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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงนิ  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปาย ปีงบประมาณ 2562

 -เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีระบบ

ควบคุมภายใน  มีการบริหารการเงินท่ีมีคุณภาพ และ

มีการจัดซ้ือจัดจ้างได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 -จนท.พัสดุระดับอ าเภอ 8 คน

-ผอ.รพ.สต.11 คน

-จนท.พัสดุใน 

รพ.สต.11 คน

ม.ค.-ก.ค.62 งบ UC CUP                18,100.00            -            10,000.00          8,100.00                 -    -อตุกฤตฏ์

2 โครงการตรวจสอบภายในและนิเทศติดตามในระดับ รพ.สต. เครือข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอปาย ปงีบประมาณ 2562

 -เพื่อส่งเสริมกระบวนการก ากับ ดูแลที่ดีในการด าเนินงาน

ระบบการเงินและบญัชีของหน่วยงานระดับต าบล

 -รพ.สต. 11 แหง่

-นิเทศติดตาม 

2 คร้ัง/ปี

ม.ค.-ก.ย.62 งบ UC CUP 17,520              -                10,000.00             7,520.00                    -    -อตุกฤตฏ์

3 โครงการพัฒนาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปาย ตามเกณฑ์ 

PMQA ปี 2562

กจิกรรมหลัก

3.1ทบทวนการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร

3.2ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การตาม

แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

พ.ศ.2558 หมวด 2และ 4 คงสภาพหมวด1และ5

3.3จัดท าแผนพัฒนาองค์การและด าเนินการพัฒนาตามแผน

3.4จัดท าเอกสารและรายงานผลการด าเนินงาน

 -เพื่อยกระดับคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับอ าเภอโดยใช้เกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558

เป็นแนวทางการพัฒนา

 -สสอ.ปาย ม.ค.-ก.ย.2562 งบ UC CUP                10,000.00              -                 5,000.00                     -              5,000.00  -จันทร์ทิพย์

4 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ์ HA 

ปี 2562

กจิกรรมหลัก

4.1พัฒนาทีมน าเฉพาะด้าน เพื่อต่อยอดการพัฒนากา้วทัน HA 

2018

4.2สมัครเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบตัวชี้วดัคุณภาพ ปี 2562 :

 Thailand  health  indicator  project(THIP)

4.3ให้ความรู้และเผยแพร่ 2P Safty แก ่รพ.สต.น าสู่การปฏิบัติ 

โดยทีมพี่เล้ียง จากรพ.แม่ข่าย

4.4พัฒนามาตรฐานงานบริการสาธารณสุขสู่การประเมินรับรอง

คุณภาพ DHSA

1.เพื่อสร้างทีมน าในการพัฒนาต่อยอดระดับเครือข่าย

2.เพื่อยกระดับการพัฒนา 

รพ.ปายให้กา้วทัน HA 2018

3.เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ

เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลแม่ข่าย สู่หน่วยบริการปฐม

ภูมิและชุมชน

 -รพ.ปาย

-บุคลากรใน รพ.ปาย 180 คน

-คณะกรรมการบริหาร รพ.ปาย

11 คน

-ทีมน าเฉพาะด้าน ใน รพ.ปาย 

7 คน

ม.ค.-ก.ย.62 งบ UC CUP            1,700,000.00            -            1,000,000.00          500,000.00        200,000.00  -เพียรศรี

-หทัยรัตน์

-พีรัญขน์

-ทพ.อนุพงศ์

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แบบฟอรม์แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทุธศาสตร ์ที่ 4 บรหิารจดัการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance  Excellence)

ประเด็น/กลยทุธ์  .....การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ .......

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที่-ถึงวันที)่

 งบประมาณรวม 

(บาท)
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 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที่-ถึงวันที)่

 งบประมาณรวม 

(บาท)

5 โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.

สต.ติดดาว ปี 2562 อ าเภอปาย

กจิกรรม

5.1รพ.สต.ประเมินตนเอง

5.2พัฒนาส่วนขาด

5.3ประเมินรับรองโดยคณะกรรมการระดับอ าเภอ

5.4ประเมินรับรองโดยคณะกรรมการระดับจังหวดั

 -เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มี

คุณภาพ

 -คงสภาพ รพ.สต.

ระดับ 5 ดาว 6 แห่ง

(เวยีงเหนือ/ม่วงสร้อย/แม่ฮ้ี/

แม่ปิง/ทุ่งโป่ง/โป่งสา)

-ยกระดับ รพ.สต.เป็นระดับ 5

 ดาว 5 แห่ง

(เมืองน้อย/แม่ของ/

แพมบก/เมืองแปง/

ห้วยหม)ี

ธ.ค.-ก.ย.62 งบ UC CUP                30,000.00            -                10,000.00           10,000.00          10,000.00  -จันทร์ทิพย์

-เพียรศรี

6 โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย(R2R)และนวตักรรม ปี 

2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปาย

กจิกรรมหลัก

6.1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานวจิัย

(R2R)  การทบทวนวรรณกรรม  การเขียนรายงาน  และสรุปผล

6.2จัดเวทีกาดก ากึด๊ น าเสนอผลงาน/นวตักรรมระดับอ าเภอ 

6.3ร่วมน าเสนอผลงานเวทีต่างๆ

1.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านงานวจิัย

และนวตักรรม

2.เพื่อน าผลการวจิัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนางาน

 -บุคลากรCUPปาย 50 คน

-จัดเวทีเรียนรู้ 4 คร้ัง

-น าเสนอผลงานระดับอ าเภอ 1

 คร้ัง

-น าเสนอผลงานระดับจังหวดั 1

 คร้ัง

-น าเสนอเวทีอืน่ๆท่ีมีโอกาส

ม.ค-ส.ค.62 งบ UC CUP              190,000.00            -                50,000.00           50,000.00          90,000.00  -จันทร์ทิพย์

-เพียรศรี

-ณัฐพร

-ปาวณีา

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย ์เครือข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอปาย ปี 2562

กจิกรรมหลัก

7.1ปรับปรุงระบบข้อมูลในรพ .แม่ข่าย

จัดหาวสัดุอปุกรณ์ ที่เพิ่มคุณภาพการจัดการด้านข้อมูล 

สารสนเทศในโรงพยาบาล  ให้รองรับการจัดบริการที่มีคุณภาพ 

 สะดวก  รวดเร็ว ใช้ประโยชน์ในการบริหารได้

7.2พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการบันทึก  จัดการ และการใช้

ประโยชน์จากข้อมูล

7.3ควบคุมคุณภาพของข้อมูล โดยการ Audit  OPD  Card

7.4พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน รพ.แม่ข่าย 

ตามมาตรฐาน HA  IT เพื่อรับรองโดยองค์กรมหาชน 

7.5ควบคุม ก ากบั  ติดตาม ใน คปสอ.

1.เพื่อให้ระบบข้อมูลมีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถใช้

ประโยชน์ในการวางแผนการท างานที่มีประสิทธภิาพ 

ในทุกระดับ แบบไร้รอยต่อ

2.เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวงัป้องกนัอนัตรายท่ี

อาจเกดิขึ้นกบัผู้รับบริการ เช่น การแพ้ยา

3.เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการท่ีสะดวก  

ลดขั้นตอนบริการ ลดระยะเวลารอคอย  

 -รพ.ปาย

-รพ.สต.11 แห่ง

-สสช. 2 แห่ง

ธ.ค.61-ก.ย.62 งบ UC CUP              500,000.00            -              300,000.00          200,000.00                    -    -นพ.วฒันชัย

-กรรณิกา

-จันทร์ทิพย์

-วธิี

-ธเนศวร

           2,465,620.00            -        1,385,000.00      775,620.00     305,000.00


