
~ 1 ~ 
 

 

 

             เงนิบ ารุงปี 2563  

1 OP ประมาณการ OP Visit  
ประมาณการรายได้ต่อ 

1 visit 
ประมาณการรายได้รวม 

41010 รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC   0 111,684,628.91  

41020 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด   0 0.00  
41030 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.   0 3,468,943.67  

41040 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง   0 16,659,018.81  

41050 รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม   0 4,140,400.45  
41060 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว   0 18,961.43  

41070 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ   0 5,815,764.41  
41111 รวมรายได้ค่ารักษา OP 0.00  0 141,787,717.68  

2 IP SumAdjRw ประมาณการรายได้ Charge Per Rw 

42010 รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC   0 68,706,640.86  
42020 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด   0 45,913.35  

42030 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.   0 1,527,152.13  

42040 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง   0 6,607,124.75  
42050 รายได้ประกันสังคม   0 2,233,532.19  

42060 รายได้แรงงานต่างด้าว   0 9,311.09  
42070 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ   0 3,590,773.77  

42222 รวมรายได้ IP 0.00  0 82,720,448.13  
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สถานะเงินบ ารุงปี 2563  (ต่อ) 
3 Other   

 
 ประมาณการรายได้รวม 

43010 รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC   
 

8,958,751.43  
43020 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง   

 
462,703.50  

43030 รายได้ประกันสังคม   
 

307,136.81  

43040 รายได้แรงงานต่างด้าว   
 

21,000.00  
43050 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ   

 
11,478,311.19  

43060 รายได้จาก  EMS   
 

636,660.00  

43333 รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ 
  

21,864,562.93  
4 ส่วนต่างค่ารักษาฯ  

  
  

44010 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูง(ต่่า) กว่า UC     -75,441,638.59  
44020 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูง(ต่่า) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง     -2,319,770.04  

44030 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูง(ต่่า) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.     -337,320.87  

44040 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูง(ต่่า) กว่า ประกันสังคม     -709,755.04  
44050 ส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูง(ต่่า) กว่า แรงงงานต่างด้าว     -25,438.50  

44444 รวมส่วนต่างฯ     -78,833,923.04  
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สถานะเงินบ ารุงปี 2563 (ต่อ) 
5 รายได้สุทธิ 

  
 ประมาณการรายได้รวม 

45010 รายได้ UC-สุทธ ิ     113,908,382.61  
45020 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด-สุทธิ     45,913.35  

45030 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.     4,658,774.93  

45040 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ     21,409,077.02  
45050 รายได้ประกันสังคม-สุทธิ     5,971,314.40  

45060 รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ     23,834.01  

45070 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 
  

20,884,849.37  
45080 รายได้จาก  EMS   

 
636,660.00  

45090 รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ   
 

167,538,805.70  
45100 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร   

 
85,794,021.78  

45110 รายได้อ่ืน   
 

15,987,804.74  

45555 รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)   
 

269,320,632.21  
6 รายได้งบลงทุน   

 
  

46010 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน   
 

0.00  

46020 รายได้กองทุน UC-งบลงทุน   
 

20,830,332.87  
46030 รายได้งบลงทุนอ่ืน   

 
0.00  

SSSS4 รวมรายได้ 
  

290,150,965.08  
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                รหัสหน่วยงาน    CHN 
เป้าประสงค์ที่  7. เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี       
โครงการที่  1 จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการบริการที่ได้คุณภาพและครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐาน       
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การบริการมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี        
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไป        

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 
เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 เครื่อง printer ส่าหรับพิมพ์ใบนัดชนิด Dotmatrix แบบแคร่สั้น จ่านวน 1 เครื่อง  8,000   มค.-มีค.64 
2 เก้าอ้ีส่านักงาน LEECO จ่านวน 4  ตัว ตัวละ  5,500 บาท 22,000     ตค.-ธค.63   
          
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สามหม่ืนบาทถ้วน) 30.000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                รหัสหน่วยงาน CKD 
เป้าประสงค์ที่ 8  มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ       
โครงการที่  1  จัดซื้อเครื่องส ารองกระแสไฟส าหรับ Computer 3 เครื่อง       
วัตถุประสงค์  1  เพื่อป้องกันระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยล้มเหลว       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย อุบัติการณ์ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในคอมพิวเตอร์ล้มเหลว       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 
เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเครื่องส ารองกระแสไฟส าหรับ Computer 3 เครื่อง เครื่องละ  2500 บาท  7,500   มค-มีค.64 
          
          
          
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 7,500     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  รหัสหน่วยงาน  PCU  
เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 
โครงการที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์และซ่อมบ ารุงอาคาร เพื่อสนับสนุนการบริการที่ได้คุณภาพและครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐาน     
วัตถุประสงค์  1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์           
           2. เพื่อซ่อมบ ารุงอาคารส านักงานมีความสะอาดสวยงาม           
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไป    

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
             งบประมาณ 

  ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดซื้อตู้เย็นเก็บวัคซีน แบบ 2 ประตู  ขนาด 6.2 คิว  จ่านวน 1 เครื่อง (ทดแทนเครื่องเดิมท่ีช่ารุด ) 6,000    มค.-มีค.64 
          
2 จัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงาน มีพนักพิง ปรับระดับได้ ( ทดแทนตัวเดิมที่ช่ารุด ) จ่านวน 4 ตัวๆ ละ  5,000 บาท 22,000   ตค- ธค.63  
          
3 จัดจ้างทาสีภายนอกอาคารส่านักงาน  25,000    มค.-มีค.64  
          
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 53,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  รหัสหน่วยงาน  DEN 
เป้าประสงค์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 
โครงการที่ 1  โครงการส่งเสรมความร่วมมือบริการด้านทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กเล็ก 
ตัวช้ีวัด  1 .อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 85  2.อุบัติการณ์เกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม  3.อุบัติการณ์ความล้มเหลวในการรักษาทางทันตกรรม 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 สร้างความร่วมมือในการมารับบริการทันตกรรมในผู้ปุวยเด็กเล็ก 5,000   ตค-ธค.63  
  จัดหาของรางวัลส่าหรับเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการรับบริการทันตกรรม       
          
          
          
          
          
          
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน   รหัสหน่วยงาน EMR 
เป้าประสงค์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในด้านการดูแลผู้ป่วย 4 สาขาหลัก 

 
    

โครงการที่   1   โครงการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน       
วัตถุประสงค์    1  ระบบริการและการส่งต่อข้อมูลในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความสมบูรณ์ครบถ้วยถูกต้อง  
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1  อุบัติการณ์เอกสารและข้อมูลการส่งผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการอ่ืนๆไม่ครบถ้วน   

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 
เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

 1 เครื่องพิมพ์เอกสาร  จ่านวน 2เครื่อง  8,000   มค.-มีค.64 
 2 เก้าอ้ีล้อเลื่อน 2 ตัว  11,000   ตค.-ธค.63 
          
          
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 19,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ               รหัสหน่วยงาน ENV 
เป้าประสงค์ที่  3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals  
                8. มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการที่ 1  การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล               
วัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และระบบสนับสนุนบริการในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ≥ 85 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
 

                          
งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 ตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม (ฝุุน, ความร้อน, เสียง, แบคทีเรีย/เชื้อรา)         
  - ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุุนในบรรยากาศ (OPD 2, ER 1, W1 1) = 4 จุด ๆ ละ 2,100 บาท         2,800    เมย. - มิย.64 
  - ตรวจวัดความร้อน (โภชนฯ 1, จ่ายกลางฯ 1, OPD 1, NCD 1, W1 1) = 5 จุด ๆ ละ 200 บาท         1,000    มีค. - เมย.64 

  - ตรวจวัดระดับเสียง (โรงก่าเนิดไฟฟูา 1 จุด) = 200 บาท           200      
  - ตรวจวัดปริมาณแบคทีเรีย/ราในอากาศ (OR 2, LR 2, Lab 2) = 6 จุด ๆ ละ 1,000 บาท         6,000      

  - ค่าเบี้ยเลี้ยงทีม สคร.10 = 4*240*3 = 2,880 บาท และค่าน้่ามันเชื้อเพลิง = 3,000 บาท         5,880      
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   (หนึ่งหม่ืนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   15,880     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ 
  

รหัสหน่วยงาน  ENV 
เป้าประสงค์ที่ 14 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร  
โครงการที่  1 การอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

    วัตถุประสงค์  1 เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการเตรียมรับปัญหาอัคคีภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม  
  ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  ร้อยละของตัวชี้วัดระดับองค์กรบรรลุเป้าหมาย  

    
ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 

 

                          
งบประมาณ   ระยะเวลา 

    เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 อบรมบุคลากรโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการปูองกันและระงับอัคคีภัย        มีค. - เมย.64 

  จ่านวน 205 คน จ่านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน         

  1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม 205 คน ๆ ละ 2 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน   10,250     

  2) ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท จ่านวน 10 ชม. X 2 คน เป็นเงิน   12,000     

  3) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 205 คน ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน   12,300     

2 ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจ่าปี 2564         

  1) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดระหว่างอบรม/การประชุม/ซ้อมแผนฯ/สังเกตการณ/์ศึกษาดูงานฯ  /เช่าอุปกรณ์   10,000   มีค. - เมย.64 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   44,550     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 

  กลยุทธ์ที่  1              พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  รหัสหน่วยงาน  IPD 1 
  เป้าประสงค์ 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 

   โครงการที่    1  จัดซื้อวัสดุการแพทย์         
 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety  Goals              
  ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1. อัตราการเกิดแผลกดทับเกรด 2-4    ≤  0.5 : 1,000 วันนอน                             2. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ ≥ 85% 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 

 

                          
งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดซื้อท่ีนอนชะลอการเกิดแผลกดทับ รุ่น MC-04 จ่านวน 4 ตัวๆละ 13,500 บาท 

 
54,000   ต.ค.63-ธ.ค.63 

2 จัดซื้อ  Over Bed จ่านวน 5 ตัว ตัวละ 5000 บาท 
 

25,000   ต.ค.63-ธ.ค.63 
    

 
      

            
            

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน )    79,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  รหัสหน่วยงาน  IPD2 
เป้าประสงค์ที่  3     พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Golds  
โครงการที่  1  ปรับปรุงซ่อมแซมและจัดสิ่งแวดล้อมระเบียงด้านหลังห้องพักผู้รับบริการสามัญ                     
วัตถุประสงค์   1   เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกในผู้ป่วยและญาติห้องสามัญ             
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ≥ 85%  2. จ านวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการผู้ป่วยใน ≤ 3ราย/
เดือน   

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จ้างเหมาจัดท่าบันไดทางลงด้านหลังระเบียงตึกเพ่ือเป็นลานซักล้าง / ตากผ้า 10,000   ต.ค.63-เมย64 
      - ทุบสกัดผนังปูน  ขนาดกว้าง 1.20 เมตร        
      - จัดท่าบันไดลง 5 ขั้นพร้อมที่จับราวบันได       
        รวมค่าจ้างเหมาค่าแรงและวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท       
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ) 10,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                รหัสหน่วยงาน  IPD3 
เป้าประสงค์ที่ 7  เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี        
โครงการที่  1  สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความคล่องตัว       
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวก คล่องตัว ในการปฏิบัติงาน       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย อุบัติการณ์การเจ็บป่วยจากการท างานเป็น 0       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดซื้อ เก้าอ้ีมีพนักแบบล้อเลื่อน จ่านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท  7,800   ต.ค.-ธค.63 
2 จัดซื้อตู้ 15 ลิ้นชัก จ่านวน 1 หลัง 7,200     
          
          
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) 15,000     
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แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 

กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  รหัสหน่วยงาน  ICU 
เป้าประสงค์ที่ 2.  พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในด้านการดูแลผู้ป่วยสาขากุมารเวชกรรม   
               3  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals  

โครงการที่  1  จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ทางการแพทย์ที่ใช้การดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน              

วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในการพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยวิกฤตเด็ก  

ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   1. อัตราการ CPR ในหอผู้ป่วยลดลง  2. อุบัติการณ์ตายไม่คาดคิด 0 ราย  

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 

 

  งบประมาณ ระยะเวลา 

เงินบ ารุง 
งบ

อ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 จัดหาเครื่องมือ /จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังนี้ 

 
      

  1. ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่   จ่านวน  2  ชุด   ราคาชุดละ 4,200  บาท 

 
          8,400    ต.ค.63- ก.ย.64 

  2. เครื่องดูดเสมหะชนิดติดผนัง      จ่านวน 2 ชุด  ราคาชุดละ  12,500   บาท  
 

        25,000      

  3.ชุดช่วยหายใจมือบีบส่าหรับเด็ก Ambu Bag Silicone Child จ่านวน  2  ชุด    ราคา ชุดละ 3,500 บาท 
 

         7,000      

  4.หน้ากากเครื่องช่วยหายใจ (ORO-NASAL MASKS BY PHILIPS)  จ่านวน 6 ชุด  
 

        21,000      

  S=2ชุด,M=2ชุด,L=2ชุด  ราคาชุดละ  3,500   บาท  
 

      

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( หกหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )          61,400      
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
    กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ           รหัสหน่วยงาน MAN 1,4 
   เป้าประสงค์ที่ 7. เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี  

    โครงการที ่ 1 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และระบบสนับสนุนการบริการในโรงพยาบาล           
    วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน             
    ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย     อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลเท่ากับ 0 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 โทรศัพท์มือถือ จ่านวน 6 เครื่องๆละ 3,000 บาท 18,000   ต.ค 63-ธ.ค. 63 
2 ถังบีบม็อบ จ่านวน 2 ถังๆละ จ่านวน 2  16,000   ต.ค 63-ธ.ค. 63 
3 เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้  จ่านวน  1  เครื่อง   19,500   ต.ค 63-ธ.ค. 63 
4 เลื่อยโซ่ไฟฟูา  จ่านวน  1  เครื่อง   9,500   ต.ค 63-ธ.ค. 63 
5 งบจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ช่ารุดไม่สามารถซ่อมได้  200,000   ต.ค 63-ธ.ค. 63 
          

          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน)  263,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ  รหัสหน่วยงาน MAN 1,4 

เป้าประสงค์  15  เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความผูกพันกับองค์กร 
     โครงการที ่ 1 เพิ่มค่าแรงเพื่อสร้างเสริมแรงจูงในใจการท างานของพนักงานท าความสะอาด 

    วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลขุขันธ์  
    ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   ร้อยละความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า ร้อยละ 70 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 

งบประมาณ 
  ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 เพ่ิมค่าแรงแม่บ้าน  จ่านวน  10  คนๆละ 10 บาท 10x10x30x12 เป็นเงิน 36,000 บาท 36,000   ต.ค. 63-ก.ย. 64 
          
          
          
          
          
          

          

  รวมเป็นเงิน (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 36,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                รหัสหน่วยงาน  MAN3B 
เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 

          11 เพื่อบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด       
โครงการที่ 1 พัฒนาอาคารและสถานที่ให้น่าอยู่และมีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น       
วัตถุประสงค์  เพื่อให้บริการกับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเท่ากับ  0       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 ติดตั้งสว่างบริเวณทางเดินหลังอาคารผู้ปุวยในชายกับอาคารผู้ปุวยใน 5 20,000   ตค-ธค 63 
2 เปลี่ยนถังเก็บน้่าและปรับปรุงพ้ืนถังเก็บน้่างานสวนหลังอาคารแพทย์แผนไทย 80,000   ตค-ธค 63 
3 เปลี่ยนมาตรวัดน้่าระบบประปาท้ังหมดและเพ่ิมในอาคารที่ยังไม่มีมาตรวัด 80,000   ตค-ธค 63 
4 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดจ่านวน 4 ตัว พร้อมเครื่องบันทึก 23,000   ตค-ธค 63 
        

           
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สองแสนสามพันบาทถ้วน) 203,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ รหัสหน่วยงาน  MSO 
เป้าประสงค์ที่ 15. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความผูกพันกับองค์กร       
โครงการที่  1 จัดซื้อเครื่องอุ่นอาหารส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานนอกเวลา   
วัตถุประสงค์ 1 สร้างแรงจูงใจและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานนอกเวลาส าหรับบุคลากร        
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย    ร้อยละความผูกพันต่อองค์กร มากกว่า ร้อยละ 70        

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
    ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดซื้อเครื่องอุ่นอาหาร จ่านวน 1 เครื่อง  5,000    ตค.-ธค.63 
          
          
          
          

          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันบาท) 5,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
 กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน     รหัสหน่วยงาน    NUR 
เป้าประสงค์   8. มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   

             9. เพื่อให้ระบบตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
โครงการที่  1  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ QA          
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดุแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals                    
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย ผ่านการรับรองการตรวจประเมิน Re-acreditation QA จากกองการพยาบาล         

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 

 

                          
งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
3 1. รับการประเมิน QA ภายนอกจากกองการพยาบาล        กพ-พค.64 
   - ค่าวิทยากร 3 Man day ( 4,200 x 3 คน x 3 วัน) =37,800 บาท   37,800     
   - ค่าท่ีพัก 1000บาทx3คนx3คืน=9,000บาท   9,000     
   - ค่าพาหนะ 3000 x 3 คน x 2 เที่ยว=18,000บาท   18,000     
   - ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการบริหารคุณภาพ25บาทX40 X2มื้อ x 3 วัน =6,000 บาท   6,000     
   - ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะกรรมการบริหารคุณภาพ80บาทX40คนX3วัน =9,600 บาท   9600     
   - ค่าปูายและวัสดุใช้สอย   4,000     

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( แปดหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน    )   84,400     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  รหัสหน่วยงาน    NUR 
  เป้าประสงค์  15. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความผูกพันกับองค์กร 

     โครงการที่ 1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันพยาบาลและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ                     
  วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้องค์การพยาบาลมีความเข้มแข็งและเกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย                  
  ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่มีความผูกพันธ์ในองค์กร > ร้อยละ70          

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 

 

                                
งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดอบรมเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าด้านวิชาชีพพยาบาล         
   -ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 130 x 100 คน x 1 วัน = 13,000 บาท   13,000   ต.ค.-63 
   (วันพยาบาลและทันตสาธารณสุขแห่งชาติ)         
  กิจกรรมท่าบุญตักบาตรวันที่ 21 ตุลาคม  2563         
  ถวายภัตราหารเช้าและเครื่องอัฐบริขารส่าหรับภิกษุสงฆ์         
            
            
            
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(หนึ่งหม่ืนสามพันบาท)   13,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
  กลยุทธ์ที่       3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                รหัสหน่วยงาน NUT 
  เป้าประสงค์ที่  3  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals  
                     7  เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี  
  โครงการที่     1  เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องดูดควันกลิ่นอาหารความร้อนควันHOODให้ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐาน                  
  วัตถุประสงค์  1  เพื่อพัฒนาระบบงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและป้องกันภาวะการเจ็บป่วยด้านอาชีวอนามัยของ  จนท.                  
 ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้อุปกรณ์เครื่องมืองานครัวเท่ากับ O        

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ งานบ้านงานครัวทดแทนอันเดิมท่ีช่ารุด           25,000    มค.-เมย.64  
2 อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ 3 หลุม         35,000      

 
เครื่องวัดความเค็มในอาหารจ่านวน 2 เครื่อง 3,200 

  4 หม้อหุงข้าวแก๊ส จ่านวน  1 ใบ  7,000     

          
          
          

   รวมเป็นเงิน  ( เจ็ดหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน ) 70,200     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
    กลยุทธ์ที่     3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                รหัสหน่วยงาน  OBS 
    เป้าประสงค์ ที่   7  เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี   

    โครงการที ่    1    การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และระบบสนับสนุนบริการในโรงพยาบาล    
    วัตถุประสงค์  1  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน               
    ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย    ผู้รับบริการพึงพอใจ >85%       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง ( ใช้นั่งในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ) จ่านวน 2 ตัว  10,000   ตค.-ธค.64  
          
          
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งบาทถ้วน) 10,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน  OPD 
เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals       
โครงการที่ 1  ปรับปรุงและจัดพื้นที่ส าหรับผู้ป่วยท่ีเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ         
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้รับบริการคลินิก ARI และ IC ได้รับความสะดวกสบายและพึงพอใจในบริการ       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1.ผู้รับบริการพึงพอใจในงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ≥  85%     

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 
เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1  ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณหลังอาคารผู้ปุวยนอก โดย ติดตั้งระแนงปูองกันแสงแดด 52,500   ต.ค.63- ธ.ค.63 
   ขนาด ความยาว 14 เมตร x  สูง 3 เมตร  = 42 ตารางเมตร x ตารางเมตรละ 1,250 บาท           
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 52,500     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  รหัสหน่วยงาน  OPR 
เป้าประสงค์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในด้านการดูแลผู้ป่วย 4 สาขาหลัก  
โครงการที่  1  เพิ่มศักยภาพบริการด้านการผ่าตัด           
วัตถุประสงค์    1 เพื่อให้ผู้ป่วยด้านศัลยกรรมได้รับบริการใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่าย       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ > ร้อยละ 80    2)  ผู้ป่วยด้านศัลยกรรมเข้าถึงการรักษาและการผ่าตัด มากกว่าร้อยละ 60  

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                            

งบประมาณ   ระยะเวลา 
เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

 1 ค่าตอบแทนศัลยแพทย์ในการบริการผ่าตัดผู้ปุวยผ่าตัด 150,000   ตค.63-กย64  
          
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  150,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รหัสหน่วยงาน PHA 
เป้าประสงค์ 1. พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดระดับ 3 และการบ าบัดทดแทนไต  ตาม Service plan   

  2. พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์เฉพาะทางในด้านการดูแลผู้ป่วย 4 สาขาหลัก       

  3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals       

  4. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย HIV/STI ให้มีคุณภาพมาตรฐาน       
โครงการที่  1 พัฒนาระบบบริการด้านยาและเวชภัณฑ์                   
วัตถุประสงค์         1 เพื่อจัดระบบบริการและระบบสนับสนุนการบริการให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ          
 ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   Pre-dispensing error ลดลง       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

 
จัดระบบสนับสนุนการบริการด้านยาเพื่อความปลอดภัย     

 1 จัดหาตะกร้าจัดยาขนาดใหญ่ส่าหรับผู้ปุวยกลับบ้าน ห้องยาผู้ปุวยใน จ่านวน 20ชิ้นx50บาท 1,000   ตค –ธค 63  
2 จัดจ้างท่าตู้เก็บยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ (คลังยา) 15,000     
3 จัดจ้างท่าตู้เก็บยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ (ห้องจ่ายยาผู้ปุวยนอก) 5,000     
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  21,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                รหัสหน่วยงาน PHA 
เป้าประสงค์ 7. เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี        
  8 . มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ       
โครงการที่  1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาเพื่อความปลอดภัย       
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านยาแก่ผู้รับบริการ        
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1.ลด Medication error         

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดหาเครื่อง computer ส่าหรับประมวลผลแบบที่ 1  ห้องยาผู้ปุวยใน 22,000บาท 22,000   มค.-มิย 64 
  จัดหาเครื่องส่ารองไฟ  2,500     
          
          
          
          

          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สองหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาท) 24,500     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ              รหัสหน่วยงาน  PLA 
เป้าประสงค์  7 เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี 
                 8  มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการที่ 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานให้สะดวกรวดเร็วและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. จ านวนระบบงานที่พัฒนาเป็นระบบ online 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                              

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง       
   - จัดซื้อ Cisco SG350-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch จ่านวน 1 เครื่อง                   20,000      
2 พัฒนาระบบบริการโดยใช้โปรแกรม HOSxP       
  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและเปิดใช้ Module Back Office (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)       
    - หน่วยจ่ายกลาง (CSSD)   - งานซักฟอก (Laundry)   2500   
    - งานสารรรณ (E-Document)   2500   
    - งานบริหารโครงการ (Project)   2500   
    - งานบริหารพัสดุ (Inventory)   2500   
    - งานบุคลากร (Human Resources HR)   2500   

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000    12,500    

 



~ 28 ~ 
 

 

 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  รหัสหน่วยงาน  กายภาพบ าบัด 
เป้าประสงค์  7 เพ่ือให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี 

 โครงการที่ 1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางกายภาพบ าบัด         
วัตถุประสงค์ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals          
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85     
                               2.อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะให้บริการเป็น 0       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติทดแทนเครื่องเดิมท่ีช่ารุด  5,000   ตค.-ธค.63  
          
2 จัดซื้อจักรยานปั่นมือและเท้าส่าหรับผู้ปุวยโรคระบบประสาท 30,000   มค.-เมย.64  
          
          
          
          
          
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 35,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน   รหัสหน่วยงาน  QMC 
เป้าประสงค์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals        
โครงการที่   1  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals       
วัตถุประสงค์   1. เพื่อให้โรงพยาบาลเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง /ได้รับการติดตามประเมินผลและ ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1. โรงพยาบาลได้รับการติดตามเยี่ยมเฝ้าระวังการพัฒนาจาก สรพ. ก่อนการ Reaccreditation ครั้งที่ 3 อย่างน้อย  1 ครั้ง    

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 
เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 โครงการเยี่ยมประเมินติดตามเพื่อฝ้าระวัง (surveillance) การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล       พย-ธค.63 
  จากสถาบันรับรองคุณภาพ (องค์การมหาชน)       
  1.1 ค่าตอบแทนผู้เยี่ยมส่ารวจ (Man day) จ่านวน 2 คน คนละ 18000บาท 36,000     
  1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส่าหรับผู้เข้าร่วมรับการประเมินจ่านวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท X60 คน   3,000     
  1.3 ค่าอาหารกลางวันส่าหรับผู้เข้าร่วมรับการประเมินจ่านวน 1 มื้อ มื้อละ 50  บาท X60 คน   3,000     
2  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร  20,000      
   อย่างยั่งยืน       
          
          
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 62,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)  โรงพยาบาลขุขันธ์   ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  รหัสหน่วยงาน  SUP 
เป้าประสงค์ที่    3 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals        
โครงการที่1.พัฒนาศักยภาพการท าให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือทางการแพทย์               
วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตามPatient Safety Goals          
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย   อุบัติการณ์การติดเชื้อจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สะอาดปราศจากเชื้อคิดเป็น 0 ราย             

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 
เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 จัดซื้อตู้สแตนเลสเก็บsetsterile ขนาด 50x 140x 200 cmจ่านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ31,000 บ        
  .และขนาด 50x 150x 200 cmจ่านวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ32,000บ. เป็นเงิน 158,000 บ. 158,000   ต.ค-ธ.ค 63 
          
2 จัดซื้ออ่างล้างเครื่องมือสแตนเลสเครื่องมือสแตนเลส 1 ช่อง 10,000   ต.ค-ธ.ค 63 
          
3 จัดซื้อเค้าเตอร์สแตนเลส ขนาด 70x200x80 cm 23,000   ต.ค-ธ.ค 63 
4 จัดซื้อเครื่องกรองน้่า ROขนาด 1500Gส่าหรับเครื่องฆ่าเชื้อนึ่งไอน้่า 1  เครื่อง 278,760   มค.64-กย.64 
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(สี่แสนหกหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 469,760     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ   รหัสหน่วยงาน  SUP 
เป้าประสงค์ที่ 7  เพื่อให้การบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี        
โครงการที่  1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับโปรแกรมการเบิกจ่ายผ้าในงานซักฟอก       
วัตถุประสงค์  1  เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายผ้า       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย ความพึงพอใจในระบบการให้บริการของผู้รับบริการ ≥ 85 %        

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 
เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 ซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 17,000   มค-มิย.64 
  เครื่องส่ารองไฟ 1 ตัว 2,500     
  โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 1,700     
          
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 21,200     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ รหัสหน่วยงาน SUP 
เป้าประสงค์ที่ 15. เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความผูกพันกับองค์กร     
โครงการที่ 1  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้มีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน       
วัตถุประสงค์   1 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของบุคลากร        
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย 1  บุคลากรได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน     0 ราย                              

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
    ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 จัดซื้อท่ีครอบหู 3 อัน ราคาอันละ 1,250 บาท 3,750   ต.ค-ธ.ค 63 
          
2 จัดซื้อFace shield 3 อัน ราคาอันละ 650 บาท 1,950   ต.ค-ธ.ค 63 
          
3 จัดซื้อถุงมือหนังยาว 16 นิ้วปูองกันความร้อน 2 คู่ 1,160   ต.ค-ธ.ค 63 

          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 6,860     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
    กลยุทธ์ที่      3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ              รหัสหน่วยงาน  TTM 
    เป้าประสงค์  3  พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 

     โครงการที ่ 1    การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และระบบสนับสนุนบริการในโรงพยาบาล            
    วัตถุประสงค์       เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน         
    ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย    ผู้รับบริการพึงพอใจ >85% 

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
                          

งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 จัดซื้อยาพอกเข่า 5,000   ตค.-ธค.63  
          
          
          
          
          
          
          

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( ห้าบาทถ้วน ) 5,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ รหัสหน่วยงาน HRD 
เป้าประสงค์ที่ 14 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร   
โครงการที่ 1 โครงการจัดอบรมประชุม/สัมมนาภายในโรงพยาบาล       
วัตถุประสงค์  1 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถยะอย่างต่อเนื่อง       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1) ร้อยละบุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ  100  2)ร้อยละบุคลากรผ่านการประเมินสมรรถนะ >80   

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
    ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 โครงการปฐมนิเทศเข้าหน้าที่ใหม่/ประชุม/อบรมภายใน 50,000    ตค.63-กย.64 
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
    

 
อบรมฟ้ืนฟูวิชาการวิชาการทีมน่าทางคลินิกอายุรกรรม/สูตินรีเวชกรรม/กุมารเวชกรรม 

 
    

 
อบรมบริหารความเสี่ยง 

 
    

 
อบรมการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

 
    

 
อบรมอาชีวอนามัย/สิ่งแวดล้อม 

 
    

  อบรมความปลอดภัยด้านยา       
   อบรมการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ       

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ รหัสหน่วยงาน HRD 
เป้าประสงค์ที่ 14 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร   
โครงการที่ 2 โครงการจัดอบรมประชุม/สัมมนาภายนอก 3-5 วัน        
วัตถุประสงค์  1 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถยะอย่างต่อเนื่อง       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1ร้อยละบุคลากรผ่านการประเมินสมรรถนะ >80       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
    ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

1 หลักสูตรอบรมภายนอกระยะสั้น 3-5 วัน   200,000    ตค.63-กย.64 
  เน้นหลักสูตร on line       

 
การพยาบาลผู้ปุวยโรคหัวหัวใจ/ระบบทางเดินหายใจในผู้ปุวยเด็ก 

     การประชุมประจ่าปีรังสีการแพทย์ 
   

 
การอบรมด้านยาและเภสัชกรรม 

   
 

การอบรมศัลยกรรมช่องปาก/เอ็นโดวิทยา/ทันตกกรรมส่าหรับเด็ก/ทันตกรรมหัตถการ  
   

 
อบรม advance ICD10 

   
 

Advance CPR/ชันสูตรพลิกศพ/การอ่านผลตรวจและแปลผล EKG 
   

 
การดูแลผู้ปุวยติดสุรา 

   
 

อบรมหลักสูตรปฏิบัติการการท่าให้เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ  
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  -     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ รหัสหน่วยงาน HRD 
เป้าประสงค์ที่ 14 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร   
โครงการที่ 2 โครงการจัดอบรมประชุม/สัมมนาภายนอก 3-5 วัน        
วัตถุประสงค์  1 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถยะอย่างต่อเนื่อง       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1ร้อยละบุคลากรผ่านการประเมินสมรรถนะ >80       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
    ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

 
อบรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

   
 

อบรมภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม 
   

 
การพยาบาลผู้ปุวยวิกฤติ( ทารก/เด็ก/ผู้ใหญ่) 

  
 

 
การฝึกประสบการณ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

   
 

การพยาบาลผู้ใหญ่ในระยะวิกฤติ 
   

 
การพยาบาลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 

   
 

การพยาบาลผู้ปุวยส่องกล้องทางเดินอาหาร 
   

 
การพยาบาลผู้ปุวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

   
 

การอบรมคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   

 
การอบรมราชวิทยาลัยฟื้นฟูเวชปฏิบัติ/กุมารเวชกรรม/สูตินรีเวชกรรม/อายุรกรรม 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนบาทถ้วน) 200,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ รหัสหน่วยงาน HRD 
เป้าประสงค์ที่ 14 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร   
โครงการที่ 2 โครงการจัดอบรมประชุม/สัมมนาภายนอก 3-5 วัน        
วัตถุประสงค์  1 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถยะอย่างต่อเนื่อง       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1ร้อยละบุคลากรผ่านการประเมินสมรรถนะ >80       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
    ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 

2 ประชุม HA FORUM                       50,000     ตค.63-กย.64 
  หลักสูตรส่าหรับหัวหน้างาน                       50,000     ตค.63-กย.64 

     
     

     
     
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนบาทถ้วน) 100,000     
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) โรงพยาบาลขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2564 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ รหัสหน่วยงาน HRD 
เป้าประสงค์ที่ 14 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและองค์กร   
โครงการที่ 2 โครงการจัดอบรมประชุม/สัมมนาภายนอก 3-5 วัน        
วัตถุประสงค์  1 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถยะอย่างต่อเนื่อง       
ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย  1ร้อยละบุคลากรผ่านการประเมินสมรรถนะ >80       

ล าดับ กิจกรรม/แผนงาน 
            งบประมาณ   ระยะเวลา 

เงินบ ารุง งบอ่ืนๆ ด าเนินการ 
1 หลักสูตรอบรมเฉพาะทาง 1- 4 เดือน  หลักสูตรละ 60,0000 บาท จ่านวน 8 หลักสูตร (ตามกรอบทีจ่ังหวัดอนุมัติ) 480,0000   ตค.63-กย.64 
  พยาบาลเฉพาะทางการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล       
  พยาบาลเฉพาะทางการการพยาบาลผู้ปุวยวิกฤติเด็ก       

  พยาบาลเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาล       
  พยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวยประคับประคอง       
  พยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวยผ่าตัด       

 
พยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวยติดเชื้อ HIV 

   
 

พยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
     การบริบาลเภสัชกรรม (OPD/จิตเวช/มะเร็ง/ปฐมภูมิ)       

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 480,000     

 



แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลประจ าปี งบประมาณ  2564 

กลยุทธ์ ล าดับ โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน     
 1 จัดซื้อตู้เย็นเก็บวัคซีน แบบ 2 ประตู  ขนาด 6.2 คิว  จ านวน 1 เครื่อง (ทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด ) 6,000 ตค.-ธค.63 PCU 
 2 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิง ปรับระดับได้ ( ทดแทนตัวเดิมที่ช ารุด ) จ านวน 4 ตัวๆ ละ  5,000 บาท 22,000 ตค.-ธค.63 PCU 
 3 จัดจ้างทาสีภายนอกอาคารส านักงาน  25,000 ตค.-ธค.63 PCU 
 4 จัดหาของรางวัลส าหรับเด็กท่ีให้ความร่วมมือในการรับบริการทันตกรรม 5,000 ตค.-ธค.63 DEN 
 5 เครื่องพิมพ์เอกสาร  จ านวน 2เครื่อง  8,000 มค.-มีค.64 EMR 
 6 เก้าอ้ีล้อเลื่อน 2 ตัว  11,000 ตค.-ธค.63 EMR 

 7 จัดซื้อท่ีนอนชะลอการเกิดแผลกดทับ รุ่น MC-04 จ านวน 4 ตัวๆละ 13,500 บาท 54,000 ต.ค.63-ธ.ค.63 IPD1 
 8 จัดซื้อ  Over Bed จ านวน 5 ตัว ตัวละ 5000 บาท 25,000 ต.ค.63-ธ.ค.63 IPD1 
 9 จ้างเหมาจัดท าบันไดทางลงด้านหลังระเบียงตึกเพ่ือเป็นลานซักล้าง / ตากผ้า 10,000 ต.ค.63-เมย.64 IPD2 
 10  ชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สชนิดคู่   จ านวน  2  ชุด              8,400  ต.ค.63- ก.ย.64 IPD4 
 11  เครื่องดูดเสมหะชนิดติดผนัง      จ านวน 2 ชุด  ราคาชุดละ  12,500   บาท          25,000  ต.ค.63- ก.ย.64 IPD4 
 12 3.ชุดช่วยหายใจมือบีบส าหรับเด็ก Ambu Bag Silicone Child จ านวน  2  ชุด            7,000  ต.ค.63- ก.ย.64 IPD4 
 13 หน้ากากเครื่องช่วยหายใจ (ORO-NASAL MASKS BY PHILIPS)  จ านวน 6 ชุด          21,000  ต.ค.63- ก.ย.64 IPD4 
 14 รับการประเมิน QA ภายนอกจากกองการพยาบาล   84,400 กพ-พค.64 NUR 
 15 ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณหลังอาคารผู้ป่วยนอก โดย ติดตั้งระแนงป้องกันแสงแดด 52,500 ต.ค.63- ธ.ค.63 OPD 
 16 ค่าตอบแทนศัลยแพทย์ในการบริการผ่าตัดผู้ป่วยผ่าตัด 150,000 ตค.63-กย64 OPR 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลประจ าปี งบประมาณ  2564 (ต่อ) 

กลยุทธ์ ล าดับ โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน     
 17 จัดหาตะกร้าจัดยาขนาดใหญ่ส าหรับผู้ป่วยกลับบ้าน ห้องยาผู้ป่วยใน จ านวน 20ชิ้นx50บาท 1,000 ต.ค.63- ธ.ค.63 PHA 

 18 จัดจ้างท าตู้เก็บยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ (คลังยา) 15,000 ต.ค.63- ธ.ค.63 PHA 
 19 จัดจ้างท าตู้เก็บยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ (ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก) 5,000 ต.ค.63- ธ.ค.63 PHA 
 20 โครงการเยี่ยมประเมินติดตามเพ่ือฝ้าระวัง (surveillance) การพัฒนาคุณภาพ  42,000  พย-ธค.63 QMC 
 21  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร  20,000  มค.-กย.64 QMC 
 22 จัดซื้อตู้สแตนเลสเก็บsetsterile ขนาด 50x 140x 200 cmจ านวน 2 ตู้  158,000 ต.ค-ธ.ค 63 SUP 
 23 จัดซื้ออ่างล้างเครื่องมือสแตนเลสเครื่องมือสแตนเลส 1 ช่อง 10,000 ต.ค-ธ.ค 63 SUP 

 24 จัดซื้อเค้าเตอร์สแตนเลส ขนาด 70x200x80 cm 23,000 ต.ค-ธ.ค 63 SUP 
 25 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า ROขนาด 1500Gส าหรับเครื่องฆ่าเชื้อนึ่งไอน้ า 1  เครื่อง 278,760 มค.64-กย.64 SUP 

    3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                 
 1 เครื่อง printer ส าหรับพิมพ์ใบนัดชนิด Dotmatrix แบบแคร่สั้น จ านวน 1 เครื่อง  8,000 มค.-มีค.64 CHN 
 2 เก้าอ้ีส านักงาน LEECO จ านวน 2  ตัว ตัวละ  5,500 บาท 22,000   ตค.-ธค.63   CHN 
 3 จัดซื้อเครื่องส ารองกระแสไฟส าหรับ Computer 3 เครื่อง เครื่องละ  2500 บาท  7,500 มค-มีค.64 CKD 
 4 ตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม (ฝุ่น, ความร้อน, เสียง, แบคทีเรีย/เชื้อรา)  15,880 มีค. - เมย.64 ENV 

 

 



 

แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลประจ าปี งบประมาณ  2564 (ต่อ) 

กลยุทธ์ ล าดับ โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

    3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                 
 5 จัดซื้อ เก้าอ้ีมีพนักแบบล้อเลื่อน จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,900 บาท  7,800 ต.ค.-ธค.63 IPD3 
 6 จัดซื้อตู้ 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง 7,200 ต.ค.-ธค.63 IPD3  

 7 โทรศัพท์มือถือ จ านวน 6 เครื่องๆละ 3,000 บาท 18,000 ต.ค 63-ธ.ค. 64 บริหาร,พัสดุ 
 8 ถังบีบม็อบ จ านวน 2 ถังๆละ จ านวน 2  16,000 ต.ค 63-ธ.ค. 64 บริหาร,พัสดุ 
 9 เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้  จ านวน  1  เครื่อง   19,500 ต.ค 63-ธ.ค. 64 บริหาร,พัสดุ 
 10 เลื่อยโซ่ไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง   9,500 ต.ค 63-ธ.ค. 64 บริหาร,พัสดุ 
 11 งบจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมได้  200,000 ต.ค 63-ธ.ค. 64 บริหาร,พัสดุ 
 12 ติดตั้งสว่างบริเวณทางเดินหลังอาคารผู้ป่วยในชายกับอาคารผู้ป่วยใน 5 20,000 ตค-ธค 63 ซ่อมบ ารุง 

 13 เปลี่ยนถังเก็บน้ าและปรับปรุงพ้ืนถังเก็บน้ างานสวนหลังอาคารแพทย์แผนไทย 80,000 ตค-ธค 63 ซ่อมบ ารุง 
 14 เปลี่ยนมาตรวัดน้ าระบบประปาท้ังหมดและเพ่ิมในอาคารที่ยังไม่มีมาตรวัด 80,000 ตค-ธค 63 ซ่อมบ ารุง 

 15 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดจ านวน 4 ตัว พร้อมเครื่องบันทึก 23,000 ตค-ธค 63 ซ่อมบ ารุง 
 16 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ งานบ้านงานครัวทดแทนอันเดิมท่ีช ารุด           25,000  มค.-เมย.64 NUT 
 17 อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ 3 หลุม         35,000  มค.-เมย.64  NUT 
 18 เครื่องวัดความเค็มในอาหารจ านวน 2 เครื่อง 3,200 มค.-เมย.64 NUT 
 19 หม้อหุงข้าวแก๊ส จ านวน  1 ใบ  7,000 มค.-เมย.64  NUT 
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    3  พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย คล่องตัวมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                 
 20 จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง ( ใช้นั่งในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ) จ านวน 2 ตัว  10,000 ตค.-ธค.64 OBS 

 21 จัดหาเครื่อง computer ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1  ห้องยาผู้ป่วยใน 22,000บาท 22,000 มค.-มิย 64  PHA 
 22 จัดหาเครื่องส ารองไฟ  2,500 มค.-มิย 64  PHA  
 23 จัดซื้อ Cisco SG350-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch จ านวน 1 เครื่อง 20,000 มค.-มิย 64 PLA 
 24 จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด  5,000 ตค.-ธค.63 PTH 
 25 จัดซื้อจักรยานปั่นมือและเท้าส าหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท 30,000 มค.-เมย.64 PTH 
 26 ซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 17,000 มค-มิย.64 SUP 
 27 เครื่องส ารองไฟ 1 ตัว 2,500 มค-มิย.64  SUP 

 28 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 1,700 มค-มิย.64  SUP 
 29 จัดซื้อยาพอกเข่า 5,000 ตค.-ธค.63 TTM 
5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม     
 1 จัดอบรมเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าด้านวิชาชีพพยาบาล 13000 ตค.63 NUR 
6  พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ    
 1 อบรมบุคลากรโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย  34,550 มีค. - เมย.64 ENV 
 2 ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจ าปี 2564 10,000 มีค. - เมย.64 ENV 
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6  พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให้บริการ    
 3 เพ่ิมค่าแรงแม่บ้าน  จ านวน  10  คนๆละ 10 บาท 10x10x30x12 เป็นเงิน 36,000 บาท 36,000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 บริหาร,พัสดุ 

 4 จัดซื้อเครื่องอุ่นอาหาร จ านวน 1 เครื่อง  5,000 ตค.-ธค.63 NUR 
 5 จัดอบรมเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าด้านวิชาชีพพยาบาล  13,000 ตค.63 NUR 
 6 จัดซื้อท่ีครอบหู 3 อัน ราคาอันละ 1,250 บาท 3,750 ต.ค-ธ.ค 63 SUP 
 7 จัดซื้อFace shield 3 อัน ราคาอันละ 650 บาท 1,950 ต.ค-ธ.ค 63 SUP 
 8 จัดซื้อถุงมือหนังยาว 16 นิ้วป้องกันความร้อน 2 คู่ 1,160 ต.ค-ธ.ค 63 SUP 
 9 จัดซื้อท่ีครอบหู 3 อัน ราคาอันละ 1,250 บาท 3,750 ต.ค-ธ.ค 63 SUP 
 10 โครงการปฐมนิเทศเข้าหน้าที่ใหม่/ประชุม/อบรมภายใน 50,000 ตค.63-กย.64 HRD 

 11 หลักสูตรอบรมภายนอกระยะสั้น 3-5 วัน   200,000 ตค.63-กย.64 HRD 
 12 ประชุม HA FORUM 50,000 ตค.63-กย.64 HRD 
 13 หลักสูตรส าหรับหัวหน้างาน 50,000 ตค.63-กย.64 HRD 
 14 หลักสูตรอบรมเฉพาะทาง 1- 4 เดือน  หลักสูตรละ 60,0000 บาท จ านวน 8 หลักสูตร 480,0000 ตค.63-กย.64 HRD 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  (สองล้านสองหม่ืนบาทถ้วน) 2,020,000   
 

 


