




สารบญั

งบประมาณ จ านวนโครงการ หน้า

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

Plan01  การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

P1  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก

15,511,806     46 1-13

Plan02  การบริหารจัดการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

P2  โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ 272,850         6 14 - 15

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

Plan03  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

P3  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 23,000          6 16 - 17

P4  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 296,000         14 18 - 21

P5  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 403,800         6 22 - 24

P6  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 467,255         11 25 - 29

P61  โครงการด้านทันตกรรม 319,670         16 30 - 36

Plan04   การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

P7  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) 74,100          3 37

Plan05  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

P8  โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 946,080         10 38 - 40

P9  โครงการควบคุมโรคติดต่อ 890,900         12 41 - 44

P10 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 2,539,164      26 45 - 55

P11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 775,616         8 56 - 59

P12 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 85,300          4 60

ช่ือแผนงานหลัก/โครงการ



สารบญั

งบประมาณ จ านวนโครงการ หน้าช่ือแผนงานหลัก/โครงการ

Plan06  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

P13 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 1,000,000      1 61

P14 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเส่ียง (Hot Zone)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

P15  โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 3,581,930      15 62 - 66

Plan08 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) /Strategic Objective 1. ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

P16  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 2,536,400      9 67 - 68

P17  โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 57,200          1 69

P18  โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ

P19  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 1,535,340      8 70 - 72

P20  โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 80,650          1 73

P21  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 173,610         32 74 - 77

P22  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 1,268,650      15 78 - 80

P23  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออโธปิดิกส์ ) 816,450         15 81 - 82

P24  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 92,000          2 83

P25  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 1,171,910      7 84 - 85

P26  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 3,080            1 86

P27  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

P28  โครงการพัฒนาระบบบริการบ่าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 81,550          3 87 - 88

Plan07 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (primary Care Cluster) /Strategic Objective 2.ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีประชาชนมี

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีสุขภาวะท่ีดี โดยภาคีเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม



สารบญั

งบประมาณ จ านวนโครงการ หน้าช่ือแผนงานหลัก/โครงการ

P29  โครงการพัฒนาระบบบริการการรับบริจาคอวัยวะ 4,760            2 89

P30  โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 34,750          1 90

P31  โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) 757,550         7 91 - 92

Plan09  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

P32  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 8,290,650      9 93 - 94

Plan10 การพัฒนาโครงการพระราชด่าริและพ้ืนท่ีเฉพาะ

P33  โครงการเฉลิมพระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

Plan11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ / Strategic Objective 4.บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร

P34 .โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 10,397,380     47 95 - 106

P35 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 174,550         3 107

P36 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 1,538,236      22 108 - 115

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Plan12  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ

P37  โครงการพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน 75,150          3 116

P38  โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหาร 63,100          4 117

P39 โครงการส่งเสริมและความโปร่งใสการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา

Plan13  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ /Strategic Objective 3. ระบบบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นท่ีไว้วางใจด้วยนวัตกรรม

P40 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 2,961,750      58 118-131

Plan14  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ / Strategic Objective 5.ระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล



สารบญั

งบประมาณ จ านวนโครงการ หน้าช่ือแผนงานหลัก/โครงการ

P41  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 615,200         3 132

P42  โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Plan15  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

P44  โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 52,790          3 133

Plan16  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

P45 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิดภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 195,900         4 134

Plan 17  การสนับสนุนระบบบริการ

P46 โครงการสนับสนุนงานบริการ 10,707,909     30 135-141

รวม 70,873,986    



ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P1-1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน

โรคหูเส่ือมจากการท างานครบวงจร

 - ระบบการเฝ้าระวังโรคหู

เส่ือม 1 ระบบ

 - ประชุมเครือข่ายโรงงาน 5

 แห่ง PCT ENT รพช. ใน

พ้ืนท่ี รง.ต้ังอยู่ จ านวน 25 

คน 3 คร้ัง ๆละ 1 วัน

- พนักงานเข้าโครงการ 1,061

 คน

 - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 25 คน x 190 บาท x 3 วัน = 14,250 

บาท
14,250 PP non UC

4,7
50

4,7
50

4,7
50 อาชีวเวช

กรรม

กัญญาภัค

2 P1-2 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคใน

แรงงานนอกระบบ (อาชีวภาคเกษตร)

 - ร้อยละ 20 ของชุมชนกลุ่ม

เส่ียงได้รับการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมโรค

 - มีฐานข้อมูลแรงงานภาค

เกษตร มีระบบรายงาน

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - อาชีวเวช

กรรม

สสอ.เมือง

ศิรินทร์ทิพย์

กัญญาภัค

มานิต

3 P1-3 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจาก

การท างานและโรคติดต่อในแรงงานต่าง

ด้าว (CUP เมือง)

 - แรงงานต่างด้าว 100 คน

 - ทบทวนทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าว

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คน x 50 บาท = 5,000 บาท 

 - ค่าจ้างเหมาท าคลิปวิดิโอ เร่ืองอันตรายจากเสียงดัง  สารเคมี  การย

ศาสตร์ (กัมพูชา ) เร่ืองละ 5,000 บาท 3 เร่ืองรวม 15,000 บาท

20,000 เงินบ ารุง

(PP ต่างด้าว)

อาชีวเวช

กรรม

สุชญา

กัญญาภัค

4 P1-4 โครงการสอบสวนโรคจากการท างาน พนักงานท่ีเจ็บป่วยด้วยโรค

จากการท างานท่ีเข้ารับการ

วินิจฉัยโรคจากการท างาน

จ านวน 8 แห่งต่อปี

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

 - แพทย์ อัตรา 1,500 บาท/คน/คร่ึงวัน จ านวน 1 คน 1,500 บาท x 8 แห่ง

  รวม 12,000 บาท

 - พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการ อัตรา 500 บาท/คน/คร่ึงวัน 500 x 2คน x 8

 แห่ง รวม 8,000 บาท

 - พนักงานขับรถตู้ อัตรา 200 บาท/คน/คร่ึงวัน จ านวน 1 คน 200 บาท*8 

แห่ง  รวม 1600 บาท

21,600 เงิน

ประกันสังคม

 5%

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00 อาชีวเวช

กรรม

กัญญาภัค

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

1



ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

5 P1-5 โครงการประเมินความเส่ียงจากการ

ท างานในสถานประกอบการ 

(Walkthroughsurvey)

จ านวน 8 แห่งต่อปี  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

 - แพทย์ อัตรา 1,500 บาท/คน/คร่ึงวัน จ านวน 1 คน 1500 บาท x 8 แห่ง 

 รวม 12,000 บาท

 - พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการ อัตรา 500 บาท/คน/คร่ึงวัน 500 x 2คน x 

8แห่ง รวม 8,000 บาท

- พนักงานขับรถตู้ อัตรา 200 บาท/คน/คร่ึงวัน จ านวน 1 คน 200 บาท x 

12 แห่ง  รวม 1600 บาท

21,600 เงิน

ประกันสังคม

 5%

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00

2,7
00 อาชีวเวช

กรรม

กัญญาภัค

รพีพร

6 P1-6 พัฒนาระบบงานอาชีวเวชศาสตร์ทาง

ทะเล (Maritime Occupational 

Health)

ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน ระดับ 5 (มี

ฐานข้อมูล ประเมินความเส่ียง

 ตรวจสุขภาพตามความเส่ียง)

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

กัญญาภัค

ระพีพร

7 P1-7 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคการย

ศาสตร์ในสถานประกอบการ

สถานประกอบการณ์ 2 แห่ง ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

กัญญาภัค

2



ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

8 P1-8 โครงการการตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรุก

 ปีงบประมาณ 2566

ผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

จ านวน 20,000 คน

 - แพทย์ อัตรา 1,500 บาท/คน/คร่ึงวัน เป็นเงิน 856,500 บาท

- พยาบาลวิชาชีพ จากการกลุ่มการพยาบาลไม่ได้ปฎิบัติเวรเช้า เป็นเงิน 360,000 บาท

- พยาบาลวิชาชีพ ตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์ เป็นเงิน 400,000 บาท

- นักวิชาการสุขศึกษา/นักวิชาการสาธารณสุข เป็นเงิน 200,000 บาท

- นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเงิน 166,500 บาท

- นักรังสีการแพทย์ และเจ้าหน้าท่ีรังสีการแพทย์ เป็นเงิน 100,000 บาท 

- ผู้ช่วยจนท.สาธารณสุข/ผู้ช่วยเหลือคนไข้/ลูกจ้างประจ าห้องทดลอง เป็นเงิน 200,000 

บาท

- พนักงานขับรถตู้ รถเอกซเรย์และรถสมรรถภาพการได้ยินเคล่ือนท่ี เป็นเงิน 200,000 บาท

- นายช่างไฟฟ้า เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนอ่านผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก เป็นเงิน 200,000 บาท

- ค่าตอบแทนอ่านผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ เป็นเงิน 150,000 บาท

- ค่าตอบแทนอ่านผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนอ่านผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพิจารณายืนยันซ้ า เป็นเงิน 50,000 

บาท

- ค่าตอบแทนอ่านผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเพ่ือพิจารณาส่งพบแพทย์เฉพาะทาง 

เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนอ่านผลการตรวจสมรรถภาพปอด เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนอ่านผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุการแพทย์ เป็นเงิน 200,000 บาท                         

-ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับเคร่ืองมือส่ือสาร( Pocket WIFI หรือ 

Router ) และซิมเน็ตรายปีรองรับ5G เป็นเงิน 5,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกให้บริการท าความสะอาดภายในและภายนอกรถและ

เคร่ืองปรับอากาศภายในห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ของรถตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

 ปีละ 3 คร้ัง เป็นเงิน 5,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกให้บริการถ่ายส าเนาผลการตรวจสุขภาพเข้าเล่มสรุปและ

จัดท ารายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล เป็นเงิน 200,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกให้บริการตรวจคล่ืนไฟฟ้า เป็นเงิน 300,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกให้บริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก เป็นเงิน 931,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นเงิน 4,960,900 

9,734,900 เงิน

ประกันสังคม

ส่วน

ค่าบริการ

ทาง

การแพทย์/

เงินบ ารุง รพ.

ระยอง

81
1,1

91
81

1,1
91

81
1,1

91
81

1,1
91

81
1,1

91
81

1,1
91

81
1,1

91
81

1,1
91

81
1,1

91
81

1,1
91

81
1,1

91
81

1,7
99 อาชีวเวช

กรรม

วันทนี

อรวรรณ

ชลดา

ภัทราวดี

9 P1-9 ปรับเทียบมาตรฐานเคร่ืองมืออาชีวอนา

มัยและอาชีวสุขศาสตร์

เคร่ืองตรวจสมรรถภาพการ

ได้ยินและเคร่ืองมือตรวจอาชี

วสุขศาสตร์

 - สอบเทียบเคร่ืองตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 5 เคร่ือง x 6,500 บาท = 

32,500 บาท

 - สอบเทียบเคร่ืองตรวจอาชีวสุขศาสตร์ 30,000 บาท

62,500 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 32
,50

0

30
,00

0 อาชีวเวช

กรรม

วันทนี

เกสร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

10 P1-10 ประเมินความเส่ียงในโรงพยาบาล

1.ประเมินความเส่ียงภายในหน่วยงาน

2.ตรวจวัดสารเคมีตกค้าง ทุกหน่วยงานใน

โรงพยาบาลระยอง

3.ให้ความรู้และ เฝ้าระวังผลตรวจสุขภาพ

หน่วยงานในโรงพยาบาล

ระยองได้รับการประเมินความ

เส่ียงร้อยละ 80

 -ค่าตรวจวัดสารเคมีตกค้าง ในบรรยากาศ ตัวอย่างละ 1,000 บาท 40 

ตัวอย่าง เป็นเงิน 40,000 บาท

 -ค่าตรวจ ฝุ่นรวม และฝุ่นขนาดเล็ก ตัวอย่างละ 1000 บาท จ านวน 10 

ตัวอย่าง เป็นเงิน 10,000 บาท

 -ค่าตรวจโลหะหนักในบรรยากาศ ตัวอย่างละ 1000 บาท จ านวน 10  

ตัวอย่าง เป็นเงิน 10,000 บาท

 -ค่าตรวจเช้ือราและแบคทีเรียในบรรยากาศ ตัวอย่างละ 1,000 บาท 15 

ตัวอย่าง เป็นเงิน 15,000 บาท

75,000 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 35
,00

0
40

,00
0 อาชีวเวช

กรรม

เกสร

ชลฤดี

กุลนรี

11 P1-11 เฝ้าระวังคุณภาพน้ าบ่อพักส ารองโรงพยาบาล

1.เก็บตัวอย่างน ้าอุปโภคบ่อพักส้ารองน ้าดรง

พยาบาลระยองตรวจวิเคราะห์ 30พารามิเตอร์

2.แจ้งผล ให้ค้าแนะน้าและติดตามผลการ

ด้าเนินการ

หน่วยงานในโรงพยาบาล

ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า

อุปโภค ตามเป้าหมาย 18 

ตัวอย่าง/ปี

 - ค่าตรวจคุณภาพน้ าใช้บ่อพักส ารอง 30 พารามิเตอร์ จ านวน 15 ตัวอย่าง 

2 คร้ัง/ปี ตัวอย่างละ12,500 บาท
375,000 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 18
7,5

00
18

7,5
00 อาชีวเวช

กรรม

เกสร

ชลฤดี

กุลนรี

12 P1-12 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจตาม

ความเส่ียงบุคลากรโรงพยาบาลระยอง 

  - พัฒนาการรายงานผลด้วยเทคโนโลยี (H4U)

บุคลากรโรงพยาบาลระยอง

เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ตรวจตามความเส่ียง

 ร้อยละ 100

 - ค่าเหมาจ่ายพยาบาลวิชาชีพในการคัดกรองมะเร็งเต้านม 10 วัน วันละ 

720 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท

 - ค่าตรวจสุขภาพลูกจ้าง 800 คน คนละ 800 บาท เป็นเงิน 640,000 บาท

 - ค่าตรวจตามความเส่ียง 200 คน คนละ 300 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

707,200 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 14
1,4

40
14

1,4
40

14
1,4

40
14

1,4
40

14
1,4

40 อาชีวเวช

กรรม

เกสร

ชลฤดี

กุลนรี

13 P1-13 โครงการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างานและ

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

1.ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจตามความ

เส่ียงบุคลากรโรงพยาบาลระยอง

2.สนับสนุนวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ/บี/

อีสุกอีใส

สนับสนุนวัคซีนป้องกันไวรัส

ตับอักเสบเอ/บี/อีสุกอีใส ใน

กลุ่มบุคลากรใหม่ท่ีเป็นกลุ่มส่ี

ยงร้อยละ 100

 - ค่าตรวจสุขภาพท่ัวไปสายวิชาชีพคนละ 670 บาท จ านวน 150 คน เป็น

เงิน 100,500 บาท

 - ค่าตรวจสุขภาพตามความเส่ียงสายวิชาชีพคนละ 200 บาท จ านวน 100 

คน เป็นเงิน 20,000 บาท

 - ค่าตรวจเลือดและสนับสนุนวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี คนละ 970 

บาท จ านวน 80 คน เป็นเงิน 77,600 บาท

 - สนับสนุนวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ คนละ 684 บาท จ านวน 10 คน 

เป็นเงิน 6,840 บาท

298,340 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 24
,80

0
24

,80
0

24
,80

0
24

,80
0

24
,80

0
24

,80
0

24
,80

0
24

,80
0

24
,80

0
24

,80
0

24
,80

0
25

,54
0 อาชีวเวช

กรรม

เกสร

ชลฤดี

กุลนรี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

14 P1-14 โครงการเฝ้าระวังโรคระบบกระดูกกล้ามเน้ือ

ในกลุ่มเส่ียง

1.ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก

2.เชิงปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการและ ORได้รับ

การเฝ้าระวังโรคระบบ

กระดูกกล้ามเน้ือร้อยละ 80

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คนละ 35 บาท x 150 คน เป็นเงิน 5,250 บาท 5,250 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

 

5,2
50 อาชีวเวช

กรรม

เกสร

ชลฤดี

กุลนรี

15 P1-15 เฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงสัมผัสรังสีเอ็กซ์

1.สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีรายบุคคล 

2.ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประเมิน

การสัมผัสทุก 3 เดือน

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม

เส่ียงสัมผัสรังสีเอ็กซ์ได้รับการ

เฝ้าระวังร้อยละ 80

 - ค่าแผ่นตรวจวัดรังสีรายบุคคลแบบวัด 2 ต าแหน่ง จ านวน 16 คน คนละ 

1,500 บาท แบบวัด 1 ต าแหน่ง จ านวน 3 คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 

27,000 บาท

27,000 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50

2,2
50 อาชีวเวช

กรรม

เกสร

ชลฤดี

กุลนรี

16 P1-16 เฝ้าระวังบุคลากรกลุ่มเส่ียงด้านสารเคมี และ

การบาดเจ็บจากการท างาน

1.สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตามความเส่ียง

2.รณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลจากการสัมผัสส่ิงคุกคามสุขภาพ

3.ให้ความรู้/ติดตามผล

บุคลากรกลุ่มเส่ียงด้าน

สารเคมีและ การบาดเจ็บ

จากการท างานได้รับการเฝ้า

ระวังร้อยละ 80

 - หน้ากากป้องกันสารเคมีอันตราย/ฝุ่นละออง R95 อันละ 100 บาท 

จ านวน 240 อัน เป็นเงิน 240,00 บาท

 - แว่นตากันรังสียูวี 36 อัน อันละ 600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท

 - ค่าหน้ากาก Half Facepiece Respirator Size M ย่ีห้อ3M 20 อัน อันละ

 1500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

 - ถุงมือป้องกันสารเคมี 24 กล่อง กล่องละ 800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท

94,800 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 23
,70

0
23

,70
0

23
,70

0
23

,70
0 อาชีวเวช

กรรม

เกสร

ชลฤดี

กุลนรี

17 P1-17 โครงการคลินิกโรคจากการท างานปี 

2565 ขยายเวลา

ผู้ประกันตน  - ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังสุขภาพคนวัยท างานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 146,400 บาท

 - ค่าจ้างเหมา/จัดซ้ือจัดจ้าง ท าคู่มือ/ท าส่ือประชาสัมพันธ์/บ ารุงรักษา 

Application/สอบเทียบเคร่ืองมืออาชีวอนามัยและอาชีวสุขศาสตร์  

136,766 บาท

283,166 กองทุนเงิน

ทดแทน 

โครงการ

คลินิกโรค

จากการ

ท างาน

94
,38

8.6
7

94
,38

8.6
7

94
,38

8.6
7 อาชีวเวช

กรรม

จันทร์ทิพย์

รัตนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

18 P1-18 โครงการคลินิกโรคจากการท างานปี 

2566

ผู้ประกันตน  - ค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยโรค 5,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังสุขภาพคนวัยท างานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 485,300 บาท

 - ค่าจ้างเหมา/จัดซ้ือจัดจ้าง ท าคู่มือ/ท าส่ือประชาสัมพันธ์/บ ารุงรักษา 

Application 41,200 บาท

531,500 กองทุนเงิน

ทดแทน 

โครงการ

คลินิกโรค

จากการ

ท างาน

88
,58

3.3
3

88
,58

3.3
3

88
,58

3.3
3

88
,58

3.3
3

88
,58

3.3
3

88
,58

3.3
3 อาชีวเวช

กรรม

จันทร์ทิพย์

รัตนา

19 P1-19 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบ

บ่อขยะครบวงจร อบจ. จ.ระยอง

  -ประเมินสุขภาพประชาชน

รอบบ่อขยะ 750 คน

 - ช้ีแจง/คืนข้อมูล อสม.150 

คน2คร้ังๆละ 1วัน

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 190 บาท x 150 คน x 2 คร้ัง

  =57,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาท าแบบสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล 750 x 20 บาท 15,000 

บาท

72,000 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

72
,00

0 อาชีวเวช

กรรม

จันทร์ทิพย์ 

ธนิษกานต์

20 P1-20 โครงการศึกษาภาวะสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตประชาชน รอบเขต

อุตสาหกรรมไออร์พีซี

ประเมินสุขภาพประชาชน

รอบเขตไออร์พีซี 500 คน

อสม. 200 คน 2 คร้ัง ๆ ละ1

วัน

 - ค่าอาหารว่างอาหารกลางวัน 200 คน x190 บาท x2 คร้ัง  = 76,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาท าแบบสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล 500 คน x 20 บาท 

10,000 บาท

86,000 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

86
,00

0 อาชีวเวช

กรรม

จันทร์ทิพย์

ธนิษกานต์

21 P1-21 ส่ือสารความเส่ียงและสร้างความรอบรู้

ทางสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

รพ.สต.19 แห่ง  อสม.แห่งละ

 50 คน *19 คร้ัง

 - ค่าวัสดุรณรงค์ 50 บาท x 50 คน x 19 คร้ัง = 47,500 บาท 47,500 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

47
,50

0 อาชีวเวช

กรรม

ศิริยา

22 P1-22 โครงการดูแลและป้องกันโรคพิษตะก่ัวใน

เด็กปฐมวัย เครือข่ายบริการสุขภาพ

เเครือข่ายจังหวัดระยอง

ครู/พ่ีเล้ียง 80 คน

ศูนย์เด็กเล็ก อ.เมือง 26แห่ง /

เด็กท่ีมีความเส่ียงติดตาม

เย่ียม 30 คน

 - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 190 บาท x80 คน =15,200 บาท

 -ค่าตอบแทนวิทยากร 15 ชมx600 บาท=9,000 บาท

 -ค่าตรวจตะก่ัวในส่ิงแวดล้อม 30 แห่ง จ านวน 150 ตัวอย่างๆละ 300 บาท

 = 45,000  บาท

69,200 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

23
,06

7

23
,06

7

23
,06

7 อาชีวเวช

กรรม

จันทร์ทิพย์ /

ศิริยา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

23 P1-23 โครงการระบาดวิทยาภาคประชาชน

พ้ืนท่ีเส่ียง อ าเภอเมือง

 ประชุม/ส ารวจความเส่ียง

ของชาชน  2 รพ.สต

 พยาบาล นวก ในรพ.สต อส

ม.และแกนน าชุมชน 40คน 2

รุ่นๆละ2วัน

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 40 คน 2รุ่นๆละ x 2 วัน 

x190 บาท=30,400 บาท

 - ค่าตอบแทนวิทยากรประชุมวิชาการ 6 ชม.x2 วัน x 600 บาท ต่อ ชม= 

7,200 บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม 6 ชม.x 2 วัน x3 คนx600 บาท  =

21,600 บาท

 - ค่าวัสดุ จัดท าแผนท่ี 5,000 บาท

64,200 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

64
,20

0 อาชีวเวช

กรรม

ศิริยา

24 P1-24 การประเมินและเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมในชุมชน

1. ส้ารวจความเส่ียงด้วยแบบประเมินenvocc 

2.ติดตาม เฝ้าระวัง VOC ในอากาศ น ้า ดิน

3. จัดท้ารายงานสรุป

1 ฉบับ /ปี ไม่ใช้งบประมาณ   -  - อาชีวเวช

กรรม

มนัสดาว

25 P1-25 พัฒนาระบบงาน HIA ของโครงการ ท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงจังหวัดระยอง

 - เข้าร่วมประชุมและให้ความเห็น

 - บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม/รายงานสรุปข้อมูล

 สสจ. *

ร้อยละ80 ของการเข้าร่วม

ประชุม

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

มนัสดาว

26 P1-26 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจาก

การท างานและส่ิงแวดล้อม CUP เมือง ตาม 

พรบ.โรคฯ

(ทบทวนแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

จาการท้างานและส่ิงแวดล้อม)

  -สอบสวนและรายงานการ

สอบสวนโรคตามแนวทาง

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

มนัสดาว

7



ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

27 P1-27 พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพรพ.

ระยองด้านการจัดบริการอาชีวเวชกรรม

และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม

1.เป็นพ่ีเล้ียงและท่ีปรึกษแก่ 

รพ.สต 

2.ประสานการลงพ้ืนท่ีในการ

เย่ียมบ้าน/กิจกรรมในชุมชน3

 คร้ัง2ปี

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

จันทร์ทิพย์

ศิริยา

28 P1-28 พัฒนาเครือข่ายบริการ เขตสุขภาพท่ี 6

1. จัดท้าหนังสือถอดบทเรียนน้อมันดิบร่ัวไหล ปี

 2565

2. ให้ค้าปรึกษา/วิทยากร

สนับสนุนข้อมูลและเป็นพ่ี

เล้ียงด้านเวชศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม โดยจัดท าแนว

ทางการด าเนินงานและ

เผยแพร่

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

จันทร์ทิพย์

ศิริยา

29 P1-29 พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังโรคจากการ

ท างานและโรคจากส่ิงแวดล้อมตาม 

พรบ.โรคจากการท างานฯ

 -ผู้ป่วยนอกท่ีมีความเส่ียง

สัมผัส PM 2.5 ทุก OPD 

ได้รับการคัดกรอง

-เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข CUP 

เมือง/รพ.ระยอง จ านวน 50 

คน / วัน

 - ค่าอาหาร 50 คน x 190  บาท x 3 วัน =28,500 บาท 28,500 PP non UC

28
,50

0 อาชีวเวช

กรรม

มนัสดาว

ศิริยา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

30 P1-30 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกรณีน้ ามันดิบ

ร่ัวไหลท่ีจุดขนถ่ายกลางทะเลและ

ชายหาดแม่ร าพึงของบริษัท สตาร์ปิโต

รเล่ียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด(มหาชน) ปี 

2565-2569 ประจ าปี 2566

ผู้เก็บกู้น้ ามันดิบ จ านวน 350

 คน

1)ออกเอกสารแจ้งเตือนกลุ่ม

เส่ียงสูงและติดตาม

2)บริการตรวจสุขภาพตาม

ความเส่ียง

3)ติดตามผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 

4)รายงาน/บันทึกข้อมูลลง

เวชระเบียน

 - ค่าตรวจสุขภาพและตรวจทางห้องปฏิบัติการ (CBC, BUN, Cr ,OT, PT) 

350 บาท จ านวน 350 คน รวม 59,400 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท 

- ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 294,00 บาท 

-ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์และจัดรูปเล่ม เป็นรูปแบบอิเล็คทรอนิคหนังสือถอด

บทเรียน น้ ามันดิบร่ัวไหล จ านวน 200 หน้า  เป็นเงิน 17,500 บาท 

 - หนังสือ ขนาด A5 200 หน้า เข้าเล่มแบบใส่กาว จ านวน 100 เล่ม *480 

บาท =  48,000 บาท

163,800 เงินบ ารุง รพ.

(จากบริษัท 

สตาร์ปิโต

รเล่ียม รีไฟน์

น่ิง จ ากัด 

มหาชน)

81
,90

0

81
,90

0 อาชีวเวช

กรรม

จันทร์ทิพย์

ธนิษกานต์

31 P1-31 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านอาชีวเวช

ศาสตร์ การบริการทางการแพทย์ระดับ 

 ตติยภูมิและการแพทย์ฉุกเฉิน (HTE) 

เร่ือง Chemical burn and Eye injury

แพทย์  พยาบาล เจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัย และผู้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องของ

สถานประกอบการ รุ่นละ 25

 คน x 4 รุ่น รวม 100 คน

 - ค่าวิทยากรภาครัฐ [บรรยายชม.ละ 600 บาท x 3 ช่ัวโมง + ฝึกปฏิบัติกลุ่ม

 ชม.ละ 600 บาท x 5 คน x 3 ช่ัวโมง] x 4 คร้ัง = 43,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท x 100 คน = 25,000 บาท (สถาน

ประกอบการสนับสนุน)

 - อาหารว่าง 50 บาท x 2 ม้ือ x 100 คน  = 10,000 บาท (สถาน

ประกอบการสนับสนุน)

43,200 PP non UC

43
,20

0 อาชีวเวช

กรรม

อมรรัตน์

อชิดา

32 P1-32 โครงการพัฒนาเครือข่ายในสถาน

ประกอบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอุบัติภัย

สารเคมี

 - เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

ตัวแทนสถานประกอบการ 

30 คน

 -ประชุม ทบทวนแนวทาง1 

วัน 

- มีแนวทาง 1 ฉบับ

 - อาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วันละ 350 บาท *30 คน *1 วัน

 = 10,500 บาท

  - ค่าวิทยากรภาคเอกชน ชม.ละ 1200 บาท * 2 ชม. + ค่าวิทยากรภาครัฐ 

ชม.ละ 600 บาท * 4 ชม. = 4,800 บาท

15,300 PP non UC

15
,30

0 อาชีวเวช

กรรม

อมรรัตน์

9



ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

33 P1-33 การประเมินและติดตามกลุ่มสงสัยป่วย

โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

ในสถานประกอบการ

 - ร้อยละ 20 ของสถาน

ประกอบการท่ีมีพนักงาน100

 คนข้ึนไปได้รับการคัดกรอง 

(500 คน)

 - ร้อยละ 80 ของคนสงสัย

ป่วยโรคเบาหวานได้รับการ

ติดตามวินิจฉัยรักษา

 - ร้อยละ 80 ของคนสงสัย

ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ได้รับการติดตามวินิจฉัยรักษา

 - ร้อยละ 10 ของผู้ท่ีรับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

 มีระยะของการปรับ

พฤติกรรมสุขภาพสูงข้ึน

 - ค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดตามผู้รับบริการเหมาจ่ายเดือนละ 1,000 บาท x

 12 เดือน  12,000 บาท

 - ค่าตรวจน้ าตาลปลายน้ิว 40 บาท* 500 ราย =20,000 บาท

32,000 PP non UC

1,0
00

1,0
00

1,0
00

1,0
00

1,0
00

1,0
00

1,0
00

1,0
00

1,0
00

1,0
00

1,0
00

21
,00

0 อาชีวเวช

กรรม

เกษสุดา 

ศศิธร

34 P1-34 สถานประกอบการสุขภาพดี วิถีใหม่ ( 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข /

wellness center)

จ านวนสถานประกอบการท่ี 

ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน 

“สถานประกอบการปลอด

โรค  ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

 และ/หรือ  wellness 

center (อย่างน้อย 1 แห่ง)

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

เกษสุดา

ศศิธร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

35 P1-35 โครงการสร้างเสริมสุขภาพวัยท างาน  - ร้อยละ 10 ของ

กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม

บรรลุตามเป้าหมายท่ี

package ก าหนด

 -ร้อยละ 60 มีความรู้เพ่ิมข้ึน

ตามเป้าหมายท่ีpackage 

ก าหนด

 - ค่าตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายรายละ 100 บาทx200 คน = 20,000

 บาท

 - ค่าตรวจวัดความเครียดของระบบประสาทอัตโนมัติรายละ 200 บาท x50

 คน = 10,000 บาท

 - ค่าอุปกรณ์ประกอบการสอน 5,000 บาท

35,000 PP non UC

10
,00

0

10
,00

0

15
,00

0 อาชีวเวช

กรรม

36 P1-36 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรค

ท่ัวไป 3 อ. 2 ส.วัยท างาน

 - จ านวนพนักงาน 300 คน

 - ร้อยละ 50 ของพนักงานท่ี

รับการประเมินมีความรอบรู้

ด้านสุขภาพระดับ ตัดสินใจ

ข้ึนไป

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

ศศิธร

37 P1-37 โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ

ตนเองเพ่ือการเลิกบุหร่ีคนวัยท างาน 

online

 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

50 คน

 - ร้อยละ 20 ของผู้สนใจเลิก

บุหร่ี สามารถเลิกบุหร่ีได้

  - ค่าตรวจวัดระดับCO ในลมหายใจ คร้ังละ 200 บาท*50 ราย*2 คร้ัง = 

20,000  บาท

 -  ค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดตาม  (บูรณาการค่าโทรศัพท์ติดตาม ร่วมกับ

โครงการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงใน

สถานประกอบการ)

20,000 PP non UC

5,0
00

5,0
00

5,0
00

5,0
00 อาชีวเวช

กรรม

เกษสุดา

ศศิธร

นัยนา

38 P1-38 การตรวจคัดกรองเช้ือไวรัส HPV ด้วย

ตนเอง หญิงวัยท างานในสถาน

ประกอบการ

 - หญิงวัยท างานในสถาน

ประกอบการ จ านวน 300 คน

 - ร้อยละ 100 ของผู้ท่ีมีความ

เส่ียงได้รับการติดตามรับการ

รักษา

 - บูรณาการร่วมกับกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

  (ค่า HPV self test  ชุดละ 700*300คน= 210,000 บาท)
0 งบ สปสช. อาชีวเวช

กรรม

นัยนา  พันโกฎิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

39 P1-39 โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม

สุขภาพ  การแพทย์ฉุกเฉินและการ

บริการทางการแพทย์ระดับตติยภุมิ

ให้แก่ประชาชนวัยท างานด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม(HTE) ปี 

2566(โครงการต่อเน่ืองปีท่ี 4)

  - สถานประกอบการท่ีเข้า

ร่วมโครงการ HTE  ปี2566 :

10 แห่ง 

- อัตราป่วยด้วยโรคจากการ

ท างานลดลง < 5%

- ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ี

ก าหนดได้รับการจัดการ 

Return to work ครบวงจร

 >80

- อัตราการเข้าถึงบริการทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน > 30

 - ค่าสมนาคุณแพทย์ 50 บาท*100 คร้ัง = 5,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพรายโรงงาน 10 แห่ง*4,000บาท = 

40,000 บาท

45,000 PP non UC

15
,00

0

15
,00

0

15
,00

0 อาชีวเวช

กรรม

ธีระศิษฏ์

จันทร์ทิพย์

ศิรินทร์ทิพย์

กัญญาภัค

อมรรัตน์

40 P1-40 โครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานขับ

รถโดยสารปรับอากาศทางไกล อ าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง

 ร้อยละ 60 พนักงานขับรถ

โดยสารปรับอากาศทางไกล  

อ.เมือง จ. ระยองได้รับการ

สร้างเสริมสุขภาพ

  - ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น คนละ 100บาท x60 คน= 6,000  บาท

-  ค่าตรวจประเมินและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย คร้ังละ 100 บาท

x60 ราย  = 6,000 บาท

12,000 PP non UC

12
,00

0 อาชีวเวช

กรรม

ศศิธร

41 P1-41 การจัดการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 

(self management) วัยแรงงาน

ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม

โครงการ สามารถจัดการ

สุขภาพตนเองได้

 - ค่าตรวจประเมินและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย คร้ังละ 100 บาท

 x 30ราย x 2คร้ัง  = 6,000 บาท
6,000 PP non UC

6,0
00 อาชีวเวช

กรรม

ศิรินทร์ิทิพย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)

42 P1-42 พัฒนาการจัดการดูแลเพ่ือการกลับเข้า

ท างานครบวงจร

 - ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมายมีการประเมิน

และส่งต่อเพ่ือจัดการดูแล

กลับเข้าท างาน

- ร้อยละ 80  ของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีส่งต่อได้รับ

การจัดการดูแลเพ่ือการกลับ

เข้าท างานครบวงจร

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

นัยนา  พันโกฎิ

43 P1-43 พัฒนาเครือข่ายเพ่ือการดูแลกลับเข้า

ท างาน( RTW )ในสถานประกอบการ

  - จ านวนสถานประกอบการ

 5 แห่งท่ีเข้าร่วมโครงการ

ไม่ใช้งบประมาณ 

บูรณาการกับงานบริการสัมพันธ์
 -  - อาชีวเวช

กรรม

นัยนา  พันโกฎิ

44 P1-44 พัฒนาศักยภาพการจัดบริการ RTW ใน

เครือข่ายสาธารณสุข จ.ระยอง

 - จ านวนโรงพยาบาลชุมชน

และรพสต.ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 6 แห่ง

(โรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง : 

บ้านฉาง มาบตาพุต วังจันทร์

 และรพสต 3 แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณ 

บูรณาการกับ PCT โรคหลอดเลือดสมอง
 -  - อาชีวเวช

กรรม

นัยนา  พันโกฎิ

45 P1-45 การศึกษาวิจัยด้านอาชีวอนามัยและเวช

กรรมส่ิงแวดล้อม

จ านวนงานวิจัย 6 เร่ือง ไม่ใช้งบประมาณ  -  - อาชีวเวช

กรรม

ศิรินทร์ทิพย์ /

 เกษสุดา/

ศศิธร

46 P1-46 โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในแรงงาน

ต่างด้าวเพ่ือข้ึนทะเบียนออกใบอนุญาต

ท างาน เขตอ าเภอเมืองจังหวัดระยอง

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 5,000คน

  - ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวนอกสถานท่ี (ตรวจ

VDRL,Microfilaria,Preg test,Amphetamine,  Chest X-ray) 500 บาท/

คน*5,000 คนเป็นเงิน 2,500,000 บาท

2,500,000 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 31
2,5

00
31

2,5
00

31
2,5

00
31

2,5
00

31
2,5

00
31

2,5
00

31
2,5

00
31

2,5
00 คลินิกต่าง

ด้าว อาชีว

เวชกรรม

พ.ธีระศิษฎ์/

จันทร์ทิพย์/

เพียงเพลิน

รวม 15,511,806
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ท่ีประชาชนเช่ือม่ัน

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P2-1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการ

สุขภาพ โรงพยาบาลระยอง ด้านการ

จัดบริการอาชีวอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม

แทพย์ พยาบาล นักวิชาการ

สาธารณสุขใน CUP เมือง และ

เครือข่าย จ านวน 40 คน x 2 

วัน

 - ค่าวิทยากร 7,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 8,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 20,000 บาท

    35,200  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
ศิริยา อาชีวเวช

กรรม

2 P2-2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการ

สุขภาพโรงพยาบาลระยองด้านการเข้าร่วม

เวทีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ HIA 

ของโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ี

แทพย์ พยาบาล นักวิชาการ

สาธารณสุขใน CUP เมือง และ

เครือข่าย จ านวน 40 คน x 2 

วัน

 - ค่าวิทยากร 19,200  บาท

 - ค่าอาหารว่าง 8,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  20,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,800 บาท

    50,000  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
ศิริยา อาชีวเวช

กรรม

3 P2-3 ฟ้ืนฟูวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย

ประจ าหน่วยงาน จ านวน 100

 คน x  1 วัน

 - ค่าวิทยากร 8,400 บาท

 - ค่าอาหารว่าง  7,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  12,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,900 บาท

 - ค่าเดินทาง 2,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,000 บาท

    34,300  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
เกสร อาชีวเวช

กรรม

4 P2-4 อบรมวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับ

ผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมีและรังสี

แพทย์ พยาบาล นักวิชาการท่ี

เก่ียวข้อง  จ านวน 80 คน x 1

 วัน

 - ค่าวิทยากร 9,900 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 5,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 6,400 บาท

 - ค่าท่ีพัก  2,900 บาท

 - ค่าเดินทาง  6,000 บาท

    30,800  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
อชิดา อาชีวเวช

กรรม

5 P2-5 อบรมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและพิษวิทยา

ภาคตะวันออก คร้ังท่ี 10 ปี 2566

แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ

สาธารณสุขใน CUP เมือง และ

เครือข่าย จ านวน 100 คน x 2

 วัน

 - ค่าวิทยากร 28,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 20,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 50,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 4,350  บาท

 - ค่าเดินทาง 5,000  บาท

   108,150  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
อมรรัตน์ อาชีวเวช

กรรม

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1.ระบบบริการทางการแพทย์ท่ีเป็นเลิศ ทันสมัย เน้นคุณค่า

ตัวช้ีวัด รพ.ระยอง  K1 ร้อยละของผู้ป่วยในโรคท่ีก าหนดได้รับการจัดการ Return to work ครบวงจร (In hos)  K2 อัตราป่วยด้วยโรคจากการท างานลดลง (Pre hos) K3 อัตราหรือจ านวนการเกิดโรคซ้ า ในโรงงานท่ีมีการด าเนินการสอบสวนและป้องกันโรค (Pre hos)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

6 P2-6 พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ Cup เมือง

เพ่ือรองรับอุบัติภัยจากสารเคมีและรังสี

แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ

สาธารณสุขใน CUP เมือง และ

เครือข่าย จ านวน 60 คน x 1 

คน

 - ค่าวิทยากร 5,400 บาท

 - ค่าอาหารว่าง  4,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 4,800 บาท

    14,400  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
อมรรัตน์ อาชีวเวช

กรรม

รวม   272,850
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P3-1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริม

สุขภาพกลุ่มวัยของเครือข่าย

โรงพยาบาลระยอง

-ประชุมคณะท ำงำนส่งเสริมสุขภำพ 

ตำมกลุ่มวัย

เจ้ำหน้ำท่ี CUP เมือง

ระยอง/เครือข่ำยหน่วย

บริกำรปฐมภูมิ รพ.ระยอง 

จ ำนวน 25 รำย

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม คนละ 

190 บำท จ ำนวน 25 คนx 2 คร้ัง เป็นเงิน 7,500 บำท
9,500 เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP UC) 4,7
50

4,7
50 สสอ.เมือง

ระยอง

นวลนภำ

2 P3-2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรคัดกรอง

พัฒนำกำร และพัฒนำทักษะสมองด้วย 

EF ของเด็กปฐมวัย

เจ้ำหน้ำท่ี / ครู / อสม เขต

 CUP เมืองระยอง จ ำนวน 

100 คน

 - ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 350 

บำท x 100 คน x 1 วัน เป็นเงิน  35,000  บำท

 - ค่ำสมนำคุณวิทยำกร เป็นเงิน 12,600.- บำท

 - ค่ำวัสดุในกำรอบรม 5,000 บำท

52,600 เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP UC) 52
,60

0 เวชกรรม

สังคม

กรรณิกำร์

สุนิสำย

3 P3-3 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 

0-5 ปี

  -ช่ังน้ ำหนักเด็ก 0-5 ปี รำยไตรมำส

  -ด ำเนินกิจกรรม 1 Product 1 อ ำเภอ

ด้วยกำรตรวจ HCT เด็ก 9 เดือน- 1 ปี

 - จัดซ้ือยำน้ ำเสริมธำตุเหล็กส ำหรับเด็ก 

0-5 ปี

 - เด็ก 9 เดือน - 1 ปี

 จ ำนวน 800 คน

- เด็กปฐมวัย (6 เดือน - 5 

ปี)ในเครือข่ำย รพ.ระยอง 

จ ำนวน 7,000 คน

 - ยำน้ ำเสริมธำตุเหล็ก Eurofer-iron 10 mg/ml 

200,000 บำท
200,000 เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP UC)
เวชกรรม

สังคม

สสอ.เมือง

ระยอง

กรรณิกำร์

นวลนภำ

4 P3-4 โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรประเมิน

พัฒนำกำรให้สมวัยในลูกรัก

 - ผู้ปกครอง 25 คน

 - เด็ก 25 คน

 - อำสำสมัครสำธำรณสุข

ของคลินิกหมอครอบครัว

โรงพยำบำลระยอง (เนิน

พระ) จ ำนวน   10  คน

 - ค่ำวิทยำกร 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บำท x  6 ช่ัวโมง 

เป็นเงิน 3,600 บำท

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 60 คน x 120 บำท เป็นจ ำนวนเงิน

 7,200 บำท   

- ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 60 คน x 2 ม้ือ x 

35 บำท เป็นเงิน 4,200 บำท

- ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม เป็นเงิน 60 คน  x 50 

บำท เป็นเงิน 3,000 บำท

- ค่ำอุปกรณ์ในกำรอบรม เป็นเงิน 5,000 บำท

23,000 งบสนับสนุน 

PCC

PCC เนิน

พระ

สุนันทำ

รัชนก

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ตัวช้ีวัด :  1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 2. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ตัวช้ีวัด :  1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 2. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

5 P3-5 โครงกำรต ำบลบูรณำกำรอนำมัยแม่และ

เด็กแบบบูรณำกำร CUP เมืองระยอง ปี 

2565

ต ำบลท่ำประดู่

ต ำบลปำกน้ ำ

ไม่ใช้งบประมำณ   -  - รพ.ระยอง กรรณิกำร์

6 P3-6 สนับสนุน กำรยกระดับสถำนพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยด้วย 4 DD บูรณำกำรร่วมกับกำร

ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ

เด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ.2561

 1 แห่ง ไม่ใช้งบประมำณ

'บูรณำกำรกับโครงกำรของศูนย์เขต
  -  - สสอ.เมือง

ระยอง

นวลนภำ

รวม 23,000
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P4-1 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 

6-14 ปี

 - ช่ังน ้ำหนักเด็ก 6-14 ปี รำยไตรมำส

 - จัดซื อยำเม็ดเสริมธำตุเหล็กส้ำหรับเด็ก

 6-14 ปี

 - เด็ก 6-14 ปี ในเขต

พื นท่ี Cup เมืองระยอง

 - ยำเม็ดเสริมธำตุเหล็ก  50,000 บำท 50,000 เงินบ้ำรุง รพ.

ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

กรรณิกำร์

นวลนภำ

2 P4-2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูอนำมัยเพ่ือ

เสริมสร้ำงทักษะชีวิตวัยรุ่น

ครูอนำมัยประจ้ำโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษำในเขต 

CUPเมืองระยอง 50 คน

 - ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 4,200 บำท

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 350 

บำท x 50 คน x 1 วัน เป็นเงิน 17,500 บำท

 - ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ 2,500 บำท

24,200 เงินบ้ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

ยุวภัทร

สร้อยสุวรรณ

3 P4-3 โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนท่ี

มีภำวะโภชนำกำรเกิน

เด็กนักเรียนท่ีมีภำวะ

โภชนำกำรเกิน ป.1-6 

PCCเนินพระ ท่ีสมัครใจ

เข้ำร่วมโครงกำร จ้ำนวน 

50 คน

 - ค่ำวิทยำกร ช่ัวโมงละ 600 บำท x 3 ช่ัวโมง จ้ำนวน

 2 ครั ง เป็นเงิน 3,600 บำท

 - ค่ำเอกสำรในกำรจัดท้ำโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์  

ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ

เทศบำลนครระยอง จำกปีงบประมำณ 2564

3,600 งบสนับสนุน 

PCC

PCC เนินพระ จุฑำรัตน์

วีรวรรณ

4 P4-4 โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กท่ีมี

ภำวะโภชนำกำรเกิน

เด็ก 6-14  ปี ใน

สถำนศึกษำของ PCC 

เกำะหวำย จ้ำนวน 40 คน

 - ค่ำสมนำคุณวิทยำกรช่ัวโมงละ 600 บำท x  3 

ช่ัวโมง x  2 ครั ง เป็นเงิน   3,600     บำท

-  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 35 บำท x 40 คน เป็น

เงิน 1,400 บำท

- ค่ำวัสดุในกำรอบรม  จ้ำนวน 2,000 บำท

7000 กองทุนต้ำบล PCC เกำะ

หวำย

เขมิกำ

5 P4-5 โครงกำรถนอมดวงตำและแก้ไขควำม

ผิดปกติด้ำนกำรมองเห็น ในนักเรียนเขต

พื นท่ีคลินิกหมอครอบครัว โรงพยำบำล

ระยอง (PCC เนินพระ)

นักเรียนท่ีมีปัญหำสำยตำ

ผิดปกติจำกกำรคัดกรอง

โดยแผ่นวัดสำยตำแบบ 

E-Chart ของภำคเรียนท่ี 

1/2565 จ้ำนวน 65 คน

 - ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ้ำนวน 65 คน คนละ 60 

บำท เป็นเงิน 3,900 บำท

- ค่ำแว่นสำยตำ จ้ำนวน 65 อัน อันละ 500 บำท เป็น

เงิน 32,500 บำท

36,400 กองทุนต้ำบล PCC เนินพระ กฤษณำ

วีรวรรณ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

6 P4-6 โครงกำรถนอมดวงตำและแก้ไขควำม

ผิดปกติด้ำนกำรมองเห็นในนักเรียน 

ประจ้ำปี 2566

นักเรียนชั นประถมศึกษำ

ปีท่ี 1 พื นท่ี PCC เกำะ

หวำย และเด็กท่ีมีสำยตำ

ผิดปกติด้ำนกำรมองเห็น

จ้ำนวน 300 รำย

 - ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ จ้ำนวน 300 คน คนละ 60

 บำท

 - ค่ำแว่นสำยตำจ้ำนวน 300 อัน อันละ 500 บำท

  168,000 กองทุนต้ำบล PCC เกำะ

หวำย

เขมิกำ

7 P4-7 โครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับต่างๆ

   - ประชุมคณะกรรมกำรประเมิน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพเด็กวัยเรียนระดับ

 Cup ปีละ 2 ครัง

   - เย่ียมเสริมพลังโรงเรียนส่งเสริม

สุขภำพระดับเพชร

 - ออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ

ระดับต่ำงๆจ้ำนวน 5 วัน/คน

-จัดท้ำเอกสำรแบบประเมินโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภำพ

คณะกรรมกำรโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภำพ

  - ค่ำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันคนละ 150บำท

x20คนX2ครั ง เป็นเงิน 6,000 บำท

  - ค่ำเบี ยเลี ยงทีมเสริมพลัง คนละ120บำท/วันX

6วันX5คน เป็นเงิน 3,600 บำท

  - ค่ำเบี ยเลี ยงทีมประเมิน คนละ 120บำท/วันx

5วันX20คน เป็นเงิน 12,000 บำท

   ค่ำจ้ำงท้ำแบบประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ เป็น

เงิน 1,000 บำท

 22,600 เงินบ้ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

สสอ.เมือง

ระยอง

สร้อยสุวรรณ

8 P4-8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองระยอง  

  - ออกตรวจเย่ียมติดตำมเตรียมควำม

พร้อมกำรด้ำเนินกำรป้องกันปัญหำยำ

เสพติด  

  - กำรจัดส่ือรณรงค์กำรป้องกันยำเสพ

ติดในสถำนศึกษำและชุมชน

เยำวชน / นักเรียน ใน

สถำนศึกษำและชุมชน

 -ค่ำเบี ยเลี ยงทีมส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพใน

สถำนศึกษำ คนละ120บำท/วันx7วันX5คน 

เป็นเงิน 4,200 บำท

4200 เงินบ้ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

สสอ.เมือง

ระยอง

สร้อยสุวรรณ
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

9 P4-9 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ไทยกลุ่มวัยเรียน 

 -โครงกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

ในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน

 -รณรงค์กำรเข้ำถึงควำมรอบรู้ด้ำน

สุขภำพเทคโนโลยีดิจิทอล (Digital 

Health literacy) เช่น App ก้ำวท้ำใจใน

สถำนศึกษำ

นักเรียนมัธยมศึกษำใน

สถำนศึกษำ จ้ำนวน 14 

โรงเรียน

 -ค่ำเบี ยเลี ยงทีมส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพใน

สถำนศึกษำ คนละ120บำท/วันx7วันX5คน 

เป็นเงิน 4,200 บำท

4200 เงินบ้ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

สสอ.เมือง

ระยอง

สร้อยสุวรรณ

10 P4-10 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กวัยเรียน

 - ตรวจสุขภำพเด็กวัยเรียน

 - ตรวจคัดกรองสำยตำเบื องต้น

 - จ่ำยยำเม็ดธำตุเหล็ก

 - ติดตำมภำวะโภชนำกำร

 - พัฒนำระบบเฝ้ำระวัง คัดกรอง กำรส่ง

ต่อเด็กท่ีมีปัญหำอ้วนและเร่ิมอ้วน

เด็กวัยเรียนในโรงเรียน

พื นท่ิ CUP เมืองระยอง

ไม่ใช้งบประมำณ  -  - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

สุนิสำย

สร้อยสุวรรณ

11 P4-11 กิจกรรมกำรประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภำพ คงสภำพควำมย่ังยืน

โรงเรียน พื นท่ิ CUPเมือง

ระยอง

ไม่ใช้งบประมำณ  -  - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

สุนิสำย

สร้อยสุวรรณ

12 P4-12 โครงกำรติดตำมกำรคุมก้ำเนิดและ

ป้องกันกำรตั งครรภ์ซ ้ำในวัยรุ่น

หญิงหลังคลอดท่ีมีอำยุ

น้อยกว่ำ 20 ปี พื นท่ิ 

CUPเมืองระยอง

ไม่ใช้งบประมำณ  -  - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

ยุวภัทร

สร้อยสุวรรณ
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

13 P4-13 กิจกรรมให้ควำมรู้ส่งเสริมสุขภำพใน

โรงเรียนตำมควำมจ้ำเป็น

 - สุขบัญญัติ กำรปฐมพยำบำลเบื องต้น 

กำรป้องกันโรคเบื องต้น

โรงเรียน พื นท่ิ CUPเมือง

ระยอง

ไม่ใช้งบประมำณ  -  - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

ยุวภัทร

สร้อยสุวรรณ

14 P4-14 โครงกำรป้องกันและช่วยเหลือเด็กและ

สตรีท่ีถูกกระท้ำรุนแรงจังหวัดระยอง ปี 

2566

1.คัดกรองเด็กลุ่มเส่ียงเชิง

รุกและเชิงรับ(ในชุมชน,

โรงเรียน,หญิงตั งครรภ์

,และผู้รับบริกำร)

2.ให้กำรดูแลช่วยเหลือ

ตำมแนวทำงโดยทีมสห

วิชำชีพและเครือข่ำยใน

อ้ำเภอ       

3.จัดกิจกรรม/ส่ือรณรงค์ 

ส่งเสริมป้องกันในชุมชน

ไม่ใช้งบประมำณ  -  - สสอ.เมือง

ระยอง

 สร้อยสุวรรณ

รวม 296,000
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ตัวช้ีวัด : 

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P5-1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ของ

ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนโรงพยาบาลระยอง อายุ 50 

ปีข้ึนไป

 -ค่าตอบแทนแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ เป็นเงิน

 25,000 บาท                            

- ค่ายาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 500 dose*330 

บาท เป็นเงิน 165,000 บาท

     190,000  ปกส.

ส่วน

ค่าบริการ

ทาง

การแพทย์

/ / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

2 P5-2 โครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุงสู่  

องค์กรไร้พุง -อบรมให้ความรู้ใน

การปรับ เปล่ียนพฤติกรรม

 -บุคลากร/อสม.ท่ีพบความเส่ียงจากการ

ตรวจสุขภาพในเครือข่าย

โรงพยาบาลระยอง จ านวน 100 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คนละ 

350 บาท x 100 คน เป็นเงิน 35,000.-บาท

 - ค่าวิทยากรบรรยายจากภายนอก ช่ัวโมงละ 1,200.-

บาทx2 ช่ัวโมง เป็นเงิน 2,400.-บาท

 - ค่าวิทยากรกลุ่มจากภายนอก ช่ัวโมงละ 1,200 บาท

 X 2 คนX4 ช่ัวโมงเป็นเงิน9,600.-บาท

 -ค่าพาหนะ ค่าท่ีพักวิทยากร  10,000. บาท

57,000 เงินบ ารุง 

รพ.

ระยอง 

(PP UC)

สสอ.เมือง

ระยอง

นวลนภา

สร้อยสุวรรณ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)
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ตัวช้ีวัด : 

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

3 P5-3 โครงการวิถีชีวิตชุมชนสุขภาพดี  - อบรมกลุ่มอสม กลุ่มเส่ียง กลุ่มผู้ป่วย 40

 คน 

 - อบรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่ม

เส่ียงโรคเร้ือรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

 50 คน

กิจกรรมท่ี 1 อบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ให้กับกลุ่ม 

อสม.

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 

40 x 190 บาท รวม 7,600 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆละ 

600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท          

 - ค่าจัดท าชุดเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 40 x

 50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท   

กิจกรรมท่ี 2 อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรค

เร้ือรัง

  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง (กลุ่มเส่ียง 1วัน)

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

  จ านวน 50 x 190 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จ านวน 3 ช่ัวโมง ๆละ 

600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

 - วิทยากรกลุ่มละ 1 คน จ านวน 5 กลุ่มๆละ 30 นาที

 รวมเป็น 2.5 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,500 

บาท 

- ค่าจัดท าชุดเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 50

ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน   2,500 บาท

34,500 กองทุน

ต าบล

PCC 

เนินพระ

นวลนิตย์

4 P5-4 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย

ท างาน

-คัดกรอง BMI ในกลุ่มประชากร

อายุ  18-59 ปี  

-คัดกรองด้วยวาจาตามแบบคัด

กรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ประชาชนวัยท างานอายุ 18-59 ปี พ้ืนท่ี 

CUP เมืองะยอง

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - รพ.ระยอง กรรณิการ์

ภานุมาศ
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ตัวช้ีวัด : 

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

5 P5-5 โครงการคัดกรองโรคเร้ือรังใน

ชุมชนเชิงรุก เขตพ้ืนท่ีคลินิกหมอ

ครอบครัวโรงพยาบาลระยอง 

(PCC เนินพระ)

ประชาชนวัยท างานพ้ืนท่ีคลินิก หมอ

ครอบครัวโรงพยาบาลระยอง  (PCC เนิน

พระ)

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - PCC 

เนินพระ

จุฑาทิพย์

6 P5-6 โครงการวัยท างานสุขภาพดี ชีวีมี

สุข  ปี 2566

กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมวัย

ท างานสุขภาพดี ชีวีมีสุข

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามประเมินผล

เจ้าหน้าท่ี รพ.ระยอง จ านวน 50 คน / / /  กิจกรรมท่ี 1 เป็นเงิน 101,000 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากร ช.ม.ละ1,200 บาท จ านวน 6 ช.ม. *

 2  วัน * 3 คน เป็นเงิน 43,200  บาท

 - ค่าท่ีพักวิทยากร ห้องละ 1,450 บาท * 2 ห้อง* 2 คืน 

เป็นเงิน 5,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 

50 คนๆละ 350 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 35,000 บาท  

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์   10,000 บาท                    

 - ค่าจ้างเหมารถรับส่งวิทยากร  3,500 บาท/เท่ียว  จ านวน

 2 เท่ียว เป็นเงิน  7,000 บาท    

กิจกรรมท่ี 2 เป็นเงิน  21,300 บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 18  

ช่ัวโมงเป็นเงิน  10,800 บาท (เดือน เมษายน-กันยายน 

2566 )

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมระหว่างติดตามผลผู้เข้าร่วม

โครงการเดือนละ 1 คร้ัง ม้ือละ 35 บาท * 6  คร้ัง * 50 คน

 เป็นเงิน  10,500 บาท

122,300 PP non 

UC
/ สุขศึกษา จันทิมา    

เกษมเจริญ

รวม 403,800
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P6-1 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี มีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีพึงประสงค์

กิจกรรมท่ี 1ประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินงานกับผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ 

กิจกรรมท่ี 2 ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง

ประสงค์ + Geriatric Syndromes

กิจกรรมท่ี 3 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้มีความ

เส่ียงรายบุคคลโดยใช้แผน wellness plan

กิจกรรมท่ี 1

ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  20

 คน

กิจกรรมท่ี 2 

ผู้สูงอายุ จ านวน 4,372 คน

ผู้สูงอายุ จ านวน 23,322 คน

กิจกรรมท่ี 3

ผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน

กิจกรรมท่ี 1 

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คนละ 

150 บาท 20 คน เป็นเงิน 3,000.-บาท

-ค่าจัดท าเอกสารคัดกรอง 5,000.-บาทเป็นเงิน 

8,000บาท

กิจกรรมท่ี 2 

-คัดกรองผ่าน App Bluebook

กิจกรรมท่ี 3

-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน

 400 คนๆละ 190 บาท เป็นเงิน 76,000.- บาท

-ค่าวิทยากรกลุ่ม ช่ัวโมงละ 600 บาท x 6 ช่ัวโมง x4

 คน เป็นเงิน 14,400.- บาท

รวมเป็นเงิน 90,400.-บาท

90400 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

กรรณิการ์/

นวลนภา

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของ ปชก.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ได้รับการดูแลท้ังในสถานบริการและชุมชน (มีตัวช้ีวัดย่อย 3)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของ ปชก.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ได้รับการดูแลท้ังในสถานบริการและชุมชน (มีตัวช้ีวัดย่อย 3)

2 P6-2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา 

ชีวายืนยาว

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างานผู้สูงอายุ

คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลระยอง 

(เนินพระ)

กิจกรรมท่ี 2 อบรมสร้างเสริมสุขภาพดี 

ชะลอชรา ชีวายืนยาว 

กิจกรรมท่ี 3 รณรงค์การเข้าถึง การตรวจ

สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมท่ี 1 คณะท างาน

ผู้สูงอายุ จ านวน 22 คน  (2 

คร้ัง/ปี)

กิจกรรมท่ี 2 ผู้สูงอายุ/อสม. 

จ านวน 40 คน  (3 คร้ัง/ปี)

กิจกรรมท่ี 3 จนท/อสม/ผู้น า

ชุมชนจ านวน 25 คน (11 

ชุมชนๆละ 1 คร้ัง/ปี)

กิจกรรมท่ี 1 เป็นเงิน 8,360 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

22 คน X 190 บาท X 2 คร้ัง เป็นเงิน 8,360 บาท

กิจกรรมท่ี 2 เป็นเงิน 38,600 บาท

 - ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมงๆละ 600 X 3 คร้ัง เป็นเงิน 

10,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

40 คน X 190 บาท X 3 คร้ัง เป็นเงิน 22,800 บาท

 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 40 ชุดๆละ X 50 

บาท

เป็นเงิน 2,000 บาท  

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท  

กิจกรรมท่ี 3 เป็นเงิน 54,650 บาท

 - ค่าอาหารรณรงค์ จ านวน 25 คน X 190 บาท X 

11 คร้ัง เป็นเงิน 52,250บาท

 - ค่าป้ายรณรงค์  ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

จ านวน 8 ป้ายๆละ X 300 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

101,610 งบสนับสนุน

 PCC

PCC เนินพระ พิมพา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของ ปชก.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ได้รับการดูแลท้ังในสถานบริการและชุมชน (มีตัวช้ีวัดย่อย 3)

3 P6-3 ด าเนินงานต าบลทีมีระบบส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ระยะยาวใน

ชุมชน (long term care)ผ่านเกณฑ์ ร้อย

ละ 95

-ประเมินในต าบลท่ียังไม่ผ่าน

-ประเมินซ้ าในต าบลท่ีผ่านเกิน 3 ปี

ต าบลน้ าคอก

เนินพระ,ทับมา,เชิงเนิน,นา

ตาขวัญ,บ้านแลง,ตะพง,แกลง

ไม่ใช้งบประมาณ    -  - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

กรรณิการ์/

นวลนภา

4 P6-4 โครงการอบรมฟ้ืนฟู CG เครือข่าย รพ.

ระยอง

 กิจกรรมท่ี 1 อบรม Care Manager 

เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีขาด 

 กิจกรรมท่ี 2 อบรม Care Giver ท่ีผ่านการ

อบรมเกิน 3 ปี

Care Giver จ านวน 100 คน

 จ านวน 2 วัน

กิจกรรมท่ี 1 

บูรณาการกับศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี

กิจกรรมท่ี 2 

-ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ิม วันละ 

350 บาท จ านวน 100 คน จ านวน 2 วันเป็นเงิน 

70,000.-บาท

-ค่าวิทยากรบรรยาย 2 ชมxชม.ละ 600 บาท เป็น

เงิน 1,200.-บาท

-ค่าวิทยากรกลุ่ม 2 คน x 10 ชมๆละ 600 บาท เป้น

เงิน 12,000.-บาท

-ค่าวัสดุอบรม คนละ 50 บาท จ านวน 100 คนเป็น

เงิน 5,000.-บาท

 88,200 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

กรรณิการ์

นวลนภา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของ ปชก.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ได้รับการดูแลท้ังในสถานบริการและชุมชน (มีตัวช้ีวัดย่อย 3)

5 P6-5 โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพให้ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานสู่วัดรอบรู้สุขภาพ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมพระคิลานุปัฐฐาก รุ่นท่ี 1

กิจกรรมท่ี 2 คัดกรองสุขภาพกลุ่มพระสงฆ์

 คัดกรองและบันทึกข้อมูลผ่านBluebook

กิจกรรมท่ี 3 ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัด

รอบรู้สู่สุขภาพ

กิจกรรมท่ี 1 พระภิกษุแกนน า

 จ านวน 40รูป

กิจกรรมท่ี 2 พระสงฆ์จ านวน

 1000 รูป

กิจกรรมท่ี 3 วัดในเขต

รับผิดชอบ 35 วัด

กิจกรรมท่ี 1 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองด่ืม

คนละ 190บาทx40x3วัน เป็นเงิน 22,800 บาท

- ค่าวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 15 ช่ัวโมงๆละ 600 

บาท

เป็นเงิน 18,000 บาท

- ค่าวิทยากรบรรยาย 3 ช่ัวโมงๆละ 600บาท 

เป็นเงิน 1,800 บาท

- ค่าวัสดุอบรม 2,000 บาท

กิจกรรมท่ี 2-3

ไม่ใช้งบประมาณ

44,600 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

นวลนภา

กรรณิการ์

กฤษณา

6 P6-6 พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและ

ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง/บูรณาการ

กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุ 13 ต าบล ไม่ใช้งบประมาณ  -    - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

กรรณิการ์

นวลนภา

7 P6-7 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ส าหรับ

บุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และบุคคลท่ีมีภาวะ

ปัญหาการกล้ันปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ผู้ป่วยท่ีมีปัญหากล้ันปัสสาวะ

หรืออุจจาระไม่ได้ จ านวน 10

 ราย

ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่   3 ช้ิน/วัน/ราย ช้ินละ  9.50 บาท 

 จ านวน 20  ราย ระยะเวลา 272 วัน

 (๙ เดือน) เป็นจ านวนเงิน 155,040บาท

155,040 กองทุนต าบล PCC เนินพระ จุฑาทิพย์

อัมภิกา

8 P6-8 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่คลินิกหมอ

ครอบครัวโรงพยาบาลระยอง (เกาะหวาย)

ผู้ป่วยท่ีมีปัญหากล้ันปัสสาวะ

หรืออุจจาระไม่ได้ จ านวน 10

 ราย

ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่  3 ช้ิน/วัน/ราย ช้ินละ  9.50 บาท

จ านวน  10  ราย ระยะเวลา 273 วัน (๙ เดือน) 

เป็นจ านวนเงิน  77,805 บาท

77,805 กองทุนต าบล PCC เกาะ

หวาย

สุพัตรา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของ ปชก.ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ได้รับการดูแลท้ังในสถานบริการและชุมชน (มีตัวช้ีวัดย่อย 3)

9 P6-9 โครงการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกใน

ผู้สูงอายุ

-ตรวจคัดกรองตาเบ้ืองต้น

-ตรวจ VA กรณีผิดปกติ

-ส่งต่อกรณีผล VA ผิดปกติ

ผู้สูงอายุ จ านวน 25,000 คน ไม่ใช้งบประมาณ  -    - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

กรรณิการ์/

นวลนภา

10 P6-10 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุภายใต้วิถี "New 

Normal"

-ขยายการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุให้

ครอบคลุมพ้ืนท่ีเครือข่าย รพ.ระยอง

-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน

ผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุ " การป้องการ

การพลัดตกหกล้ม/ภาวะสมองเส่ือมใน

ผู้สูงอายุ "

ผู้สูงอายุ จ านวน10,000 คน ไม่ใช้งบประมาณ  -    - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

กรรณิการ์/

นวลนภา

11 P6-11 คลินิกผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ 

-ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมโดย

ทีมสหวิชาชีพ

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี Cup 

เมืองระยอง

ไม่ใช้งบประมาณ  -    - เวชกรรม

สังคม

กรรณิการ์/

ภานุมาศ

รวม 467,255
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P61-1 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริม

ศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัยในงาน

ทันตกรรม
- ประชุมคณะท างานทันตกรรมเครือข่าย 

รพ.ระยอง  ปีละ 3 คร้ัง คร้ังละ 25 คน

คณะท างานทันตกรรมเครือข่าย 

รพ.ระยอง จ านวน 25 คน

P P P P - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 

คนละ 190 บาท x 25 คน  x 3 คร้ัง เป็นเงิน 

14,250 บาท

       14,250  เงินบ ารุงรพ.

ระยอง 

P P P P P P P P P P P P ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

นวลนภา

2 P61-2 1 พัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรม
โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก ป้องกัน 

รักษา ในกลุ่มเป้าหมาย และจัดคาราวาน

ให้บริการรักษาช่องปากในนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ให้บริการตรวจสุขภาพช่อง

ปากเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

โรคเร้ือรัง

เด็กปฐมวัย 3-5 ปี 

เด็กวัยเรียน, วัยท างาน, 

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง, ผู้สูงอายุ 

โรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด

P P P P  - ค่าเบ้ียเล้ียงในการออกให้บริการนอกพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบ วันละ 120 บาท x 12 คน x 15 วัน 

เป็นเงิน 21,600 บาท

       21,600 เงินบ ารุงรพ.

ระยอง 

P P P P P P P P P P P P ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

นวลนภา

3 P61-3 1 ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่ม

หญิงต้ังครรภ์
- ตรวจสุขภาพช่องปาก

- ฝึกการควบคุมคราบจุลินทรีย์ และฝึก

ทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ

*กิจกรรมอาจปรับไปตามความเหมาะสม

ตามสถานการณ์น้ันๆ  หรือใช้กิจกรรม

ออนไลน์

หญิงต้ังครรภ์ จ านวน 300 คน P P P P *ไม่ใช้งบประมาณ ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

พราวพิชชา

ปวีณา

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้านทันตกรรม

ตัวช้ีวัด : 

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้านทันตกรรม

ตัวช้ีวัด : 

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

4 P61-4 1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่ม

เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 0-5 ปี
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก

ก่อนวัยเรียน อายุ 0-5 ปี

-ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบ

ฟลูออไรด์วานิช

-ให้ทันตสุขศึกษา สาธิตและฝึกทักษะการ

ท าความสะอาดช่องปากในเด็กกับผู้ปกครอง

*กิจกรรมอาจปรับไปตามความเหมาะสม

ตามสถานการณ์น้ันๆ หรือใช้กิจกรรม

ออนไลน์

เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 0-5 ปี 

ในคลินิกเด็กดีจ านวน 300 คน

P P P P *ไม่ใช้งบประมาณ ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

พราวพิชชา

ปวีณา

5 P61-5 1 ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่ม

หญิงต้ังครรภ์ต่างด้าว
- ตรวจสุขภาพช่องปาก

- ฝึกการควบคุมคราบจุลินทรีย์ และฝึก

ทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ

*กิจกรรมอาจปรับไปตามความเหมาะสม

ตามสถานการณ์น้ันๆ  หรือใช้กิจกรรม

ออนไลน์

หญิงต้ังครรภ์ต่างด้าว

จ านวน 300 คน

P P P P *ไม่ใช้งบประมาณ ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

พราวพิชชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้านทันตกรรม

ตัวช้ีวัด : 

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

6 P61-6 1 โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 ปี 2566
- ให้บริการทันตกรรมท าฟันฟรี

(ตรวจฟัน,อุดฟัน ถอนฟัน ตามความ

เหมาะสม)

*ATK ก่อนรับบริการทันตกรรม

- จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ

- ให้ทันตสุขศึกษา สอนการใช้ไหมขัดฟัน 

การแปรงฟันแบบแห้ง

*กิจกรรมอาจปรับไปตามความเหมาะสม

ตามสถานการณ์น้ันๆ  หรือใช้กิจกรรม

ออนไลน์

เจ้าหน้าท่ี รพ.ระยองและ

ประชาชนท่ัวไปจ านวน 100 

คน

P * ค่าอาหารกลางวัน

ม้ือละ 120 บาท x 100 คน

เป็นเงิน 12,000 บาท

* ค่าอาหารว่าง

ม้ือละ 35 บาท x 100 คน  x 2 ม้ือ

เป็นเงิน 7,000 บาท

รวมท้ังส้ิน 19,000 บาท

19,000 UC PP 

โรงพยาบาล

ระยอง

P ทันตกรรม  เกศยา

พราวพิชชา

ปวีณา

7 P61-7 1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก

ก่อนวัยเรียน อายุ 3-5 ปี
ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์

วานิช ฝึกทักษะการแปรงฟันท่ีถูกวิธีส่งต่อ

รับบริการทันตกรรมในรายท่ีจ าเป็นอบรม

ผู้ปกครอง/ครูผู้ดูแล โดยเข้าร่วมในกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองของทางโรงเรียน

เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-5 ปี 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนประถมศึกษา

จ านวน 1,000 คน

ผู้ปกครอง ครู ในโรงเรียน

จ านวน 18 แห่ง

P P P P  - ค่าชุดดูแลสุขภาพช่องปาก

 (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน) ชุดละ 37 x 1,000 คน 

เป็นเงิน 37,000 บาท

37,000 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพเทศบาล

นครระยอง

P P P P P P P P P P P P ทันตกรรม  เกศยา

สุภาวี

ณัฐธิดา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้านทันตกรรม

ตัวช้ีวัด : 

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

8 P61-8 1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก

วัยเรียนอายุ 6 - 12 ปี
- ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบ

ฟลูออไรด์วานิช

- ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมพ้ืนฐาน

 (เคลือบหลุมร่องฟัน,อุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอน

ฟันน้ านม)

เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี ใน

โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 

9 แห่ง มีจ านวนนักเรียน 

7,000 คน

P P P P *ไม่ใช้งบประมาณ ทันตกรรม เกศยา

จีระศักด์ิ

9 P61-9 1 โครงการทันตกรรมเชิงรุก ปลูก

จิตส านึกฟันดี ปี 4
- อบรมให้ความรู้ทันตสุขศึกษา          

- ตรวจสุขภาพช่องปาก

- สาธิตและฝึกการแปรงฟัน ท่ีถูกวิธี

-ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมตาม

ความจ าเป็น

พระภิกษุ สามเณร

ในโรงเรียนปริยัติธรรม วัดเขา

สาป จ านวน 100 รูป           

ทันตบุคลากร CUP เมือง

ระยอง และคณะครู จ านวน 

50 คน

P P * ค่าชุดตรวจ ATK  

ชุดละ 50 บาท x 100 ชุด x 2 คร้ัง

 เป็นเงิน 10,000 บาท 

* ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานท่ี วัน

ละ 120 บาท x 8 คน x 15 วัน  เป็นเงิน  

14,400 บาท 

* ค่าอาหารกลางวัน

ม้ือละ 120 บาท x 50 คนเป็นเงิน 6,000 บาท

* ค่าอาหารว่าง

ม้ือละ 35 บาท x 50 คน  x 2 ม้ือ 

เป็นเงิน 3,500 บาท                 

* ค่าชุดสาธิตการแปรงฟัน (แปรงสีฟัน + ยาสี

ฟัน + ไหมขัดฟัน) ชุดละ 100 x 100 คน  เป็น

เงิน 10,000 บาท 

รวมท้ังส้ิน 43,900 บาท

43,900 เงินบ ารุง

 รพ.ระยอง

P P P P P ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

 ณัฏฐณิชา

33



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้านทันตกรรม

ตัวช้ีวัด : 

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

10 P61-10 1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่ม

วัยท างาน
ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา

ให้ทันตสุขศึกษา สอนและฝึกทักษะการ

แปรงฟันท่ีถูกวิธีแบบแห้ง ให้บริการทางทัน

ตกรรมตามความจ าเป็น

เจ้าหน้าท่ีเครือข่ายบริการ 

รพ.ระยอง จ านวน 600 คน

P P P P  - ค่าชุดสาธิตการแปรงฟัน(กระเป๋าแปรงสีฟัน 

ยาสีฟัน และไหมขัดฟัน)

ชุดละ 100 บาท x 600 คน เป็นเงิน 60,000 

บาท

60,000 PP non UC P P P P P P P P P P P P ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

ณัฐธิดา

พลอยกาญจน์

11 P61-11 1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน

สถานประกอบการจังหวัดระยอง
1. กิจกรรมฝึกทักษะการท าความสะอาด

ช่องปาก

2. กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและวาง

แผนการรักษา และให้ค าแนะน า

กลุ่มวัยท างานในสถาน

ประกอบการจังหวัดระยอง

จ านวน 500 คน

P P P P ชุดอุปกรณ์สาธิต (กระเป๋า+ยาสีฟัน+แปรงสีฟัน+

ไหมขัดฟัน)

ชุดละ 100 บาท x 500 ชุด เป็นเงิน 50,000 

บาท

50,000 PP non UC P P P P P P P P P P P P เกศยา

พลอยกาญจน์

ณัฐธิดา

12 P61-12 1 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

ในผู้ป่วย NCD
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก วางแผนการ

รักษา ให้ค าแนะน า สอนและฝึกปฏิบัติการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก ส่งต่อเพ่ือรับบริการ

ทันตกรรมตามความจ าเป็น

- ผู้ป่วยNCD คลินิกโรคเร้ือรัง 

NCDในโรงพยาบาลระยอง

จ านวน 500 คน

P P *ไม่ใช้งบประมาณ ทันตกรรม  เกศยา

พราวพิชชา

ปวีณา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้านทันตกรรม

ตัวช้ีวัด : 

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

13 P61-13 1 โครงการสูงวัยระยอง ฟันสวย ย้ิมใส 

ใส่ใจสุขภาพช่องปาก 

ประจ าปี 66
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก

วางแผนการรักษา ให้ค าแนะน า

สอนและฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปาก

ทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันรากฟันผุ

- ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 

จ านวน 500 คน

P P P P  -ค่าชุดดูแลสุขภาพช่องปาก (กระเป๋า แปรงสีฟัน

 ยาสีฟัน และแปรงซอกฟัน) ชุดละ 100 บาท x 

500 คน เป็นเงิน 50,000 บาท

50,000 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพเทศบาล

นครระยอง/PPB

P P P P P P P P P P P P ทันตกรรม ทพญ.เกศ

ยา/สุภาวี

14 P61-14 1 โครงการลดการติดเช้ือในผู้ป่วย

ท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ (VAP)
ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยท่ีใส่

ท่อช่วยหายใจ ให้ทันตสุขศึกษา สอนและ

สาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยท่ีใส่

ท่อช่วยหายใจ (VAP)แก่ผู้ดูแล

ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจท่ีนอน

รพ.ระยอง จ านวน 500 คน

P P P P *ไม่ใช้งบประมาณ ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

ปวีณา

15 P61-15 1 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน

ประชากรต่างด้าว
- ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการ

รักษา

- ให้ทันตสุขศึกษา สอนและฝึกทักษะการ

แปรงฟันท่ีถูกวิธีแบบแห้ง

- ให้บริการทางทันตกรรมตามความจ าเป็น

ประชากรต่างด้าว จ านวน 

500 คน

P P P P *ไม่ใช้งบประมาณ ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

ณัฐธิดา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค.มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ด้านทันตกรรม

ตัวช้ีวัด : 

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนงาน :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย

16 P61-16 1 โครงการทันตกรรมเชิงรุก ฟันดี

เคล่ือนท่ี National survey
- โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก บันทึก 

ส ารวจข้อมูล และส่งเสริมป้องกันใน

กลุ่มเป้าหมาย

- ประชุมคณะท างานทันตกรรมเครือข่าย 

รพ.ระยอง 

- จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ

- ให้ทันตสุขศึกษา สอนการใช้ไหมขัดฟัน 

การแปรงฟันแบบแห้ง

คณะท างานทันตกรรม

เครือข่าย รพ.ระยอง จ านวน 

40 คน

P P P P - ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางปฏิบัติงานนอก

สถานท่ี วันละ 120 บาท x 8 คน 

x 17 วัน  เป็นเงิน  16,320 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน

ม้ือละ 120 บาท x 40 คน

เป็นเงิน 4,800 บาท

- ค่าอาหารว่าง

ม้ือละ 35 บาท x 40 คน  x 2 ม้ือ

เป็นเงิน 2,800 บาท

23,920 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง 

P P P P ทันตกรรม ทพญ.เกศยา

ทพญ.

จุฑารัตน์

รวม 319,670
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P7-1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ(พชอ.) อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง

 - จัดประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน

งานพชอ. จ านวน 4 คร้ัง

-จัดประชุมคณะท างานขับเคล่ือนงาน

พชอ. ตามประเด็นปัญหาจ านวน 4 

คร้ัง

คณะกรรมการพชอ. 21คน 

คณะท างานสสอ.เมือง

ระยอง 9 คน รวมเป็น30คน

คณะท างานพชอ.เครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิจ านวน

30คน

/ / / /  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

จ านวน 30 คนๆละ190บาท  จ านวน 4 คร้ัง รวม

เป็นเงิน 22,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จ านวน 30 คนๆละ190บาท  จ านวน 4 คร้ัง รวม

เป็นเงิน 22,800 บาท

45,600    เงินบ ำรุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.เมือง

ระยอง

เริงชัย

ยุวธิดา

2 P7-2 การผลิตส่ืองานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ าเภอ(พชอ.)

/ / / /  - ไวนิล 5 แผ่นๆละ2,500 บาท จ านวน 12,500

 บาท

 - ส่ือดิจิตัล/VDO 1 เร่ืองๆละ10,000 บาท

22,500    เงินบ ำรุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.เมือง

ระยอง

เริงชัย

ยุวธิดา

3 P7-3 นิเทศงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

ต าบล ของอ าเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง

ผู้นิเทศงาน 10 คน /  - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีนิเทศงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับต าบลจ านวน 10 คน X 120 บาท X 5

วัน

6,000      เงินบ ำรุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

/ / / สสอ.เมือง

ระยอง

เริงชัย

ยุวธิดา

รวม 74,100

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 2. พชอ.ท่ีมีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวม แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P8-1 โครงการเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ในวันหยุดราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

2566

เจ้าหน้าท่ีควบคุมโรคอยู่

เวรวันหยุดปกติ วันหยุด

นักขัตฤกษ์และตามมติ

คณะรัฐมนตรี

P P P P ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเวรสอบสวนโรค 2 คน 

คนละ x 420 บาท x 135 วัน เป็นเงิน 113,400 บาท
   113,400  เงินบ ารุง

รพ.ระยอง

   
   

   
   

   
   

   
 2

8,3
50

   
   

   
   

   
   

   
 2

8,3
50

   
   

   
   

   
   

   
 2

8,3
50

   
   

   
   

   
   

   
 2

8,3
50 สสอ.เมือง ชุติพงศ์

2 P8-2 โครงการเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ในวันหยุดราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

2566

จ้าหน้าท่ีควบคุมโรคอยู่

เวรวันหยุดปกติ วันหยุด

นักขัตฤกษ์และตามมติ

คณะรัฐมนตรี

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเวรสอบสวนโรค 2 คน

 คนละ x 420 บาท x 135 วัน เป็นเงิน 113,400 บาท
113,400   เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 28
,35

0

28
,35

0

28
,35

0

28
,35

0 สสอ.เมือง

ระยอง

ชุติพงศ์

3 P8-3 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและ

แจ้งตือนภัยโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข

ในพ้ืนท่ี

รพ.สต. 19 แห่ง/ อปท.1 

แห่ง

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 30 คน x

 350 บาท x 1วัน เป็นเงิน 10,500 บาท 

 - ค่าวิทยากรภาครัฐ 2 คน  x 600 บาท  x 7 ช่ัวโมง  x 

1 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท      

 - ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 5,000บาท

23,900    เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง/

สสอ.เมือง

จิราพร

จารุวรรณ

ชุติพงศ์

4 P8-4 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีหน่วย

ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) 

ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ของพ้ืนท่ี

 CUP เมืองระยอง ปี 2565

เจ้าหน้าท่ี รพศ./สสอ./

รพ.สต./อปท./PCC/รพ.

เอกชน จ านวน 50 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 50 คน x

 350 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 52,500 บาท 

 - ค่าวิทยากรภาครัฐ 3 คน  x 600 บาท  x 7 ช่ัวโมง  x 

3 วัน เป็นเงิน 37,800 บาท      

 - ค่าท่ีพัก,ค่าเดินทางวิทยากร 20,000 บาท

 - ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 4,000บาท

114,300   เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง/

สสอ.เมือง

ชุติพงศ์

จารุวรรณ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา (ระบุเดือนท่ีด าเนินการ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวม แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา (ระบุเดือนท่ีด าเนินการ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

5 P8-5 โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข(Outbreak) 

กรณีเกิดการระบาดของแรงงานต่างด้าว

ในพ้ืนท่ี CUP เมืองระยอง ปี 2566

 CUP เมืองระยอง  - ค่าจ้างพ่นสารเคมี 2 คน x 1000 x 12 คร้ัง เป็นเงิน 

24,000 บาท

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับพ่นสารเคมี เป็นเงิน 15,000

 บาท

 - ค่าจ้างเหมาเรือ(เกาะเสม็ด) ไป-กลับ 3000 บาท  x 12

 คร้ัง เป็นเงิน 36,000 บาท

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและ

วันหยุดราชการ(ข้าราชการ) 5 คน x 720 บาท x 12 คร้ัง

 เป็นเงิน 43,200 บาท

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและ

วันหยุดราชการ(พกส.) 2 คน x 360 บาท x 12 คร้ัง เป็น

เงิน 8,640 บาท

 - ค่าจ้างล่ามปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ  2

 คน x 360 บาท x 12 คร้ัง เป็นเงิน 8,640 บาท

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 10,000

 - ค่ารถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท

165,480   เงินบ ารุง 

(PP ต่าง

ด้าว)

รพ.ระยอง/

สสอ.เมือง

ชโลทร

ชุติพงศ์

6 P8-6 โครงการนิเทศติดตาม รายงาน R506

และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ

รพ.สต. 19 แห่ง/ อปท.1 

แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณ    -     -  รพ.ระยอง/

สสอ.เมือง

จิราพร

 ชุติพงศ์

7 P8-7 โครงการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางด้านสาธารณสุข

เจ้าหน้าท่ี รพศ./สสอ./

รพ.สต./อปท./PCC/รพ.

เอกชน

ไม่ใช้งบประมาณ    -     -  รพ.ระยอง/

สสอ.เมือง

จิราพร

 ชุติพงศ์

8 P8-8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบ

ภาวะวิกฤติ

1 คร้ัง/50 คน / 1 วัน P ค่าตอบแทนวิทยากร  6,600 บาท            

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,500 บาท     

ค่าอาหารกลางวัน 6,000 บาท               

ค่าวัสดุ 2,500 บาท                            

ค่าพาหนะ 2,000 บาท                         

ค่าท่ีพัก 2,900 บาท

    23,500  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

P จิตเวชและ

ยาเสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวม แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา (ระบุเดือนท่ีด าเนินการ)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

9 P8-9 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะ

วิกฤติในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองระยอง

P P P P ค่าเบ้ียเล้ียง 14,400 บาท     14,400  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

P P P P P P P P P P P P จิตเวชและ

ยาเสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์

10 P8-10 เตรียมความพร้อมและความปลอดภัยใน

ภาวะฉุกเฉิน (Safety) สุขภาวะของ

เจ้าหน้าท่ี (Health) และบูรณาการ

ส่ิงแวดล้อม (Environment) ส าหรับ

องค์กรมาตรฐาน : ด้านความปลอดภัย

ในภาวะฉุกเฉิน (Safety)

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล

ระยอง และเครือข่าย 250

 คน x 5 วัน

 - ค่าวิทยากร 105,000 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 38,500 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 210,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 11,600  บาท

 - ค่าเดินทาง 7,600 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 5,000 บาท

   377,700  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
วรรณา คกก ENV1

รวม 946,080
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P9-1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เร่ืองการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา

บุคลากรในสถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ี PCCเนินพระ และPCC 

เกาะหวาย จ านวน 30 คน

 - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน 30 คน 

x 350 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 10,500 บาท

  - ค่าวิทยากร จ านวน 600 บาท x 2 คน x 3.5 ชม.

 เป็นเงิน 4,200 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,500 บาท

16,200 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

เวชกรรมสังคม จารุวรรณ/

กรรณิการ์

2 P9-2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าใน

การดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน CUP 

เมืองระยอง

อาสาสมัครสาธารณสุขและ

ผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในพ้ืนท่ี 

CUP เมืองระยอง จ านวน 

100 คน

 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 

คน x 350 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท

 - ค่าวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท เป็น

เงิน 7,200 บาท

 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด x 50 บาท

 เป็นเงิน 5,000 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 5,000 บาท

52,200 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง/

สสอ.เมือง

จิราพร

จารุวรรณ

ชุติพงษ์

3 P9-3 โครงการร่วมมือร่วมใจ ก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย ป้องกันภัยร้าย ไข้เลือดออกใน

โรงเรียน

นักเรียน 

ร.ร.วัดเนินพระ 30 คน

ร.ร.อารีย์ฯ 30 คน

ร.ร.รยว.ปากน้ า 30 คน

รวมจ านวน 90 คน

 - ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท x 3 

คร้ัง เป็นเงิน 10,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ x 80 บาท x 30 คน x 3

 คร้ัง เป็นเงิน 7,200 บาท

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ x 35 บาท x 30

 คน x 3 คร้ัง เป็นเงิน 6,300 บาท

 - ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 5,000 บาท

29,300 กองทุน

ต าบล

PCCเนินพระ กรรณิการ์

วีรวรรณ

พิมพา

สุนันทา

ศศิธร

4 P9-4 โครงการอบรมแกนน าเแม่บ้าน

(แรงงานต่างด้าว )เร่ืองวัณโรค   

ในโรงพยาบาลระยอง ประจ าปี 2566

แม่บ้าน (แรงงานต่างด้าว)ใน

โรงพยาบาลระยอง จ านวน

20 คน

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 1 คน x 3

ช่ัวโมง x 2 คร้ัง เป็นเงิน 3,600 บาท

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 20 คน x 2

คร้ัง เป็นเงิน 1,400 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 1,000 บาท

6,000 เงินบ ารุง 

( PP ต่าง

ด้าว)

เวชกรรมสังคม จิราพร /

จารุวรรณ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคติดต่อ

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด 1. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย>ร้อยละ 85) 2. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรค COVID-19ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคติดต่อ

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด 1. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย>ร้อยละ 85) 2. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรค COVID-19ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน

5 P9-5 โครงการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อ

และโรคติดต่ออันตราย ตามพรบ.

โรคติดต่อ 2558 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

 ปี2566

กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี

CUP เมืองระยอง จ านวน 

1,000  คน

 - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ(โรคติดต่อตามพรบ.)

จ านวน 1000ตัวอย่าง

 -COVID - 19(ATK) 120 x 1000 = 120000 บาท

 - ค่าตรวจ(PCR) 100 x 2500 = 250000 บาท

- อหิวาฯ 250 x 50 = 12,500 บาท

- โรคอ่ืนๆ 50 ตัวอย่าง = 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุด

ราชการ(ข้าราชการ) 7 คน x 720 บาท x 10 วัน

เป็นเงิน 50,400 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุด

ราชการ(พกส/ลูกจ้าง) 2 คน x 360 บาท x 

10 วัน เป็นเงนิ 7200 บาท

- ค่าจ้างเหมาล่าม 2 คน x 360 บาท x 10 คร้ัง

เป็นเงิน 7,200 บาท

- ค่าจัดซ้ือชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับ

เจ้าหน้าท่ี(ชุดป้องกันอันตรายจากโรคติดต่ออันตราย )

 60 ชุด x 1000 บาท /ชุด 60,000 บาท

- ค่าบันทึกข้อมูลและส ารวจข้อมูล 20 บาท x 1000 

ตัวอย่าง เป็นเงิน 2,0000 บาท

- ค่าวัสดุ - อุปกรณ์เป็นเงิน 20,000 บาท

597,000 เงินบ ารุง

(PP ต่างด้าว)

เวชกรรมสังคม

สสอ.เมือง

จิราพร /

ชุติพงศ์

6 P9-6 โครงการพัฒนาแกนนน าอาสาสมัครต่าง

ด้าวเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อใน

กลุ่มแรงงานต่างด้าวในชุมชน ปี2566

แกนน าอาสาสมัครต่างด้าว

จ านวน 28 คน

 - ค่าอาหารกลางวัน 28 คน x 80 บาท = 2.240 

บาท - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท

x 28 คน x 2 คร้ัง = 1,960 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการอบรม 4,000 บาท

8,200 เงินบ ารุง

(PP ต่างด้าว)

เวชกรรมสังคม จิราพร
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคติดต่อ

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด 1. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย>ร้อยละ 85) 2. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรค COVID-19ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน

7 P9-7 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม 

โรคติดต่อ น าโดยยุงลาย ท่ีอยู่อาศัยกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว ปี2566

 - เจ้าหน้าท่ีงานควบคุมโรค

และอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน

 CUP เมืองระยอง

- พ้ืนท่ีอาศัยกลุ่มแรงงานต่าง

ด้าว

 - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีและอสม.ออกด าเนินงาน

ป้องกัน ควบคุมโรค ในวันราชการ 72,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพันธ์ 30,000 บาท

- ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 60,000 บาท

182,000 เงินบ ารุง

(PP ต่างด้าว)

สสอ.เมือง ชุติพงศ์

8 P9-8 กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองโรคอุบัติใหม่-อุบัติ

ซ้ า เช่น มือเท้าปาก สุกใส ไข้หวัดใหญ่ 

ฯลฯ ในกลุ่มนักเรียน (ศพด./โรงเรียน

อนุบาล,ประถม,มัธยม/วิทยาลัยฯ) และ

กลุ่มประชาชนในชุมชน ประจ าปี

งบประมาณ 2566

15 ชุมชน

สถานศึกษา 7 แห่ง

ในเขต PCC เนินพระ

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - PCCเนินพระ กรรณิการ์

วีรวรรณ

พิมพา

สุนันทา

ศศิธร

9 P9-9 กิจกรรมรณรงค์สุ่มส ารวจและท าลาย

แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายใน

สถานศึกษา และในชุมชน ประจ าปี

งบประมาณ 2566

15 ชุมชน

สถานศึกษา 7 แห่ง

ในเขต PCC เนินพระ

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - PCCเนินพระ กรรณิการ์

วีรวรรณ

พิมพา

สุนันทา

ศศิธร

10 P9-10 กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน

 ประจ าปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนประถมฯ 2 แห่ง

โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง

วิทยาลัยฯ 1 แห่ง

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - PCCเนินพระ กรรณิการ์

วีรวรรณ

พิมพา

สุนันทา

ศศิธร
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคติดต่อ

Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด 1. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย>ร้อยละ 85) 2. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรค COVID-19ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน

11 P9-11 กิจกรรมส ารวจแหล่งเส่ียงและเฝ้าระวัง

พฤติกรรมการติดเช้ือเอชไอวีและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเส่ียง 

ประจ าปีงบประมาณ 2566

กลุ่มประชากรหลัก 

(MSM,YOUTH,FSW,TG,แร

งงานข้ามชาติ) และประขน

ท่ัวไป ในเขต PCC เนินพระ

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - PCCเนินพระ กรรณิการ์

วีรวรรณ

พิมพา

สุนันทา

ศศิธร

12 P9-12 โครงการคัดกรองและให้ความรู้ประชากร

กลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือ เอชไอวีและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขตพ้ืนท่ีคลินิก

หมอครอบครัวโรงพยาบาลระยองปี 2566

1. นักเรียน/นักศึกษา กลุ่ม

เส่ียง 

2.ประชาชนกลุ่มเส่ียงใน

สถานบริการ

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - PCCเนินพระ อนุพันธ์/

กรรณิการ์

รวม 890,900
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P10-1 โครงการการเข้าถึงการตรวจคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย

เบาหวาน ในเครือข่ายบริการ

โรงพยาบาลระยอง

ผู้ป่วยเบาหวานและ

เจ้าหน้าท่ี รพ.ระยอง

สาขาตะพง/เนินพระและ

ในเครือข่ายบริการรพ.

ระยอง

P P P P กิจกรรมท่ี 1 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลใน

การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า

- ค่าจ้างบุคคลากร ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นเงิน  

401,808  บาท

กิจกรรมท่ี 2 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า

 และฟันในผู้ป่วยเบาหวาน เชิงรุกในชุมชน โดยทีมสหวิชาชีพ

- ค่าตอบแทนทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาล  

นักวิชาการสาธารณสุข 

นักกายภาพบ าบัด นักวิชาการทันตสาธารณสุข พนักงาน

ช่วยเหลือคนไข้ เป็นเงิน 75,600 บาท

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลระยอง 

ประกอบด้วย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการ

ทันตสาธารณสุข เป็นเงิน 36,000 บาท

- ค่ากล่องไฟ SNELLEN CHART (6 เมตร x 8 แถว) เป็นเงิน 

19,000 บาท

- ค่ากระดาษ SNELLEN CHART (6 เมตร 8 แถว) เป็นเงิน 

1,600 บาท

534,008 กองทุน UC  

ส านักงาน

หลักประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

เวชกรรม

สังคม

กฤษณา

ทัตติกา

2 P10-2 โครงการตรวจคัดกรองจอ

ประสาทตาจากเบาหวาน

6800 คน / / / / 1.ค่าตอบแทนแพทย์ในการอ่านภาพจอประสาทตานอกเวลา 

รายละ 20 บาท = 136,000 บาท               

2.ค่าตอบแทนพยาบาลเวชปฏิบัติในการออกตรวจนอกเวลา 

จ านวน 24 วันๆละ 720/คน   =17,280 บาท       

3.ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงานอ่ืนในการช่วย

เตรียมผู้ป่วย  จ านวน 24 วัน 

วันละ 360 บาท/คน จ านวน 4 คน = 34,560 บาท

187,840 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ / / / คลินิกจักษุ เสาวนีย์ เอก

สุวรรณ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

45



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

3 P10-3 จัดจ้างนักโภชนากรในการให้

ค าแนะน าและก าหนดอาหารให้

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

1 คน / / / / นักโภชนากรวุฒิปริญญาตรี (คนเดิม) จ านวน 1 คน เงินเดือน

คนละ 17,078 บาท ร่วมจ่ายประกันสังคม (5%) 750 และ

จ่ายเงินสมทบกองทุน (0.2%)  35 บาท รวม 17,863 บาท × 

12 เดือน

214,356 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ / / / / / / / / / / / คลินิก

เบาหวาน

ทิพวรรณ  

คงวิทยานนท์

4 P10-4 จัดจ้างพนักงานรวบรวมและ

บันทึกข้อมูลศูนย์การดูแลต่อเน่ือง

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง

1 คน / / / / จ้างบุคลากร วุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,914 บาท/เดือน  รวมจ่าย

ประกันสังคมเพ่ิม (5%) 510 บาท และจ่ายสมทบกองทุน 

(0.2%) 22 บาท รวม 11,446 บาท x 12 เดือน

137,352 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ / / / / / / / / / / / คลินิก

เบาหวาน

ทิพวรรณ  

คงวิทยานนท์

5 P10-5 พัฒนาทักษะการจัดการตนเองใน

ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มควบคุมไม่ได้

และเบาหวานในหญิงต้ังครรภ์ 

และเบาหวานชนิดท่ี ๑ ในเด็ก

และวัยรุ่น

150 คน / 1.ค่าแถบตรวจน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง =100,000 บาท

2. ค่าจ้างเหมาท าอาหารสาธิต = 5,000 บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 6 ช่ัวโมง = 

3,600 บาท

4. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง คนละ 190 บาท × 150 

คน × 3 วัน = 28,500 บาท

5. ค่าส่ือประกอบการสอน/ค่าส่ือประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี = 

5,000 บาท  

6. ค่าแถบตรวจคีโตนในปัสสาวะ = 11,800 บาท

153,900 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ คลินิก

เบาหวาน

ทิพวรรณ  

คงวิทยานนท์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

6 P10-6 การจัดประชุมวิชาการ 

Advance NCD Management 

2023

100 คน x 1 วัน / 1. ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 6 ช่ัวโมง  เป็น

เงิน  3,600 บาท 

 2. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง คนละ  350 บาท x 100 

คน x 1 วัน เป็นเงิน  35,000 บาท  

 3. ค่าส่ือประกอบการสอน/ค่าส่ือประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี  เป็น

เงิน  10,000 บาท

48,600 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ คลินิก

เบาหวาน

ทิพวรรณ  

คงวิทยานนท์

7 P10-7 การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย

เบาหวาน

/ / / / 1. สติกเกอร์ฉลากรูปภาพส าหรับแนะน าการเก็บยาแช่เย็น  

= 10,000 บาท                                       

2.อุปกรณ์ตัดแบ่งเม็ดยา = 10,000 บาท              

3.แผ่นระบุต าแหน่งฉีดอินซูลิน = 10,000 บาท

30,000 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ / / / / / / / / / / / เภสัชกรรม ภญ.ชลลดา 

จรัสพัฒนวงศ์

8 P10-8 สนับสนุนการสร้างบุคคลต้นแบบ 

จัดต้ังชมรมเบาหวานในเครือข่าย

100 คน x 1 วัน / 1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน 

100 คนๆละ 190 บาท  = 19,000 บาท

2. ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม ช่ัวโมงละ 600 บาท 

จ านวน 6 ช่ัวโมง = 3,600 บาท

3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม = 5,000 บาท

27,600 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ คลินิก

เบาหวาน

ทิพวรรณ  

คงวิทยานนท์

9 P10-9 พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง ระยะส้ัน (Mini-case

 Manager)

100 คน x 1 วัน / / / / 1. ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 6ช่ัวโมง x 5 วัน 

    เป็นเงิน  18,000 บาท 

 2. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง คนละ 190 บาท x 100 

คน x 5 วัน เป็นเงิน  95,000 บาท 

 3. ค่าส่ือประกอบการสอน/ค่าส่ือประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี   เป็น

เงิน  10,000 บาท

123,000 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ คลินิก

เบาหวาน

ทิพวรรณ  

คงวิทยานนท์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

10 P10-10 การพัฒนารูปแบบการดูแล

สุขภาพด้วย Platform 

กินดีอยู่ดี ส าหรับผู้เป็นโรค

เร้ือรังใน Cup เมืองระยอง

300 คน / / / / (ไม่ใช้งบ)  -   / / / / / / / / / คลินิก

เบาหวาน

ทิพวรรณ  

คงวิทยานนท์

11 P10-11 ค่าจ้างเหมาท า Application

ส าหรับคัดกรองงาน NCD

/ / / / จ้างเหมาท า Application ส าหรับคัดกรองงาน NCD 50,000 กองทุน UC 

ส านักงาน

ประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติ

/ / / / / / / / / คลินิก

เบาหวาน

ทิพวรรณ  

คงวิทยานนท์

12 P10-12 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ป่วย

เบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ี

ควบคุมโรคไม่ได้และแกนน าโดย

ชุมชนมีส่วนร่วมในคลินิกหมอ

ครอบครัวโรงพยาบาลระยอง

(เนินพระ)

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ท่ีควบคุมไม่ได้

ในพ้ืนท่ี ต. เนินพระ ต.

ปากน้ า จ านวน 30 คน

 - ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 3ช่ัวโมง เป็นเงิน 1,800 

บาท  และ ค่าวิทยากร กลุ่ม 3 ช่ัวโมง x 2 กลุ่ม x ช่ัวโมงล่ะ600

 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท   

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน x 2ม้ือ x 35 บาท 

เป็นเงิน  2,100 บาท

 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด ชุดล่ะ 50 บาท เป็นเงิน

 1500 บาท

 - ค่าเคร่ืองวัดความดันโลหิต (ส าหรับติดตามผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูง)จ านวน 10 เคร่ือง  เคร่ืองล่ะ 3,200 บาท  เป็นเงิน 

32,000 บาท

44,600 งบสนับสนุน 

PCC

PCC เนิน

พระ

จุฑารัตน์

รัชนก
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

13 P10-13 โครงการเสริมสร้างการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมโรค

ไม่ได้ เพ่ือป้องกันและชะลอ

ภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาล

ระยอง สาขาเนินพระ

     กิจกรรมท่ี 1 สุขภาพดีชีวิตมี

สุขกับค่ายเบาหวาน      

    กิจกรรมท่ี 2 รู้ทันโรคไต

ป้องกันและชะลอไตเส่ือม

กิจกรรมท่ี 1 ผู้ป่วย

เบาหวาน จ านวน 30 คน

กิจกรรมท่ี 2 ผู้ป่วย

เบาหวานและความดัน

โลหิตสูง จ านวน 30 คน

กิจกรรมท่ี 1 เป็นเงิน 11,100 บาท 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 4.5 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน 

2,700 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มๆละ 1 คนx3 กลุ่มx1.5 ชม.x600

บาท เป็นเงิน 2,700 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คนx190 บาท 

เป็นเงิน 5,700 บาท

กิจกรรมท่ี 2 เป็นเงิน 14,100 บาท 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 4.5 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน 

2,700 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มๆละ 1 คนx3 กลุ่มx1.5 ชม.x600

บาท 2,700 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คนx190 บาท 

เป็นเงิน 5,700 บาท        

- ค่าไวนิลส่ือความรู้ เป็นเงิน 3,000  บาท

25,200 กองทุนโรค

เร้ือรัง

เวชกรรม

สังคม

วราพร

สุธิศา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

14 P10-14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ป่วย

เบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ี

ควบคุมโรคไม่ได้และแกนน าโดย

ชุมชนมีส่วนร่วมในเครือข่าย

บริการโรงพยาบาลระยอง

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงท่ี

ควบคุมโรคไม่ได้ในหน่วย

เครือข่ายบริการรพ

ระยอง 21 แห่ง รวม 60

 คน

2.เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

งานNCDในหน่วย

เครือข่ายบริการรพ

ระยอง 21แห่ง

3.แกนน าหรืออสม.ใน

พ้ืนท่ีในหน่วยเครือข่าย

บริการรพระยอง 21 แห่ง

 รวม 60 คน

4.ทีมผู้ด าเนินการอบรม

และทีมวิทยากร จ านวน

 9 คน

รวมท้ังหมด 150 คน

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการจัดการตนเอง

ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

- ค่าวิทยากร 600 บาท x 3 ช่ัวโมง เป็นเงิน 1,800 บาท     

 - ค่าวิทยากร 4 กลุ่ม x 2 ช่ัวโมง x 600 บาท เป็นเงิน 4800 

บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 190 บาท x  150

 คน เป็นเงิน  28,500 บาท   

 - ค่าแถบตรวจระดับน้ าตาลในเลือด เป็นเงิน  30,000 บาท

 - ค่าเอกสาร 50 บาท x 150 คน เป็นเงิน 7500 บาท

รวมเป็นเงินท้ังหมด 72,600 บาท

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และค้นหา Role 

Model 

- ค่าป้ายไวนิลน าเสนอผลงาน ขนาด 60x160 จ านวน 3 แผ่น 

เป็นเงิน 4500 บาท

- ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 150 บาท x  150 

คน เป็นเงิน  28,500 บาท 

- ค่าเอกสารในการจัดท าใบประกาศ เป็นเงิน 1000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังหมด 34,000 บาท

106,600 กองทุนโรค

เร้ือรัง

เวชกรรม

สังคม

พญ.ลาลิน

กฤษณา

ทัตติกา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

15 P10-15 โครงการการเข้าถึงการตรวจคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย

เบาหวานในเครือข่ายบริการ

โรงพยาบาลระยอ

 - เจ้าหน้าท่ี  1 คน

 - ผู้ป่วยเบาหวาน

โรงพยาบาลระยองสาขา

ตะพง/เนินพระและใน

เครือข่ายบริการ

โรงพยาบาลระยอง 

จ านวน 1500 คน

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลใน

การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้า 

- ค่าจ้างต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขวุฒิปริญญาตรี 

จ านวน 2 คน x 16,742 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 401,808 

บาท

รวมเป็นเงิน 401,808 บาท

กิจกรรมท่ี 2 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้

เบาหวานเชิงรุก (ตรวจตา/ตรวจเท้า/ตรวจฟัน) 

- ค่าตอบแทนทีมสหวิชาชีพ (พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข 

นักกายภาพบ าบัด และนักวิชาการทันตสาธารณสุข) จ านวน 8 

คน x 720 บาท x 10 วัน เป็นเงิน 57600 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 5 คน x 360 บาท x 10

 วัน เป็นเงิน 18000 บาท

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีเครือข่ายCUPระยอง (พยาบาล 

นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการทันตสาธารณสุข) จ านวน

 5 คน x 720 บาท x 10 วัน เป็นเงิน 36000 บาท

 - ค่ากล่องไฟSNELLEN CHART (6 เมตร x 8 แถว) จ านวน 2 

กล่อง x 9500 บาท  เป็นเงิน 19000 บาท

- ค่ากระดาษSNELLEN CHART (6 เมตร x 8 แถว) จ านวน 4 

แผ่น x 400 เป็นเงิน 1600 บาท

รวมเป็นเงิน 132,200 บาท

534,008 กองทุนโรค

เร้ือรัง

เวชกรรม

สังคม

กฤษณา

ทัตติกา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

16 P10-16 โครงการอบรมฟ้ืนฟูการรักษาโรค

เบ้ืองต้นและโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

พยาบาลวิชาชีพใน

เครือข่ายโรงพยาบาล

ระยอง/เครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ รพ.

ระยอง 30 คน

 - ค่าวิทยากร 600 บาท x 7 ชม. x 2 วัน เป็นเงิน 8400 บาท

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 190 บาท x 30 คน x 2 วัน เป็น

เงิน 11400 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1500 บาท

21,300 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

เวชกรรม

สังคม

กฤษณา

17 P10-17 โครงการเสริมสร้างการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงท่ีควบคุมโรคไม่ได้ เพ่ือ

ป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อน

 โรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง

กิจกรรมท่ี 1 ผู้ป่วย

เบาหวานจ านวน 50 คน

กิจกรรมท่ี 2 ผู้ป่วย

เบาหวานและความดัน

โลหิตสูงจ านวน 50 คน

กิจกรรมท่ี 1 เป็นเงิน 20,600 บาท 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย1คนX4.5ชม.X600 บาท  เป็น

เงิน 2,700 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มๆละ 2 คนX3 กลุ่มX1.5 ชม.X600

บาท เป็นเงิน 5,400 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนX190 บาท

 เป็นเงิน 9,500 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ป็นเงิน 3,000  บาท

กิจกรรมท่ี 2 เป็นเงิน 20600 บาท 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย1คนx4.5ชม.x600 บาท

เป็นเงิน 2,700 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มๆละ 2 คนx3 กลุ่มx1.5 ชม.x600

บาท 5,400 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 คนx190 บาท 

เป็นเงิน 9,500 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ป็นเงิน 3,000  บาท

41,200 กองทุนโรค

เร้ือรัง

เวชกรรม

สังคม

ทัตติกา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

18 P10-18 โครงการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงให้ครอบคลุมหน่วย

บริการในเครือข่ายโรงพยาบาล

ระยอง ปี2566

หน่วยบริการในเครือข่าย

โรงพยาบาลระยอง

 - ค่าจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดโปรแกรม JHCIS ให้ครอบคลุม

หน่อยบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลระยอง เป็นเงิน 10000 

บาท

 - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 190 บาท x 30 คน x 3 คร้ัง เป็นเงิน

 17100 บาท

27,100 กองทุนโรค

เร้ือรัง

เวชกรรม

สังคม

กฤษณา

ทัตติกา

19 P10-19 โครงการ The star NCD clinic 

awards 2023

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน NCD 

clinic น าร่อง 5 แห่ง 

แห่งๆละ 1-2 รุ่น รุ่นละ 

30-50 คน

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 35 คน X 10 รุ่น เป็น

เงิน 12,250 บาท

2.ค่าวัสดุในการอบรม 50 บาท x 35 คน X 10 รุ่น เป็นเงิน 

17,500บาท

29,750 กองทุนโรค

เร้ือรัง

เภสัชกรรม

ปฐมภูมิ

นางขวัญ

เรือน ศรีพงษ์

20 P10-20 การพัฒนาส่ือและเคร่ืองมือเพ่ือ

ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยา

ผู้ป่วยท่ีใช้ยาฉีดอินซูลิน 

ยาเทคนิคพิเศษและ

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีได้รับ

การเย่ียมบ้าน ในเขต

หน่วยบริการปฐมภูมิ  

เครือข่าย โรงพยาบาล

ระยอง 300 ราย

 - .โปสเตอร์การใช้ยาฉีดอินซูลิน ใบละ 70 บาท x 200 ใบ เป็น

เงิน 14,000 บาท

 - สต๊ิกเกอร์ฉลากยารูปภาพ และฉลากยาตัวโต ใบละ 10 บาท x

 1,000 ใบ เป็นเงิน 10,000 บาท

 - อุปกรณ์ช่วยจัดยา คือ กล่องจัดยา ท่ีแบ่งเม็ดยาและแว่น

ขยายช่วยการมองเห็นช้ินละ 150 บาท x 100 ช้ิน เป็นเงิน 

15,000 บาท 

 - .ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือวีดีโอการสอนใช้ยาเทคนิคพิเศษ 2 

เร่ืองๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

49,000 กองทุนโรค

เร้ือรัง

เภสัชกรรม

ปฐมภูมิ

นางขวัญ

เรือน ศรีพงษ์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

21 P10-21 โครงการ รู้เลข ลดเส่ียง เล่ียงNCDs เจ้าหน้าท่ี รพ. ท่ีมีผล

ตรวจสุขภาพประจ าปี 

ผิดปกติ

⁄  - ค่าสมนาคุณวิทยากร ช.ม.ละ1,200 บาท จ านวน 6 ช.ม. * 2 

 วัน * 3 คน เป็นเงิน 43,200  บาท

 - ค่าท่ีพักวิทยากรห้องละ 1,450 บาท * 2 ห้อง* 2 คืน   

เป็นเงิน 5,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 

คนๆละ 350 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 35,000 บาท  

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์   10,000 บาท                    

 - ค่าจ้างเหมารถรับส่งวิทยากร  3,500 บาท/เท่ียว  จ านวน 2 

เท่ียว เป็นเงิน  7,000 บาท                                            

                                                                             

  

101,000 PP non UC สุขศึกษา จันทิมา    

เกษมเจริญ

22 P10-22 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

ในผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน / / / / ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สุขศึกษา จันทิมา    

เกษมเจริญ

23 P10-23 การตรวจสุขภาพเท้าใน 

ผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน / / / / ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สุขศึกษา จันทิมา    

เกษมเจริญ

24 P23-24 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

โรคเบาหวาน

50 คน  - ค่าอาหารว่าง 1,750 บาท  

 - อ่ืนๆ 1,000 บาท
2,750 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง

พว.ทิฆัมพร

25 P23-25 โครงการให้ความรู้เพ่ือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ป่วย

และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมโรคได้ไม่ดี ในพ้ืนท่ีคลินิก

หมอครอบครัวโรงพยาบาลระยอง 

(เนินพระ)

ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมโรคได้ไม่ดี และ

ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมท้ังส้ิน

จ านวน 80 คน

 /  /  /  -วิทยากร ในหน่วยงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)

 -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  และเคร่ืองด่ืม คนละ 250 บาท

 จ านวน  80 คน x 250 บาท เป็นเงิน 20,000  บาท   

- เอกสารประกอบการอบรม  (ไม่ใช้งบประมาณ)

                    

20,000 งบสนับสนุน

การ

ด าเนินงาน

ปฐมภูมิ ปี 

2566

/ / / / / / / / / PCC เนิน

พระ

พ.สุชาดา 

  พ.อารยา  

   

  นางจุฑา

ทิพย์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ตัวช้ีวัด :  1. อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยปุวย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

    3. (เร่ิมปี 64) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

Project Manager 

26 P23-26 โครงการส่ือสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพในชุมชนเพ่ือลดปัจจัย

เส่ียงต่อการเกิดโรคและภัยคุกคาม

ประชาชนในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของคลินิก

หมอครอบครัว

โรงพยาบาลระยอง(เกาะ

หวาย)

 ทีม 4/ ทีม 6   

 /  /  /  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฉากขนาด 1.20 * 1.80 วัสดุแผ่นโพลี

คาร์บอเนต กรอบอลูมิเนียมติดบานพับ ติดล้อเล่ือน พร้อมสติก

เกอร์ความรู้เร่ืองโรคเร้ือรังขนาด 1.20 * 1.80 จ านวน 4 บาน( 

1บาน ติดส่ือความรู้2 ด้าน) บานละ 7,500 บาท 

เป็นเงิน 30,000 บาท

30,000 งบสนับสนุน

การ

ด าเนินงาน

ปฐมภูมิ ปี 

2566

/ / / / / / / / / PCCเกาะ

หวาย

วิไลวรรณ/

พักตร์สุมล

รวม 2,539,164
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P11-1 อบรม และตรวจรับรองมาตรฐาน  

ข้อก าหนด ระบบ GHPs , HACCP,ISO 

22000:2018

1 คร้ัง/ปี / / /  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน50คนx120บาทx5วัน เป็น

เงิน 30,000 บาท                           

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50คน x35บาทx2 

ม้ือ x5วัน เป็นเงิน 17,500 บาท             

- ค่าวิทยากร จ านวน 1 คนx8ชม.x1200บาทx5วัน เป็น

เงิน 48,000 บาท 

- ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน1 ห้องx1,450บาทx5คืน เป็น

เงิน 7,250 บาท                                 

- ค่ารถรับวิทยากร จ านวน 5 เท่ียวๆละ 8,000บาท เป็น

เงิน 40,000 บาท

 - ค่าตรวจวิเคราะห์ทางเคมี จุลินทรีย์ในอาหาร เป็นเงิน 

40,000 บาท  

-  ค่าตรวจประเมินระบบ GHP, HACCP ,

ISO22000:2018 เป็นเงิน 65,000 บาท

247,750 เงินบ ารุง

รพ.

โภชนศาสตร์ กฤษณรัตน์ 

เจริญร่ืน

2 P11-2 วันนักก าหนดอาหารสากล 50 คน /  ค่าอาหารกลางวันจ านวน 50คนx120บาทx1วัน เป็นเงิน

 6,000 บาท                                       

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนx35บาทx1

ม้ือx1 วัน เป็นเงิน 1,750 บาท                        

- ค่าวิทยากร จ านวน 1 คนx4ชม.x1,200บาท เป็นเงิน 

4,800บาท                                               

- ค่าท่ีพักวิทยากร(ถ้ามี) จ านวน 1 ห้องx1,450บาท 1คืน 

เป็นเงิน  1,450 บาท

14,000 เงินบ ารุง

รพ.
/ โภชนศาสตร์ วนิดา ดีชัยยะ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

ตัวช้ีวัด :  สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1. ตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market) 2. อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

ตัวช้ีวัด :  สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1. ตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market) 2. อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

3 P11-3 ลดเค็ม ลดโรค ผู้บริโภคห่างไกลจากโรค 

NCDs

70 คน / / / / - ค่าอาหารกลางวันจ านวน 70 คน x 120 บาท x2 วัน 

เป็นเงิน 16,800 บาท                  

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 70 คนx35 บาทx2

ม้ือx2วัน เป็นเงิน 9,800 บาท                     

- ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน x2 ชม.x600บาทx1 วัน เป็น

เงิน 1,200บาท                                     

- ค่าวัตถุดิบในการด าเนินการ  ผู้ป่วย IPD 10เมนูx2 คร้ังx

 500 เป็นเงิน 10,000 บาท

- ร้านค้า 10ร้านx3เมนูx65 บาทx2 คร้ัง  เป็นเงิน 3,900 

 บาท

41,700 เงินบ ารุง

รพ.
/ / / / / / / / / / / / โภชนศาสตร์ ลลิตา ใจกล้า

4 P11-4 สร้างขวัญ เสริมก าลังใจ อาหารปลอดภัย

 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลระยอง

8,000 คน / / / / - ค่าวัตถุดิบในการปรุงประกอบเมนูอาหาร วันละ 1 

คร้ังจ านวน 356 วัน  แบ่งเป็น                     

- ค่าวัตถุดิบประเภทเน้ือสัตว์ จ านวน  147,200  

บาท  

- ค่าวัตถุดิบประเภทผัก   จ านวน   16,006  บาท  

- ค่าวัตถุดิบประเภทเคร่ืองปรุง  จ านวน 30,230  บาท

- ค่าวัตถุประเภทเส้นก๋วยเต๋ียว  จ านวน 8,640  บาท

202,076 เงินบ ารุง

รพ.
/ / / / / / / / / / / / โภชนศาสตร์ กิตติ เพ็ญสุข
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

ตัวช้ีวัด :  สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1. ตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market) 2. อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

5 P11-5 การจัดต้ังทีมโภชนบ าบัด รพ.ระยองและ

เครือข่าย

80 คน / / / /  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน80คนx120บาทx3วัน เป็น

เงิน 28,800 บาท                                 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80คนx35บาทx2

ม้ือx3วัน เป็นเงิน 16,800 บาท             

- ค่าวิทยากร จ านวน 1 คนx8ชม.x1200บาทx3วัน เป็น

เงิน 28,800 บาท  

- ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน1 ห้องx1,450บาทx3คืน เป็น

เงิน 4,350 บาท                                 

- ค่ารถรับวิทยากร จ านวน 1เท่ียวๆละ 8,000บาท เป็น

เงิน8,000 บาท                                       

- ค่ารถตู้ศึกษาดูงาน จ านวน 1 เทียว ๆ ละ 8,000 บาท  

x 2 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท    

- ค่าท่ีพักศึกษาดูงาน 2 คืน X8 ห้องๆละ1450 บาท  เป็น

เงิน 23,200 บาท

125,950 เงินบ ารุง

รพ.
/ / / / / / / / / / / / โภชนศาสตร์ กิตติ เพ็ญสุข

6 P11-6 โครงการตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารสดและ

อาหารแห้งในตลาดสดแม่

แดงเอกชน

 - ค่าชุดทดสอบสารปนเป้ือน เป็นเงิน 20,800 บาท

 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน เป็นเงิน 2,400 บาท

 - ค่าอุปกรณ์/เคร่ืองมือตรวจ 2,500

25,700 กองทุน

ต าบล

เวชกรรม

สังคม

พิศาล

ศรีสุดา

7 P11-7 โครงการตรวจเฝ้าระวังน้ าด่ืมใน

โรงพยาบาลและเครือข่าย

จุดน้ าด่ืม 180 จุดใน รพ.

ระยอง และเครือข่าย

 - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,200บาท X 40 จุด 

เป็นเงิน48,000 บาท

 - ค่าชุด Test kid ตรวจน้ า 20 กล่อง ๆละ 642 บาท

 เป็นเงิน 12,840 บาท

60,840 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

เวชกรรม

สังคม

พิศาล

ศรีสุดา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

ตัวช้ีวัด :  สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1. ตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market) 2. อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

8 P11-8 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลระยอง

 - กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด

 รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE

ร้านอาหาร/โรงครัว ใน

โรงพยาบาลระยอง

 - ค่าตรวจภาชนะทางห้องปฏิบัติการ 20 ตัวอย่าง X

 250 รวมเป็นเงิน 5,000บาท 

 - ค่าชุดอุปกรณ์โถป่ันส าหรับ บด ห่ัน ตัวอย่าง เป็น

เงิน 3,000 บาท

 - ค่าตรวจอาหารทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 12 

ตัวอย่าง X 800 บาท รวมเป็นเงิน    9,600 บาท  

 - ค่าชุดทดสอบสารปนเป้ือนในอาหาร รวมเป็นเงิน  

 40,000 บาท

57,600 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

เวชกรรม

สังคม

พิศาล

ศรีสุดา

รวม 775,616
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ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/อาหารลดน้ าหนัก/สร้างสมรรถภาพทางเพศ/เคร่ืองส าอางกลุ่มเส่ียง)

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ
1 P12-1 โครงการตรวจมาตรฐาน GPP  ส าหรับ

ร้านยา

ร้านยาในเขตอ าเภอเมือง 40 ร้าน  - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ข้าราชการ)

 เป็นเงิน 7,200 บาท

 -  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (พกส./

ลูกจ้างช่ัวคราว) เป็นเงิน 900 บาท

- ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน เป็นเงิน 6,000 บาท

14,100 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

เวชกรรม

สังคม

พิศาล

ศรีสุดา

2 P12-2 โครงการตรวจมาตรฐานสถานท่ีผลิตและ

จ าหน่ายอาหาร สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ สถานท่ีผลิตเคร่ืองส าอาง และ

สถานพยาบาล

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

จ านวน 15 แห่ง/สถานท่ีผลิต

เคร่ืองส าอาง  จ านวน 15 แห่ง/

สถานท่ีผลิตและจ าหน่ายอาหาร 

 จ านวน 50 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (ไม่ได้รับ

ผู้ป่วยค้างคืน)  จ านวน  15 แห่ง

 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ข้าราชการ)

 เป็นเงิน 7,200 บาท

 -  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (พกส./

ลูกจ้างช่ัวคราว) เป็นเงิน 900 บาท

- ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน เป็นเงิน 18,000 บาท

26,100 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

เวชกรรม

สังคม

พิศาล

ศรีสุดา

3 P12-3 โครงการอบรมเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์

สุขภาพและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล

ในเครือข่ายปฐมภูมิ

เจ้าหน้าท่ีประจ ารพ.สต. อปท. 

อสม. จ านวน 60 คน

 - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 190x60 รวม 2 

คร้ัง เป็นเงิน 22,800 บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ (กลุ่ม) 3คนx7ชมx600

บาท  เป็นเงิน 12,600 บาท

 - ค่าวัสดุในการอบรม (ชุดทดสอบสารอันตราย)  เป็น

เงิน   9,700 บาท

45,100 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

เวชกรรม

สังคม

พิศาล

ศรีสุดา

4 P12-4 โครงการอบรมให้ความรู้ อย.น้อย ใน

สถานศึกษา ปี 2566

สถานศึกษาจ านวน 1 แห่ง / 50

 คน / 1 คร้ัง

ไม่ใช้งบประมาณ  -  - เวชกรรม

สังคม

พิศาล

ศรีสุดา

รวม 85,300

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

60



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P13-1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน รพ.  

เพ่ือให้สภาพแวดล้อมท่ีดี เอ้ือต่อการ

เยียวยาด้านจิตใจของผู้รับบริการและ

เจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลระยอง และสาขา

 3 แห่ง (สาขาตะพง, เกาะ

หวาย, เนินพระ)

/ / /  - ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการปรับภูมิ

ทัศน์
1,000,000   เงินบ ารุง

 รพ.
/ / / / / / / / / ก.บริหาร

ท่ัวไป

ภิญโญ 

บ ารุงสุนทร

รวม 1,000,000

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ (ด้าน ENV) 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้

แผนงาน : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไป

           2. ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P15-1 โครงการ คืนข้อมูลเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชนปี 2566

ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ี PCC 

เนินพระ

 - วิทยากรหน่วยงาน

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จ านวน 100 คน X 190 บาท  เป็นเงิน 19,000 

บาท

19000 งบสนับสนุน

 PCC

PCC 

เนินพระ
จุฑา

ทิพย์/

วีรวรรณ/

พิมพา

2 P15-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 3 หมอ “ดูแล

ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ของคลินิกหมอ

ครอบครัว โรงพยาบาลระยอง (เนินพระ)

 - อาสาสมัครสาธารณสุขของ

คลินิกหมอครอบครัว

โรงพยาบาลระยอง (เนินพระ) 

จ านวน   152  คน      

 - เจ้าหน้าท่ีของคลินิกหมอ

ครอบครัวโรงพยาบาลระยอง 

(เนินพระ)  จ านวน  30 คน

 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน x 

600 บาท x 3 ช่ัวโมง  เป็นเงิน  1800 บาท 

 - ค่าวิทยากรกลุ่ม จ านวน 3 คน x 600 บาท x 

3 ช่ัวโมง  เป็นเงิน  5,400 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

350 บาท x 182 คน เป็นเงิน  63,700บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการอบรม เป็นเงิน 

10,100 บาท

81,000 งบสนับสนุน

 PCC

PCC เนิน

พระ

จุฑาทิพย์

ศศิธร

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 1. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  2. การจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ .ฯ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการสุขภาพ เช่ือมโยงภาคีเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ 

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (primary Care Cluster)

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

                       3. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4.ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 1. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  2. การจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ .ฯ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการสุขภาพ เช่ือมโยงภาคีเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ 

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (primary Care Cluster)

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

                       3. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4.ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

3 P15-3 โครงการบริการสุขภาพเชิงรุก ด้วยทีมสห

สาขาวิชาชีพโดยทีมหมอครับครัว รพ.

ระยอง

แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ

 นักวิชาการสาธารณสุข และ

พนักงานขับรถ 1 วัน/สัปดาห์

ค่าตอบแทนทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.ระยอง 

แพทย์ : ช่ัวโมงละ 120 บาท x 8 ช่ัวโมง x 52 

สัปดาห์ x 19 แห่ง เป็นเงิน 948,480 บาท

เภสัชกร  : ช่ัวโมงละ 90 บาท x 8 ช่ัวโมง x 52 

สัปดาห์ x 19 แห่ง เป็นเงิน 711,360 บาท

พยาบาล: ช่ัวโมงละ 80 บาท x 8 ช่ัวโมง x 52 

สัปดาห์ x 19 แห่ง เป็นเงิน 632,320  บาท

นักวิชาการสาธารณสุข  : ช่ัวโมงละ 80 บาท x 

8 ช่ัวโมง x 52 สัปดาห์ x 19 แห่ง เป็นเงิน 

632,320  บาท

พนักงานขับรถ : ช่ัวโมงละ 50 บาท x 8 ช่ัวโมง 

x 52 สัปดาห์ x 19 แห่ง เป็นเงิน 395,200 บาท

3,319,680 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

เวชกรรม

สังคม

ภัทรนนท์

4 P15-4 โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความ

เช่ียวชาญ ทีมหมอครอบครัว

บุคลากรในเครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอเมืองระยอง

จ านวน 100 คน  2 วัน จ านวน

 2 คร้ัง

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

190 บาท  x 100 คน X 2 วัน x2 คร้ัง 76,000 

บาท

 - ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชม. X 2 วัน x 2 

คร้ัง 14400 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 5000 บาท

95,400 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

เวชกรรม

สังคม

ภัทรนนท์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 1. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  2. การจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ .ฯ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการสุขภาพ เช่ือมโยงภาคีเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ 

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (primary Care Cluster)

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

                       3. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4.ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

5 P15-5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ

บริการปฐมภูมิ

บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องจ านวน 20 คน / 3 วัน

  - ค่าวิทยากร 600 บาท X 6 ชม X 3 วัน x 3 

คน เป็นเงิน 32,400 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ าด่ืม 190 

บาท X 20 คน X 3 วัน เป็นเงิน 11,400 บาท

 - ค่าเดินทางวิทยากร 10,000 บาท 

 - ค่าท่ีพักวิทยากรเด่ียว 1450 x 3 วัน x 3 คน

เป็นเงิน 13,050 บาท

66,850 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

เวชกรรม

สังคม

ภัทรนนท์

6 P15-6 จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินงานสุขภาพ

ภาคประชาชนแก่เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบ

งานสุขภาพภาคประชาชนในเครือข่าย

หน่วยบริการ

-เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน

สุขภาพภาคประชาชนของรพ.

สต. และPCC จ านวน 21 แห่ง

 /วิทยากรและผู้จัด

/ / -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม

190บาทx30 คนX1วัน เป็นเงิน 5,700 บาท

-ค่าวิทยากร600บาทx1คนx7ชม.เป็นเงิน 4,200

 บาท

9,900 บาท เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

สสอ.เมือง อภิชา

7 P15-7 โครงการฟ้ืนฟูสุขภาวะชุมชนสร้างต าบล

วิถีชัวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19

สร้างอสม.นวัตกรรมสังคม

ร่วมกับอสม.และภาคีเครือข่าย

สุขภาพ

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง อภิชา

8 P15-8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย

ยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดี

สู่สังคม

พัฒนาศักยภาพอสม.บัดด้ีและ

เครือข่ายร่วมปฏิบัติงานติดตาม

ผู้ป่วยยาเสพติด

/ / / ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง อภิชา

9 P15-9 พัฒนาอสค.ดูแลรับผิดชอบในครอบครัว สร้างอสค.ในครอบครัวร่วมกับอ

สม.หมอประจ าบ้าน

/ / / ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง อภิชา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 1. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  2. การจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ .ฯ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการสุขภาพ เช่ือมโยงภาคีเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ 

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (primary Care Cluster)

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

                       3. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4.ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

10 P15-10 คัดเลือก อสม.&จัดงานวันอสม.แห่งชาติ คัดเลือกจากอสม.ในพ้ืนท่ี

เครือข่ายเพ่ือเป็นอสม.ดีเด่น

ระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ชาติ

/ / ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง อภิชา

11 P15-11 จัดท าค าส่ังทีมประเมินระดับอ าเภอ เพ่ือ

ประเมินหาส่วนขาด และร่วมกันหาแนว

ทางการปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนด

คัดเลือกจากผู้บริหาร รพ.สต.ท่ี

ผ่านการประเมินระดับ 5 ดาว 

จ านวน 10 คน

/ ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง รินทร์นภา

12 P15-12 ทบทวนค าส่ังทีมพ่ีเล้ียง เพ่ือสนับสนุน

ระบบบริการและข้อมูลแต่ละหมวด

ผู้รับผิดชอบงาน 

LAB,IC,DRUG,แผนไทย,

กายภาพบ าบัด,ทันตกรรมและ

คุ้มครองผู้บริโภค รพ.ระยองและ

เจ้าหน้าท่ี สสอ.เมืองระยองท่ี

เก่ียวข้อง

/ / ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง รินทร์นภา

13 P15-13 จัดท าค าส่ังคณะท างานพัฒนาคุณภาพ

ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย(CPG) ใน

หน่วยงานบริการปฐมภูมิ

จนท. รพ.สต และ จนท.รพ.

ระยอง ท่ีมีความสามารถแต่ละ

หมวดจ านวน 30 คน

/ ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง รินทร์นภา

14 P15-14 จัดท าค าส่ังคณะท างานพัฒนาคุณภาพ

การตรวจสอบเคร่ืองมือ ในหน่วยงาน

บริการปฐมภูมิ

จนท. รพ.สต และ จนท.รพ.

ระยอง ท่ีมีความสามารถแต่ละ

หมวดจ านวน 30 คน

/ ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง รินทร์นภา

65



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 1. ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  2. การจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ .ฯ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการสุขภาพ เช่ือมโยงภาคีเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ 

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (primary Care Cluster)

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

                       3. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 4.ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

15 P15-15 หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งประเมิน

ตนเองเพ่ือหาส่วนขาดในการพัฒนา

รพ.สต.ท้ังหมด 19 แห่งและ 

PCC 2 แห่ง,มิตรไมตรี คลินิก

อบอุ่น (รวม 23 แห่ง)

/ ไม่ใช้งบประมาณ  -  - สสอ.เมือง รินทร์นภา

รวม 3,581,930
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. หน่วยงาน ช่ือ

1 16-1 นิเทศระบบการดูแลผู้ป่วย STROKE

 แบบครบวงจร จังหวัดระยอง (รพ.

แกลง รพ.ปลวกแดง (เตรียม

ประเมิน SU 2565) รพ.เฉลิมพระ

เกียรติฯ (ขอประเมิน SSCC 2565)

รพช.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง P P จัดท าคู่มือโรคหลอดเลือดสมองส าหรับประชาชน 

จ านวน 2000 เล่ม
190,000 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง 95
,00

0

95
,00

0 SP Stroke พญ.ณัฏฐิญา ศิ

ริธรรม/ ดร.

น่ิมนวล ชูย่ิง

สกุลทิพย์

2 16-2 พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการระดับ 

รพ.สต.ในจังหวัดระยอง

100 คนx 1 คร้ัง x 2 วัน ค่าอาหารว่าง-กลางวัน (350/คน/วัน_ 350*100*2) 

 = 70,000 บาท

 ค่าวัสดุในการจัดประชุม (50/คน/วัน) =5,000 บาท

ค่าวิทยากรภาครัฐ 2 คน(600 บาท*2คน * 8 ชม*2

วัน) = 19,200 บาท

ค่าพาหนะวิทยากร =2,000 บาท

ค่าท่ีพักวิทยากร (1500 บาท*2 วัน) =3,000 บาท

99,200 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง 99
,20

0 SP Stroke พญ.ณัฏฐิญา ศิ

ริธรรม/ ดร.

น่ิมนวล ชูย่ิง

สกุลทิพย์

3 16-3 ประชุมคณะท างาน เตรียมขอ

ประเมิน HNA STROKE

ทุก 3 เดือน ค่าอาหารว่าง-กลางวัน (190/คน/วัน_ 190*30*4) 22,800 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง

   
   

   
   

   
  5

,70
0

   
   

   
   

   
  5

,70
0

   
   

   
   

   
  5

,70
0

   
   

   
   

   
  5

,70
0 SP Stroke พญ.ณัฏฐิญา ศิ

ริธรรม/ ดร.

น่ิมนวล ชูย่ิง

สกุลทิพย์

4 16-4 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับบริการ 

โดยส่งอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง - STROKE Nurse

ค่าลงทะเบียนอบรม/ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการ

อบรม
97,000 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง

   
   

   
58

,00
0

   
   

   
13

,00
0

   
   

   
13

,00
0

   
   

   
13

,00
0 กลุ่มการ

พยาบาล

ดร.น่ิมนวล ชู

ย่ิงสกุลทิพย์

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

          5. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ชม.ได้รับการรักษาใน Stroke Unit

ตัวช้ีวัด : ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก

          3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 4. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 60 นาที

67



ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

          5. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ชม.ได้รับการรักษาใน Stroke Unit

ตัวช้ีวัด : ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก

          3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 4. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 60 นาที

5 16-5 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับบริการ 

โดยส่งอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง - Neuro Nurse

ค่าลงทะเบียนอบรม/ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการ

อบรม
97,000 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง

   
   

   
58

,00
0

   
   

   
13

,00
0

   
   

   
13

,00
0

   
   

   
13

,00
0 กลุ่มการ

พยาบาล

ดร.น่ิมนวล ชู

ย่ิงสกุลทิพย์

6 16-6 ประชุมคณะท างาน เตรียมขอ

ประเมิน HNA STROKE

ทุก 3 เดือน ค่าอาหารว่าง-กลางวัน (190/คน/วัน_ 190*30*4) 22,800 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
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ริธรรม /ดร.

น่ิมนวล ชูย่ิง

สกุลทิพย์

7 16-7 Grand round Stroke ทุกวันพุธ 

สัปดาห์ท้ายของเดือน

10 คน ไม่ใช้งบ SP Stroke พญ.ณัฏฐิญา ศิ

ริธรรม /ดร.

น่ิมนวล ชูย่ิง

สกุลทิพย์

8 16-8 ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหลอด

เลือดสมอง จังหวัดระยอง

แพทย์ พยาบาล และ

เครือข่าย  จ านวน 400 คน x

 4 คน

 - ค่าวิทยากร  100,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 80,000  บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 200,000  บาท

 - ค่าท่ีพัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 6,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 40,000 บาท

    432,600  เงินบ ารุง รพ.ระยอง SP Stroke น่ิมนวล

9 16-9 SFT PLATFORM บันทึกข้อมูล

ผู้ป่วย SFT และเช่ือมโยงการดูแล

ต่อเน่ือง ผ่านระบบ COC

ค่าจ้างเหมาจัดท า/จัดหาโปรแกรม SFT PLATFORM 

(First Responder System)
  1,575,000  เงินบ ารุง รพ.ระยอง SP Stroke พญ.ณัฏฐิญา ศิ

ริธรรม

รวม 2,536,400
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P17-1 การพัฒนาระบบการจัดการด้านยา

และกลุ่มงานเภสัชกรรม

แทพย์ พยาบาล เภสัชกร

 50 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 14,400 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 7,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  12,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง  8,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000 บาท

    57,200  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
ปรพงศ์ เภสัชกรรม

รวม 57,200    

ล า

ดับ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละ รพ.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 1) RDU ข้ันท่ี 2           2) RDU ข้ันท่ี 3 

           2. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 1) รพ.ท่ีมีการจัดการ AMR ระดับ Intermediate 2) อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P19-1 โครงการสร้างความเป็นเลิศการป้องกัน

และดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดไร้

รอยต่อ
กิจกรรมท่ี 1  การจ้างเหมาติดต้ังระบบ

บริหารจัดการเพ่ือป้องกันและดูแลการคลอด

ก่อนก าหนดรูปแบบ Application

กิจกรรมท่ี 2  การบริหารจัดการติดตามการ

จัดการเพ่ือป้องกันและดูแลการคลอดก่อน

ก าหนด

กิจกรรมท่ี 3 การประเมินผลการบริหาร

จัดการการป้องกันและดูแลการคลอดก่อน

ก าหนด

 

 - 1 Application

 - ประชุมช้ีแจง ติดตามผล 8 

คร้ัง

 - จัดท าสรุปรายงาน

 - จ้างเหมาเขียน Application งบ 1,393,140 

บาท ระยะเวลา 150 วัน

 - ประชุมช้ีแจงและติดตามรวม 4 คร้ัง

1.ช้ีแจงแนวคิด 1 คร้ัง 50 คน 7,500 บาท

2.ช้ีแจงการใช้ Application 1 คร้ัง 60 คน งบ 

9,000 บาท

3.ประชุมติดตามผล 2 คร้ังๆละ 50 ตน งบ 

15,000 บาท

4.สัญจรสนับสนุน 4 คร้ัง งบ 6,000 บาท

 - ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน/จัดท ารายงาน 

งบ 15,500 บาท

    1,446,140  งบ 

สปสช.

เงินกัน

เขต/เงิน

บ ารุง รพ.

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / NICU

&

ANC

ก่ิงกาญจน์

พ.กัญจะณา

พ.ประกิจ

ปิยฉัตร

2 P19-2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล

รักษา Birth Asphyxia ด้วย Cooling 

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมการเพ่ือ

จัดบริการ Cooling

กิจกรรมท่ี 2 การจัดบริการ Cooling 

ส าหรับทารกแรกเกิดในจังหวัดระยอง 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตามและสรุปผล

การด าเนินงาน

 - ประชุม 1 คร้ัง x 1 วัน

 x 40 คน

 - จัดท าแนวทาง

ปฏิบัติการดูแล/การส่งต่อ

 2 เร่ือง

 / 1.  จัดประชุม 1 คร้ัง 1 วันวิทยากรภายใน  40 

คน งบ 7,600 บาท
        7,600  เงินบ ารุง

 รพ.
 /  /  /  /  / SP ทารก ก่ิงกาญน์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ)

ตัวช้ีวัด : 1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ท่ีมีน้ าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 กก.ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 2. เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1 : 500 การเกิดมีชีพ
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ)

3 P19-3 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

ส่งเสริมการฟ้ืนหาย 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว

กิจกรรมท่ี 2 การจัดการสนับสนุน

ความสามารถในการดูแลตนเองของ

ครอบครัวทารกแรกเกิด

 /  /  /  - ต้นไม้และการจัดการภูมิทัศน์ รพ.ระยอง

 - จัดท าเอกสาร ความรู้เพ่ือสนับสนุนการดูแล

ตนเองในกลุ่มโรคส าคัญของทารกแรกเกิด

 เงิน

บริจาค
 /  /  /  /  /  /  /  / SP ทารก  ก่ิงกาญจน์

4 P19-4 โครงการพัฒนาก าลังคนในเครือข่าย

กิจกรรม- ส่งบุคลากรศึกษาหลักสูตร

เฉพาะทาง

ส่งอบรมพยาบาลเฉพาะ

ทางปีละ 2 คน

 เงิน

สนับสนุน

จากเขต

สุขภาพ 6

 /เงินบ ารุง

 /  /  /  /  /  / SP ทารก  ก่ิงกาญจน์

5 P19-5 การจัดประชุมวิชาการภายในเครือข่าย

เพ่ือแก้ไขปัญหาตามบริบทพ้ืนท่ี 

1. การดูแลทารก Birth Asphyxia 

เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึน

2. การดูแลรักษาทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะ

 PPHN

40 คน x 2 คร้ัง  /  /  /  - ค่าอาหาร 15,200 บาท        15,200  เงินบ ารุง

 รพ.

ระยอง

 /  / SP ทารก  สิริพิมพ์

หทัยกาญน์

ศิมาภรณ์

สุธาสินี

อัจจนา

รัตนวดี

6 P19-6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการให้

สารน้ าและการป้องกันดูแลสารน้ า

ร่ัวไหลนอกเส้นเลือด

60 คน x 1 วัน  /  - ค่าอาหารว่าง 4,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 7,200 [km

 - ค่าวิทยากร 7,200 บาท

 - ค่าท่ีพัก 1,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

       28,400  เงินบ ารุง

 รพ.

ระยอง

 /  /  / SP ทารก สุภาวดี

ศศิวิมล

จันทรา

7 P19-7 โครงการสัญจรเพ่ือสนับสนุนบริการ 

เครือข่ายสุขภาพ

4 คร้ัง ไม่ใช้งบ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  /  /  /  /  /  /  /  / SP ทารก ก่ิงกาญจน์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท) Project Manager ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ)

8 P19-8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการกู้ชีพ

ทารกแรกเกิด

แพทย์ พยาบาล รพ.ระยอง

 และเครือข่าย จ านวน 200

 คน รวม 3 วัน

 - ค่าอาหารว่าง 14,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 24,000 บาท
       38,000  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
สุวรรณ์ กลุ่มการ

พยาบาล

รวม 1,535,340
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P20-1 Pain management  และการดูแล

แบบประคับประคอง Palliative Care

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

รวม 80 คน x 1 วัน

 - ค่าวิทยากร 3,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 5,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 9,600 บาท

 - ค่าท่ีพัก 1,450 บาท

 - ค่าเดินทาง  8,000 บาท

   28,250  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
สุวรรณา กลุ่มการ

พยาบาล

2 P20-2 การพัฒนาศักยภาพพยาบาล (PCWN)

 ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 40

 คน x 3 วัน

 - ค่าวิทยากร 10,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 8,400 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 14,400 บาท

 - ค่าท่ีพัก 10,800 บาท

 - ค่าเดินทาง  8,000 บาท

   52,400  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
สุวรรณา กลุ่มการ

พยาบาล

รวม   80,650

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
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ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย  รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ( ร้อยละ 19.5 )

ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P21-1 เพ่ิมรายการยาปรุงยาเฉพาะรายผู้ป่วยโรคสตรี

 /วัยทอง

รพ.ระยอง,รพ.สาขาเกาะหวาย 

หญิงวัยทองwalk in ,คลินิกวัย

ทอง สูตินรีเวชกรรม

/ / / / 1.ยาสมุนไพร 19 รายการ 27,000 บาท 

  

2. หม้อปรุงยาสแตนเลส1,350 บาท

3. ถาดสแตนเลส 480 บาท

4.กล่องพลาสติกเก็บเภสัชวัตถุ 1,440 

บาท

5.เคร่ืองดูดความช้ืน 5,500 บาท           

6.ตู้เหล็กบานเล่ือน 4 ฟุต 8,500 บาท

7.roll up 1 อัน 2,500 บาท

8.วัสดุ/ เอกสาร 3,000 บาท

49,770 เงินบ ารุง

รพ.ระยอง

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

49
,77

0 ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์   

มลธรี

2 P21-2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนไทยในชุมชน รพ.ระยองและ รพ.สต.บ้านก้น

หนอง

/ / / /  1. ป้ายสมุนไพร 17,500 บาท

 2. roll up(กระดูกไก่ด า สะเดา ฟ้า

ทะลายโจร) 8,400 บาท

3.วัสดุอุปกรณ์  3,000 บาท

     

28,900 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

   
   

   
   

   
   

   
  2

8,9
00 แพทย์แผนไทย อุมาภรณ์   

มลธรี

3 P21-3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการโรงพยาบาล

ระยองด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน

จนท.รพ.สต. รับผิดชอบงาน

แพทย์แผนไทยฯ CUP เมือง

ระยอง จ านวน 80 คน x 1 วัน

 - ค่าวิทยากร 5,400 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 8,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  20,000 บาท

 - ค่าเดินทาง  3,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 8,000 บาท

       44,400  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง

แพทย์แผนไทย อุมาภรณ์

4 P21-4 ส ารวจ ตรวจสอบ ข้อมูลบุคลากร ด้าน

การแพทย์แผนไทย 6 กลุ่ม ภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / /  - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี

4 คน x 120 บาท x 3 วัน = 1,440 บาท
1,440 งบกองทุน

ภูมิปัญญา

   
   

   
   

   
 1

,44
0 ก.แผนไทยฯ มลธรี

5 P21-5 ส ารวจ ตรวจสอบ รวบรวม ภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย ถ่ินก าเนิดสมุนไพร

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / /  ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี อ.เมือง 5 คน x 

120บาท x 4วัน = 2,400บาท
2,400 งบกองทุน

ภูมิปัญญา

   
   

  2
,40

0 ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ล า

ดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

6 P21-6 โครงการอบรม เร่ือง " เพ่ิมพูนความรู้ความ

เข้าใจการใช้ยาสมุนไพรอย่างปลอดภัย ใน

ผู้ป่วยNCD "  

(เน้ือหา ได้แก่  ยาสมุนไพรกลุ่มอาการNCDใช้

อย่างปลอดภัย   โฆษณายาสมุนไพรต้องห้าม

ตามส่ือออนไลน์  ยาสมุนไพรชวนเช่ือท่ีใช้

ผู้ป่วย NCD และCG PCC เนิน

พระ50 คน

/  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50*2*35

 = 3500 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 120*50 = 6000 

บาท

 - ค่าวิทยากร600 *6 ชม =3,600  บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 บาท           

17,100 งบสนับสนุน 

PCC (เนินพระ)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

17
,10

0 ก.แผนไทยฯ เจิดจ้า

7 P21-7 โครงการ "นวดฟ้ืนฟูสภาพและประคบสุมน

ไพรในผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง /อัมพฤกษ์ 

อัมพาต"

CG PCC เนินพระ  30 คน /  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30*2*35

 = 2100 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 120*30 คน = 

3600 บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร600บาท*6 ชม

 =3,600 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท            

    

14,300 งบสนับสนุน 

PCC (เนินพระ)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 1

4,3
00 ก.แผนไทยฯ เจิดจ้า,  

กายแก้ว

8 P21-8 โครงการ "นวัตกรรมอย่างง่ายเพ่ือฟ้ืนฟู

สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

พ้ืนบ้าน"

ผู้ป่วย NCD และ  CG PCC 

เนินพระ  30 คน

/  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30*2*35

 = 2100 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 120*30 = 3600 

บาท

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600บาท*6 

ชม=3,600 บาท 

  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,000 บาท           

      

15,300 งบสนับสนุน 

PCC (เนินพระ)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
5,3

00 ก.แผนไทยฯ เจิดจ้า  

ขวัญชนก

9 P21-9 รพ.สต.เพ่ิมบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก รักษา ส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพและงานเชิงรุกใน

ชุมชนอย่างครบถ้วน

รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์

10 P21-10 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม R2R 

(Web-Ex)

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์

11 P21-11 บูรณาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

Palliative Careด้วยแพทย์แผนไทยร่วมกับ

แผนปัจจุบัน

รพ.ระยอง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ เจิดจ้า

12 P21-12 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยด้วยแพทย์แผนไทย 

และบูรณาการกับงาน พชอ.

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

13 P21-13 ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรคครบ

วงจร 4 โรคและรายงานผลรักษา

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์

14 P21-14 บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผน

ไทย ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพและPCC

ชมรมผู้สูงอายุPCCเนินพระ และ

 PCCเกาะหวาย

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ เจิดจ้า ขวัญ

ชนก

15 P21-15 พัฒนามาตรฐานคลินิกปรุงยาเฉพาะรายผู้ป่วย

โรคผิวหนัง ในโรงพยาบาลและเครือข่าย

โรงพยาบาลระยอง

รพ.ระยอง,รพ.สาขาเกาะหวาย,

PCC เนินพระ

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ เจิดจ้า

16 P21-16 บูรณาการระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก พัฒนารพ.สต.ติดดาว

รพสต ในอ าเภอเมืองระยอง 22

แห่ง

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ มลธรี

17 P21-17 ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย Post STROKE ด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกโดยบูรณาการกับ IMC (นวดรักษา 

นวดกระตุ้นกลืน ฝังเข็ม) ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย

ใน

รพ.ระยอง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ ขวัญชนก 

กายแก้ว  

อภิรดี

18 P21-18 ส่งต่อและประชาสัมพันธ์การฟ้ืนฟูสภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก

รพ.สต. 22แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์

19 P21-19 การเฝ้าระวังการใช้ยาและผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพร

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ ขวัญชนก

20 P21-20 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมุนไพร

First line drug และ RDU

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์

21 P21-21 ส่งเสริมการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ กายแก้ว

22 P21-22 ระบบติดตามการใช้ยาสมุนไพรออนไลน์ รพ.ระยอง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ ขวัญชนก

23 P21-23 ส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ยาแผนไทยและ

กัญชาการแพทย์แผนไทย

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ มลธรี
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

ล า

ดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

24 P21-24 เพ่ิมการใช้ยาแผนไทยรักษากลุ่มอาการ Post

 /Long COVID

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ ขวัญชนก

25 P21-25 เข้าร่วมกิจกรรม/ประเมินสถานประกอบการ

ประเภทสถานพยาบาล ตามมาตรฐานศูนย์เวล

เนส (Wellness Center) ของกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รพ.ระยอง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - แพทย์แผนไทย อุมาภรณ์  

กายแก้ว

26 P21-26 ส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน ให้บริการแบบ

on-site/online/telehealth

/telepharmacy/ให้ค าแนะน าสุขภาพ

ผ่าน Line OA (Fah First Aid)

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ เจิดจ้า    ชิ

ติพัทธ์

นพวรรณ

27 P21-27 ส่งเสริมการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์

แผนไทย และในกลุ่มผู้ป่วยPalliative Care

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ มลธรี

28 P21-28 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์

แผนไทยอย่างปลอดภัยในประชาชน

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง

 ชมรมผู้สูงอายุ อสม.

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ มลธรี

29 P21-29 งานวิจัย/ผลงานการรักษาด้วยกัญชาทาง

การแพทย์แผนไทย

รพ.ระยอง / / / / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ มลธรี

30 P21-30 จัดกิจกรรมงานวันภูมิปัญญาฯ ร่วมกับจังหวัด

ระยอง 28 ตุลาคม 2565

รพ.ระยอง จัดบูธนิทรรศการ

รักษาโรคผิวหนัง

/ ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ อุมาภรณ์

31 P21-31 ร่วมประชุมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ของจังหวัดระยอง(Web-Ex)

รพ.ระยองและ รพ.สต. 22 แห่ง / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ พท.ป.

32 P21-32 พัฒนาทักษะนวดกดจุดสะท้อนรักษาโรค 

ได้แก่ เลิกบุหร่ี ปวดคอบ่าไหล่

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยรพ.ระยอง 

6 }พท.ใหม่ 2 คน

/ / ไม่ใช้งบประมาณ              -    - ก.แผนไทยฯ มลธรี

รวม 173,610
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P22-1 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าใน

การให้ค าปรึกษาด้านจิตเวช

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

งานจิตเวชในเขตCUP

เมืองระยอง

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร 4,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 190

 บาท x 30 คน x 1 วัน = 5,700 บาท

 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 1,500 บาท

11,400 เงินบ ารุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

ยุวภัทร

สร้อยสุวรรณ

2 P22-2 ฟ้ืนฟูสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี

เทศบาลนครระยอง 

จ านวน 30 คน

 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ  1 คน x 3 ชม. x  

600 บาท เป็นเงิน 1,800  บาท	           

- ค่าวิทยากรกลุ่ม 3 ช่ัวโมง(วิทยากรในหน่วยงาน)  

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 คน x  2 ม้ือ x 

35 บาท  เป็นเงิน 2,100  บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x  120 บาท เป็นเงิน 

3,600 บาท

       7,500 งบสนับสนุน 

PCC

PCC เนินพระ ศศิธร

3 P22-3 โครงการรณรงค์การคัดกรองโรค

ซึมเศร้าใน 3 กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในกลุ่มผู้ป่วย

เร้ือรัง /หญิงต้ังครรภ์/ 

ผู้สูงอายุ

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - สสอ.เมือง

ระยอง

สร้อยสุวรรณ

4 P22-4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรใน

การดูแลและส่งต่อผู้มีภาวะซึมเศร้า

1คร้ัง/100 คน/1 วัน P ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 7,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท

ค่าขอหน่วย CNEU 2,000 บาท

     21,000 เงินบ ารุง P จิตเวชและยา

เสพติด

ศิริพร รังพงษ์

5 P22-5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง

การแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยให้การ

รักษาโรคทางจิตเวชและยาเสพติด

3คร้ัง/150 คน/3 วัน P ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10,500 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 18,000 บาท

ค่าวิทยากร 12,600 บาท

ค่าท่ีพัก 4,350 บาท

     45,450 เงินบ ารุง P จิตเวชและยา

เสพติด

ศิริพร รังพงษ์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ตัวช้ีวัด : 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

6 P22-6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล

ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ

วิกฤต

ทีม MCATT พยาบาล 

IPD จ านวน 50 คน x 1 

คน

 - ค่าวิทยากร 6,600  บาท

 - ค่าอาหารว่าง 3,500 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 6,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,900 บาท

 - ค่าเดินทาง 2,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,500 บาท

     23,500  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
จิตเวชและยา

เสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์

7 P22-7 การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

พยาบาลจิตเวช จ านวน 

50 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 14,400 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 10,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 25,000 บาท

 - ค่าเดินทาง 4,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 4,500 บาท

     57,900  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
จิตเวชและยา

เสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์

8 P22-8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต

แพทย์ พยาบาล จนท.

เวชกิจ รปภ.พขร. 

จ านวน 50 คน x 2 คน

 - ค่าวิทยากร 28,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 7,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท

  - ค่าเดินทาง 5,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  2,500 บาท

     55,300  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
จิตเวชและยา

เสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์

9 P22-9 ถอดบทเรียนการด าเนินงานการดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต

แพทย์ พยาบาล จนท.

เวชกิจ รปภ.พขร. 

จ านวน 50 คน x 1 คน

 - ค่าวิทยากร  10,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 5,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,500  บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,900 บาท

 - ค่าเดินทาง 3,000  บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,500 บาท

     36,700  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
จิตเวชและยา

เสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์

10 P22-10 โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชจาก รพศ.สู่ 

รพช.(Mobile Psychi Clinic)

30คร้ัง/3คน/30วัน P P P P ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000 บาท      30,000 เงินบ ารุง จิตเวชและยา

เสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์

11 P22-11 การติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

จังหวัดระยอง

40คร้ัง/4คน/40วัน P P P ค่าเบ้ียเล้ียง 19,200 บาท      19,200 เงินบ ารุง P P P P P P P P P P P P จิตเวชและยา

เสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

12 P22-12 ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยกลุ่มจิตเวช

ฉุกเฉินวิกฤติส าหรับบุคลากรทาง

การแพทย์ออนไลน์

1คร้ัง/50คน/1วัน P ค่าพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤคสุขภาพจิต  Booking & Online Video Call

 Feature   ค่าพัฒนาเช่ือมต่อ API | Application 

 Programming Interface ของระบบบริหาร

ฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินวิกฤติ จังหวัดระยอง

 กับ HISช ของโรงพยาบาลระยองYearly 

Software Cloud Service

    909,500 เงินบ ารุง P จิตเวชและยา

เสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์

13 P22-13 ตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชและยาเสพติด P P P P P P P P P P P P P P P P จิตเวชและยา

เสพติด

14 P22-14 กระตุ้นพัฒนาการจิตเวชเด็ก P P P P P P P P P P P P P P P P จิตเวชและยา

เสพติด

15 P22-15 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากร

งานสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด

ในอ าเภอเมืองจังหวัดระยอง

P  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 4,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร 12,600 บาท

- ค่าพาหนะวิทยากร 3,600 บาท

- ค่าท่ีพัก 3,000บาท

- ค่าอาหาร 28,000 บาท

     51,200  เงิน PP Non 

uc

P จิตเวชและยา

เสพติด

ศุภมาศ  

บ ารุงรัตน์

รวม 1,268,650
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย. หน่วยงาน ช่ือ

1 P23-1 แผนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสนับสนุน

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย

วิกฤติ

จ านวน 1 คน ส.ค.-พ.ย. 1.ค่าลงทะเบียน /ใช้จ่ายการอบรม  คนละประมาณ

100,000 บาท
  100,000  เงินบ ารุง / / / / กลุ่มการ

พยาบาล

อนุกูล

2 P23-2 แผนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสนับสนุน

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วย

วิกฤติ

4-6 คน / / / / 1.ค่าลงทะเบียน /ใช้จ่ายการอบรม  คนละประมาณ

100,000 บาท
  600,000  เงินบ ารุง กลุ่มงาน

การ

พยาบาล

อายุรกรรม

ห้วหน้ากลุ่ม

การพยาบาล

3 P23-3 โครงการจัดประชุมวิชาการการพยาบาลผู้ป่วย 

Sepsis และ Pneumonia

100 คน/ 1 วัน / ค่าวิทยากร ค่าท่ีพัก/ค่าเดินทาง/รับส่งวิทยากร 

ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันผู้เข้ารับการประชุมวิชาการ
    32,600  เงินบ ารุง / กลุ่มการ

พยาบาล

อนุกูล

4 P23-4 โครงการเย่ียมนิเทศเครือข่าย Sepsis 8 โรงพยาบาล / / SP MED โชติมา

5 P23-5 การจัดท า RRT Sepsis ในโรงพยาบาล 20 คน / ไม่ใช้งบ PCT MED พ.โชติมา/ 

อนุกูล

6 P23-6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ห่างไกลพลัดตก

หกล้ม

30 คน/ วัน / / / ไม่ใช้งบ / / / / / / / กลุ่มงาน

ออร์โธปิดิกส์ นางพเยาว์

7 P23-7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษาและการ

วางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดเปล่ียนข้อสะโพกเทียม

25 คน / ไม่ใช้งบ / / / กลุ่มงาน

ออร์โธปิดิกส์ นางพเยาว์

8 P23-8 ค้นหาภาวะกระดูกพรุนด้วยการวัดมวลกระดูก  

(Bome Mineral Density)
/ / / / ไม่ใช้งบ / / / / / / / / / / / กลุ่มงาน

ออร์โธปิดิกส์ นพ.สุโรจน์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม ศัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออโธปิดิกส์)

ตัวช้ีวัด : 1) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired  2) ร้อยละของ รพ.ท่ีมีทีม Refracture Prevention ใน รพ.ระดับ M1 ข้ึนไป

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย. หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม ศัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออโธปิดิกส์)

ตัวช้ีวัด : 1) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired  2) ร้อยละของ รพ.ท่ีมีทีม Refracture Prevention ใน รพ.ระดับ M1 ข้ึนไป

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

9 P23-9 พัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ือง ได้แก่   Follow up

 , Care Team & Rehabilitation , Fall Risk 

Assessment

/ / / / ไม่ใช้งบ / / / / / / / / / / / กลุ่มงาน

ออร์โธปิดิกส์ นางพเยาว์

10 P23-10 จัดประชุมคณะท างาน PCT MED 12/10-15/1/2
/ / / /

 ไม่ใช้งบ PCT MED พ.โชติมา/ 

หน.หอ

11 P23-11 จัดท า Grand round สาขาตามกลุ่มโรคส าคัญ 6/10/1/2
/ / / /

 ไม่ใช้งบ PCT MED พ.โชติมา/ 

หน.หอ

12 P23-12 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเวชระเบียน 6/10/1/2
/ /

 ไม่ใช้งบ PCT MED พ.โชติมา/ 

หน.หอ

13 P23-13 ติดตามตัวช้ีวัดส าคัญ/กลุ่มโรคส าคัญ  

Sepsis,STEMI,STROKE,DHF,Pneumonia,NCD,

UGIB,TB

6/10/1/2

/ /

 ไม่ใช้งบ PCT MED พ.โชติมา/ 

หน.หอ

14 P23-14 พัฒนาทักษะการดูแลมารดาต้ังครรภ์ คลอด และ

หลังคลอดท่ีมีภาวะเส่ียง

แพทย์ พยาบาล รพ.

ระยอง และเครือข่าย  

จ านวน 100 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 19,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 3,500 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 6,500 บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,000 บาท

    51,200  เงินบ ารุง

 รพ.ระยอง
สุคนธา กลุ่มการ

พยาบาล

15 P23-15 การพยาบาลผู้ป่วย Sepsis และ Pneumonia พยาบาลวิชาชีพ 100 คน 

x 1 วัน

 - ค่าวิทยากร 4,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 7,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 1,450 บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

    32,650  เงินบ ารุง

 รพ.ระยอง
อนุกูล กลุ่มการ

พยาบาล

รวม 816,450
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P24-1 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการท าหัตถการ

เก่ียวกับหัวใจ

พยาบาลวิชาชีพ 80 คน

 x 1 วัน

 - ค่าวิทยากร  6,000 บาท

 - ค่าอาหารว่าง  5,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 9,600  บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,900 บาท

 - ค่าเดินทาง  8,000 บาท

         32,100  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล
ทัชวรรณ

2 P24-2 โครงการ คนระยองปลอดภัยหัวใจเข็มแข็ง 240 คน  - ค่าวิทยากร 14,400 บาท

 - ค่าอาหาร 36,000บาท 

 - ค่าท่ีพัก 4,500 บาท 

 - ค่าเดินทาง5,000 บาท

         59,900  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
SP หัวใจ ทัชวรรณ

รวม 92,000        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ)

            1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI    2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัด :   อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P25-1 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม

โดยรถเคล่ือนท่ีเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี

 (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเส่ียง

และด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช

 2562

CUP เมืองระยอง งบประมาณจากมูลนิธิกาญจนบารมีและเงินบ ารุงโรงพยาบาลระยอง 

เป็นเงินจ านวนท้ังส้ิน 230,000บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังน้ี

จากมูลนิธิกาญจนบารมี จ านวน 30,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

- ค่าจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ 10 บูธ เป็นเงิน 30,000 บาท

จากเงินบ ารุงโรงพยาบาลระยอง จ านวน 200,000 บาท โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมคณะท างานระดับอ าเภอเพ่ือช้ีแจง

แนวทางการท างานจ านวน 20 คน x 2 คร้ัง x 35 บาท เป็นเงิน 14,000

 บาท

- ค่าป้ายไวนิลติตเวที (10 x 5 เมตร) จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 10,000 

บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (1.2 x 2.5 เมตร) จ านวน 5 ป้าย x 

800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

- แผ่นพับตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 1,000 แผ่น x 8 บาท เป็นงิน 

8,000 บาท

- ค่ารถคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์ 2 วัน x 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 

บาท

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างช่วงรณรงค์ วันท่ี 26 ธ.ค.65 จ านวน

 500 คน  x 100 บาท เป็นเงิน 50,000  บาท

- ค่าท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง วันท่ี 27-29 ธ.ค.65 จ านวน 200

 คน  x 100 บาท x 3 วัน  เป็นเงิน 60,000  บาท

- ค่าจัดเวทีและสถานท่ี เป็นเงิน 30,000 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 17,000 บาท

    230,000 จากมูลนิธิ

กาญจน

บารมีและ

เงินบ ารุง 

ร.พ.

ระยอง(PP

 UC)

รพ.ระยอง/

สสอ.เมือง

จิราพร

จารุวรรณ

กฤษณา

นวลนภา

กันยา

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70

            2. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 70

            3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วย รังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  ≥ ร้อยละ 60
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ประมาณการการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

2 P25-2 โครงการค้ดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วย

ชุดตรวจคัดกรอง (Fit Test) ปี 2566

ประชากรกลุ่มอายุ 50-69 ปี 

CUP เมืองระยอง จ านวน 

22,386 คน

 - ค่าชุดตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ (Fit Test) จ านวน 35 

บาท  x 22,386 คน
783,510 เงินบ ารุง

 รพ.

ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง/

สสอ.เมือง

จิราพร/

ชุติพงศ์

3 P25-3 โครงการค้นหาและตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในแรงงานต่างด้าว 

เขตพ้ืนท่ี CUP เมืองระยอง ปี2566

กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี 

PCCเกาะหวาย/PCCเนิน

พระ/ จ านวน 100 คน

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ นอก

เวลาราชการ

ข้าราชการจ านวน 4คนx720บาท x 5 วัน เป็นเงิน 14,400 

บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เป็นเงิน 3,000 บาท

- ค่าเอกสารในการด าเนินงาน เป็นเงิน 1,000 บาท

- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,000 บาท

19,400 เงินบ ารุง

(PP ต่าง

ด้าว)

เวชกรรม

สังคม

จิราพร

4 P25-4 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย

 HPV DNA สตรีอายุระหว่าง 30-59 ปี

 และ สตรีเส่ียงสูงอายุ 15-29 ปี 

จังหวัดระยอง

20,000 คนต่อปี ต่อเน่ืองจากปี 2565 เงินบ ารุง

 รพ.

ระยอง 

(PP UC)

SP มะเร็ง พ.อภิรดี

5 P25-5 โครงการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ 

colonoscope สัญจร

200 คน 40,000 เงินบ ารุง SP มะเร็ง พ.อภิรดี

6 P25-6 โครงการ Self test HPV DNA testing

 กลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30-59 ปี และ

 15-29 ปี และมีความเส่ียงสูงใน

จังหวัดระยอง

1000 คน  - ค่าอุปกรณ์ตรวจ 50 บาทต่อคน= - ค่าตรวจ 

HPV DNA 370 บาทต่อคน ท้ังสองรายการใน

กลุ่มเป้าหมายเบิกฟรีจากสปสช)     - ค่าตรวจ 

HPV DNA กรณีเกิดผล invalid จากการตรวจ ใน

คร้ังแรกคิดท่ี 30% แล้วต้องตรวจ HPV DNA ซ้ า =

 280(ต้นทุนน้ ายา) + 50 x 200 คน = 99,000 คน

99,000 เงินบ ารุง SP มะเร็ง พ.อภิรดี

7 P25-7 ประชุมคณะท างาน Service Plan 

สาขามะเร็ง ทุก 3 เดือน

30 คน / 4 คร้ัง ต่อปี  - ไม่ใช้งบประมาณ (ใช้ห้องประชุมภายใน รพ.

ระยอง)

- SP มะเร็ง พ.อภิรดี

รวม 1,171,910
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P26-1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยCKD 4คร้ัง/22คน/ คร่ึงวัน P ค่าอาหารว่าง 3,080 บาท 3,080 เงินบ ารุง P ไตเทียม ชุลีวรรณ

รวม 3,080

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR <5ml/min/1.73m2/yr

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P28-1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองระยอง

เยาวชน / นักเรียน ใน

สถานศึกษา

ไม่ใช้งบประมาณ    -    - สสอ.เมือง

ระยอง

สร้อยสุวรรณ

2 P28-2 โครงการจัดบริการศูนย์คัดกรอง

สถานพยาบาลยาเสพติดและสถาน

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

(ครู ข)

 - จัดต้ังคณะกรรมการศูนย์คัดกรองฯ

 - ประชุมคณะกรรมการ

จนท.ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์

คัดกรองสถานพยาบาลยา

เสพติดและสถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(ครู ข) จ านวน 50 คน

ไม่ใช้งบประมาณ    -    - สสอ.เมือง

ระยอง

สร้อยสุวรรณ

3 P28-3 1. การให้บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยา

เสพติดของคลินิกบ าบัด รพ.ระยอง

   - 40%  ผู้ใช้/ผู้เสพท่ีบ าบัดครบตาม

เกณฑ์หยุดเสพต่อเน่ือง หลังจ าหน่าย 3 

เดือน

   - 55 % ผู้ติดยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตาม

เกณฑ์ได้รับการติดตามต่อเน่ือง 1 ปี

P P P P P P P P P P P P P P P P กลุ่มงานจิต

เวชฯ

นางอสมา  

อนุกูลเวช

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการบ่าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการบ่าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

1.1  จัดกิจกรรมการบ าบัดรักษาและ

 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพ

ติด ในคลินิก รพ.ระยอง

ระบบสมัครใจ/บังคับ   

งวดท่ี 2  40  ราย

P P P P 1. ค่าน้ ายาตรวจแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

    - งบงวดท่ี 2  1000 ชุด x 12.50 บาท =12,500 บาท

2. ค่าจัดซ้ือชุดตรวจหากัญชาในปัสสาวะ

    - งบงวดท่ี 2  1000 ชุด x 18 บาท = 18,000 บาท

3. กระปุกใส่ปัสสาวะ

    - งบงวดท่ี 2  1000 ชุด x 1.7 บาท = 1,700 บาท

4. ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมกลุ่ม 

ในกระบวนการบ าบัดรักษา

   - งบงวดท่ี 2 = 41,130 บาท

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

   - งบงวดท่ี 2 = 2,670 บาท

     76,000 สป.ยาเสพติด

(งบบ าบัด)

รหัส Q2792

P P P P P P P P P P P P กลุ่มงานจิต

เวชฯ

นางอสมา  

อนุกูลเวช

2. ติดตามผู้เสพยาเสพติดระหว่าง

บ าบัดรักษา

    และหลังจากการบ าบัดรักษา

ผู้ป่วยผ่านการบ าบัด  

 40 คน

P P P P 6. ค่าจัดจ้างท าคู่มือของผู้ป่วยและญาติหลัง

   การบ าบัดรักษา 

   - งบงวดท่ี 2   111 เล่ม x 50 บาท

       5,550 สป.ยาเสพติด

(งบติดตาม)

รหัส Q2793

P P P P P P P P P P P P กลุ่มงานจิต

เวชฯ

นางอสมา  

อนุกูลเวช

3. เฝ้าระวังบุคลากรสาธารณสุข รพ.

ระยอง ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

100% จนท. P P P P งบเงินบ ารุง P P P P P P P P P P P P กลุ่มงานจิต

เวชฯ

นางอสมา  

อนุกูลเวช

3.1 ประชุมช้ีแจงนโยบายแก่บุคลากร 100% จนท. P P P P

3.2 ตรวจประเมินการใฃ้สารเสพติด

ของบุคลากร

100% จนท. P P P P

รวม 81,550
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย. หน่วยงาน ช่ือ

1 P29-1 ประชุมปฏิบัติการรับบริจาคอวัยวะ 4คร้ัง/22คน/ คร่ึงวัน P ค่าอาหารว่าง 3,080 บาท 3,080 เงินบ ารุง P คกก.รับบริจาค

อวัยวะ

พญ.พีรยา/

ชุลีวรรณ

2 P29-2 ประชุมคณะกรรมการรับบริจาคอวัยวะ 4คร้ัง/12คน/คร่ึงวัน P P P P ค่าอาหารว่าง 1680 บาท 1,680 เงินบ ารุง P P P P คกก.รับบริจาค

อวัยวะ

พญ.พีรยา/

ชุลีวรรณ

รวม 4,760

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

ตัวช้ีวัด :  อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ . (A,S )

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P30-1 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยผ่าตัด

แบบวันเดียวกลับ (ODS) 8 รายโรค

1. แผ่นพับ 800 แผ่น       

2. ลูกบอลบีบเพ่ือบริหาร

กล้ามเน้ือ ส าหรับผู้ป่วยผ่าตัด 

AVF 150 ลูก

/ /  - แผ่นพับ 28,000 บาท         

- ลูกบอล 6,750 บาท
   34,750  เงินบ ารุง / / / ห้องผ่าตัด กมลทิพย์

รวม 34,750

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เป้าหมาย : ร้อยละ 20)

ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P31-1 พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพและการดูแลอย่าง

ต่อเน่ืองในผู้ป่วยระยะกลาง 

จังหวัดระยอง

นักกายภาพบ าบัดและผู้สนใจ 

จ านวน 40 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 10,500 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 5,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  9,600 บาท

 - ค่าท่ีพัก 7,250  บาท

 - ค่าเดินทาง  8,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,000 บาท

    42,950  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
เวชกรรมฟ้ืนฟู จิราภรณ์

2 P31-2 โครงการประเมินสมรรถนะและ

ส่งเสริมการออกก าลังกาย

กลางแจ้งและให้ความรู้ทาง

กายภาพบ าบัดในวัยเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาและ

คุณครูผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

จ านวน 60 คน

 /  /  /  /  - ค่าวิทยากร 3,600 บาท 

- ค่าอาหารว่าง คนละ 35 บาท จ านวน 60

 คน เป็นเงิน 2,100 บาท

 - ค่าอุปกรณ์และส่ือในการให้ความรู้ทาง

กายภาพบ าบัด 2,500 บาท 

 - ค่าอุปกรณ์การตรวจวัดสมรรถนะร่างกาย

 2,000 บาท

    10,200  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 4,0
00

5,7
00 กายภาพบ าบัด เจนจิรา 

เสรีกิตติกุล

3 P31-3 โครงการขอรับการประเมิน

มาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด

1 คร้ัง จ านวน 50 คน 2วัน  /  - ค่าจ้างเหมาตรวจประเมิน 40,000 บาท 

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35*50 คน *

2 ม้ือ*2 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท 

 - ค่าอาหารกลางวัน 120*50 คน* 1ม้ือ *2

 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท

    59,000  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 55
,20
0 กายภาพบ าบัด จิราภรณ์ 

สถิรัตน์

4 P31-4 ประชุมคณะกรรมการการดูแล

ผู้ป่วยระยะกลาง ร.พ.ระยอง

คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน 4 คร้ัง
 /  /  /  / -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 * 30 คน

 *1 ม้ือ* 4 คร้ัง เป็นเงิน 4,200 บาท
      4,200  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 1,0
50

1,0
50

1,0
50

1,0
50 กายภาพบ าบัด จิราภรณ์ 

สถิรัตน์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate Care: IMC)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward)

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

5 P31-5 โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์

เคร่ืองช่วย

ความพิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีบ้าน 

ประจ าปีงบประมาณ2566

ผู้พิการและผู้สูงอายุ

จังหวัดระยอง
 /  /  /  - งบประมาณจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์

 500,000 บาท
   500,000  กองทุนฟ้ืนฟู

ระยอง 50
0,0
00 กายภาพบ าบัด มาริสา

แก่นกิจ

วิบูลย์

6 P31-6 ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต าบลทับมา จ านวน 

20  คร้ัง/40 คน 20 วัน
 /  / - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40

 คน x 20 คร้ัง เป็นเงิน  28,000 บาท   - 

ค่าอุปกรณ์การตรวจวัดสมรรถนะร่างกาย 

2,000 บาท

    30,000  เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 2,0
00

28
,00
0 กายภาพบ าบัด เนติมา 

เนรัญชร

7 P31-7 โครงการสร้างสมรรถภาพร่างกาย

ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 

ประเภท IMC

30 คน/เดือน  /  /  /  / - เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอลพร้อม

ท่ีวัดส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง

 ราคา 10,000 บาท

- แผ่นยางกระโดดไกล จ านวน 1 แผ่น 

ราคา 5,000 บาท

- เคร่ืองวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

แบบดิจิทัล จ านวน 1 เคร่ือง 

ราคา 25,000 บาท 

- เคร่ืองวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล

 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 20,500 บาท

- เคร่ืองวัดแรงเหยียดขาและแรงดึงหลัง

 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 50,700 บาท

   111,200  กองทุนฟ้ืนฟู

11
1,2
00 กายภาพบ าบัด มาริสา

แก่นกิจ

วิบูลย์

รวม   757,550
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P32-1 โครงการ Digital Triage  Network 

เครือข่ายจังหวัดระยอง

1 ระบบ  /  / 1. ชุดเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อม

รถเข็น จ านวน...16....เคร่ือง ๆ ละ..189,000   

บาท รวมเป็นเงิน.....3,024,000.......บาท

2. ค่าจ้างเหมาเขียนโปรแกรม Digital Triage &

 SOS Scoring Alert Platform และ 

Software Implement 24 mand  เป็นเงิน 

2,000,000 บาท

3. ค่าเช่ือมต่อ API (Application 

Programming Interface) ของระบบ Digital 

Triage กับ HIS แต่ละ รพ........856,000......บาท

5,880,000 งบ สปสช. 

(เงินกันเขต 4

 ล้านบาท) 

และเงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

 /  /  /  /  / ER พ.ภคพล

จริยา

วิลาวัลย์

สุขสันต์

2 P32-2 ซ้อมแผนตอบโต้การก่อจลาจลจากกลุ่ม

คนทะเลาะวิวาท ก่อเหตุร้าย

แพทย์ พยาบาล เวชกิจ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงาน

เปล รปภ. จ านวน 70 คน 

รวม 1 วัน

 - ค่าวิทยากร  10,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 4,900 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  8,400 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 1,000 บาท

     25,100  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
วิลาวัลย์ กลุ่มการ

พยาบาล

3 P32-3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนรับ

ภัยพิบัติ อุบัติเหตุหมู่ สาธารณภัยหมู่ 

สารเคมีระเบิด

แพทย์ พยาบาล เวชกิจ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงาน

เปล รปภ. จ านวน 200 คน 

x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร  21,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 28,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 48,000 บาท

  - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000 บาท

    107,600  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
วิลาวัลย์ กลุ่มการ

พยาบาล

4 P32-4 / ประชุมคณะท างาน Trauma

ภายในโรงพยาบาลระยอง

4คร้ัง/50คน/ปี ตค. มค. เมย. กค. 1.ค่าอาหารว่าง  4×50×2×35 รวมเป็นเงิน

14,000 บาท 

ค่าอาหารกลางวัน 4×50×1×80 รวเป็นเงิน 

16,000 บาท

     30,000  เงินบ ารุง / / / / ER จริยา

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3) ร้อยละของ รพศ.ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3) ร้อยละของ รพศ.ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

5 P32-5 / ประชุมคณะท างาน Trauma

จังหวัดระยอง

4คร้ัง/50คน/ปี ตค. มค. เมย. กค. 1.ค่าอาหารว่าง  4×50×2×35 รวมเป็นเงิน

14,000 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน 4×50×1×80 รวเป็นเงิน 

16,000 บาท

     30,000  สสจ / / / / ER จริยา

6 P32-6 / ประชุมพัฒนาระบบFast Track 

Blunt  Chest Injury ใน รพฃ.

4คร้ัง/50คน/ปี ตค. มค. เมย. กค. 1.ค่าอาหารว่าง  4×50×2×35

 รวมเป็นเงิน14,000 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน 4×50×1×80 

รวเป็นเงิน 16,000 บาท

     30,000  สสจ / / / / ER จริยา

7 P32-7 / ตรวจเย่ียม ECS รพ.จังหวัดระยอง 

( 9 รพ.)

18คร้ัง/50คน/ปี พ.ย. พ.ค. 1.ค่าอาหารว่าง  18×50×2×35 

รวมเป็นเงิน63,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 18×50×1×80 

รวเป็นเงิน 72,000 บาท

    135,000  สสจ / / ER จริยา

8 P32-8 / ประชุมคณะท างาน HNA

จังหวัดระยอง

2คร้ัง/50คน/ปี ธ.ค. มิ.ย. 1.ค่าอาหารว่าง  2×50×2×35 รวมเป็นเงิน

7,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 2×50×1×80 รวมเป็นเงิน 

8,000 บาท

     15,000  สสจ / / ER จริยา

9 P32-9 CPR เพ่ือประชาชนคนออกก าลังกาย

ในสวนสาธารณะและสนามกีฬาจังหวัด

ระยอง

6คร้ัง/6000คน/ปี กพ. มี.ค. เมย. พค. มิย. 1.ค่าวิทยากร 3 คน×36ชม. รวมเป็นเงิน 

21,600 บาท

2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 

2,400 บาท

     24,000  EMS / / / / / ER พ.ณัฏฐ์

10 P32-10 / MM conference จังหวัดระยอง 2คร้ัง/50คน/ปี ก.พ. พ.ค. 1.ค่าอาหารว่าง  2×50×2×35 รวมเป็นเงิน 

7,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 2×50×1×80 รวมเป็นเงิน 

8,000 บาท

     15,000  สสจ / / ER จริยา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3) ร้อยละของ รพศ.ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

11 P32-11 / MM conference รพ.ระยอง 3คร้ัง/50คน/ปี ธ.ค. พ.ค. ก.ค. 1.ค่าอาหารว่าง  2×50×2×35 

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 2×50×1×80 

รวมเป็นเงิน 8,000 บาท

     15,000  สสจ / / / ER จริยา

12 P32-12 โครงการ คนหัวแข็ง ถนนไร้สี 5คร้ัง/500คน/ปี / / / / 1.หมวกนิรภัย 1,000ใบ ×450บาท 

รวมเป็นเงิน 45,000บาท

2.สร้างท่ีเก็บหมวกันน๊อค 5 แห่ง ๆ ละ 10,000

บาท รวมเป็นเงิน 50,000บาท

3.สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 20 คันๆละ1,000บาท 

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

4.จัดประชาคมชุมชนสร้างแกนน า 5 แห่งๆละ 

5,000บาท รวมเป็นเงิน 25,000บาท

5.วัสดุใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ป้ายพิธี เป็นเงิน 

30,000บาท

    757,500   สสส. สอจร. ER วิลาวัลย์

13 P32-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ให้ความรู้โรควิกฤตฉุกเฉิน

การจัดการด้านอุบัติเหตุและ

การเข้าถึง1669 ในสถานชุมชน

5คร้ัง/500คน/ปี 1.ค่าอาหารว่าง  2ม้ือ×500คน×35บาท  รวม

เป็นเงิน 35,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 500คน×1ม้ือ×80 บาท 

รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

     75,000  EMS / / / / / / / / / ER ราตรี
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3) ร้อยละของ รพศ.ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

14 P32-14 โครงการชาวระยองปลอดภัย

หัวใจเข้มแข็ง

3คร้ัง/240คน/วัน พ.ค. มิ.ย. 1.ค่าอาหารว่าง  2ม้ือ×80คน×3วัน×35บาท  

รวมเป็นเงิน 16,800 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 3วัน×80คน×1ม้ือ×80 

บาท รวมเป็นเงิน 19,200 บาท

3.ค่าวิทยากร 1 คน ๆละ 600 บาท×24 ชม. 

รวมเป็นเงิน 14,400บาท

4.ค่าท่ีพัก 1ห้อง ×1,500 บาท  

รวมเป็นเงิน 4,500บาท

5.ค่าพาหนะ 5,000 บาท

     69,900  เงินบ ารุง / / ER ราตรี

15 P32-15 โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย 2คร้ัง/120คน/ปี มิ.ย. 1.ค่าอาหารว่าง  2ม้ือ×60คน×2วัน×35บาท  

รวมเป็นเงิน 8,400 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 2วัน×60คน×1ม้ือ×80 

บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท

     18,000  เงินบ ารุง / ER ชาญณรงค์

16 P32-16 Wristband ward model ก.พ. 1.ค่าอาหารว่าง  2ม้ือ×200คน×1/2วัน×35บาท

  รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

2.ค่าบริการระบบหลังการขาย 36,000บาท

3.ค่าบริการรายเดือน 54,000บาท

4.ค่า Wrist band UHF RFID 1,000 ช้ิน

เป็นเงิน 224,700บาท

5.Mobile Android  RFID Reader for 

Patient 10 เคร่ือง เป็นเงิน 422,650 บาท

    744,350  เงินบ ารุง  ER วิลาวัลย์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ประชาชนเช่ือม่ัน

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ล า

ดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3) ร้อยละของ รพศ.ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

17 P32-17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การดูแลผู้บาดเจ็บหลายระบบ

(Pre-In Hospital care)

1.ค่าอาหารว่าง  4ม้ือ×45คน×2รุ่น×35บาท  

รวมเป็นเงิน 12,600 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 2วัน×45คน×2รุ่น×120 

บาท รวมเป็นเงิน 21,600 บาท

3.วิทยากรภายนอก 6คน จ านวน 80 ช่ัวโมง 2

รุ่น ช่ัวโมงละ 1200 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 

บาท

4.ค่าห้องพัก 3 ห้องๆละ 1500 บาท จ านวน 2 

คืน 2 รุ่น เป็นเงิน 18,000บาท

5.ค่าอุปกรณ์ใช้สอย 5,000บาท 

6.ค่า CNEU  1000บาท

    154,200  สสจ ER อมรเทพ

18 P32-18 Trauma +Refer Audit Network 18คร้ัง/50คน/ปี ก.พ. ก.ค. 1.ค่าอาหารว่าง  18×50×2×35 

รวมเป็นเงิน63,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 18×50×1×80 

รวเป็นเงิน 72,000 บาท

    135,000  สสจ / / ER จริยา

19 P32-19 Trauma  Network 2คร้ัง/200คน/1วัน ก.พ. ก.ค. 1.ค่าอาหารว่าง  2ม้ือ×200คน×1วัน×35บาท  

รวมเป็นเงิน 14,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน 1วัน×200คน×1ม้ือ×80 

บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท

     30,000  สสจ / / ER จริยา

รวม 8,290,650
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P34-1 อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ รพ.สต.บ้านก้นหนอง 1 คน

-นางสาว วัศฎาพร ยอดแก้ว

รพ.สต.บ้านเขาวังม่าน 1 คน

-นางสาว กุมาริกา หัสเขตร์

/ / / / ค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม

 - ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท x 2 คน เป็นเงิน

 90,000 บาท  

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คนละ 20,000 

บาท x 2 คน  เป็นเงิน 40,000 บาท

      130,000  เงินบ ารุง 

รพ.สต.
รพ.สต.

บ้านก้น

หนอง รพ.

สต.บ้าน

เขาวัง

ม่าน/สสอ.

เมือง

วัศฎาพร

กุมาริกา

2 P34-2 อบรมผู้บริหารระดับกลาง รพ.สต.บ้านยายจ่ัน

-นางสาวเณภิศกร  ศรีสุทธฺ

/ / / /  - ค่าลงทะเบียน คนละ  35,000 บาท        

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คนละ  

7,000.00 บาท

        42,000  เงินบ ารุง 

รพ.สต.
รพ.สต.

บ้านยาย

จ่ัน/สสอ.

เมือง

 เณภิศกร

3 P34-3 ประชุมคณะกรรมการประเมิน

บุคคลและผลงานให้ด ารงต าแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 10 คน/1คร้ัง/1วัน

ต.ค. ม.ค. เม.ย. ก.ค. 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1,000 บาท x 5 คน x 4 คร้ัง) 20,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 

(120 บาท x 1 ม้ือ x 4 วัน x 10 คน) 4,800 บาท

3. ค่าอาหารว่าง

(35 บาท x 2 ม้ือ x 4 วัน x 10 คน) 2,800 บาท

        27,600  เงินบ ารุง  

/

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

กลุ่มงาน

ทรัพยากร

บุคคล

นางสุดา    

ศรีละออง

4 P34-4 ประชุมคณะกรรมการประเมิน

บุคคลและผลงานให้ด ารงต าแหน่ง

เภสัชกรช านาญการ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 7 คน/1คร้ัง/1วัน

ต.ค. ก.พ. มิ.ย. 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1,000 บาท x 4 คน x 3 คร้ัง) 12,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 

(120 บาท x 1 ม้ือ x 3 วัน x 7 คน) 2,520 บาท

3. ค่าอาหารว่าง

(35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน x 7 คน) 1,470 บาท

        15,990  เงินบ ารุง  

/

 

 

/

 

 

/

 

กลุ่มงาน

ทรัพยากร

บุคคล

นางสุดา    

ศรีละออง

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

5 P34-5 ประชุมคณะกรรมการประเมิน

บุคคลและผลงานให้ด ารงต าแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์ และ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญ

การ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 6 คน/1คร้ัง/1วัน

พ.ย. มี.ค. ก.ค. 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1,000 บาท x 3 คน x 3 คร้ัง) 9,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 

(120 บาท x 1 ม้ือ x 3 วัน x 6 คน) 2,160 บาท

3. ค่าอาหารว่าง

(35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน x 6 คน) 1,260 บาท

        12,420  เงินบ ารุง  

/

 

 

/

 

 

/

 

กลุ่มงาน

ทรัพยากร

บุคคล

นางสุดา    

ศรีละออง

6 P34-6 ประชุมคณะกรรมการประเมิน

บุคคลและผลงานให้ด ารงต าแหน่ง

นักรังสีการแพทย์ช านาญการ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 6 คน/1คร้ัง/1วัน

พ.ย. มี.ค. ก.ค. 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1,000 บาท x 3 คน x 3 คร้ัง) 9,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 

(120 บาท x 1 ม้ือ x 3 วัน x 6 คน) 2,160 บาท

3. ค่าอาหารว่าง

(35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน x 6 คน) 1,260 บาท

        12,420  เงินบ ารุง  

/

 

 

/

 

 

/

 

กลุ่มงาน

ทรัพยากร

บุคคล

นางสุดา    

ศรีละออง

7 P34-7 ประชุมคณะกรรมการประเมิน

บุคคลและผลงานให้ด ารงต าแหน่ง

นักกายภาพบ าบัด 

และนักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 7 คน/1คร้ัง/1วัน

พ.ย. มี.ค. ก.ค. 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1,000 บาท x 4 คน x 3 คร้ัง) 12,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 

(120 บาท x 1 ม้ือ x 3 วัน x 7 คน) 2,520 บาท

3. ค่าอาหารว่าง

(35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน x 7 คน) 1,470 บาท

        15,990  เงินบ ารุง  

/

 

 

/

 

 

/

 

กลุ่มงาน

ทรัพยากร

บุคคล

นางสุดา    

ศรีละออง
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

8 P34-8 ประชุมคณะกรรมการประเมิน

บุคคลและผลงานให้ด ารงต าแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักทรัพยากรบุคคล 

และนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 7 คน/1คร้ัง/1วัน

พ.ย. มี.ค. ก.ค. 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1,000 บาท x 4 คน x 3 คร้ัง) 12,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 

(120 บาท x 1 ม้ือ x 3 วัน x 7 คน) 2,520 บาท

3. ค่าอาหารว่าง

(35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน x 7 คน) 1,470 บาท

        15,990  เงินบ ารุง  

/

 

 

/

 

 

/

 

กลุ่มงาน

ทรัพยากร

บุคคล

นางสุดา    

ศรีละออง

9 P34-9 ประชุมคณะกรรมการประเมิน

บุคคลและผลงานให้ด ารงต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี และ

นักวิชาการพัสดุช านาญการ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 6 คน/1คร้ัง/1วัน

พ.ย. มี.ค. ก.ค. 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1,000 บาท x 3 คน x 3 คร้ัง) 9,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 

(120 บาท x 1 ม้ือ x 3 วัน x 6 คน) 2,160 บาท

3. ค่าอาหารว่าง

(35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน x 6 คน) 1,260 บาท

        12,420  เงินบ ารุง  

/

 

 

/

 

 

/

 

กลุ่มงาน

ทรัพยากร

บุคคล

นางสุดา    

ศรีละออง
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

10 P34-10 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือ

เล่ือนข้าราชการข้ึนด ารงต าแหน่งท่ี

ใช้ประสบการณ์เฉพาะตัว 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด        

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข     

ช่างทันตกรรม

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวน 10 คน/1คร้ัง/1วัน

ต.ค. ม.ค. เม.ย. ก.ค. 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1,000 บาท x 5 คน x 4 คร้ัง) 20,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน 

(120 บาท x 1 ม้ือ x 4 วัน x 10 คน) 4,800 บาท

3. ค่าอาหารว่าง

(35 บาท x 2 ม้ือ x 4 วัน x 10 คน) 2,800 บาท

        27,600  เงินบ ารุง  

/

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

กลุ่มงาน

ทรัพยากร

บุคคล

นางสุดา    

ศรีละออง

11 P34-11 ประชุมและเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการ

บริหารจัดการโรงพยาบาลระยอง 

ประจ าปี 2565

บุคลากร รพ.ระยองและบุคลากรนอก

โรงพยาบาล จ านวน 1,600 คน
/ / / /  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เป็นเงิน 924,000 บาท 

      - ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 576,000 บาท
   1,500,000  เงินบ ารุง รพ. ก.บริหาร

ท่ัวไป

วรรณา 

ทิพย์

ประภาแย้ม

12 P34-12 อบรมความรู้กฎหมายพัฒนา

ศักยภาพการบริหารงาน เร่ือง 

"บริหารไม่ให้พลาด ฉลาดรู้กฎหมาย"

หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า

งาน และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 100 คน x 2 

คน

 - ค่าวิทยากร 14,400 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 14,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 16,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,900 บาท

        47,300  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
บริหารท่ัวไป ภูวเมศฐ์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

13 P34-13 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

กฏหมายและจริยธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 240 คน x 3 วัน  - ค่าวิทยากร 43,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 16,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 28,800 บาท

 - ค่าท่ีพัก 4,350 บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,000 บาท

      103,150  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

ทรงศรี

14 P34-14 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการกลุ่มการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 80 คน x 2 วัน  - ค่าวิทยากร 7,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 16,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 40,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 73,450 บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 3,000 บาท

      147,650  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

ประทีป

15 P34-15 การพัฒนาและเตรียมความพร้อม

การเป็นผู้น าทางการพยาบาลของ

ผู้บริหารยุคใหม่

พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าเวร จ านวน 60 

คน รวม 24 วัน

 - ค่าลงทะเบียนอบรม 1,500,000 บาท    1,500,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

พิสมัย

16 P34-16 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการให้

สารน้ าและการป้องกันดูแลสารน้ า

ร่ัวไหลนอกเส้นเลือด

แพทย์ พยาบาล รพ.ระยอง และเครือข่าย 

 จ านวน 60 คน x 1 วัน

 - ค่าวิทยากร 7,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 4,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 7,200 บาท

 - ค่าท่ีพัก 1,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

        28,400  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

ก่ิงกาญจน์

17 P34-17 การเตรียมความพร้อมพยาบาลจบ

ใหม่ในการปฏิบัติงาน ปี 2566

ผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาลพ่ีเล้ียง

 พยาบาลจบใหม่ จ านวน 70 คน รวม 2 

วัน

  - ค่าอาหารว่าง 9,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 16,800 บาท

 - ค่าอาหารเย็น 17,500 บาท

        44,100  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

ทัศนีย์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

18 P34-18 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง (ACLS)

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

พยาบาลวิชาชีพจบใหม่  จ านวน 500 คน 

รวม 5 วัน

  - ค่าอาหารว่าง 35,000  บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 60,000 บาท
        95,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

สุชาดา

19 P34-19 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (BLS)

ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เวชกิจ

ฉุกเฉิน พนักงานท่ัวไป จ านวน 800 คน 

รวม 5 วัน

  - ค่าอาหารว่าง  28,000 บาท         28,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

สุชาดา

20 P34-20 อบรมฟ้ืนฟูวิชาการเร่ืองการป้องกัน

และควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลระดับปฏิบัติการ ปี 

2566

Non RN จนท.ทันตกรรม/หน่วยสนับสนุน

 จ านวน 600 คน รวม 3 วัน

  - ค่าอาหารว่าง 21,000 บาท         21,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

นุชนาถ

21 P34-21 อบรมฟ้ืนฟูวิชาการเร่ืองการป้องกัน

และควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลระดับวิชาชีพ ปี 2566

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค จ านวน 

500 คน รวม 5 วัน

 - ค่าอาหารว่าง  35,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  60,000 บาท
        95,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

นุชนาถ

22 P34-22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

สมรรถนะทีมกู้ชีพ

 แพทย์ พยาบาล เวชกิจ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 พนักงานเปล จ านวน 90 คน รวม 4 วัน

 - ค่าวิทยากร 96,000 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 12,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  21,600 บาท

 - ค่าท่ีพัก 18,000  บาท

  - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 5,000 บาท

      153,200  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

อมรเทพ
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

23 P34-23 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใช้เคร่ืองช่วย

หายใจ

พยาบาลวิชาชีพ 100 คน x 1 วัน  - ค่าวิทยากร 4,800  บาท

 - ค่าอาหารว่าง 7,000  บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 1,450  บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

        33,250  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
กลุ่มการ

พยาบาล

ทัชวรรณ

24 P34-24 ทีมงานประสิทธิภาพ สร้าง

นวัตกรรมบริการ พัฒนาบริการ

สิทธิประกันสังคม ประจ าปี 2566

บุคลากร รพ.ระยอง 720 คน x 24 วัน  - ค่าวิทยากร  120,000 บาท

 - ค่าอาหาร 2,052,000  บาท

 - ค่าท่ีพัก 1,319,200 บาท

 - ค่าเดินทาง  704,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 4,800 บาท

   4,200,000  เงิน 5%ปกส พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

ผาสุข

25 P34-25 ประชุมวิชาการโรงพยาบาลระยอง 

ประจ าปี 2566

บุคลากร รพ.ระยอง และบุคลากร

ภายนอก 350 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 22,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง  49,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  84,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 8,700 บาท

  - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 15,500 บาท

      180,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

ผาสุข

26 P34-26 ประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน ปี 2566

แพทย์พ่ีเล้ียง แพทย์ใช้ทุน และเจ้าหน้าท่ี 

60 คน x 7 วัน

 - ค่าอาหารว่าง 29,400 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 50,400 บาท

 - ค่าอาหารเย็น 21,600 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 20,000  บาท

      121,400  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

ปุณยวีร์

27 P34-27 ประชุมวิชาการ Activity กลาง 

ส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะและ

นิสิตแพทย์

แพทย์ นิสิตแพทย์ 50 คน x 48 คร้ัง  - ค่าอาหารกลางวัน  288,000 บาท       288,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

ปุณยวีร์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

28 P34-28 ปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ประจ าปี 

2566

แพทย์ แพทย์ใช้ทุนเก่า /ใหม่ 120 คน x 2

 วัน

  - ค่าอาหารว่าง 24,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 120,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 61,250 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 25,000 บาท

      230,250  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

ปุณยวีร์

29 P34-29 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 

2566

บุคลากรรับใหม่ รพ.ระยอง 100 คน x 1 

วัน

 - ค่าอาหารว่าง 7,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท

  - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 15,000 บาท

        34,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

อภิสิทธ์ิ

30 P34-30 สัมมนาเพ่ือการพัฒนาทักษะและ

เพ่ิมพูนความรู้ของวิชาชีพแพทย์

แพทย์ แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ จ านวน 70 

คน 12 คร้ัง

 - ค่าวิทยากร 7,200  บาท

 - ค่าอาหารว่าง 29,400 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 67,200 บาท

      103,800  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
องค์กร

แพทย์

พีรยา

31 P34-31 ประชุมแนวทางการท างานสังคม

สงเคราะห์ใน รพ.ระยอง 

ปีงบประมาณ 2566

เจ้าหน้าท่ีประจ า ward รพ.ระยอง 30 คน

 x 1 วัน

  - ค่าอาหารว่าง 2,100 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 3,600 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  1,800 บาท

         7,500  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
สังคม

สงเคราะห์

รวิกานต์

32 P34-32 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรตามกฎหมาย

และระเบียบการด าเนินงานทางพัสดุ

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรม 50 วัน x 1 

วัน

 - ค่าวิทยากร 3,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง  3,500 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  6,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 1,450 บาท

 - ค่าเดินทาง 5,000 บาท

        19,550  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
เภสัชกรรม ปรพงศ์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

33 P34-33 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Muscle 

Imbalance in the workplace

นักกายภาพบ าบัดและผู้สนใจ จ านวน 40

 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 31,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 5,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 9,600 บาท

 - ค่าท่ีพัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 4,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,000  บาท

        58,200  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
เวชกรรม

ฟ้ืนฟู

พรทิพย์

34 P34-34 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Phyaical 

therapy in Integrating 

Ergonomics

นักกายภาพบ าบัดและผู้สนใจ จ านวน 40

 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 31,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 5,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 9,600 บาท

 - ค่าท่ีพัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 4,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,000  บาท

        58,200  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
เวชกรรม

ฟ้ืนฟู

พรทิพย์

35 P34-35 อบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะบุคลากร

ด้านงานคุณภาพและนวัตกรรมทาง

กายภาพบ าบัด

นักกายภาพบ าบัดและผู้สนใจ จ านวน 20

 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 57,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 2,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 4,800 บาท

  - ค่าเดินทาง 4,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,000  บาท

        71,200  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
เวชกรรม

ฟ้ืนฟู

จิราภรณ์

36 P34-36 พัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนด้าน

สุขภาพส าหรับบุคลากรและ

ประชาชน

คณะกรรมการ ศูนย์ Wellness Center 

และแกนน า 40 คน x 3 วัน

 - ค่าวิทยากร 129,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 12,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 114,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 72,000 บาท

 - ค่าเดินทาง 75,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000 บาท

      412,600  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
ศูนย์ 

Wellness 

Center

จันทิมา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

37 P34-37 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

หนังสือราชการ และการตอบโต้

หนังสือราชการ

เจ้าหน้าท่ีธุรการประจ าหน่วยงาน 100 คน

 x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 16,800  บาท

 - ค่าอาหารว่าง 14,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 24,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,900  บาท

 - ค่าเดินทาง 2,500 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000 บาท

        70,200  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
บริหารท่ัวไป วรรณา

38 P34-38 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า

งาน และเจ้าหน้าท่ี 200 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 67,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 28,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 48,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 11,600 บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 5,000 บาท

      167,800  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
คกก 

ส่ือสาร

องค์กร

วรรณา

39 P34-39 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

โปรแกรมจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

เบ้ืองต้น

หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า

งาน และเจ้าหน้าท่ี 200 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร  33,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 28,000  บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 48,000  บาท

 - ค่าท่ีพัก 5,800  บาท

 - ค่าเดินทาง 8,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 5,000 บาท

      128,400  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
คกก 

ส่ือสาร

องค์กร

วรรณา

40 P34-40 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Physical 

therapy in Management in 

BPPV (การจัดการตะกอนหินปูน)

นักกายภาพบ าบัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง /  - ค่าวิทยากร 31,200 บาท 

 - อาหารว่าง 5,600 บาท  

 - อาหารกลางวัน 6,500 บาท 

 - ค่าท่ีพัก 5,800 บาท  

 - ค่าเดินทาง 4,000 บาท 

  - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 2,000 บาท

        55,100  กองทุนฟ้ืนฟู 

จ.ระยอง

55000 งาน

กายภาพบ า

บัด

พรทิพย์ 

เกษรศิริ
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

41 P34-41 โครงการพัฒนาบุคลากรพยาบาล

อบรม/ศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ 
1. ระยะส้ัน 2-6 เดือน : เวชปฏิบัติ

ฉุกเฉิน/ วิกฤตผู้ใหญ่/วิกฤติทารกแรกเกิด

2. การพยาบาลวิสัญญี

3. ปริญญาโท สาขาการพยาบาลเด็ก

4. ผู้บริหารทางการพยาบาล

39 คน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  - ค่าลงทะเบียนตามแต่ละหลักสูตร ก าหนด  เงินบ ารุง รพ. NSO หน.

พยาบาล

ทุกสาขา

42 P34-42 จัดตลาดนัดวิชาการ ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38งาน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ NSO ดร.ก่ิง

กาญจน์

43 P34-43 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

ทางการพยาบาล Health 

promotion NSO model)

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38งาน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ NSO พว.วาสนา 

ม่ังค่ัง

44 P34-44  โครงการพัฒนาบุคลากร โสต ศิ 

นาสิก ด้วยการอบรม/ศึกษาต่อใน

หลักสูตรต่างๆ/ประชุมถ่ายทอด

ความรู้ในเครือข่ายจังหวัด (2-6 

เดือน) 

1.พยาบาลตรวจคัดกรองการได้ยิน 2 คน

2.1.2 พยาบาล เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก 4  

เดือน 2 คน

3. ประชุมประจ าปีราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก

 (แพทย์ พยาบาล) 6 คน

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ENT / 

NSO 

พ.อภิรัตน์ 

พ.เอกภพ

พว.วรรณา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

          2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด : 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

45 P34-45 อบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะบุคลากร

ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก

ทันตแพทย์ จ านวน 15 คน x 4 วัน  - ค่าวิทยากร 24,000 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 4,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  4,800 บาท

 - ค่าท่ีพัก  5,800 บาท

        38,800  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
อารยา ทันตกรรม

46 P34-46 ประชุมวิชาการส าหรับทันตแพทย์ 

ประจ าปี 2566

ทันตแพทย์ จ านวน 40 คน x 1 วัน  - ค่าวิทยากร 4,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง  4,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  10,000 บาท

        18,200  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
อารยา ทันตกรรม

47 P34-47 การยับย้ังฟันผุด้วยการใช้ซิลเวอร์ได

เอมีนฟลูออไรด์

ทันตแพทย์ และทันตาภิบาล 50 คน x 1 

วัน

 - ค่าวิทยากร 4,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 5,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,500 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 4,000 บาท

        25,700  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
อารยา ทันตกรรม

รวม 10,397,380    
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P35-1 ประเมินและพัฒนาเสริมสร้างความสุข

ให้แก่บุคลากร  

บุคลากร  สังกัด สนง.สสอ.

เมืองระยอง

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ    -    - สสอ.เมือง

ระยอง
เกศริน

2 P35-2 พัฒนานักสร้างสุของค์กร บุคลากร รพ.ระยอง และ

เครือข่าย CUP เมือง  60 คน

 x 1 วัน

 - ค่าวิทยากร 25,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 4,200  บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  7,200 บาท

 - ค่าท่ีพัก 4,350  บาท

 - ค่าเดินทาง 10,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  15,000 บาท

       65,950  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

อภิสิทธ์ิ

3 P35-3 MSO สัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร 2023 แพทย์ทุกท่าน จ านวน 220 

คน รวม 3 คร้ัง

 - ค่าวิทยากร 9,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 46,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  52,800 บาท

     108,600  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
องค์กรแพทย์ พีรยา

รวม 174,550

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ตัวช้ีวัด : องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 

Project Manager 
ล าดับ

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน :บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P36-1 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ ปี 2566

ประชาชนในหมู่บ้าน/พ้ืนท่ีชุมชน

เป้าหมายจ านวน 100 คน

ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 12,900

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 190 

บาท x 100 คน x 2 วัน เป็นเงิน 38,000 บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,000 บาท

55,900 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

มุทิตา

อภิชา

2 P36-2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้

เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ปี 2566

อาสาสมัครสาธารณสุขใน

หมู่บ้าน/พ้ืนท่ีชุมชนเป้าหมาย

จ านวน 100 คน

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 10,200

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 190 

บาท x 100 คน x 2 วัน เป็นเงิน 38,000 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,000 บาท

53,200 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

มุทิตา

อภิชา

3 P36-3 จัดประชุมช้ีแจงการด าเนินงานสุขภาพ

ภาคประชาชนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

งานสุขภาพภาคประชาชนในเครือข่าย

หน่วยบริการสุขภาพ

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน

สุขภาพภาคประชาชนของรพ.สต.

 และPCC จ านวน 21 แห่ง /

วิทยากรและผู้จัด

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 190

บาทx30 คนX1วัน เป็นเงิน 5,700 บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร 600บาท x 1 คน x 7 ช่ัวโมง

 เป็นเงิน 4,200 บาท

9,900 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

สสอ.เมือง

ระยอง

อภิชา

4 P36-4 โครงการ SMART อสม.5G อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  

ในเขตหน่วยบริการปฐมภูมิ 

เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง 

ท้ังหมดทุก รพสต.และเครือข่าย 

ท้ังหมด 22 แห่งๆละ 20 คน รวม

 440 คน

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 20 คน x 

22 แห่ง เป็นเงิน 15,400 บาท

 - ค่าวัสดุในการอบรม 50 บาท x 20 คน x 22 แห่ง 

เป็นเงิน 22,000บาท

37,400 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

เภสัชกรรม

ปฐมภูมิ

ขวัญเรือน  

ศรีพงษ์

5 P36-5 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ า

ครอบครัว (อสค.) ปี 2566

อาสาสมัครประจ าครอบครัวใน

หมู่บ้าน/พ้ืนท่ีชุมชนเป้าหมาย

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

มุทิตา

อภิชา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                          1) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                          1) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

6 P36-6 การพัฒนาศักยภาพ อสม. 

ให้เป็น อสม.เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ

อาสาสมัครสาธารณสุขใน

หมู่บ้าน/พ้ืนท่ีชุมชนเป้าหมาย

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - รพ.ระยอง

สสอ.เมือง

ระยอง

มุทิตา

อภิชา

7 P36-7 คัดเลือกอสม.และจัดงานวันอสม.แห่งชาติ คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข

ในพ้ืนท่ีเครือข่ายเพ่ือเป็นอสม.

ดีเด่นระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ชาติ

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - สสอ.เมือง

ระยอง

อภิชา

8 P36-8 โครงการฟ้ืนฟูสุขภาวะชุมชนสร้างต าบล

วิถีชัวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19

สร้างอสม.นวัตกรรมสังคม

ร่วมกับอสม.และภาคีเครือข่าย

สุขภาพ

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - สสอ.เมือง

ระยอง

อภิชา

9 P36-9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย

ยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษาเพ่ือคืนคน

ดีสู่สังคม

พัฒนาศักยภาพอสม.บัดด้ีและ

เครือข่ายร่วมปฏิบัติงานติดตาม

ผู้ป่วยยาเสพติด

ไม่ใช้งบประมาณ   -  - สสอ.เมือง

ระยอง

อภิชา

10 P36-10  โครงการอบรม Self management 

(การจัดการสุขภาพของผู้ป่วย)

 - จนท. รพ.สต./PCU / จนท.

รพ.สาขา 3 แห่ง / กลุ่มงานการ

พยาบาลชุมชน รพ.ระยอง 

วิทยากรและผู้จัด 

 - 1 คร้ัง/50 คน/3 วัน

/  - ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1,200 บาท  x 1

 คน x  7 ชม.  x 3 วัน = 25,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 190 

บาท  x 50 คน x 3 วัน = 28,500 บาท

 - ค่าวัสดุในการอบรม 50 บาท x 50 คน = 2,500 

บาท

- ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะวิทยากร 10,000 บาท

      66,200 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

66
,20

0 พยาบาล

ชุมชน

นิศาชล

ระพีภัทร์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                          1) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

11 P36-11 โครงการอบรมหลักสูตร Leadership in 

primary healthcare

 - เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. CUP เมือง

ระยอง / PCU/ จนท.รพ. รพ.

ระยอง

 - วิทยากรและผู้จัด

 - 1 คร้ัง/50 คน/4 วัน

/  - ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1,200 บาท  x 1

 คน x 7 ชม.  x 4 วัน = 33,600 บาท

 -  ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่มภาครัฐ 600 บาท

  x 3 คน  x  4  ชม. x 4 วัน = 28,800 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 350 

บาท x 50 คน x 4 วัน = 70,000 บาท

 - ค่าวัสดุการอบรม 50 คน x 50 บาท = 2,500 บาท

 - ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะวิทยากร 11,000 บาท

    145,900 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
14

5,9
00 พยาบาล

ชุมชน

นิศาชล

ระพีภัทร์

12 P36-12 โครงการอบรม mini NCD เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

 - ผู้รับผิดชอบงานเย่ียมบ้าน

เบาหวาน ความดัน รพ.ระยอง /

รพ.สต.CUP เมืองระยอง /PCU/

รพ.ระยอง สาขา

 - วิทยากรและผู้จัด

- 1 คร้ัง/50 คน/3 วัน

/  - ค่าวิทยากรวิทยากรภาครัฐ 600 บาท   x 1 คน  x

 7 ชม. x 3 วัน  = 12,600 บาท

 - ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่มภาครัฐ 600 บาท

 x 3 คน x 4 ชม. x 2 วัน  = 14,400 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 350 

บาท x 50 คน x 3 วัน = 52,500 บาท

 - ค่าวัสดุการอบรม 50 คน x 50 บาท = 2,500 บาท

      82,000 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 8

2,0
00 พยาบาล

ชุมชน

นิศาชล

ระพีภัทร์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                          1) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

13 P36-13  โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล

ต่อเน่ืองในชุมชน

 กิจกรรมท่ี 1 อบรมการประกันคุณภาพ

การพยาบาลในชุมชน

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศติดตามงาน COC 

ระดับเครือข่ายในจังหวัด (พัฒนาคุณภาพ

 QA ในชุมชน)

กิจกรรมท่ี 3 อบรมฟ้ืนฟูการดูแลต่อเน่ือง

ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้

โปรแกรม Thaicoc อย่างมีประสิทธิภาพ

ในจังหวัดระยอง

 กิจกรรมท่ี 1  ผู้รับผิดชอบงาน

เย่ียมบ้านรพ.ระยอง / เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขใน รพ.สต.CUP เมือง

ระยอง  /รพช./รพท.อ่ืนๆใน

จังหวัดระยอง

 - 1 คร้ัง/100 คน/2 วัน

กิจกรรมท่ี 2  ทีมนิเทศ รพ.

ระยอง/สสอ.เมืองระยอง 8 คน ×

 11 วัน

กิจกรรมท่ี 3  ผู้รับผิดชอบงาน 

COC ในพ้ืนท่ีรพ.สต.จังหวัด

ระยอง /วิทยากรและผู้จัด

- 1 คร้ัง/70 คน/1 วัน

กิจกรรมท่ี 1 เป็นเงิน 91,400 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 600 บาท x 1 คน x 7

 ชม. x 2 วัน = 8,400 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 350 

บาท x 100 คน  x 2 วัน = 70,000 บาท

 - ค่าวัสดุอบรม 50 บาท x 100 คน = 5,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะวิทยากร = 8,000 บาท

 - ส าหรับบุคลากรนอก CUP เมืองระยอง 

ลงทะเบียนค่าอาหาร  ค่าวัสดุอบรม ค่าเอกสารและ

สามารถน าไปเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง  คนละ 750 บาท

กิจกรรมท่ี 2  ชม เป็นเงิน 12,960 บาท

 - ค่าเบ้ียเล้ียง 120 บาท  x 8 คน x 11 วัน = 

10,560 บาท 

 - ค่าเรือเฟอร่ี 8 คน x 150 บาท x 2 เท่ียว = 2,400

 บาท

กิจกรรมท่ี 3  เป็นเงิน  25,500 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 600 บาท  x 1 คน x 

7 ชม. x 1 วัน = 4,200 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 190 

บาท x 70 คน x 1 วัน = 13,300 บาท

- ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะวิทยากร = 8,000 บาท

    129,860 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)
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00 พยาบาล

ชุมชน

นิศาชล

ระพีภัทร์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                          1) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

14 P36-14 โครงการอบรมฟ้ืนฟูการรักษาพยาบาล

เบ้ืองต้นและโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

 - จนท. รพ.สต./รพ.สาขา / 

PCU/ จนท.รพ.ระยอง

 - วิทยากรและผู้จัด

 - 12 คร้ัง/30 คน

(เดือนละ 1 คร้ัง)

 - ค่าวิทยากร 600 บาท x  1 คน x 7 ชม.   x 1 วัน

 x 12 คร้ัง = 50,400 บาท

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 190 บาท x 30 คน x 

1 วัน x 12 คร้ัง = 68,400 บาท

  - ค่าวัสดุในการอบรม 50 บาท x 30 คน = 1,500 

บาท

    120,300 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

พยาบาล

ชุมชน

นิศาชล

ระพีภัทร์

15 P36-15 โครงการอบรมผู้ดูแล ผู้สูงอายุ(Care 

giver) ปีงบ 2566

 -  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver)

 - จนท. รพ.สต./รพ.สาขา / 

จนท.รพ.ระยอง

 - วิทยากรและผู้จัด

- 1 คร้ัง/50 คน/10วัน (70 ชม.)

/   - ค่าวิทยากร 600 บาท  x 1 คน  x 7 ชม. x 10 

วัน = 42,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 190 

บาท x 50 คน  x 10 วัน = 95,000 บาท

 - ค่าวัสดุในการอบรม 50 คน x  50 บาท  = 2,500

 บาท

    139,500 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

13
9,5

00 พยาบาล

ชุมชน

นิศาชล

ระพีภัทร์

16 P36-16 โครงการอบรม Palliative care  - จนท.รพ.สต./รพ.สาขา/รพ.

ระยอง 

 - วิทยากร/ผู้จัด

 - 1 คร้ัง/ 50 คน / 3 วัน

 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 600 บาท x 1 คน x 

7 ชม. x 3 วัน = 12,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 350 

บาท x 50 คน  x 3 วัน = 52,500 บาท

 - ค่าวัสดุในการอบรม 50 คน x  50 บาท = 2,500 

บาท

      67,600 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)

67
,60

0 พยาบาล

ชุมชน

นิศาชล

ระพีภัทร์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                          1) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

17 P36-17 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใน

ชุมชน

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาลในชุมชนตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลคุณภาพ

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพ่ือ

การดูแลต่อเน่ืองในชุมชนร่วมกับภาคี

เครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 3 

 - จัดท าค าส่ังผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย 

โดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่าย ในภาพ

ของ FCT

 - พัฒนา Web Page การพยาบาลชุมชน 

เพ่ิม "คุยกับพยาบาล"

 -  เพ่ิมการเข้าถึงบริการ TOT help call

 center ในชุมชน

กิจกรรมท่ี 1 จนท.รพ.สต./

PCU/กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน/รพ.ระยอง สาขาตะพง 

เนินพระ เกาะหวายวิทยากร/ผู้

จัด จ านวน 50 คน / 2 วัน

กิจกรรมท่ี 2 ทีมสหวิชาชีพ รพ.

ระยอง/ จนท.รพสต.CUP เมือง

และผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 30 คน/1

 วัน/2 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 1 เป็นเงิน 62300 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1,200 บาท x 1 

คน x 7 ชม. x 2 วัน = 16,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 350 

บาท x 50 คน  x 2 วัน = 35,000 บาท

 - ค่าวัสดุในการอบรม 50 คน x  50 บาท  = 2,500

 บาท

 - ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะวิทยากร = 8,000 บาท

กิจกรรมท่ี 2 เป็นเงิน 11,400 บาท

  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 190

 บาท x 30 คน x 1 วัน x 2 คร้ัง = 11,400 บาท

กิจกรรมท่ี 3  ไม่ใช้งบประมาณ

      73,700 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง 

(PP UC)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                          1) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

18 P36-18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคี

เครือข่ายบริการสุขภาพ และจัดท า

แผนพัฒนาสุขภาพด้านการป้องกัน 

ควบคุมโรค เครือข่ายบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลระยอง

เจ้าหน้าท่ีเครือข่ายบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลระยองจ านวน 60 

คน/3 วัน

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 บาท x 5 ม้ือ x 60 คน 

เป็นเงิน 15,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท x -3 วัน x 60 คน เป็น

เงิน 45,000 บาท

 - ค่าอาหารเย็น 350 บาท x 2 วัน x 60 คน เป็นเงิน 

42,000 บาท 

 - ค่าท่ีพัก 900 บาท x 2 วัน x 60 คน เป็นเงิน 108,000

 บาท

 - ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 18,000 บาท x -3 

วันX2 คัน  เป็นเงิน 108,000 บาท

 - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 19,200 บาท

    (80 บาท x 2 วัน x 60 คน เป็นเงิน  9,600 บาท)

    (160 บาท x 1 วัน x 50 คน เป็นเงิน 9,600 บาท)

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ -3,000 บาท

    296,120 เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง

(PP UC)

เวชกรรม

สังคม

ภัทรนนท์

ชิงชัย

19 P36-19 อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 

ปีงบประมาณ 2566

พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ

สาธารณสุข  50 คน x 10 วัน

 - ค่าวิทยากร  42,000 บาท

 - ค่าอาหารว่าง  35,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 60,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  8,000 บาท

    145,000  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
ดนยา การ

พยาบาล

ชุมชน

20 P36-20 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานสังคม

สงเคราะห์ จังหวัดระยอง

นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าท่ี

งานสังคมสงเคราะห์ ในจังหวัด

ระยอง จ านวน 30 คน x 1 วัน

 - ค่าวิทยากร 3,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 3,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 7,500 บาท

  - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  2,000 บาท

      16,100  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
รวิกานต์ สังคม

สงเคราะห์

21 P36-21 อบรมฟ้ืนฟูการดูแลต่อเน่ืองในชุมชน

ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยี

อย่างมีประสิทธิภาพท้ังจังหวัดระยอง

พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ

สาธารณสุข  จ านวน 150 คน 

รวม 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 8,400 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 21,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  36,000บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,900 บาท

 - ค่าเดินทาง 3,656 บาท

      71,956  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
จารุวรรณ การ

พยาบาล

ชุมชน
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

                          1) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

22 P36-22 ประชุมพัฒนาระบบการดูแลต่อเน่ืองจาก

โรงพยาบาลสู่ชุมชนในจังหวัดระยอง

พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ

สาธารณสุข จ านวน 100 คน x 1

 วัน

 - ค่าวิทยากร 3,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 7,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท

  - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 5,000 บาท

      27,600  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
จารุวรรณ การ

พยาบาล

ชุมชน

รวม 1,538,236
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P37-1 ประชุมคณะกรรมการระบบ

ควบคุมภายใน ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเมืองระยอง

ปีงบประมาณ 2566

คณะกรรมการระบบควบคุม

ภายใน จ านวน 25 คน

/ / / / ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

จ านวน 25 คนๆละ 190 บาท เป็นเงิน 4,750

 บาท

4,750 เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

สสอ.เมือง

ระยอง

เริงชัย/ยุวธิดา

2 P37-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าท่ีใน สังกัด สสอ.เมือง

ระยอง ด้านพัสดุและ การจัดซ้ือ

จัดจ้าง

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน 

เครือข่ายหน่วยบรกิาร ปฐมภูมิ

รพ.ระยองและ สสอ.เมือง

ระยอง ด้าน พัสดุและการ

จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 30 คน

/ / / /  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ านวน 30 คน คนละ 190 บาท จ านวน 2 

วัน รวมเป็นเงิน 11,400 บาท

 - ค่าวิทยากรช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 6 

ช่ัวโมง เป็นเงิน 3,600 บาท จ านวน 2 วัน 

เป็นเงิน 7,200 บาท

 - ค่าวัสดุอบรม30คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน

1,500 บาท

20,100 เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

สสอ.เมือง

ระยอง

เริงชัย/ยุวธิดา

3 P37-3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้มีหน้าท่ีใน

การจัดวางและติดตามประเมินผล

ระบบการควบคุมภายใน 

โรงพยาบาลระยอง

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลระยอง  

120 คน x 1 วัน

 - ค่าวิทยากร 12,600 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 8,400 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 14,400 บาท

 - ค่าท่ีพัก 2,900 บาท

 - ค่าเดินทาง 7,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 5,000 บาท

            50,300  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
วรรณา คกก ควบคุม

ภายใน

รวม 75,150

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายใน

ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P38-1
โครงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมาร่วมวางแผนและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นตามภารกิจของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเมืองระยอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม

ภารกิจของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเมือง

ระยอง 60 คน

/ / / / ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 จ านวน 60คนๆละ 350 บาท เป็นเงิน 

21,000 บาท

21,000       เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.เมืองระยอง เริงชัย/ยุวธิดา

2 P38-2 จัดท าป้ายชมรมSTRONG สสอ.เมืองระยอง / / / / ป้ายไวนิลชมรมSTRONG จ านวน1แผ่นๆ

ละ2,500บาท
2,500        เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.เมืองระยอง เริงชัย/ยุวธิดา

3 P38-3 อบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา ให้บุคลากรส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเมืองระยอง 

ปีงบประมาณ 2566

บุคลากรสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเมือง

ระยอง จ านวน 60 คน

/ / / /  - ค่าวิทยากร2คนๆละ 3ชม.ๆละ600 บาท 

เป็นเงิน 3,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คนๆละ 350 บาท 

เป็นเงิน 21,000 บาท

24,600       เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.เมืองระยอง เริงชัย/ยุวธิดา

4 P38-4 อบรมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างและ

พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

 รวมท้ังการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย

และประพฤติมิชอบ ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเมืองระยอง 

ปีงบประมาณ 2566

บุคลากรสังกัดส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอเมือง

ระยอง จ านวน 30 คน

/ / / /  - ค่าวิทยากรช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 6

 ช่ัวโมง เป็นเงิน 3,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม จ านวน 30คนๆละ 190 บาท 

เป็นเงิน 11,400 บาท

15,000       เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.เมือง

ระยอง
เริงชัย/ยุวธิดา

รวม 63,100

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ

โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหาร

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

1 P40-1 การพัฒนาระบบการจัดการด้านยา

และกลุ่มงานเภสัชกรรม

1 ครั้ง/ 50 คน/ 2 วัน /  - อาหารว่าง 7,000 บาท

 - อาหารกลางวัน 12,000 บาท

 - ค่าวิทยากร 14,400 บาท

 - ค่าที่พัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 18,000 บาท

      57,200  เงินบํารุง / คกก.เภสัช

กรรมและ

การบําบัด  

และกลุ่มงาน

เภสัชกรรม

ภญ.ศิริพร 

ฤทธิสร และ 

ภก.ปรพงศ์ 

เพชรอินทร์

2 P40-2 การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565

75 คน/ครั้ง √ ตรวจประเมิน 26,000 บาท

ค่าอาหารว่าง 75*35*2 = 5250 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 75*120 =  9000 บาท

ค่าที่พักของผู้ตรวจประเมิน 1450*5 = 7250 

บาท

ค่าพาหนะรับส่งผู้ตรวจประเมิน 8000 บาท

      55,500  เงินบํารุง

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

5,
50

0 เทคนิค

การแพทย์

เบญจพร พิณ

สมบัติ

3 P40-3 การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม

มาตรฐานงานกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH)

75 คน/ครั้ง √ ค่าขอตรวจประเมิน 6,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 75*120 =  9000 บาท

ค่าอาหารว่าง 75*35*2 = 5250 บาท

ค่าพาหนะรับส่งผู้ตรวจประเมิน 4000 บาท

      24,250  เงินบํารุง

   
   

   
   

   
   

   
 2

4,
25

0 เทคนิค

การแพทย์

เบญจพร พิณ

สมบัติ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

4 P40-4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้หน่วย

บริการตามเกณฑ์คุณภาพและ

มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

กิจกรรมที่ 1 อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่อง

ยาและยาแพทย์แผนไทยใน รพ.สต

กิจกรรมที่ 2 อบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง

 การตรวจชันสูตรเบื้องต้นใน รพ.สต.

กิจกรรมที่ 3 อบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง

 การป้องกันและควบคุมการ

แพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล

กิจกรรมที่ 1 จนท.รพ.สต.และ จนท. 

รพ.ระยอง วิทยากรและผู้จัดจํานวน 

60  คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 30 คน

กิจกรรมที่ 2 จนท.เครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ รพ.ระยอง และ จนท.

รพ.ระยอง วิทยากรและผู้จัด 1 ครั้ง/

30คน/1วัน

กิจกรรมที่ 3 จนท.เครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ รพ.ระยอง และ จนท.

รพ.ระยอง วิทยากรและผู้จดั 1 ครั้ง/

30คน/1วัน

กิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 31,200 บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 2 คน *7 ชม*

600 บาท * 2 รุ่น เป็นเงิน 16,800 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

190 บาท*30 คน*2 รุ่น (60คน) เป็นเงิน 

11,400 บาท

 - ค่าวัสดุอบรม 50 บาท 30 คน*2 รุ่น(60คน) 

เป็นเงิน 3,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 11,400 บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 1 คน *7 ชม*

600 บาท *1 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

190 บาท*30 คน*1 วัน เป็นเงิน 5,700 บาท

 - ค่าวัสดุอบรม 50 บาท *30 คน เป็นเงิน 

1,500 บาท

กิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 11,400 บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 1 คน *7 ชม*

600 บาท *1 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

190 บาท*30 คน*1 วัน เป็นเงิน 5,700 บาท

 - ค่าวัสดุอบรม 50 บาท *30 คน เป็นเงิน 

1,500 บาท

      54,000 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

 (PP UC)

สสอ.เมือง

รพ.ระยอง

รินทร์นภา

ระพีภัทร์

ชิงชัย
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

5 P40-5 โครงการยกระดับหน่วยบริการตาม

เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานหน่วย

บริการปฐมภูมิประจําปีงบประมาณ

 2566

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การ

ตรวจประเมินระดับอําเภอ และ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

พัฒนาเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน

หน่วยบริการปฐมภูมิให้ผ่านตาม

เกณฑ์ในแต่ละหมวดโดยทีมประเมิน

ระดับอําเภอ

กิจกรรมที่ 2 'ทีมพี่เลี้ยงระดับอําเภอ

 ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงานหน่วยปฐม

ภูมิทุกแห่ง

กิจกรรมที่ 3 'รพ.สต.รับประเมินจาก

ทีมระดับอําเภอ

กิจกรรมที่ 1 ผู้รับผิดชอบงาน 

LAB,IC,DRUG,แผนไทย,

กายภาพบําบัด,ทันตกรรมและ

คุ้มครองผู้บริโภค รพ.ระยองและ

เจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองระยองและ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายหน่วยบริการปฐม

ภูมิ รพ.ระยอง

กิจกรรมที่ 2 รพ.สต.เป้าหมาย/จนท 

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.

ระยอง จํานวน 19 แห่ง

กิจกรรมที่ 3 ผู้รับประเมิน รพ.สต./

จนทเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

รพ.ระยองจํานวน 10 แหง่

กิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 26,300 บาท

' - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 190 บาทx 

50 คนx1 วัน เป็นเงิน 9,500 บาท          

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร600บาท*4คน*7ชม.เป็น

เงิน 16,800 บาท 

กิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 24,500 บาท

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท * 15 คน* 10 วัน เป็น

เงิน 18,000 บาท 

 - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ เป็นเงิน

 2,000 บาท

 - ค่าเรือเฟอรรี่ 15 คนxไป-กลับคนละ 300 

บาท เป็นเงิน 4,500 บาท

กิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 64,500 บาท

 - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 190 บาทx 

40 คนx 5 วัน เป็นเงิน 38,000 บาท

 - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ เป็นเงิน

 2,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาป้ายรับรอง  เป็นเงิน 20,000 

บาท  

 - ค่าเรือเฟอรรี่ 15 คน x ไป-กลับคนละ 300 

บาท เป็นเงิน 4,500 บาท

    115,300 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

 (PP UC)

สสอ.เมือง รินทร์นภา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

6 P40-6 จัดทําแผนพัฒนาระบบการจัดการ

ด้านยา

1 ครั้ง/30คน/2วัน / อาหารว่าง 6,000 บาท

อาหารกลางวัน 15,000 บาท

ค่าวิทยากร 14,400 บาท

ค่าที่พัก 30,250 บาท

ค่าเดินทาง 5,000 บาท

      70,650  เงินบํารุง / / คณะกรรมก

ารเภสัช

กรรมและ

การบําบัด/

กลุ่มงาน

เภสัชกรรม

ภญ.ศิริพร 

ฤทธิสร,

ภก.ปรพงศ์ 

เพชรอินทร์

7 P40-7 โครงการรับการตรวจเยี่ยม GAP 

AHA ครั้งที่ 2

1 ครั้ง/ 200 คน/ 2 วัน  - อาหารว่าง 28,000 บาท

 - อาหารกลางวัน 48,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาตรวจประเมิน 150,000

    226,000  เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

8 P40-8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ

 : 

HA 900: การพัฒนาคุณภาพ 

สําหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

2 วัน/2 คน  - ค่าเดินทาง 6,000 บาท

 - ค่าโรงแรม 1450*2 ห้อง*2 คน =5,800 บาท

- ค่าลงทะเบียน  4,000*2 = 8,000 บาท 

19,800       เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

9 P40-9 HA 602: คุณภาพและความ

ปลอดภัยทางคลินิก

อบรม 4 รุ่น รุ่นละ 5 ท่าน จํานวน 20

 คน

 - ค่าเดินทาง 6,000 บาท

 - ค่าโรงแรม 1,800*3 ห้อง*3 คืน =54,000 

บาท

- ค่าลงทะเบียน  4,500*20 = 90,000 บาท 

150,000     เงินบํารุง / / / / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

121



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

10 P40-10 HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยงใน

โรงพยาบาลคุณภาพ

อบรม 2 รุ่น รุ่นละ 10 ท่าน จํานวน 

20 คน

 - ค่าเดินทาง 6,000 บาท

 - ค่าโรงแรม 1,800*10 ห้อง =18,000 บาท

- ค่าลงทะเบียน 5,000*20 = 100,000 บาท 

124,000     เงินบํารุง / / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

11 P40-11 HA 502: แนวคิด LEAN & Design 

Thinking

จํานวน 10 คน (จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 

5 คน)

 - ค่าเดินทาง 6,000 บาท

 - ค่าโรงแรม 1,800 * 5 ห้อง = 9,000 บาท

- ค่าลงทะเบียน  6,000*10 = 60,000 บาท 

75,000       เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

12 P40-12 HA 401 : การเยี่ยมสํารวจภายใน

และการสร้างโค้ชเพื่อการขับเคลื่อน

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 จํานวน 30 คน (จํานวน 3 รุ่น รุ่นละ

 10 คน)

 - ค่าเดินทาง 6,000 บาท

 - ค่าโรงแรม 1,800*15 ห้อง = 81,000 บาท

- ค่าลงทะเบียน  5,000*30 = 150,000 บาท 

237,000     เงินบํารุง / / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

13 P40-13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผ่าน 

Advance HA

80 คน *3 วัน  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 76,800 

- ค่าที่พัก 1800*40 ห้อง*2 วัน =144,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน * 3 วัน =90,000 บาท

310,800     เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

14 P40-14 โครงการประสานรับการประเมิน 

DSC : Ortho

100 * 1 วัน  - อาหารว่าง 7,000 บาท

 - อาหารกลางวัน  12,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาตรวจประเมิน 75,000 บาท

94,000       เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

15 P40-15 โครงการประสานรับการประเมิน 

DSC : อาชีวฯ

100 * 1 วัน  - อาหารว่าง 7,000 บาท

 - อาหารกลางวัน  12,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาตรวจประเมิน 75,000 บาท

94,000       เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

122



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

16 P40-16 โครงการประสานรับการประเมิน 

เนื่องจากเป็น Healthcare 

Network Healthcare Network 

Accreditation : Stroke

1ครั้ง/ 150 คน /2วัน  - อาหารว่าง 21,000 บาท

 - อาหารกลางวัน  36,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมาตรวจประเมิน 150,000 บาท

207,000     เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

17 P40-17 ฟื้นฟูระบบบริหารความเสี่ยงให้

เจ้าหน้าที่ รพ.

150 * 1 วัน*2 ครั้ง  - อาหารว่าง 21,000 บาท

 - อาหารกลางวัน  36,000 บาท

57,000       เงินบํารุง / / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

18 P40-18 ฟื้นฟูการพัฒนาคุณภาพงานประจํา

หัวหน้างาน

150 * 1 วัน*2 ครั้ง  - อาหารว่าง 21,000 บาท

 - อาหารกลางวัน  36,000 บาท

57,000       เงินบํารุง / / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

19 P40-19 Risk Round 4 ครั้ง/ปี *15 คน ไม่ใช้งบประมาณ พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

20 P40-20 โครงการเยี่ยมสํารวจภายใน 2 ครั้ง/ปี 40 คน*5 วัน  - ค่าอาหารว่าง  6000 บาท

- อาหารกลางวัน 24000 บาท

30,000       เงินบํารุง / / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

21 P40-21 โครงการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่

การปรับระบบบริการ (PEP)

ไม่ใช้งบประมาณ  เงินบํารุง / / / / / / / / / / / / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

22 P40-22 โครงการต่ออายุสมาชิก THIP ค่าต่ออายุสมาชิก 20,000 บาท 20,000       เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

23 P40-23 โครงการต่ออายุสมาชิก HRMS ค่าต่ออายุสมาชิก 20,000 บาท 20,000       เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

24 P40-24 โครงการต่ออายุ Membership ค่าต่ออายุสมาชิก 20,000 บาท 20,000       เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

25 P40-25 โครงการประชุม THIP เพื่อ

ขับเคลื่อนคุณภาพ

40 คน*1 วัน  - อาหารว่าง 2800 บาท

 - อาหารกลางวัน  4,800 บาท

7,600        เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

26 P40-26 แผนศึกษาดูงาน DATA Center 

โรงพยาบาลศิริราช การออกแบบการ

เก็บตัวชี้วัดขององค์กร

30 คน *1 วัน  - อาหารว่าง 21,000 บาท

 - อาหารกลางวัน  3,600 บาท

 - ค่าจ้างเหมารถ 7,000 บาท

31,600       เงินบํารุง / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์

27 P40-27 โครงการ Process Resign 

ระบบงานที่สําคัญ โดยใช้แนวคิด 

Design thinking

ไม่ใช้งบประมาณ / / / / / / / / / / / / พัฒนา

คุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

นพ.สมบูรณ์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

28 P40-28 Big cleaning day จนท.รพ.ระยอง 2 ครั้ง/300 คน/ครึ่ง

วัน

/ / ค่าอาหารว่าง 10,500 บาท ค่าอุปกรณ์ 3,000 

บาท

      13,500  เงินบํารุง

 รพ.ระยอง

/ / คกก 5 ส คกก 5 ส

29 P40-29 External surveyor  

1.อบรมจนท.ใหม่  1วัน 

2.ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานพร้อม 5 

สแมนและทีม Facilitator 1 วัน 

3.นําเสนอผลงานนวัตกรรม 1 วัน

1.จนท.รพ.ระยอง 1 ครั้ง/80 คน/ 1

วัน           

2. 5 สแมน ทีมFacilitator 1 ครั้ง/

100คน/2 วัน

/ ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 42,000 บาท 

รางวัลประกวด 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร 25,200 บาท 

ค่าที่พัก 4,350 บาท

ค่าเดินทาง 4,000 บาท

80,550       เงินบํารุง

 รพ.ระยอง

/ คกก 5 ส คกก 5 ส

30 P40-30 Internal serveyer ร่วมกับผู้บริหาร ทีมFacilitator และคณะกรรมการ 5 

ส/3 ครั้ง/30 คน/1 วัน

/ / ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 13,500 บาท 13,500       เงินบํารุง

 รพ.ระยอง

/ / / คกก 5 ส คกก 5 ส

31 P40-31 ประชุม 5 สแมน และทีม facilitator ประชุม 5 สแมน และทีม 

facilitator/4 ครั้ง/ 50 คน /ครึ่งวัน

/ / / / ค่าอาหารว่าง 7,000 บาท 7,000        เงินบํารุง

 รพ.ระยอง

/ / / / คกก 5 ส คกก 5 ส

32 P40-32 จัดทําทบทวน12กิจกรรม ตามกลุ่ม

โรคสําคัญทุกสัปดาห์

48/10/30นาที / / / / ไม่ใช้งบประมาณ อญ.1 ประทีป/จันทร

33 P40-33 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสําคัญ

จากเวชระเบียน

ประเมินผล

12/10/1/2 / / / / ไม่ใช้งบประมาณ อญ.1 ประทีป/จันทร

34 P40-34 กิจกรรม5ส. 6/20/1/2 / / / / ไม่ใช้งบประมาณ อญ.1 จันทร

35 P40-35 การสํารวจและประเมินเกิดแผลกดทับ ทุกวัน/ทุกคน / / / / ไม่ใช้งบประมาณ อญ.1 ปาหนัน/

ประทีป
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

36 P40-36 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการ

 พยาบาล

- จัดทํามาตรฐานการพยาบาลไข้

เลือด ออกชี้แจงการใช้แนวทางปฏิบัติ

- ชี้แจงแนวทางการบันทึกเวช

ระเบียน  

- สุ่มตรวจสอบเวชระเบียนและสรุป 

ประเมินผล

 - สุ่มตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 

ครั้ง/4แฟ้ม

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ อญ.1 ประทีป/จันทร

37 P40-37 การนําอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติ ทุกวัน ไม่ใช้งบประมาณ NSO ประทีป/จันทร

38 P40-38 ต้นกล้าคุณภาพ รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง  40 คน 

x 12 วัน

 - ค่าวิทยากร 19,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 33,600 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 57,600 บาท

 - ค่าที่พัก 2,900 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  10,000 บาท

    123,300  เงินบํารุง

 รพ.ระยอง

ธนพร ศูนย์พัฒนา

คุณภาพ

39 P40-39 เพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม 100 คน

 x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร  28,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 10,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 25,000 บาท

 - ค่าที่พัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 10,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 5,000 บาท

      84,600  เงินบํารุง

 รพ.ระยอง

สิริรัตน์ เภสัชกรรม
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

40 P40-40 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดูแล

ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง  150 

คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 16,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 21,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 36,000 บาท

 - ค่าที่พัก  2,900 บาท

 - ค่าเดินทาง  7,000 บาท

      83,700  เงินบํารุง

 รพ.ระยอง

ภิญโญ คกก ENV

41 P40-41 พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรคจากการ

ทํางานและการส่งต่อเพื่อการกลับ

เข้าทํางาน

 - วิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูล

ผู้เกี่ยวข้อง

 - พัฒนาการบันทึกประเมินและส่ง

ต่อ RTW ในโปรแกรม SSB

 - ร้อยละ 80 ของโรคจากการ

ทํางานที่กําหนด ได้รับบันทึกรหัส 

Y96 Y97 Y98 

 - ร้อยละ 50 ของโรคที่กําหนด

ได้รับการประเมินและส่งต่อเพื่อ

จัดการดูแลกลับเข้าทํางาน

 /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ    -    - / / / / / / / / / / / / คกก.CLT ศิรินทร์ทิพย์

42 P40-42 พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานบริการ

พยาบาลระดับตติยภูมิ

- สร้าง/พัฒนาแนวทาง/มาตรฐาน

การดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมPSG/ 

กลุ่มโรคสําคัญ

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38 

งาน

 /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ             -   / / / / / / / / / / / / NSO หัวหน้ากลุ่ม

งานสาขา

ต่างๆ
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

43 P40-43 โครงการ Smart Supervision

- นิเทศทางคลินิก เพื่อค้นหาความ

เสี่ยงเชิงรุก

 - ติดตามการปฏิบัติตามแนว

ทางการดูแลผู้ป่วย

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38 

งาน

 /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ NSO สุคนธา

44 P40-44 โครงการ Smart nursing record ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38 

งาน

 /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ NSO อนันญา/

ทัชวรรณ

45 P40-45 โครงการ Safety for All 2 P safety ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38 

งาน

 /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ NSO วงเดือน

46 P40-46 โครงการเพิ่มความพึงพอใจ ระหว่าง

การดูแล/กอ่นกลับบ้าน

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38 

งาน

 /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ NSO จิตตานันท์

47 P40-47 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 

 โดยการนําแนวทางของเกณฑ์

คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล ที่

เป็นเลิศ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาล

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38 

งาน

 /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ NSO ทัศนีย์

48 P40-48 โครงการบริหารอัตรากําลังให้มี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพการจําแนกผู้ป่วย การ

จัดทําโปรแกรมบริหารอัตรากาํลัง

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38 

งาน

 /  /  /  / ไม่ใช้งบประมาณ NSO พัชรินทร์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

49 P40-49 ประชุมองค์กรแพทย์ โรงพยาบาล

ระยอง ( แพทย์  ทันตแพทย์ )

จํานวน 220 คน ต่อครั้ง x6  /  /  /  / 1. ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บาท  จํานวน 6 มื้อ  

เป็นเงิน 46,200 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท  จํานวน 6

 มื้อ เป็นเงิน 105,600 บาท 

รวม 151,800 บาท

151,800 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

MSO นพ.ธีระศิษฏ์  

เฉินบํารุง

50 P40-50 MSO สัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร จํานวน 220 คน ต่อครั้ง x3  /  /  / 1. ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บาท  จํานวน 6 มื้อ  

เป็นเงิน 46,200 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท  จํานวน 3

 มื้อ เป็นเงิน 52,800 บาท 

3.ค่าวิทยากร 600 บาทต่อชั่วโมง 8 ชั่วโมง 

จํานวน2 ท่าน เป็นเงิน 9,600 

รวม 108,600 บาท

108,600 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

MSO นพ.ธีระศิษฏ์  

เฉินบํารุง

51 P40-51 สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะและ

เพิ่มพูนความรู้ของวิชาชีพแพทย์

จํานวน 70 คน ต่อครั้ง x12  /  /  /  / 1. ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บาท  จํานวน 12 มื้อ

 เป็นเงิน 29,400 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท  จํานวน 

12 มื้อ เป็นเงิน 67,200 บาท 

3.ค่าวิทยากร 600 บาทต่อชั่วโมง 12 ชั่วโมง 

จํานวน 1 ท่าน เป็นเงิน 7,200 

รวม 103,800 บาท

103,800 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

MSO นพ.ธีระศิษฏ์  

เฉินบํารุง

52 P40-52 ประชุมคณะกรรมการองค์กรแพทย์ 

โรงพยาบาลระยอง

จํานวน 15 คน ต่อครั้ง x12  /  /  /  / 1. ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บาท  จํานวน 12 มื้อ

 เป็นเงิน 6,300 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท  จํานวน 

12 มื้อ เป็นเงิน 14,400 บาท 

รวม 20,700 บาท

20,700 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

MSO นพ.ธีระศิษฏ์  

เฉินบํารุง
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

53 P40-53 โครงการ Clinical Tracing ENT

1.1 ตามรอยทางคลินิก ใน OPD /

IPD /OR เพื่อค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

1.2 ติดตามการปฏิบัติตามแนว

ทางการดูแลผู้ป่วย โดยการทบทวน

เวชระเบียน

OPD/Ward/OR ของแผนก โสต ศอ 

นาสิก

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / ENT นพ.สุรพร

54 P40-54 โครงการรณรงค์ ENT Ultra Safe

- ประชาสัมพันธ์ Ultra Safe ระดับ

หน่วยงาน

- Kiekn Yoshi Training ENT Ultra 

safe

OPD/Ward/OR ของแผนก โสต 

ศอ นาสิก

 /  /  /  / ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ 3,000 บาท        3,000 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

NSO นพ.สุรพร /

 พว.ทรงศรี

55 P40-55 ปฏิรูปดิจิตัลบริการโสตศอนาสิก

-สมุดประจําตัวดิจิตัล โรคสําคัญ ทาง

โสต ศอ นาสิก

OPD  โสต ศอ นาสิก  /  /  /  /             -   ENT
นพ.สุรพร /

 พว.วรรณา

56 P40-56 ประชุมเครือข่าย โสต ศอ นาสิก 

ระดับจังหวัด ทุก 6 เดือน

15 คน x 2 ครั้ง  /  / ค่าอาหาร 10,000 บาท       10,000 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

ENT / 

ศูนย์ส่งต่อ นพ.อภิรัตน์

57 P40-57 โครงการเสริมสร้างบรรยากาศและ

ความผูกพันในองค์กรแบบมีส่วนร่วม

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38งาน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ NSO พว.จิตตานันท์
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย ธค. มค.กพ มีค. เมยพค มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

                          2) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจด้วยนวัตกรรม 

Project Manager ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

58 P40-58 โครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่า

ทํางาน ( Healthy work place 

project ) อาชีว 5ส. แสง สีเสียง 

ระบบน้ํา น้ํากิน น้ําใช้ ENV

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รวม 38งาน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ NSO พว.ชไมพร /

พว. ขัตติยา

รวม 2,961,750
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P41-1 โครงการการพัฒนาคุณภาพเวช

ระเบียน ปีงบประมาณ 2566

1. ปรับปรุงการสรุปโรค/

หัตถการ 400 ฉบับ/เดือน 

2.ตรวจสอบความสมบูรณ์การ

บันทึกเวชระเบียน OPD,IPD 

รวม 200 ฉบับ

P P P P  - ค่าคัดเลือกเวชระเบียนตามเกณฑ์ 

48,000 บาท

 - ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจสอบ 

ปรับปรุงการสรุปโรค/หัตถการ  336,000

 บาท

 - ค่าวิเคราะห์/ประมวลผล RW  24,000

 บาท

 - ค่าตอบแทน MRA OPD, IPD 10,000

 บาท  - ค่าวิเคราะห์/ประมวลผล MRA 

OPD, IPD  1,000 บาท	

        419,000 เงินบ ารุง 

โรงพยาบาล

ระยอง 

P P P P P P P P P P P P ยุทธศาสตร์ฯ เฉลิม

2 P41-2 การสร้างความตระหนักด้านความ

ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลระยอง 

400 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 19,200 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 28,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 48,000  บาท

 - ค่าท่ีพัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 6,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000 บาท

        117,000  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
คกก พัฒนา

ระบบงาน IT

สุขสันต์

3 P41-3 ซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน 

และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ กรณีเคร่ืองแม่ข่าย

ฐานข้อมูล HIS ไม่สามารถ

ให้บริการได้

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลระยอง 

100 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 38,400 บาท

 - ค่าอาหารว่าง 7,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง 6,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000 บาท

          79,200  เงินบ ารุง รพ.

ระยอง
คกก พัฒนา

ระบบงาน IT

สุขสันต์

รวม 615,200

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 1. ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  2. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service)

Project Manager ล า

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P44-1 ประชุมก ำกับติดตำมแผนรำยรับ-

รำยจ่ำยกำรใช้เงินบ ำรุง

คณะกรรมกำรจัดท ำแผน

รับ-จ่ำยเงินบ ำรุง 4 คร้ัง/14 

คน/1 วัน

/ / / / -ค่ำอำหำรกลำงวันและเคร่ืองด่ืม 190 บำท

x 14 คน x 1 วัน x 4 คร้ัง เป็นเงิน 10,640

 บำท

10,640 เงินบ ำรุง รพ.

ระยอง (PP 

UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.เมือง

ระยอง

งำนกำรเงิน

และบัญชี สสอ.

เมืองระยอง

2 P44-2 พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินหน่วย

บริกำร

หัวหน้ำหอผู้ป่วย หัวหน้ำกลุ่ม

งำน หัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำท่ี

 จ ำนวน 150 คน x 1

 - ค่ำวิทยำกร  4,200 บำท

 - ค่ำอำหำรว่ำง 10,500 บำท

 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 18,000 บำท

 - ค่ำท่ีพัก 1,450 บำท

 - ค่ำเดินทำง 8,000 บำท

     42,150  เงินบ ำรุง 

รพ.ระยอง
ภคพร กำรเงิน

3 P44-3 9. โครงกำรควบคุมกำรส ำรองวัสดุ

กำรแพทย์ภำยในหอผู้ป่วย

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงำน รวม 

38งำน
⁄ ⁄ ⁄ ⁄ NSO พว.รัตนำภรณ์

รวม 52,790

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดระยอง

ตัวช้ีวัด   ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล

Project Manager ล า

ดับ
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม
โครงการ กิจกรรม คร้ัง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตค พย. ธค. มค.กพ. มีค.เมย.พค. มิย. กค. สค. กย หน่วยงาน ช่ือ

1 P45-1 การพัฒนาคุณภาพการพิจารณาจริยธรรม

งานวิจัย

40 / ค่าพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย เร่ืองละ 

2,000 บาท จ านวน 30 เร่ือง (ผู้วิจัย

ภายนอกจ่ายเอง)

60,000
 เงินจาก

ผู้วิจัยภายนอก

ศูนย์ HA ก่ิงกาญจน์

2 P45-2 จัดท าคู่มือ Standard Operating 

Procedures (SOP) ฉบับปรับปรุง

30 / ค่าอาหารว่าง 35 บาท จ านวน 2 ม้ือ 

ค่าอาหารกลางวันจ านวน 1 ม้ือ 120 บาท
5,700  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
ศูนย์ HA ก่ิงกาญจน์

3 P45-3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนา

นักวิจัยสู่การเป็นมืออาชีพ

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล

ระยอง  60 คน x 2 วัน

 - ค่าวิทยากร 28,800 บาท

 - ค่าอาหารว่าง  12,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวัน  30,000 บาท

 - ค่าท่ีพัก 5,800 บาท

 - ค่าเดินทาง  6,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 2,000 บาท

     84,600  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
ก่ิงกาญจน์ คกก พัฒนา

งานวิจัย

4 P45-4 การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยด้านการ

พยาบาลผู้ป่วย

ทุกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน 

รวม 38งาน
⁄ ⁄ ⁄ ค่าอาหาร 45,600 บาท      45,600  เงินบ ารุง 

รพ.ระยอง
NSO พว.ธนพร

รวม 195,900

ล า

ดับ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิดภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด  จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อยอด

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนท่ีจะด าเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท) Project Manager 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : .บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมยพค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

1 P46-1 โครงการจัดเตรียมเครื่องดื่มและ

อาหารว่างสําหรับผู้บริจาคโลหิต 

โรงพยาบาลระยอง ปีงบประมาณ 

2566

27,000 คน     เบิกจากเงินบํารุงโรงพยาบาลระยอง ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง

ผู้บริจาคโลหิต จํานวน 27,000 ราย รายละ 35 บาท

945,000      เงินบํารุง

โรงพยาบาลระยอง 78
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พร พิณ

สมบัติ

2 P46-2 โครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 

โรงพยาบาลระยอง ปีงบประมาณ 

2566

96 ครั้ง     เบิกเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตคน

ละ 120 บาท/วัน จํานวน 96 ครั้ง ๆ ละ 12 คน

138,240 เงินบํารุง

โรงพยาบาล

ระยอง
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3 P46-3 โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 

โรงพยาบาลระยอง ปีงบประมาณ 

2566

300 ตัว  เบิกจากเงินบํารุงโรงพยาบาลระยอง ค่าเสื้อที่ระลึกวันผู้บริจาค

โลหิตโลก จํานวน 300 ตัว ตัวละ 100 บาท

30,000 เงินบํารุง

โรงพยาบาล

ระยอง

30
,0

00 ธนาคาร

เลือด

นางเบญจ

พร พิณ

สมบัติ

4 P46-4 หน่วยแพทย์ประกันสังคมเคลื่อนที่ 

ปี 2566 ณ สถานประกอบการ

    ค่าตอบแทนแพทย์/เภสัขกร/พยาบาล/เจ้าหน้าที่อื่นๆ 139,200 

บาท   

ค่ายาและเวชภัณฑ์ 300,000 บาท                 

ค่าวัสดุทางการแพทย์  22,300 บาท

     461,500 ประกันสังคม 5%             ปกส. พญ.อรอุมา

5 P46-5 จัดจ้างลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ

ในพื้นที่บริการที่ขาดแคลน

    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  20 คน  x 360 x 23 วันx12 ด.    1,987,200 ประกันสังคม 

5%

            การเงิน ศิริพร

6 P46-6 พัฒนาระบบประกันชีวิตควบคู่งาน

ประกันสังคม

    ค่าตอบแทนแพทย์เขียนใบเคลมประกัน 300 บาท/ราย      150,000 ประกันสังคม 

5%

            ปกส. พญ.อรอุมา

7 P46-7 รับ-ส่งผู้ป่วยประกันสังคมและผู้ป่วย

อื่นๆใน-นอกเวลาราชการ

    ค่าตอบแทนพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยประกันสังคมและผู้ป่วยอื่นๆ

ใน-นอกเวลาราชการ 480 x500 รายx2 คน  = 480,000 บาท   

                      

ค่าทําประกันชีวิตสําหรับผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉิน      80*

120 =9600  บาท

     489,600 ประกันสังคม 

5%

            การเงิน ศิริพร

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริการ

โครงการสนับสนุนระบบงานบริการ

ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมยพค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริการ

โครงการสนับสนุนระบบงานบริการ

ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

8 P46-8 พัฒนาคุณภาพ คลินิกเครือข่าย 

โรงพยาบาลระยอง

    ค่าตอบแทนแพทย์/พยาบาลนอกเวลาราชการ ตรวจสอบ

ความถูกต้อง/การรักษาถูกต้องตามมาตรฐาน/ใบสั่งยา /โทร.

สอบถามผู้ประกันตน                                        แพทย์ 

2,400 x12 ด x 1.5 วัน x 2 คน = 86,400 บาท      พยาบาล 

800x12 ด x 1 วัน = 9,600 บาท                      

ค่าตอบแทนแพทย์ออกตรวจประกันสังคม คลินิกนอก

โรงพยาบาล 1,500 x 135 วัน x 2 คน =  405,000 บาท

     501,000 ประกันสังคม 

5%

            ปกส. พญ.อรอุมา

9 P46-9 โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลโรค

เรื้อรังผู้ป่วยนอกประกันสังคมและ

ข้อมูลสถานพยาบาลเครือข่าย

ประกันสังคมจังหวัดระยอง

    ค่าตอบแทนแพทย์/พยาบาลตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

5,000 รายการ/เดือน รายการละ 5 บาท 5x5,000x12เป็นเงิน

300,000 บาท

ค่าตอบแทนแพทย์ 1คน x300 บาทx3 ชม. x10 วัน x12 เดือน 

เป็นเงิน 108,000 บาท

ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการ ตรวจสอบข้อมูล

สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม จังหวัดระยอง 2 คน x125

 บาทx 3 ชม.x 12 วัน x 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

     516,000 ประกันสังคม 5%             ปกส. พญ.อรอุมา

10 P46-10 สร้างขวัญ เสริมกําลังใจ อาหาร

ปลอดภัย สําหรับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลระยอง

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

ระยองที่เข้าเวรในช่วงเวลา

เวรบ่าย-ดึก จํานวน ๘,๐๐๐ 

ราย

    ค่าวัตถุดิบในการผลิตอาหาร      202,080 เงินบํารุง

โรงพยาบาล

ระยอง

            กลุ่มงาน

โภชน

ศาสตร์

นายกิตติ  

เพ็ญสุข

11 P46-11 ผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารความเข้าใจ

ผู้ประกันตน

สถานประกอบการในจังหวัด

ระยอง,ผู้ประกันตน ,ลูกจ้าง

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

    - วัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ =500,000 บาท  

- ค่าสมัครLine OA  =5,000 บาท

- แผ่นพับ = 25,000 บาท 

- โปสเตอร์ =20,000 บาท

- ชุดจัดนิทรรศการครบเซ็ต ( Backdrop) =30,000 บาท 

- บอร์ดและสื่อประชาสัมพันธ์  = 100,000 บาท

- สื่อวิดิทัศน์=50,000บาท

730,000      ประกัน สังคม     

   5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

136



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมยพค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริการ

โครงการสนับสนุนระบบงานบริการ

ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

12 P46-12 สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อ

ผู้ประกันตนสุขภาพดี

ผู้ประกันตนจากหน่วยงาน

ต่างๆแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 

250 คน

    - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (350 บาท*500 คน ) =

175,000 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จากหน่วยงานเอกชน ( 2 คน*7 

ชม.*1200 บาท *2 รุ่น )  = 33,600 บาท

- ค่าที่พักวิทยากร(1,450บาท * 2วัน* 2คน) =5,800 บาท

- ค่าเดินทางวิทยากร (7,000 บาท* 2 คน * 2 วัน)=28,000 บาท

- ค่าเช่าห้องประชุม (10,000บาท * 2 รุ่น ) = 20,000 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ =30,000  บาท

292,400      ประกัน สังคม     

  5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

13 P46-13 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 ประกันสังคม

สถานประกอบการในจังหวัด

ระยอง หน่วยราชการและ

รัฐวิสาหกิจในจังหวัดระยอง

    - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ กรณีปฏิบัติงานเชิงรุก ณ สถาน

ประกอบการ ในจังหวัดระยอง(โดยจ่ายตามมติ คณะกรรมการ

ประกันสังคม) =700,000 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรหน่วยงานราชการภายนอก( 30 ชม*600 

บาท )= 18,000 บาท     

- ค่าสมนาคุณวิทยากหน่วยงานเอกชนภายนอก ( 5 ชม.*   

1,200 บาท) = 6,000 บาท 

- กระเป๋าล้อลากใส่ของอุปกรณ์เชิงรุก (2 * 5,000 ) =     

10,000 บาท

734,000      ประกัน สังคม     

   5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

14 P46-14 รู้สิทธิรักษา ตัวแทนจากสถาน

ประกอบการ หน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

แบ่งเป็น 2 รุ่น  จํานวน 700

 คน

     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  (350บาท *700 คน ) = 

245,000 บาท       

- ค่าสมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานราชการภายนอก (600บาท

 * 5ชม .* 2 รุ่น* 2 คน  )  =12,000 บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากรหน่วยงานเอกชนภายนอก (2 ชม.*1,200

 บาท*2 รุ่น)=4,800 บาท

- ค่าที่พักวิทยากร (1,450 บาท  * 2 คน)=2 ,900  บาท

- ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ =35,000 บาท

- ค่าเช่าห้องประชุม = 20,000  

- ค่าเดินทางวิทยากร (7,000 * 2) =14,000 บาท

333,700      ประกัน สังคม     

  5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา
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Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริการ

โครงการสนับสนุนระบบงานบริการ

ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

15 P46-15 สานขวัญวันแห่งความรัก แด่

ผู้ประกันตน

1.ตัวแทนผู้ประกันตนที่มา

รับบริการ ณ ห้องตรวจ

ประกันสังคม

2. ผู้ประกันตนที่พักรักษาตัว

ที่โรงพยาบาลระยอง

 วัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

30,000        ประกัน สังคม     

   5 %

/ บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

16 P46-16 โครงการสานสัมพันธ์พัฒนางาน

บริการประกันสังคม

หัวหน้า/เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ราชการและเจ้าหน้าที่

กระทรวงสาธารณสุข และผู้

ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางาน

ประกันสังคม  100 คน

    - ค่าสมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานราชการภายนอก (1,200 

บาท*7ชม ) = 8,400 บาท 

- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  (350 บาท*100 คน) =

35,000 บาท

- ค่าที่พักวิทยากร (1,450 บาท*2 คน) = 2,900 บาท

- ค่าเดินทางวิทยากร (7,000 บาท *2 คน)= 14,000 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 10,000 บาท

- ค่าห้องประชุม = 10,000 บาท

80,300        ประกัน สังคม     

  5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

17 P46-17 รู้สิทธิประกันสังคม สําหรับ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง 

เครือข่าย รพสต.  จํานวน 

100 คน

    - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (150บาท *100 คน )= 

15,000 บาท        

- ค่าสมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานราชการภายนอก (600 บาท

 * 6ชม .)  = 3,600 บาท

- ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ =10,000 บาท

28,600        ประกัน สังคม     

  5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

18 P46-18 พัฒนาศักยภาพจิตอาสาโรงพยาบาล

ระยอง สู่งานบริการประกันสังคม

ข้าราชการ ข้าราชการ

บํานาญ ลูกจ้าง จิตอาสา

โรงพยาบาลระยอง จํานวน 

40 คน

    - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  จํานวน (40 คน * 3 วัน *

950 บาท) = 114,000 บาท             

- ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (20 ห้อง *2 คืน *1,800 บาท)         = 

72,000 บาท 

- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(  3 วัน* 13,500)  =40,500

  บาท  

-ค่าวัสดุ-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 11,000 บาท

237,500      ประกัน สังคม     

  5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

19 P46-19 สมายด์คอนเนอร์สําหรับผู้ประกันตน ผู้รับบริการ ณ ห้องตรวจ

ประกันสังคม

     -ค่าเครื่องดื่มและน้ําดื่ม 93,500 บาท             

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท

103,500      ประกัน สังคม     

  5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมยพค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริการ

โครงการสนับสนุนระบบงานบริการ

ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

20 P46-20 ทันตกรรมประกันสังคมเคลื่อนที่ ผู้ประกันตน    -ค่าสมนาคุณทันตแพทย์/นักวิชาการทันตสาธารณสุข/ผู้ช่วย

ทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่อื่นๆ เป็นเงิน 130,000 บาท

130,000      ประกัน สังคม     

  5 %

/ / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

21 P46-21 โครงการพัฒนาคลินิกประกันสังคม ผู้รับบริการ ณ ห้องตรวจ

ประกันสังคม

     -ค่าตอบแทน/พยาบาล/เจ้าหน้าที่อื่นๆ เป็นเงิน 187,500 บาท  

                          

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  ห้องผ่าตัดเล็ก 500,000 บาท

687,500      ประกัน สังคม     

  5 %

/ / / / / / / / / / / / บริการ

สัมพันธ์

เฉลา

22 P46-22 ประชุมผู้อํานวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล เครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาล

ระยอง

รพ.สต.20แห่ง/ เครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลระยอง

/

/ / /  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆละ12 

ครั้งๆละ 190 บาท เป็นเงิน 91,200 บาท

91,200 เงินบํารุง รพ.

ระยอง (PP UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.

เมือง

ระยอง

ยุวธิดา

23 P46-23 โครงการนิเทศติดตามงานด้าน

สาธารณสุขทุกภาคส่วนและ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบายที่สําคัญ(รองรับการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ)

รพ.สต.ในเครือข่ายบริการ 

รพ.ระยอง จํานวน 19 แห่ง

/ /  - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นิเทศงาน จํานวน 20 คน X 120 บาท X 10 วัน

 X 2 ครั้ง เป็นเงิน 48,000 บาท

 - ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  3,000 บาท

 - ค่าเรือโดยสาร(เฟอร์รี่) ไป-กลับ เกาะเสม็ด 10 คน  X 2 เที่ยว

  X 150 บาท X 2 ครั้ง  เป็นเงิน  6,000 บาท

57,000 เงินบํารุง รพ.

ระยอง (PP UC)

/ / / / / / / / / / / / สสอ.

เมือง

ระยอง

สมชาย

24 P46-24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา

เจ้าหน้าที่ รพ.ระยอง และ

เครือข่าย  40  คน

/  - ค่าสมนาคุณวิทยากร ช.ม.ละ1,200 บาท จํานวน 6 ช.ม. * 2  

วัน * 2 คน เป็นเงิน 28,800  บาท 

 - ค่าที่พักวิทยากรห้องละ1,450บาท *2 ห้อง *1 คืน   เป็นเงิน 

2,900  บาท

 - ค่าอาหารกลางวันมื้อและอาหารว่างและเครื่องดื่ม 350 บาท 

จํานวน 40 คน * 2 วัน เป็นเงิน 28,000 บาท

 - ค่าจ้างเหมารถรับส่งวิทยากร จํานวน 2 เที่ยวๆละ 3,500 บาท

 เป็นเงิน 7,000 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท

76,700 เงินบํารุง รพ.

ระยอง (PP UC)

/ สุขศึกษา

รพ.ระยอง

จันทิมา    

เกษมเจริญ
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ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมยพค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริการ

โครงการสนับสนุนระบบงานบริการ

ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

25 P46-25 โครงการผลิตสิ่อสุขภาพส่งเสริม

และป้องกันโรคภายในโรงพยาบาล

ระยอง

1.หน่วยงานต่างๆ ใน

โรงพยาบาลระยอง    

2. ผู้ที่มารับบริการและ

ผู้สนใจทั่วไป

/ / / /  - แผ่นพับ 30 เรื่องๆละ 1,000 แผ่น ๆละ 5 บาท เป็นเงิน 

150,000 บาท 

 - โปสเตอร์ X-Stand  8 เรื่องๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 12,000

 บาท

 - โปสเตอร์  5 เรื่องๆละ 550 บาท เป็นเงิน 2,750 บาท  

 - สติ้กเกอร์ล้างมือ จํานวน 100 แผ่นๆละ 50 เป็นเงิน 50 บาท 

เป็นเงิน 5,000 บาท

 - ฉากกั้นความรู้สุขภาพ จํานวน 4 เรื่องๆละ 6,200 บาท เป็น

เงิน 24,800 บาท   

 - คู่มือความดันโลหติสูง ขนาด A5  จํานวน 1,000 เล่มๆ 68 

บาท เป็นเงิน 68,000 บาท

 - คู่มือเบาหวาน ขนาด A5 จํานวน 1,000 เล่มๆละ 100 บาท 

เป็นเงิน 100,000 บาท 

362,550 บาท

 vat 7% 25,378.50 รวมทั้งสิ้น 387,928.50 บาท

387,929 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

/ / / สุขศึกษา จันทิมา    

เกษมเจริญ

26 P46-26 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กํากับ

ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 ประจําปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมที่ 1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สรุปผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการ

เจ้าหน้าที่ รพ.ระยอง/

เครือข่ายบริการสุขภาพ 

CUP รพ.ระยอง สสจ.ระยอง

 จํานวน 50 คน

กิจกรรมที 1 เป็นเงิน 19,000 บาท

 - ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 190 บาท x 50 

คน x 2 ครั้ง เป็นเงิน 19,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 15,000 บาท

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท x 10 คน x 10 วัน เป็นเงิน 12,000 

บาท 

 - ค่าเรือโดยสาร เที่ยวละ 150 บาท x 2 เที่ยว x 10 คนเป็นเงิน

 3,000 บาท

34,000 เงินบํารุง รพ.ระยอง

(PP UC)

รพ.ระยอง ภัทรนนท์

ชิงชัย

27 P46-27 โครงการชมรมรักษ์สุขภาพ สมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพ

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ระยอง

 - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1200 บาท x 1 ชั่วโมง x 48 

ครั้งเป็นเงิน 57600 บาท

57,600 เงินบํารุง รพ,ระยอง รพ.ระยอง จันทิมา

140



ค่าเป้าหมายกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม ครั้ง/คน/วัน ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ตคพย.ธค.มค.กพ.มีค.เมยพค.มิย.กค.สค.กย หน่วยงาน ชื่อ

Project Manager 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : การพัฒนาระบบงานสนับสนุนบริการ

โครงการสนับสนุนระบบงานบริการ

ลํา

ดับ

รหัส โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา(ระบุเดือนที่จะดําเนินการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ให้ระบุจํานวนเงินที่จะใช้งบประมาณเป็นรายเดือน : บาท)

28 P46-28 พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก 

โรงพยาบาลระยอง

1 ครั้ง/900 คน/1 วัน   - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 135,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 5,000 บาท

- ค่าเข็มที่ระลึกพร้อมกล่อง  80,000 บาท

- ค่าพิมพ์หนังสือที่ระลึก / สูจิบัตร 40,000 บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 35,000 บาท

- ค่าจัดซุ้มนิทรรศการ 350,000 บาท

- ค่าจัดทําสื่อประเภทถ่ายทํา ตัดต่อและระบบถ่ายทอดสด 

55,000 บาท    

- ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร และส่งสัญญาณ   

15,000 บาท

- ค่าเช่าเครื่องเสียง และอุปกรณ์ 20,000 บาท

- ค่าจ้าง /ค่าวัสดุ /ค่าอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่และพิธีการ 

370,000 บาท

1,105,000 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

 ก.บริหาร

ทั่วไป

นายภิญโญ 

บํารุงสุนทร

29 P46-29 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

รพ.ระยอง เนื่องในโอกาสวันสําคัญ

ของชาติผ่านทางสื่อมวลชน

สื่อมวลชนต่างๆ ที่ติดต่อกับ 

รพ.ระยอง จํานวน 15 สื่อ 

ต่อ 1 กิจกรรม (จํานวน 6 

กิจกรรม)

/ / / /  - ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สื่อละ 1,000 บาท    (15 สื่อ/

กิจกรรม*6 กิจกรรม เป็นเงิน 90,000 บาท)

90,000 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง
/ / / / / / ก.บริหาร

ทั่วไป

ศิริรัตน์ เรือง

เถาะ

30 P46-30 การฝึกอบรมการจัดท่าเพื่อการ

ถ่ายภาพรังสีทั่วไปแก่พนักงาน

ช่วยเหลือคนไข้กลุ่มงานรังสีวิทยา 

โรงพยาบาลระยอง

เพื่อให้พนักงานช่วยเหลือ

คนไข้ กลุ่มงานรังสีวิทยา

สามารถช่วยนักรังสี

การแพทย์ จัดท่าผู้ป่วยเพื่อ

การถ่ายภาพรังสีทั่วไปได้

ถูกต้อง รวดเร็ว ได้ทุกส่วน

ของร่างกาย

/ ค่าอาหารว่าง ผู้รับการฝึกอบรม จํานวน 12 คน คนละ 30 

บาท/คน

360 เงินบํารุง 

รพ.ระยอง

รังสีวิทยา วีระชัย

รวม 10,707,909
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