตำมโดยหัวหน้ำงำนและ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ทีมพัฒนำระบบยำ
4 ทบทวนควำมคลำดเคล่ือนทำงยำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

วำงแนวทำงป้องกัน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140220027-28 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0029
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140220029

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละกำรรำยงำนค่ำวกิฤติทันเวลำ ร้อยละ 100 ร้อยละกำรรำยงำนผลกำรตรวจวเิครำะห์คลำดเคล่ือน ร้อยละ 0

ร้อยละกำรจำ่ยโลหิตและส่วนประกอบโลหิตผิดคน/ผิดหมู่โลหิต ร้อยละ 0

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายงานค่าวิกฤติทันเวลา เพือ่ให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถ บ ำรุง กลุ่มงำนเทคนิค

1 จดัท ำรำยกำรและก ำหนดค่ำวกิฤติ จดักำรเมื่อเกิดค่ำวกิฤติ กย
ทำงห้องปฏิบัติกำร ในผู้ป่วยได้ทันเวลำ

2 วำงระบบกำรรำยงำนค่ำวกิฤติ กย
3 สรุปรำยงำนกำรเกิดค่ำวกิฤติและ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ทบทวนแนวทำงป้องกัน

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง กลุ่มงำนเทคนิค

1 วำงระบบ Double check กย
2 ควบคุมคุณภำพกำรตรวจวเิครำะห์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ให้ครอบคลุมทุกรำยกำร
3 พัฒนำศักยภำพกำรตรวจวเิครำะห์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ให้แก่เจำ้หน้ำที่
4 พัฒนำศักยภำพกำรเก็บส่ิงส่งตรวจ กย

ที่ถูกต้อง ได้คุณภำพ ให้แก่เจำ้หน้ำที่
ในโรงพยำบำลและรพสต.

จ่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตมีคุณภาพ กลุ่มงำนเทคนิค

1 จดัระบบส ำรองโลหิตให้เพียงพอ เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตและ ตค
2 วำงระบบทวนสอบในกำรเตรียม ส่วนประกอบโลหิตตำม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

เลือด กำรส่งมอบให้ผู้ป่วย กำรรักษำของแพทยอ์ยำ่งปลอดภัย
3 จดัหำเคร่ืองตรวจวเิครำะห์อัตโนมัติ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

เพือ่ลดระยะเวลำและควำมถูกต้องของกำรเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140220029 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140230030 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140230031 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0032
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140220032

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละกำรแปลผล x-ray ในโรค Trauma คลำดเคล่ือน ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดการคลาดเคลื่อนในการแปลผล x-ray ในโรค Trauma บ ำรุง ทีมPCT
1 ก ำหนดรำยกำร x-ray ในโรค Trauma ตค นพ.สมยศ
2 วำงระบบทบทวนกำรอ่ำนผลโดย เพือ่ลดควำมคลำดเคล่ือน ตค

แพทยผู้์เชี่ยวชำญ ในกำรแปลผล x-ray
3 On the job โดยแพทยผู้์เชี่ยวชำญ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ถอดบทเรียนในกำรอ่ำนผล x-ray ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140220032 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0033
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140210033

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละของผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำเสีย ร้อยละ 100 ร้อยละของผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำใช้ ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

น้ าเสียมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ บ ำรุง ส่ิงแวดล้อม
1 ตรวจสอบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เพือ่ให้น้ ำเสียมีคุณภำพ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นำยวฒิุกร
2 บ ำรุงรักษำระบบให้มีสภำพพร้อมใช้ ผ่ำนเกณฑ์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 ควบคุม ตรวจคุณภำพน้ ำ เป็นระยะ ตค กพ มิย
4 ทบทวน ปรับปรุง กรณีไม่ผ่ำนเกณฑ์ พย มีค กค

น้ าใช้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ ส่ิงแวดล้อม
1 ตรวจสอบระบบส่งน้ ำดิบ เพือ่ควบคุมคุณภำพน้ ำใช้ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นำยวฒิุกร
2 บ ำรุงรักษำระบบกำรกรองน้ ำ ให้มีมำตรฐำน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 ตรวจเช็คและวดัคุณภำพน้ ำเป็นระยะ ตค กพ มิย
4 ทบทวน ปรับปรุง กรณีไม่ผ่ำนเกณฑ์ พย มีค กค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140210033 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140210034 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0035
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140240035

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำป่วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน 50 : 100,000 ปชก.

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดการป่วยโรคไข้เลือดออก บ ำรุง กลุ่มงำนปฐมภมูิ

1 ร่วมวำงแผนจดักำรควบคุมป้องกัน เพือ่ควบคุมและป้องกัน ตค นำงยพุิน
กับทีม SRRT โรคไข้เลือดออก

2 รณรงค์ก ำจดัลูกน้ ำยงุลำยโดยประสำน พย กพ พค สค
ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน

3 สอบสวนโรค ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
ยงุลำย

4 ประชำสัมพันธ ์ให้ควำมรู้แก่ประชำชน/ชุมชน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140240035 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0036
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140230036

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำกำรเสียชีวติจำกอุบัติเหตุจรำจร ไม่เกิน 60 : 100,000 ปชก. ร้อยละของอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร บ ำรุง ER
1 วเิครำะห์จดุเส่ียงในกำรเกิดอุบัติเหตุ เพือ่ให้มีคุณภำพกำรดูแล ตค
2 ร่วมวำงแผนแก้ไขจดุเส่ียงกับผู้ที่ ผู้ป่วยจำกอุบัติเหตุในเขตอ.พำนทอง ตค

เกี่ยวข้อง เพือ่ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ
3 ให้ควำมรู้เจำ้หน้ำที่ใหม่ในกำรดูแล จรำจร ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ผู้บำดเจบ็ทำงถนน
4 พัฒนำทีมอำสำสมัครและจนท.ที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 สะท้อนข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ให้ท้องถิ่นรับทรำบ
6 ทบทวนแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140230036-37 



เป้ำประสงค์ ประชำชนเชื่อมั่นและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 3 กำรจดัระบบ บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และบริกำรเป็นเลิศ ล ำดับที่แผนงำน 0038
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 1 กำรจดัระบบบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอแบบองค์รวม มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน รหัสงบประมำณ 1082140220038

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำกำรได้รับกำรดูแลต่อเนื่องในกลุ่มโรคส ำคัญ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

อัตรำกำรได้รับกำรดูแลต่อเนื่องโดยทีมหมอครอบครัว ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มโรคส าคัญได้รบัการดูแลตต่อเน่ือง บ ำรุง กลุ่มงำนปฐมภมูิ

1 ก ำหนดกลุ่มโรคส ำคัญในกำรดูแล เพือ่ให้มีคุณภำพกำรดูแล ตค นำงยพุิน
2 ประสำนศูนย ์HHC เพือ่รับส่งต่อ ผู้ป่วยกลุ่มโรคส ำคัญ ตค

กำรดูแล
3 ก ำหนดแนวทำงกำรดูแลในแต่ละโรค ตค
4 ประสำนรพ.สต.ในกำรดูแลต่อเนื่อง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ความครอบคลุมในการได้รบัการดูแล กลุ่มงำนปฐมภูมิ

จากทีมหมอครอบครวั เพือ่ให้ทีมหมอครอบครัว นำงยพุิน
1 จดัต้ังทีมหมอครอบครัวและแบ่ง ได้มีกำรดูแลต่อเนื่อง ตค

พืน้ที่ในกำรดูแล พร้อมออกค ำส่ัง
ให้ปฏิบัติงำน

2 ก ำหนดแผนกำรเยีย่มและดูแล ตค
กลุ่มเป้ำหมำย

3 ด ำเนินกำรตำมแผน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ทบทวน สรุปปัญหำและแนวทำง กย

กำรแก้ไข

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริกำรเป็นเลิศ Service Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140220038 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140220039 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 2 กำรจดักำรภัย สุขภำพ ล ำดับที่แผนงำน 0040
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082140240040

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ ( / ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละของต ำบลผ่ำนเกณฑ์ต ำบลจดักำรสุขภำพ ในระดับดีมำก ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการสุขภาพ บ ำรุง กลุ่มงำนปฐมภมูิ

1 ประสำนแกนน ำชุมชน/ต ำบล เพือ่ให้ผ่ำนเกณฑ์ต ำบล ตค นำงยพุิน
2 รวบรวมข้อมูลและเป็นพีเ่ล้ียงกำรจดั จดักำรสุขภำพ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ท ำแต่ละหมู่บ้ำนในกำรจดักำรสุขภำพ
3 ติดตำมผลกำรด ำเนินผ่ำนอสม. ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ประสำนสสอ.ในกำรขับเคล่ือนผ่ำน ตค

แต่ละรพ.สต.
5 ประเมินผ่ำนเวบ็ไซต์ กค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140240040 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพ ชีวติทุกกลุ่มวยั ล ำดับที่แผนงำน 0041
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082140110041

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั อัตรำส่วนกำรตำย มำรดำไม่เกิน 15 : 100000 กำรเกิดมีชีพ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดความเสี่ยงมารดาตาย PCT
1 ค้นหำกลุ่มเส่ียงหญิงต้ังครรภ์ เพือ่ดูแลสุขภำพหญิงต้ังครรภ์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นพ.สมยศ
2 พฒันำควำมรู้เร่ืองหลักเกณฑ์กลุ่มเส่ียง และมำรดำหลังคลอด ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

และเกณฑ์กำรส่งต่อให้กับบุคลำกร ให้มีควำมปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง

3 ประเมินกลุ่มเส่ียง ประเมิน EFM ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 จดัท ำแนวทำงในกำรดูแลภำวะตกเลือด ตค

หลังคลอด
5 ทบทวนภำวะเส่ียงและเกณฑ์กำรส่งต่อ ตค
6 ทบทวนมำรดำเสียชีวติและถอดบทเรียน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพ ชีวติทุกกลุ่มวยั ล ำดับที่แผนงำน 0042
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082120240042

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละเด็กอำย0ุ-5 ปีมีพัฒนำกำรสมวยั ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 85

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย กลุ่มงำนปฐมภมูิ

1 ค้นหำหญิงต้ังครรภ์เพือ่ขึ้นทะเบียน เพือ่ให้เด็กมีพัฒนำกำรสมวยั ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นำงยพุิน
2 ประสำนกำรฝำกครรภ์แรกใน 12 w ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

และต่อเนื่องจนครบ 5 คร้ัง
3 ติดตำมเยีย่มหลังคลอด ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ชั่ง นน. และส่วนสูง และส่งต่อ ตค มค เมย กค

หำกพบควำมผิดปกติ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพ ชีวติทุกกลุ่มวยั ล ำดับที่แผนงำน 0043
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082120240043

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละเด็กอำย ุ0-12 ปี ไม่มีฟันผุ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 56

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส่งเสรมิทันตสุขภาพในเด็ก 0-12 ปี 73,000 73000 กลุ่มงำน
ผลผลิตที ่1 ส่งเสรมิทันตสุขภาพ เพือ่ลดกำรเกิดโรคฟันผุ 2600 คน 41,000 ทันตกรรม
ในเด็ก 0-5 ปี และเพิม่ทักษะกำรแปรงฟันในเด็ก

1 ตรวจสุขภำพช่องปำก ให้ควำมรู้ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
เกี่ยวกับกำรเล้ียงดูเด็กที่ถูกต้อง
และกำรละเลิกนมขวด

2 ฝึกทักษะกำรแปรงฟันและ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
กำรท ำควำมสะอำดช่องปำกแก่เด็ก
และ/หรือผู้ปกครองเด็ก

3 ทำฟลูออไรด์วำนิชในเด็ก 0-5 ปี ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
ที่มีฟันน้ ำนมขึ้นแล้ว

4 ติดตำม ประเมินทักษะกำรท ำควำมสะอำดช่องปำก
ผลผลิตที ่2 ส่งเสรมิทันตสุขภาพ 1470 คน 32,000
ในเด็กวัยเรยีนประถมศึกษา

1 ตรวจคัดกรองช่องปำกเด็ก ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.-ก.ค.
นักเรียนชั้น ป.1-6

2 อบรมให้ควำมรู้กำรแปรงฟัน ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.-ก.ค.
แบบฝึกปฏิบัติจริงในเด็กนักเรียน
ชั้น ป.1 , 6

3 ให้บริกำรเคลือบหลุมร่องฟัน ม.ค.-มี.ค. มิ.ย.-ก.ค.
เพือ่ป้องกันฟันผุในเด็กนักเรียน
ชั้น ป.1 , 6

4 ติดตำม ประเมินทักษะกำรแปรงฟัน
หลังอำหำรกลำงวนั

ไตรมาส 4

73,000          

งบประมาณ
รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ)
ระบุ

แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ผลผลิตที่ 1 ค่าชุดอุปกรณ์สนับสนุนการแปรงฟัน    รวมเป็นเงิน………41,000…..บาท 
ผลผลิตที่ 2 ค่าชุดอุปกรณ์สนับสนุนการแปรงฟัน  และเม็ดสีย้อมฟัน  รวมเป็นเงิน………32,000…..บาท 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพ ชีวติทุกกลุ่มวยั ล ำดับที่แผนงำน 0044
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082120240044

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละของเด็กวยัเรียนสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 66

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เด็กวัยเรยีนสูงดีสมส่วน กลุ่มงำนปฐมภมูิ

1 ส ำรวจเด็กกลุ่มเป้ำหมำย เพือ่ดูแลเด็กวยัเรียนให้สูงดี พย-ธค พค นำงยพุิน
2 จดัแผนบริกำรและด ำเนินกำรตำมแผนสมส่วน พย-ธค พค
3 ประเมินภำวะกำรเจริญเติบโต ส่วนสูง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

น้ ำหนัก ดูภำวะเร่ิมอ้วนและอ้วน
4 ประสำนควำมร่วมมือแก้ไขภำวะอ้วน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 รำยงำนผล มค สค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพ ชีวติทุกกลุ่มวยั ล ำดับที่แผนงำน 0045
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082120240045

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละของหญิงหลังคลอด/แท้ง อำย ุ15-19 ปี ได้รับกำรวำงแผนครอบครัว ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ความครอบคลุมในการป้องกัน กลุ่มงำนปฐมภมูิ

การตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร เพือ่ควบคุมและป้องกัน นำงยพุิน
1 จดัท ำทะเบียนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย กำรต้ังครรภ์ก่อนวยัอันควร ตค
2 เยี่ยมบำ้น ค้นหำสำเหตุและใหค้ ำแนะน ำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 สรุปปัญหำ สำเหตุ ประสำนท้องถิ่น ตค-ธค

ร่วมแก้ไขปัญหำ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพ ชีวติทุกกลุ่มวยั ล ำดับที่แผนงำน 0046
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082110240046

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดที่หยดุเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบัดรักษำ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 92

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดการกลับไปเสพซ้ า กลุ่มงำนปฐมภมูิ

1 ขึ้นทะเบียนผู้เข้ำรับกำรบ ำบัด เพือ่ให้ผู้ป่วยที่หยดุเสพ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นำงยพุิน
2 จดักิจกรรมบ ำบัดตำมแนวทำงมำตรฐำน ไม่กลับไปเสพซ้ ำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
3 จดัระบบนัดหมำย ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ติดตำมหลังกำรบ ำบัด ครบบ ำบัด 1 ปี ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 ประสำนหน่วยงำนเครือข่ำย ท้องถิ่น กย

เพือ่ติดตำม แก้ไขปัญหำต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพ ชีวติทุกกลุ่มวยั ล ำดับที่แผนงำน 0047
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082120240047

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละผู้สูงอำยไุด้รับกำรดูแลอยำ่งต่อเนื่องตำมเกณฑ์ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ร้อยละผู้พิกำรได้รับกำรดูแลต่อเนื่องตำมเกณฑ์ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย/ุผู้พิการ กลุ่มงำนปฐมภมูิ

1 ส ำรวจค้นหำและจดัท ำทะเบียน ต.ค.-ธ.ค. นำงยพุิน
กลุ่มผู้สูงอำย/ุผู้พิกำร

2 พัฒนำแกนน ำอสม.ในกำรประเมิน ธค.
สุขภำพร่ำงกำยและจติใจ(ADL)

3 ด ำเนินกำรคัดกรอง/ประเมิน ทุกเดือน ทุกเดือน
สุขภำพทำงร่ำงกำยและจติใจ(ADL)

4 เยีย่มผู้สูงอำย/ุผู้พิกำรติดบ้ำน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
ติดเตียงตำมเกณฑ์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120240047-48 
 



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 2 กำรจดักำรภัย สุขภำพ ล ำดับที่แผนงำน 0049
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ รหัสงบประมำณ 1082140240049

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่ งบประมำณรวม บำท

ตัวชี้วดั ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมดูแลสุขภำพพนักงำนกลุ่มเส่ียงโรคส ำคัญในสถำนประกอบกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 60

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาเครอืข่ายดูแลสุขภาพในสถานประกอบการ กลุ่มงำนปฐมภมูิ

1 ประสำนเครือข่ำยสถำนประกอบกำร เพือ่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ต.ค.-ธ.ค. นำงยพุิน
เพือ่เข้ำร่วมกิจกรรม ของเครือข่ำยในกำรดูแล

2 พัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพพนักงำน สุขภำพ ธค.
กลุ่มเส่ียง

3 ให้ควำมรู้และข้อแนะน ำโรคส ำคัญแก่กลุ่มเส่ียง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 กระตุ้นกำรจดักิจกรรมในสถำนประกอบกำร ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 ส่งเสริมต้นแบบสถำนประกอบกำร ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ปลอดควำมเส่ียงโรคส ำคัญ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

-               

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120240049 
 



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0050
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละบุคลำกรผ่ำนเกณฑ์ประเมินสมรรถนะในกลุ่มโรคส ำคัญของรพ. ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเมินสมรรถนะบุคลากรในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล HRD
1 ร่วมก ำหนดกลุ่มโรคส ำคัญ เพือ่พัฒนำบุคลำกรให้มี ตค หน.ทุกหน่วยงำน

2 ก ำหนดวชิำชีพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะสมรรถนะในกลุ่มโรคส ำคัญ ตค ที่เกี่ยวข้องใน
3 ประเมินและวเิครำะห์ส่วนขำด มีค กย วชิำชีพ

ในสมรรถนะ ควำมรู้และทักษะของ
บุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำงำน

4 สนับสนุนกำรพัฒนำแลกเปล่ียนเรียนรู้
5 ติดตำม นิเทศก ำกับกำรปฏิบัติงำน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
6 ประเมินสมรรถนะ ซ้ ำ ทุก 3 เดือน มีค มิย กย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140210050

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0051
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละของหน่วยงำนมีอัตรำก ำลังเพียงพอต่อภำระงำน ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อัตราก าลังเพียงพอต่อภาระงาน HRD
1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรจดัท ำ เพือ่ให้มีอัตรำก ำลังเพียงพอ มีค หน.ทุกหน่วยงำน

เกณฑ์ประเมิน Productivity ของ ต่อภำระงำน
แต่ละวชิำชีพ /แต่ละหน่วยงำน

2 น ำเกณฑ์ประเมิน Productivity ของ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
แต่ละวชิำชีพ/แต่ละหน่วยงำน มำใช้
ประเมินควำมเพียงพอของอัตรำก ำลัง

3 ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังให้สอดคล้อง กพ
กับ เกณฑ์ประเมิน Productivity 
ของแต่ละวชิำชีพ/แต่ละหน่วยงำน

4 จดัท ำส่วนขำดของอัตรำก ำลังและ กพ
วเิครำะห์สำเหตุ

5 จดัท ำแผนขอรับกำรสนับสนุนอัตรำก ำลังเพิม่เติม มีค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140210051

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0052
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละของหน่วยงำนมีกำรประเมินสมรรถนะเฉพำะงำน ร้อยละ 100 ร้อยละของบุคลำกรมีสมรรถนะเฉพำะงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ร้อยละ 100 ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องตรงตำมแผน IDP/ส่วนขำด ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเมินสมรรถนะเฉพาะงานในหน่วยงาน HRD
1 จดัท ำกระบวนงำนตำมภำระกิจหลัก เพือ่ให้หน่วยงำนมีกำรก ำหนด ตค-ธค หน.ทุกหน่วยงำน

ที่ส ำคัญ อยำ่งน้อย 1 กระบวนงำน และพัฒนำสมรรถนะเฉพำะงำนอยำ่งมีประสิทธภิำพ
2 วเิครำะห์ลักษณะงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ตค-ธค

และทักษะเฉพำะ
3 มอบหมำยงำนตำมต ำแหน่งวชิำชีพ ตค-ธค

และจดัท ำแบบประเมิน
4 ประเมินสมรรถนะ ควำมรู้และทักษะ มีค กย

ของบุคลำกร รำยบุคคล โดยหัวหน้ำงำน
5 จดัท ำแผนพัฒนำ/ส่งเสริมกำรพัฒนำ มีค กย

แก่บุคลำกรในหน่วยงำน

บุคลากรมีสมรรถนะเฉพาะงานตามเกณฑ์
1 ก ำหนดสมรรถนะเฉพำะงำนแต่ละงำนเพือ่ให้บุคลำกรมีสมรรถนะเฉพำะงำน มีค กย HRD
2 ประเมิน "สมรรถนะเฉพำะงำน" ได้ตำมเกณฑ์ มีค กย หน.ทุกหน่วยงำน

รำยบุคคล ตำมภำรกิจที่มอบหมำย
3 วเิครำะห์ส่วนขำด มีค กย
4 สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ศักยภำพของบุคลำกรในหน่วยงำน
5 ติดตำม นิเทศก ำกับกำรปฏิบัติงำน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
6 ประเมินสมรรถนะ ซ้ ำ ทุก 3 เดือน มีค มิย กย

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ HRD
1 จัดท ำข้อตกลงPersonal Agreement กับทุกคน เพือ่ให้บุคลำกรมีควำมพร้อมโดย ธค. เมย. หน.ทุกหน่วยงำน

2 ประเมินผลโดยหน.งำนทุกระดับ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทุกระดับ กพ-มีค สค-กย.
3 กรณีไม่ผ่ำนเกณฑ์ จดัท ำแผนพัฒนำตนเอง ตค เมย.
4 ติดตำม ประเมินผลตำมแผนพัฒนำตนเอง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140210052

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120210052 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120210053 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120210054 
 



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0055
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละเจำ้หน้ำที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90 ร้อยละของบุคลำกรกลุ่มเส่ียงได้รับกำรปรับเปล่ียนมีพฤติกรรมดีขึ้น ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีแ่ละปรบัพฤติกรรม กลุ่มงำนปฐมภูมิ

1 ประสำนกำรตรวจสุขภำพเจำ้หน้ำที่ เพือ่ให้เจำ้หน้ำที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ ตค-ธค นำงยพุิน
2 ตรวจและวเิครำะห์ผล และปรับเปล่ียนพฤติกรรม ธค
3 ท ำทะเบียนและแยกกลุ่มดี เส่ียง ป่วย อยำ่งเหมำะสม ธค
4 จดักิจกรรมกำรปรับพฤติกรรมในกลุ่ม ทุกเดือน ทุกเดือน

ต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ 3 อ 2 ส
5 ประเมินผลกำรปรับพฤติกรรม กย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140110055

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082140110055-56 



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0057
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละเจำ้หน้ำที่ได้รับบำดเจบ็และเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน ไม่เกินร้อยละ 5

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจากการท างาน กลุ่มงำน
1 ประสำนกำรรวบรวมข้อมูลผู้บำดเจบ็ เพือ่เฝ้ำระวงัผู้ป่วยที่ได้รับ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน กำรจดักำร
2 จดักิจกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอุบัติเหตุในกำรท ำงำน ธค มีค มิย กย
3 ส ำรวจควำมเส่ียงทำงส่ิงแวดล้อม ธค มีค มิย กย
4 จดัท ำแผนป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรท ำงำน ตค
5 ประสำน SRRT IC ในกำรเฝ้ำระวงัโรค ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ติดต่อในที่ท ำงำน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140110057

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0058
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร กลุ่มงำน
1 ส ำรวจข้อมูลควำมพึงพอใจและ เพือ่ตอบสนองควำมพึงพอใจ สค กำรจดักำร

ควำมผูกพัน ของบุคลำกรให้อยูใ่นระดับ
2 วเิครำะห์และจดัท ำแผนแก้ไขปัญหำ ที่ยอมรับได้ ทุกเดือน ทุกเดือน
3 ประเมินควำมพึงพอใจและ เพือ่สนับสนุนให้บุคลำกร สค

ควำมผูกพันซ้ ำ มีควำมผูกพันกับองค์กร
4 ทบทวนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตค กย

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140110058

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0060
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั อัตรำกำรคงอยูข่องบุคลำกร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 85

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส ารวจและสรา้งความผูกพัน งบจำกกองทุน กลุ่มงำน
1 ส ำรวจสำเหตุกำรยำ้ย/ลำออกของ เพือ่ธ ำรงรักษำบุคลำกรและ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน สวสัดิกำรรพ. กำรจดักำร

บุคลำกร สร้ำงควำมต่อเนื่องในระบบ
2 วเิครำะห์สำเหตุและทบทวนแนวทำง บริหำรทรัพยำกรบุคคลในองค์กร สค-กย

กำรจดัสวสัดิกำรให้เหมำะสม
3 จดักิจกรรมยกยอ่งบุคลำกร ผู้บริหำร ธค

และหน่วยงำนดีเด่น
4 จดักิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ธค

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140110060

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0061
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ประสิทธภิำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ไม่เกินระดับ 1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประสิทธภิาพการบรหิารการเงนิการคลัง งำนกำรเงิน
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 0-1 เพือ่เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ นำงเตือนใจ

1 รวบรวมข้อมูลเพือ่จดัท ำบันทึกบัญชี กำรเงินกำรคลังให้มีทิศทำง ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
2 บันทึกรำยงำนงบทดลองเสนอผู้บริหำรที่เหมำะสม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

รับทรำบ เดือนละ 1 คร้ัง
3 รำยงำนผลกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์กำรเงิน 7 ระดับ ธค มีค มิย กย

เสนอผู้บริหำรรับทรำบ รำยไตรมำส
4 ประชุมติดตำมกำรเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์กำรเงิน7 ระดับ ธค มีค มิย กย

และทบทวนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110061

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0062
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ประสิทธภิำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ไม่เกินระดับ 1 ร้อยละของกำรจดัหำ สนับสนุนพัสดุถูกต้อง ทันเวลำ เป็นไปตำมระเบียบ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 95

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บรหิารจัดการทรพัยากร กลุ่มงำน
1 ค่ำจำ้งลูกจำ้ง/รำยคำบ/ขรก. เพือ่จดัหำ สนับสนุนพัสดุ ทันเวลำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 84,611,405 สป./บ ำรุง 7050950.4 7050950.4 7050950 7050950.4 7050950 7050950 7050950 7050950.4 7050950.4 7050950.4 7050950 7050950 กำรจดักำร
2 ค่ำตอบแทนเจำ้หน้ำที่ตำมภำรกิจ อยำ่งมีประสิทธภิำพ ที่ก ำหนด ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 43,300,000 บ ำรุง/UC 3608333.3 3608333.3 3608333 3608333.3 3608333 3608333 3608333 3608333.3 3608333.3 3608333.3 3608333 3608333

3 ค่ำสำธำรณูปโภค ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ 95% ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 6,000,000 บ ำรุง 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000

4 ค่ำใช้สอย ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 14,500,000 UC 1208333.3 1208333.3 1208333 1208333.3 1208333 1208333 1208333 1208333.3 1208333.3 1208333.3 1208333 1208333

4.1ค่ำจำ้งเหมำตำมภำรกิจหน่วยงำน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2ค่ำซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ค่ำวสัดุ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 8,000,000 UC 666666.67 666666.67 666666.7 666666.67 666666.7 666666.7 666666.7 666666.67 666666.67 666666.67 666666.7 666666.7 งำนพัสดุ
5.1ค่ำวสัดุส ำนักงำน
5.2ค่ำวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
5.3ค่ำวสัดุผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย
5.4ค่ำวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว
5.5ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์
5.6ค่ำวสัดุไฟฟ้ำ
5.7ค่ำวสัดุอำหำร งบ 1,827,705 บำท
5.8ค่ำวสัดุยำนพำหนะ
5.9ค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่

6 จดัหำครุภัณฑ์และส่ิงปลูกสร้ำง 18,427,406 1535617.2 1535617.2 1535617 1535617.2 1535617 1535617 1535617 1535617.2 1535617.2 1535617.2 1535617 1535617 งำนพัสดุ
6.1ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้ำง เงินบ ำรุง 7,310,583     บ ำรุง
6.2งบลงทุน สปสช. 4,432,923.05 UC 2216461.5 2216462

6.3ครุภัณฑ์จำกงบประมำณ 2,183,000 1091500 1091500

6.4ครุภัณฑ์จำกเงินบริจำค 4,500,900
7 ปรับปรุงตึก 6 ชั้น 13 ล้ำน
8 งบฉุกเฉิน(รองรับเหตุฉุกเฉิน) 2,895,000

8.1สนับสนุนงบด ำเนินกำร 1,000,000
8.2สนับสนุนภำวะฉุกเฉิน 1,895,000

ไตรมาส 4ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
งบประมาณ
รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110062
227,993,981.00   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ)
ระบุ

แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 3



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0062
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ประสิทธภิำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ไม่เกินระดับ 1 ร้อยละของกำรจดัหำ สนับสนุนพัสดุถูกต้อง ทันเวลำ เป็นไปตำมระเบียบ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 95

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บรหิารจัดการทรพัยากร เพือ่จดัหำ สนับสนุนพัสดุ
9 ค่ำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 27,800,000 UC/ต่ำงด้ำว 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 2316666.67 กลุ่มงำนเภสัชกรรม

9.1ค่ำยำ 24,000,000
9.2ค่ำเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 3,800,000

10 ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กลุ่มงำนเทคนิค
10.1ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์ 10,300,000
10.2จำ้งตรวจชันสูตร บริษัทเอกชน (ค่ำใช้สอย ข้อ 4.1 ) 1,200,000

11 ค่ำวสัดุทันตกรรม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 1,037,036    UC 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 86419.67 กลุ่มงำนทันตกรรม

11.1ค่ำวสัดุทันตกรรม 850,000
11.2จำ้งเอกชนท ำฟันเทียม 187,036

12 ค่ำวสัดุกำรแพทย์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 4,000,000 UC 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 333333.33 งำนพัสดุ
12.1วสัดุกำรแพทย ์
12.2ก๊ำซทำงกำรแพทย์

13 ค่ำรักษำตำมจำ่ย ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 6,400,000 UC/ต่ำงด้ำว 533333.33 533333.33 533333.3 533333.33 533333.3 533333.3 533333.3 533333.33 533333.33 533333.33 533333.3 533333.3 กลุ่มงำนประกัน

13.1ตำมจำ่ยสิทธ ิUC 6,000,000
13.2ตำมจำ่ยสิทธต่ิำงด้ำว 400,000

14 สนับสนุนเครือข่ำยรพ.สต.(ไม่รวมยำ) ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 11,968,450.80 UC 2992113 2992113 2992112.7 2992113 กลุ่มงำนประกัน

15 ค่ำใช้จำ่ยอื่น 723,134        

ผู้รบัผิดชอบ
ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)งบประมาณ

รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110062
227,993,981.00   

ล าดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

โครงการ/กิจกรรมหลัก ระบุ
แหล่งงบ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0063
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ต้นทุนบริกำรOPD ไม่เกินเกณฑ์เฉล่ียกลุ่มบริกำรเดียวกัน ต้นทุนบริกำรIPD ไม่เกินเกณฑ์เฉล่ียกลุ่มบริกำรเดียวกัน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลดต้นทุนบรกิาร งำนกำรเงิน
1 รวบรวมข้อมูลและแยกค่ำใช้จำ่ยตำม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน เตือนใจ

ประเภทของต้นทุน
2 ประสำนงำนหน่วยงำนประกันฯ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

เพือ่ขอข้อมูลทำงเวชสถิติ
3 บันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีหน่วยบริกำร ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 ส่งข้อมูลและงบทดลองผ่ำน www.hfo.cfo.in.th ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 ประชุมติดตำม ควบคุม ก ำกับ เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลัง ธค มีค มิย กย
6 ทบทวนกำรใช้ทรัพยำกรในกำรส่ังกำรรักษำ ตค เมย
7 ทบทวนมำตรกำรประหยดัของโรงพยำบำล ตค เมย
8 รำยงำนผลกำรวเิครำะห์ต้นทุนบริกำร เสนอผู้บริหำร ตค มค เมย กค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110063

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0064
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละของผลกำรตรวจสอบภำยในจำกทีมระดับจงัหวดัได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วางระบบรองรบัการตรวจสอบภายใน ทีม IA
1 ประชุมคณะกรรมเพือ่วำงระบบ เพือ่ววำงระบบควบคุมภำยในได้อยำ่งเหมำะสม มค กค โสภำ กุลประยงค์

ควบคุมภำยใน
2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นทักท้วงของ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบงำน เพือ่ให้ปฏิบัติงำนถูกต้อง
3 ชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจกับหัวหน้ำงำน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4 รำยงำนตำมแบบประเมินตนเอง มค-มีค

ตำมแบบตรวจสอบภำยในและแบบประเมิน 5 มิติ
5 เตรียมรับกำรตรวจสอบภำยในจำก มีค เมย-พค

ทีมตรวจสอบภำยใน สสจ.ชลบุรี
6 ด ำเนินกำรแก้ไขในประเด็นที่มีกำรทักท้วง พค-มิย
7 จดัท ำรำยงำนกำรจดัวำงระบบควบคุมภำยใน มค-มีค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110064

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0065
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละของผลกำรตรวจสอบภำยในจำกทีมInternal Auditได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตรวจสอบภายใน ทีม IA
1 จดัต้ังทีม Internal audit เพือ่ลดข้อบกพร่องและ ตค โสภำ กุลประยงค์

2 ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบติดตำมภำยในสำมำรถแก้ไขปรับปรุงให้ ตค เมย
3 ด ำเนินกำรตำมแผน ได้คุณภำพ พย พค
4 สรุปผลกำรตรวจสอบติดตำม บันทึกเสนอ พย พค

กำรแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง
5 ติดตำมผลกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ธค มิย

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110065

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0066
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั  ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในระดับสูงมำก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรา้งความโปรง่ใสในการด าเนินงาน ทีมน ำ
1 ประชุมคณะกรรมกำรควบคุมภำยใน มค นำงสำวโสภำ ทิ
2 มอบหมำยภำรกิจตำมตัวชี้วดั/EB1-26 มค
3 ด ำเนินกำรประเมินผลและเก็บหลักฐำนเชิงประจกัษ์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

เสนอผู้บริหำร เผยแพร่web

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110066

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0067
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละของแผนงำนโครงกำร ที่สอดคล้องกับยทุธศำสตร์องค์กร ได้รับกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 100 ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย ได้รับกำรติดตำม/แก้ไข ร้อยละ 100

ร้อยละผลส ำเร็จบรรลุตำม Performance ขององค์กรด้วยยทุธศำสตร์ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ควบคุมก ากับแผนงานโครงการอย่างมีประสิทธภิาพ ทีมน ำ
1 มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบขับเคล่ือน เพือ่ติดตำมแผนงำน โครงกำร ตค-ธค นำยปัฐม์

แต่ละยทุธศำสตร์ ที่สอดคล้องกับยทุธศำสตร์
2 ผู้รับผิดชอบร่วมกันจดัท ำแผนงำน/โครงกำรองค์กรให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ตค-ธค

รองรับ และaction plan เพือ่ขออนุมัติใช้เงิน
3 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

โครงกำรและควำมส ำเร็จตัวชี้วดัในแต่ละยทุธศำสตร์

ติดตาม ก ากับ แก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย ทีมน ำ
1 ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จตัวชี้วดั เพือ่ติดตำมแก้ไขให้บรรลุ ธค มีค มิย กย นำยปัฐม์

ในแต่ละยทุธศำสตร์ เป้ำหมำยขององค์กร
2 รำยงำนอุบัติกำรณ์เมื่อพบตัวชี้วดั ตค มค เมย กค

ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ และทบทวนแก้ไข
โดยผู้รับผิดชอบยทุธศำสตร์/ตัวชี้วดั

3 ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไข และ พย กพ พค สค
ปรับปรุงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

สรา้งความส าเรจ็ยุทธศาสตรอ์งค์กร ทีมน ำ
1 มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบขับเคล่ือน เพือ่วดัควำมส ำเร็จของ ตค-ธค นำยปัฐม์

แต่ละยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์ที่น ำไปสู่
2 ผู้รับผิดชอบร่วมกันจดัท ำแผนงำน/ กำรบรรลุวสัิยทัศน์ของโรงพยำบำล ตค-ธค

โครงกำรรองรับ และaction plan
3 ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จตัวชี้วดั ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ในแต่ละเดือน
4 ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จตัวชี้วดั ธค มีค มิย กย

ในแต่ละยทุธศำสตร์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110067

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 1082120110067-69 



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0070
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละผลส ำเร็จบรรลุตำมเข็มมุ่ง ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เข็มมุง่บรรลุผลส าเรจ็ ทีมน ำ
1 ประชุมก ำหนดทิศทำงและเข็มมุ่ง เพือ่วดัควำมส ำเร็จของเข็มมุ่ง ธค นำยปัฐม์

ของโรงพยำบำล พร้อมผู้รับผิดชอบ ที่โรงพยำบำลก ำหนด
ตัวชี้วดั กำรรำยงำน ติดตำม

2 ชี้แจง และถ่ำยทอดสู่ผู้ปฏิบัติ ธค
3 ติดตำม ก ำกับตัวชี้วดัควำมส ำเร็จ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
4 กรณีตัวชี้วดัไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

จดัท ำแผนแก้ไข ปรับปรุง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110070

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0071
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ค่ำ CMI ไม่น้อยกวำ่ 0.68

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพ่ิมศักยภาพการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงำนกำรแพทย์

1 พัฒนำควำมรู้ในกำรบันทึกเวชระเบียนเพือ่ประเมินศักยภำพใน ธค เมย สค นำงสำววรำงคนำง

2 จดัท ำชุดควำมรู้ในกำรบันทึกเวชระเบียนกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน พย
และกำรลงบันทึกกำรวนิิจฉัยโรค

3 ทบทวนเวชระเบียนที่มีค่ำ CMI ต่ ำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
ผิดปกติและตัวอยำ่งเวชระเบียนที่มีค่ำ
CMI สมเหตุสมผล

4 น ำปัญหำเข้ำทบทวนในองค์กรแพทย์ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
พร้อมสะท้อนข้อมูลคืนสู่แพทย์

5 ประเมินผลและด ำเนินกำรแก้ไขซ้ ำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110071

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0072
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละของข้อมูลมีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์(ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลำ) ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คุณภาพข้อมูลผ่านเกณฑ์ ทีมน ำ
1 ติดตำมรำยงำนผลตำมตัวชี้วดั เพือ่วดัคุณภำพของข้อมูล ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นำยปัฐม์
2 ตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตำมเกณฑ์ ให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ทันเวลำ ครบถ้วน ถูกต้อง
3 ทวนสอบข้อมูลรำยงำนกับผู้รับผิดชอบ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

แต่ละตัวชี้วดั
4 ก ำหนดแหล่งข้อมูลที่เข้ำถึงและน ำ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ข้อมูลมำรำยงำนล่วงหน้ำก่อนที่
ผู้รับผิดชอบรำยงำน

5 เร่งรัดและติดตำมกำรรำยงำนกับ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
ผู้รับผิดชอบเป็นระยะ ต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110072

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0073
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 ร้อยละควำมสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 80

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาความสมบูรณข์องเวชระเบียน ทีมเวชระเบียน
1 ประชุมทีมเวชระเบียนและน ำผลสรุป เพือ่ให้เวชระเบียนมีคุณภำพ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน นำงสำววรำงคนำง

ชี้แจงเพือ่กำรปรับปรุงระบบ
2 ก ำหนดแนวทำงและกำรตรวจสอบ น่ำเชื่อถือ ตค

แบ่งหน้ำที่กำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์
3 ด ำเนินกำรตรวจสอบ และสะท้อน ตค มค เมย กค

กำรปรับปรุงแก้ไข
4 เทียบเคียงผลควำมสมบูรณ์กับโรงพยำบำล ตค มค เมย กค

ที่ดีกวำ่ เพือ่พัฒนำต่อเนื่อง
5 สรุปและสะท้อนผลแนวทำงกำรปรับปรุง ตค มค เมย กค

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110073

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0075
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละของหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส ำคัญขององค์กร ร้อยละ 100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เข้าถึงข้อมูลส าคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธภิาพ งำนเทคโนโลยี
1 ก ำหนดแหล่งข้อมูล และจดัท ำบัญชี เพือ่ให้หน่วยงำนในองค์กร ตค-ธค นำยศุภวชิญ์
2 ก ำหนดช่องทำงกำรเข้ำถึงและใช้งำน สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูล มค
3 สร้ำง/วำงระบบกำรเข้ำถึงและใช้งำน ได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ มค
4 ตรวจสอบระบบกำรเข้ำถึงเป็นระยะๆ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
5 ประเมินกำรเข้ำถึงของหน่วยงำน และ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน

ปรับปรุงแก้ไข

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110075

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



เป้ำประสงค์ จงัหวดัชลบุรีมีระบบบริหำรจดักำรที่ทันสมัยเอื้อต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ และมีธรรมำภิบำล ล ำดับที่แผนงำน 0076
ประเด็นยทุธศำสตร์องค์กำรสำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 4 กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธภิำพและประสิทธผิล ภำยใต้ธรรมำภิบำล งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน ( / ) ยทุธศำสตร์ (   ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำน Digital Transformation เพือ่ก้ำวสู่กำรเป็น Smart Hospital

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Smart Hospital 230,000 องค์กำร กลุ่มงำนประกัน

1 ส ำรวจทรัพยำกรและปัญหำกำรจดัระบบ ทันเวลำ กพ.-มีค. เภสัชกรรม
2 รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ก ำหนด กพ.-มีค.
3 จดัเตรียมควำมพร้อมของคนและอุปกรณ์เคร่ืองมือ 95% มีค. เมย.
4 ทดสอบระบบน ำร่องในบำงหน่วยงำน พค.-มิย.
5 ปรับปรุงระบบให้เสถียร
6 ขยำยผลสู่หน่วยงำนทั้งระบบ สค.
7 ประเมินผลควำมพึงพอใจ สค.

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล Governance Excellent

1082140110076

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0077
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละ 100 ของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะตำมแผนพัฒนำบุคลำกร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองกำรใช้ เพือ่ให้บุคลำกรมี ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 20,000 บ ำรุง IT

คอมพิวเตอร์ส ำหรับโปรแกรม ควำมพร้อมโดยได้รับ
ส ำเร็จรูปในกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำศักยภำพทุกระดับ

2 สอนให้ควำมรู้ขณะปฏิบัติงำน / ธค. มิย. 10000 HRD
อบรมปฐมนิเทศเจำ้หน้ำที่ใหม่

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลิกภำพ มีค. เมย. 200,000     HRD
ในกำรบริกำรให้มีประสิทธภิำพ รพ.พำนทอง ปี 2562

4 พัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจดักำร เมย-พค. 30000 ENV
ระบบวศิวกรรมควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล  

5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรป้องกันอัคคีภัยและ กค-สค. 80,000 ENV
ซ้อมแผนเคล่ือนยำ้ยผู้ป่วยและทรัพยสิ์นประจ ำปี 2562

6 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฝึกซ้อมโต้ตอบ เมย. 10,000 ER
และพร้อมรองรับอุบัติเหตุหมู่ ในเขตอ ำเภอพำนทอง

7 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฝึกซ้อมโต้ตอบ มิย. 45,000 ปฐมภูมิ/ER
และพร้อมรองรับอุบัติภัยจำกสำรเคมีร่ัวไหล ในเขตอ ำเภอพำนทอง

8 อบรมเพือ่ให้ควำมรู้ เร่ืองกำรป้องกัน มีค. เมย. 10000 ทีมน ำ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

9 ประชุมวชิำกำรเชิงปฏิบัติกำรกำรน ำเสนอ มีค. กค. 74600 ศูนยคุ์ณภำพ
ผลพัฒนำงำนวจิยัR2R/CQI/นวตักรรม

10 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ พค-มิย. กค-กย. 48,950 กลุ่มกำรฯ
ผู้น ำทำงกำรพยำบำลในกำรนิเทศทำงกำรพยำบำล

11 อบรมฟืน้ฟูควำมรู้และทักษะกำรช่วย มีค. เมย. 79915 กลุ่มกำรฯ
ฟืน้คืนชีพของบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข  

12 อบรมฟืน้ฟูควำมรู้ด้ำนกระบวน พค. 28420 กลุ่มกำรฯ
กำรพยำบำลและบันทึกทำงกำรพยำบำล 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ
รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140220077
3,330,000      

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ)
ระบุ

แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1



เป้ำประสงค์ บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมคงอยูอ่ยำ่งภำคภูมิใจและเป็นต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี ล ำดับที่แผนงำน 0077
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 4 กำรบริหำรจดักำร เพือ่สนับสนุนระบบ บริกำรสุขภำพที่มี ประสิทธภิำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 3 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีชีวติ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละ 100 ของบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะตำมแผนพัฒนำบุคลำกร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ
รวม (บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) บุคลำกรเป็นเลิศ People Excellent

1082140220077
3,330,000      

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ)
ระบุ

แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1

13 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฟืน้ฟูควำมรู้และ มิย. 9700 กลุ่มกำรฯ
ทักษะกำรให้บริกำรให้มีประสิทธภิำพและคุณภำพ

14 อบรมฟืน้ฟูควำมรู้และทักษะ กค-สค. 12400 IC
กำรป้องกันกำรติดเชื้อในสถำนพยำบำล   

15 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน มิย. 8600 ทีมยำ
กำรบริหำรยำเพือ่ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย   

16 กำรประกันคุณภำพกำรตรวจวเิครำะห์ กค-สค. 10000 เทคนิคกำรแพทย์

ทำงห้องปฏิบัติกำรของหน่วยงำน
ในโรงพยำบำลและเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 

17 โครงกำรพัฒนำจติวญิญำณเพือ่กำรท ำงำน พค-มิย. กค. 25000 HRD
อยำ่งมีควำมสุข (2 รุ่นๆละ 1 วนั)

18 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้(KM)/ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 200000 PCT
กำรอบรมทำง E-Learning  ประจ ำปี 2562

19 สนับสนุนบุคลำกร ศึกษำอบรมภำยนอก ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 2452415 HRD
ในเร่ืองที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
Service Plan ขององค์กร



เป้ำประสงค์ มีกำรจดักำรโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธผิลและประสิทธภิำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน ล ำดับที่แผนงำน 0078
ประเด็นยทุธศำสตร์สำธำรณสุขจงัหวดัชลบุรีที่ 2 กำรจดักำรภัย สุขภำพ รหัสงบประมำณ
ประเด็นยทุธศำสตร์โรงพยำบำลพำนทองที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม ในกำรดูแลสุขภำพ งบประมำณรวม บำท

ประเภทแผนงำน (   ) ยทุธศำสตร์ ( / ) ปกติ (   ) ปัญหำพืน้ที่

ตัวชี้วดั ร้อยละ 100 ผ่ำนเกณฑ์โรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพือ่ให้โรงพยำบำลปลอดภัย 22,500 บ ำรุง 22500 กลุ่มงำนเภสัช
1 ส ำรวจสถำนประกอบกำร จำกสำรปนเปือ้น
2 จดัท ำแผนกำรตรวจประเมิน
3 จดัหำวสัดุ ชุดตรวจตำมเกณฑ์กำรตรวจ
4 ด ำเนินกำรตำมแผน
5 ตรวจประเมินซ้ ำในกรณีที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์

และปรับปรุงแก้ไข
6 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลพานทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยทุธศำสตร์ชำติ(ด้ำนสำธำรณสุข) ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellent

1082140220078
22,500          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
/จ านวน

ระยะเวลา (ระบุ เดือนทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม (บาท)

ระบุ
แหล่งงบ

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1.ค่าน ้ายา/ชุด/อุปกรณ์สนับสนุนการตรวจสารปนเป้ือน    รวมเป็นเงิน………22,500…..บาท 
 


