


ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1 น.ส.วริาวรรณ  วรรณมาตย์
1.1 ทบทวนแนวทางด้านแผนพัฒนา 1.เพือ่บริหารจัดการบุคลากร 1.คกก. HRD/HRM 1.ร้อยละบุคลากรทีไ่ด้รับการ ต.ค 62 -  - ค่าอาหารวา่ง/ 6,000 P นายสถาพร ป้อมสุวรรณ
บุคลากร และจัดประชุมท าแผน ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และ 2.หน.กลุ่มงาน/หน.งาน การพัฒนาตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 30 ม.ีค 63 เคร่ืองด่ืม 60 คน  กรรมการ HRD/HRM
พัฒนาและความต้องการบุคลากร มีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 3.ผู้เกีย่วข้อง มากกวา่ร้อยละ 85  x 25 บาท X 4 คร้ัง
   1) ทบทวนค าส่ัง HRD/HRM 2.เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ 2.ร้อยละของหน่วยงานทีม่ี 
   2) ประชุม HRD/HRM ดีและมีความสุขในการปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ทุก 3 เดือน
   3) ประชุมท าแผนพัฒนาบุคลากร 3.เพือ่พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ≥ร้อยละ 60 พ.ย.-62
รวมกับบุคลากรทุกหน่วยงาน ทีเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน
(ภายนอก/ภายในหน่วยงาน)
   4) ประชุมท าแผนความต้องการ
บุคลากร  
1.2 การส่งบุคลากรร่วมอบรมตาม 1.บุคลากรสายวชิาชีพ 266 คน ตค .62-กย.63  -ค่าใช้จ่ายในการอบรม  ค่าใช้จ่ายตามที่ P

แผนพัฒนา 2.บุคลากรสหวชิาชีพ   10 คน เฉล่ีย 5000/คน/ป/ี ส่งอบรมตามแผน
1.3 การสรรหาบุคลากรตามแผน 3.บุคลากรสนับสนุนสุขภาพ26คน 329 คนx5000 บาท
ความต้องการของหน่วยงาน 4.บุคลากร back office 27 คน  รวม 1,645,000 บาท  

 - ประสานแผน สสจ. 5.บุคลากรผู้ท าหน้าทีบ่ริหารงาน
 - ประกาศรับสมัครตาม รวม 329 คน

 ระเบียบงาน กจ.  ม.ีค./ส.ค.  
1.4 สรุปและประเมินผล

รวม 6,000

                                                                                                               หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

โครงการบรหิารทรพัยากรบคุคลและพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1 น.ส.วริาวรรณ  วรรณมาตย์
 1.1 จัดท าข้อมูลบุคลากรใหม่  1.เพือให้บุคลากร ได้รับรู้ เข้าใจ  -บุคลากรทีบ่รรจุ 1.อัตราการลาออกของบุคลากร ตค .62-กย.63  - ค่าอาหาร อาหารวา่ง 15,000 P นายสถาพร ป้อมสุวรรณ

1.2 ทบทวนแนวทางปฐมนิเทศ นโยบาย เป้าหมาย กฏระเบียบ ใหม่และย้ายมาใหม่ น้อยกวา่ร้อยละ 3 150 คน x 100 บาท x กรรมการ HRD/HRM
1.3 จัดท าคู่มือปฐมนิเทศ สวสัดิการ โอกาสความก้าวหน้า ทุกคน 2.อัตราการคงอยูข่องบุคลากร 1 วนั
1.4 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และระบบการบริหารงานของ สาธารณสุข มากกวา่ร้อยละ 85 .- ค่าจัดท าเอกสาร  3,000 P

     1) รายบุคคล รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 150 คน x 20 บาท 
     2) รายกลุ่ม (พบ ผอ./ทีมน า) 2.เพือ่ให้บุคลากรเข้าใจและตระ
1.3 ประเมินผลการทดลอง หนักถึงบทบาทของตนเอง มีการ
ปฏิบัติงาน ส่ือสารทีดี่ และการแสดงออกถึง

ทัศนคติทีดี่
3.เพือ่ให้บุคลากรมีความรัก 
ความสามัคคี มีจิตส านักสาธารณะ
ทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรทีม่ีชีวติ มีความรัก มีการ
เรียนรู้ มีการส่ือสารเชื่อมโยงทีดี่
4.เพือ่ให้บุคลากรมีความพร้อม 
มีพลังในการท างานอย่างมีความ
สุข มีทัศนคติทีดี่ต่องาน ผู้บริหาร
หัวหน้างาน เพือ่ร่วมงาน และ
ผู้รับบริการ ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

รวม 18,000

โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ 

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จีงหวัดชัยภูมิ ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.9     : ส่งเสรมิความสุขของคนท างาน
ชือ่แผนงานที ่       35    :  การส่งเสรมิความสุขของคนท างาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส.
2 น.ส.วริาวรรณ  วรรณมาตย์
 2.1 ส ารวจความพึงพอใจ  ความ 1. เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของ บุคลากรใน รพ. 1.ร้อยละบุคลากรทีม่ีความ ม.ีค.63และ นายสถาพร ป้อมสุวรรณ

คาดหวงั และความเครียดของ บุคลากรและประเมินผลลัพธข์อง พงึพอใจในการท างาน ≥ร้อยละ 80 ก.ย 63 กรรมการ HRD/HRM
บุคลากร การบริหารจัดการองค์กร 2.ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการน า
2.2 ประสานบุคลากรท าการตอบ  ในประเด็นเกีย่วกับความพึงพอใจ ดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ ตค .62-กย.63

แบบสอบถามในโปแกรม   ความเครียดในการท างาน ≥ ร้อยละ 80  
Happinometer (ปีเวน้ปี)  ความสุขในชีวติและความภักดี 3.ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ตค .62-กย.63

2.3 สรุป วเิคราะห์ผลการส ารวจ ต่อองค์กร(การย้าย/ลาออก)  (Turn Over rate) ≤ ร้อยละ 3
ความพึงพอใจ ความคาดหวงัและ 2.เพือ่ส่งเสริมความสุขของ 4.ร้อยละของการคงอยูข่อง ตค .62-กย.63

ความเครียด ล าดับความส าคัญ คนท างาน บุคลากรสาธารณสุข≥ร้อยละ 85  
2.4 สรุป วเิคราะห์ผลการส ารวจ  
2.5 จัดท าโครงการแก้ไขปัญหา
จากผลการส ารวจ เพือ่ส่งเสริม
ความสุขของคนท างาน
    1) การส่ือสารด้านสวสัดิการ
    2) การส่ือสารในองค์กร
    3) การท างานเป็นทีม
2.6 อบรม "ทีมงานกับการท างาน 1.เพือ่เสริมสร้างความสามัคคี  บุคลากรใน รพ. 570 คน ค่าวทิยากร 40,000 P

บริการ อย่างมีความสุข” และความร่วมมือร่วมใจ/ความรัก ค่าอาหารกลางวนั 90,000 P

 ความผูกพันในองค์กร ค่าทีพ่ัก 10,000 P

2.7 อบรม "ศักยภาพหัวหน้างาน เพือ่พัฒนาศักยภาพการบริหาร หน.กลุ่มงาน  หน.งาน รพ. ค่าวทิยากร 14,400 P

กับการส่ือสารในองค์กร" งานและการส่ือสารของหัวหน้า และผู้เกีย่วข้อง 60 คน ค่าอาหารกลางวนั 12,000 P

 งาน ค่าทีพ่ัก 2,000 P

รวม 168,400

                                                                                                                       หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการส่งเสรมิความสุขคนท างาน “ทีมงานกับการท างานบรกิารอย่างมีความสุข”

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

3 น.ส.วริาวรรณ  วรรณมาตย์
 3.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี 1.บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ จนท.รพ.ทุกคน 1.ร้อยละบุคลากรที่มี BMI เกนิเกณฑ์ ตค .62-กย.63 ค่าอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม 14,250 P น.ส.กาญจนารักษ์ ทองแท้

ประจ าปี ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 570 คน มาตรฐาน(BMI ≥ 23) 570 คน x 25 บาท นางจันทิมา แก้งค า
3.2 การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อน 2.บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ บุคลากรใหม่ทุกคน กรรมการ HRD/HRM
เข้าท างาน กอ่นเขา้ท างานครบ 100 เปอร์เซ็นต์

3.3 วเิคราะห์ปัญหาสุขภาพ 3.เพือ่ให้ทราบปัญหาสุขภาพของบุคลากร

บุคลากร มีภาวะเส่ียงด้านใดบ้าง เพือ่น ามา

3.4 จัดกิจกรรมปรับเปล่ียน วิเคราะห์และปรับเปล่ียนพฤติกรรม บุคลากรกลุ่มเส่ียง (เบาหวาน ตค .62-กย.63

พฤติกรรมสุขภาพ 4.บุคลากรกลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน ความดัน ไขมนั) กลุ่มBMI 23ขึ้นไป 
พฤติกรรม ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

5.เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มเส่ียง

มีความรู้ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ

ที่ถกูต้องในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพในชีวิตประจ าวัน

รวม 14,250

                                                                                                                       หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการตรวจสุขภาพบคุลากรประจ าปี

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส

4 น.ส.วริาวรรณ  วรรณมาตย์
 4.1 รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูลผลการ 1.เพือ่เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ค่าอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม 14,250 P นายสถาพร ป้อมสุวรรณ

ตรวจสุขภาพประจ าปี ในการออกก าลังกาย เดิน-วิง่สร้างสุข 570 คน กรรมการ HRD/HRM
4.2 จัดแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง 2.เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ x 25 บาท
และกลุ่มป่วย บุคลากรกลุ่มเส่ียงด้านสุขภาพ ค่าอาหารกลางวนั/อาหาร 25,000 P

4.3 กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้วยการออกก าลังกาย วา่ง/เคร่ืองด่ืมปรับเปล่ียน
กลุ่มเส่ียง ป่วย และปกติ พฤติกรรม 250 คนx100
    1) เดิน-วิง่ สร้างสุข  บาท
    2) กีฬาสีสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวนั/อาหาร 25,000 P

    3) อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม วา่ง/เคร่ืองด่ืมกีฬา
250 คนx100 บาท
ค่าวสัดุ อุปกรณ์กีฬา 30,000 P

รวม 94,250

                                                                                                                       หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการส่งเสรมิการออกก าลังกายและปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส.
5 น.ส.วริาวรรณ  วรรณมาตย์
 5.1 กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ของ 1.เพือ่เป็นการสร้างขวญัและก าลัง บุคลากรใน รพ. 570 คน 1.ร้อยละบุคลากรทีม่ีความ ก.ย.-63 ค่าตกแต่งสถานที่ 150,000 P นายสถาพร ป้อมสุวรรณ

บุคลากรกับผู้เกษียนณอายุราชการ ใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกษียณอายุราชการ 4 คน พงึพอใจในการท างาน ≥ร้อยละ 80 ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม กรรมการ HRD/HRM
    1) ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.ร้อยละการลาออกของบุคลากร  การแสดง/พานบายศรี
    2) กิจกรรมเข้าธรรมะ พาสุข  (Turn Over rate) ≤ ร้อยละ 3 ค่าป้าย/การ์ด/ของทีร่ะลึก
    3) กิจกรรมเชิดชูคนดี เก่ง 4.ร้อยละของการคงอยูข่อง อืน่ๆ

บุคลากรสาธารณสุข≥ร้อยละ 85

 
 
 

รวม 150,000

                                                                                                                       หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการส่งเสรมิความสุขของคนท างานและเกษียณสุขใจ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี ่  3     :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1

1.1 กิจกรรมให้ความรู้เจ้าหน้าทีใ่หม่ เร่ืองเพือ่ให้เจ้าหน้าทีใหม่ บุคลากรใหม่ รพ. หน่วยงานผ่านเกณฑ์ ธ.ค.-62 แผ่นพับ/ส่ืออิเล็ก 500                   P นางจีราภรณ์
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน เสามารถปรับฐาน 100 คน การประเมินคุณธรรม  -ส.ค.63 ทอนิกส์ นครศรี
ทุจริจ เความคิด(Mind Set) และความโปร่งใสใน 

การยึดถือประโยชน์ การด าเนินงานหน่วย 
ส่วนรวม/องค์กร  งานภาครัฐ(ITA)
เหนือกวา่ประโยชน์ 
ส่วนตน

1.2 กิจกรรมส่งเสิรมบุคลากรใหน่วยงาน บุลากร รพ. เอกสาร/คู่มือ                 3,000 P

โดยปลุกจิตส านึกความซ่ือสัตย์สุจริต วนิัย 560 คน ผ่นพับ 2,000                P

ความรับผิดชอบยึดถือหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงแยก เร่ืองผล ประ โยชน์ส่วนตัว
ออกจากประโยชส่วนรวมดยน าคุณธรรม 
ทีพ่ึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ 
พอเพียง วนิัย สุจริต จิตอาสา มาเป็น
แนวคิดในการปฏิบัติงาน 

โครงการปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเหนือประโยชน์ส่วนตน

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
                                                                                                                        หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ชือ่แผนงาน   36     :  การบรหิารจัดการด้านคุณธรรม ความโปรง่ใส และบรหิารความเสีย่งในองค์กร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตอบสนองตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน          : กลุม่งานการจัดการทัว่ไป   

กลยุทธ์       3.10    : ส่งเสรมิการบรหิารจัดการด้านคุณธรรม ความโปรง่ใส และบรหิารความเสีย่งในองค์กร



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1.3 ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติตามประมวล เพือ่สร้างควาเข้มแข็ง บุลากร รพ. ธ.ค.62-  นางจีราภรณ์
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาบรรณของกลไกป้องกันการ 560 คน ส.ค.-63 นครศรี
จรรยาวชิาชีพ คุณธรรมพึงประสงค์ ทุจริตและระบบบริหาร
ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข"MOPH"จัดการตามหลักธรรมา

ภิบาล
1.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูบุคคลทีม่ีคุณธรรม  พือ่ส่งเสิรมให้ จนท. ธ.ค.62-  
ดยการให้รางวลัเพือ่เป็นการยกย่องผลจาก เป็นแบบอย่างทีดี่เป็น ส.ค.-63
การประกอบคุณงามความดีเป็นตัวอย่างแก่ ผู้น าทางการเปล่ึยน 
บุคคลอืน่ในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบ แปลงด้านการป้องกัน 
อย่างสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี ปราบปรามการทุจริต 

รวม 5,500               

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
                                                                                                                      หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณuu

ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
2

2.1 ประกาศเจตจ านงของคณะกรรมการ สร้างความตระหนัก คณะกรรมการ  ธ.ค.62-  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000 P นางจีราภรณ์
บริหารในการต่อต้านการทุจริตและมีการ ให้ผู้บริหารทุกระดับ บริหารโรงพยาบาล ส.ค.-63 นครศรี
ส่ือสารจริยธรรมทีท่รงพลัง ทีแ่สดงออกถึง มีความพร้อมรับผิด
ความโปร่งใสในการบริหารราชการและให้
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้
2.2 พัฒนาความรู้บุคลากรด้านการพัสดุ  เพิม่ประสิทธภิาพระบบ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ธ.ค.62-  ค่าอบรมตามกรม
ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานให้มี /ผู้เกีย่วข้อง 10 คน ส.ค.-63 บัญชีกลางจัดขึน้
ใระบบการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างมือ ให้มีความโปร่งใส  (ตามแผน HRD)
อาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย
2.3 ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่เกีย่วกับเกณฑ์ เพิม่ประสิทธภิาพระบบ คณะกรรมการ  
จริยธรรมให้บุคลากรรับทราบและประกาศ การปฏิบัติงานให้มี บริหารโรงพยาบาล
เจตนารมย์ร่วมกันในการปฏิบัติตน ให้มีความโปร่งใส  
ตามเกณฑ์จริยธรรม ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย
2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในองค์กรและประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม   
การทุจริตและความโปร่งใส 
(ให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน)

รวม 3,000

                                                                                                                  หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

โครงการสรา้งกลไกปอ้งกันการทุจรติ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตัวชีว้ัด| ระยะเวลา}
งบประมาณ ~ แหล่งงบประมาณuu

ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
3

3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  เพือ่สร้างจิตส านึกทีดี่ บุคลากร รพ. นางจีราภรณ์
เพือ่เสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากร มีทัศนคติ ผู้รับบริการ นครศรี
3.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม /กจิกรรม ทีดี่ต่อการท างาน ประชาชน ค่าอาหารวา่ง/เคร่ือด่ืม 7,500 P

ท าบุญในวนัส าคัญทางศาสนา  มีทักษะ มีความอดทน  300 คน ค่าวสัดุ 12,500 P

มีรอบคอบ รู้คิดรู้ท า 
อย่างมีสติ  

3.3 พัฒนาศักยภาพ/ให้ความรู้กรรมการ  กรรมการควบคุม ค่าอาหารวา่ง/เคร่ือด่ืม 2,000 P

ควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยประชุม ภายใน รพ.
ชี้แจงกรรมการ

รวม 22,000

โครงการวางระบบรากฐานการส่งเสรมิคุณธรรมในการปฏิบตัิงาน เพ่ือสรา้งความซ่ือสัตย์สุจรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได้

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
                                                                                                                   หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตอบสนองตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี ่  3     :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1

1.1 กิจกรรม “จิตอาสา ฟัน ตา เลือ่น”1.เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 1.ผู้ป่วยผ่าฟันคุด ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ต.ค.-62 งบประมาณรวมใน นางจีราภรณ์
โดยออกหน่วยให้บริการผ่าตัดฟันคุด ปลอดภัย/ลดภาวะแทรกซ้อน ในรพ.ลูกข่าย 20 คน ฟัน-ตา-เล่ือน ได้รับการ  - ก.ย.63 โครงการของงาน นครศรี
ลอกต้อเนือ้และผ่าตัดไส้เล่ือน 2.เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 2.ผู้ป่วยลอกต้อเนือ้ รักษา ร้อยละ 80 ออกให้ แผนงาน/กลุ่มงานที่ นายสถาพร
1) ก าหนด/ชี้แจงแนวทาง แบบใกล้บ้านใกล้ใจ ในรพ.ลูกข่าย180 คน ระดับประสิทธภิาพการ  บริการ เกีย่วข้อง ป้อมสุวรรณ
2) ประชาสัมพันธใ์นลูกข่าย 3.สร้างความเชื่อมั่น/ศรัทธา 3.ผู้ป่วยผ่าไส้เล่ือน บริหารการเงินสามารถ เดือนละ 1 ทพ.อตินาต  

3) ค้นหา/ตรวจวนิิจฉัย/F-U รพ.ลูกขา่ย  ในรพ.ลูกข่าย 30 คน ควบคุมปัญหาทาง คร้ัง  ธรรมรัชสุนทร

4) ประชุมทีม/วชิาการ ก่อนจัดบริการ 4.เพือ่ให้เกดิการบริหาร การเงิน  ≤ ระดับ 4  นพ.เดชวิชย ์ 

5) เตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ร่วมกัน ทรัพยากรร่วมกนั ใจประเสริฐ
6) บริการ ฟัน-ตา-เล่ือน 6.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมใน  
7) ดูแลต่อเนือ่ง การค้นหาผู้ป่วยโรคต้อเนื้อ  
8) ติดตาม ประเมินผล ของ อสม./รพ.สต./อปท.

1.2 กิจกรรม “จิตอาสา พชพ. งบประมาณรวมใน
1) พัฒนาวชิาการ 1.เพือ่ให้ส่งเสริมให้มี ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย โครงการของงาน นางเพ็ญณัฏฐา  

   1.1) ส ารวจส่วนขาด/การจัดการ การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต รพ.ใน NODE ในภายใน NODE  แผนงาน/กลุ่มงานที่ ตาปราบ
ความทีต้่องการของแพทย/์พยาบาล /NODE ลดลง เพิม่ขึน้ ร้อยละ 10 เกีย่วข้อง นายอะที   
ใน NODE 2.เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับการ ระดับประสิทธภิาพการ อองจ าปา

โครงการพัฒนาระบบบรกิารและการเงนิการคลัง แบบ “ยืนหยัด ยัง่ยืน อย่างยอดเยีย่ม (7ย)”

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
                                                                                                                   หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตอบสนองตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

กลยุทธ์       3.11    : ส่งเสรมิบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลัง
ชือ่แผนงาน   37     :  การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตอบสนองตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน          : กลุม่งานการจัดการทัว่ไป   



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1 นางเพ็ญณัฏฐา  

1.2 กิจกรรม “จิตอาสา พชพ. (ต่อ) ตาปราบ
   1.2) ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพ รักษาที่รวดเร็วถกูต้อง 5 เร่ือง/คร้ัง บริหารการเงินสามารถ ธ.ค./ก.พ./ นายอะที   
ตามส่วนขาด ปลอดภัย ควบคุมปัญหาทาง เม.ย./,ม.ิย. อองจ าปา
   1.3) วเิคราะห์จัดล าดับกลุ่มโรคเส่ียง 3.สร้างความเชื่อมั่น/ รพ.ใน NODE การเงิน  ≤ ระดับ 4 /ส.ค.
ส าคัญที ่Refer/ประชุมวชิาการ ศรัทธา รพ.ลูกขา่ย 5 เร่ือง/คร้ัง
2) พัฒนาศูนย์ส่งต่อ ธ.ค.-62
    2.1) ประชุม PCT ทบทวน CPG  กรรมการ PCT  -ก.ย.63
รายโรคเส่ียงทีส่ าคัญ
   2.2) ทบทวนแนวทาง/คู่มือ Refer กรรมการ Refer
   2.3) พัฒนาศูนย์ประสานการส่งต่อ
3) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
   3.1) จัดเวทีประชุม ค้นหา ผู้รับผิดชอบงาน 7 ย ทุก 3 เดือน
แก้ไขปัญหาร่วมมือ 7ย ใน NODE
4) ประเมินผล ม.ค./พ.ค./ก.ย.
1.3 กิจกรรม “จิตอาสารว่มใจ งบประมาณรวมใน นางเพ็ญณัฏฐา  

รบัคนไข้คืนถ่ิน” โครงการของงาน ตาปราบ
1) ประชุมหารือแนวทาง 1. เพือ่ให้ผู้ป่วยรับกลับตาม ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการ พ.ย.-62 แผนงาน/กลุ่มงานที่ นายอะที   
2) ก าหนดแนวทางรับคนไข้คืนถิน่ เกณฑ์เวลาทีก่ าหนด ส่งกลับด้วยรถพยาบาล เกีย่วข้อง อองจ าปา

   2.1) ผู้ป่วยรับ Refer Back 2.เพือ่ลดความแออดัผู้ป่วย 1.ผู้ป่วย IPD ตามเกณฑ์ รพ.ใน NODE  ร้อยละ 70

จาก รพ.ชัยภูมิ Refer Back/IMC Refer Back จาก รพ.

   2.2) ผู้ป่วย IMC จาก รพ.ชัยภูมิ ของ รพ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1 โครงการพัฒนาระบบบรกิารและการเงนิการคลัง แบบ “ยืนหยัด ยัง่ยืน อย่างยอดเยีย่ม (7ย)” (ต่อ)

โครงการพัฒนาระบบบรกิารและการเงนิการคลัง แบบ “ยืนหยัด ยัง่ยืน อย่างยอดเยีย่ม (7ย)” (ต่อ)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
                                                                                                                        หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตอบสนองตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตอบสนองตัวชีว้ัด ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

1.3 กิจกรรม “จิตอาสารว่มใจ
รบัคนไข้คืนถ่ิน”(ต่อ)
3) แนวทางใช้รถรับส่งร่วมกันใน NODE3.เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 2.ผู้ป่วย IPD ที่อยู่ใน

   3.1)รพ.แม่ขายรับผู้ป่วยกลับให้ รพ. แบบใกล้บ้านใกล้ใจ พืน้ที่ ภูแท่นเกษตรสาร

ลูกข่าย ทุกแห่ง 4. เพือ่พัฒนาตาม 
   3.2) รพ.ลูกข่ายทุกแห่งรับผู้ป่วยกลับระบบ 2P Safety
ให้กับรพ.แม่ข่าย
   3.3) ก าหนดเป็น นวตักรรม 
“ทางสายบุญ”
5) จัดต้ังศูนย์ Refer Back NODE 1 แห่ง

6) จัดท าระบบสารสนเทศ 1 ระบบ
7) รพ.แม่ข่ายประสานแนวทางกับ รพ. พ.ย.-62
ชัยภูมิ
8) ประเมินผล ม.ค./พ.ค./ก.ย.

1. จัดการเรียกเก็บแบบกองทุน CR 1.เพือ่เพิม่การเรียกเก็บ พ.ย.-62 งบประมาณรวมใน ทพ.อตินาต  
2. พรบ.ดิลิเวอร์ร่ี กองทุน CR  -ก.ย.63 โครงการของงาน ธรรมรัชสุนทร
3.ขึน้ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ 2.การเรียกเก็บ พรบ.  แผนงาน/กลุ่มงานที่ นางเยีย่มรัตน์
(รายหัว) /คปภ. เกีย่วข้อง จักรโนวรรณ
4.การเพิม่อัตราการครองเตียง 3.เพือ่เพิม่อัตราการ  
   4.1 ทบทวนระบบ Refer in/Back ครองเตียง กรรมการ Refer
   4.2 ลดอัตราการนอน Observe 4.เพิม่รายได้กองทุน กลุ่มการแพทย์
ที ่OPD  ER ผู้ป่วยใน

1.4 กิจกรรม “จิตอาสาหา(ปดิ)รรูั่ว” (รพ.แม่ข่าย)

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
                                                                                                                  หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ



ยุทธศาสตรท์ี ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ปงีบประมาณ  2563
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจ้าหน้าที ่ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป

กลยุทธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านสุขภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย  ตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
5.Audit เวชระเบียนผู้ป่วยใน 5. เพิม่รายได้จาการ คณะกรรมการ IM
  5.1 แนวส่งเสริมป้องกัน (แบบฟอร์ม/ ตรวจสุขภาพ/การใช้ กลุ่มการแพทย์
พยาบาล) ห้องพิเศษ
5.Audit เวชระเบียนผู้ป่วยใน  
   5.2 แนวทางรักษา(แพทย์ผู้เชียวชาญ
Audit
6.ก าหนดแนวทางส่งเสริมการใช้ กลุ่มการแพทย์  
ห้องพิเศษ
7.ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ 1.ข้าราชการ  
   7.1 บริการ One stop service 2.อปท./โรงงาน 
   7.2 บริการโดยทีมสหวชิาชีพ 3.ประชาชน 
8.ผ่าตัดต้อกระจกในข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ  นางร าพึง
บ านาญ 100 ตา ออกประเสริฐ

                                                                                                                หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่เปา้หมาย ตอบสนองตัวชีว้ัด ระยะเวลา
งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ
































