ลําดับที่

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์งบประมาณรายจ่ายประจาปีโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น (งบดาเนินงาน)
1 โครงการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
1.จัดประชุมคณะทํางาน
1.ค่าวิทยากร
ประจาปี 2561
2.วางแผนการดําเนินโครงการ
6 ชม x 3 คน x 600 บาท x2วัน = 21,600 บาท
วัตถุประสงค์
3.จัดหาวิทยากร
2. ค่าอาหารกลางวันไม่ครบมื้อ
1.เพือ่ เป็นการปูองกันการและลดการสูญเสีย
4.แจ้งเวียนรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
75 คน x 100 บาท x 2 วัน = 15,000 บาท
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล
5.ดําเนินโครงการแบบบรรยายและฝึก
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานตามข้อกําหนดของโรง
ปฏิบตั ิการ
75 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 2 วัน = 10,500 บาท
พยาบาลที่ผ่านการับรอง HA
4.ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 12,900 บาท
เปูาหมาย
1.มีแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโรงพยาบาล
2.บุคลากรในโรงพยาบาลจํานวน 150 คน ได้รับ
การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ตัวชี้วดั
1.มีแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟของโรงพยาบาล
2.มีการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2 โครงการสถานบริการสาธารณสุขทีพ่ ัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(Green and Clean Hospital)
โครงการย่อย
2.1.โครงการส่งเสริมนวัตกรรม Green
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรในโรงพยาบาลได้เรียนรู้
นวัตกรรม Green and Clean Hospital
2.เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข
ที่พฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60,000

X

30,600

1.จัดประชุมคณะทํางาน
2.วางแผนการดําเนินโครงการ
3.จัดหาวิทยากร
4.แจ้งเวียนรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
5.ดําเนินโครงการแบบบรรยาย

1.ค่าวิทยากร
6 ชม .x 1 คน x 600 บาท = 3,600 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบมื้อ
100 คนx 100 บาท x1 วัน = 10,000 บาท
3.ค่าอหารว่างและเครื่องดื่ม
100คนx2 มื้อx 35 บาท = 7,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางอังคณา สมศรี

นางอังคณา สมศรี

X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

เปูาหมาย
บุคลากรในโรงพยาบาลจํานวน 150 คนได้รับ
ความรู้เรื่องนวัตกรรม Green
ตัวชี้วดั
บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับความรู้เรื่อง
นวัตกรรม Green and Clean Hospital
ร้อยละ 80
2.2.โครงการธนาคารขยะ
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ เพิม่ มูลค่าขยะรีไซเคิล
2.เพือ่ สนับสนุนนโยบายเรื่องการกําจัดขยะ
เปูาหมาย
บุคลากรโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ
ตัวชี้วดั
1.เพิม่ มูลค่าขยะรีไซเคิล
2.ลดปริมาณขยะในโรงพยาบาล
3 โครงการ 5 ส Big Cleaning Day
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะอาด
สวยงามน่าอยู่
2.เพือ่ สร้างสุขนิสัยให้แก่บคุ ลากร
เปูาหมาย
บุคลากรในโรงพยาบาลจํานวน 150 คน
ตัวชีว้ ัด
1.สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลมีความสะอาด
สวยงามน่าอยู่
2.บุคลากรในโรงพยาบาลมีสุขนิสัยรักความสะอาด

1.จัดประชุมคณะทํางาน
2.มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 10,000 บาท

1.สํารวจพืน้ ที่ในการดําเนินกิจกรรม
2.ดําเนินกิจกรรมในพืน้ ที่ที่กาํ หนด

1.ค่าอาหารกลางวันไม่ครบมื้อ
100บาทx150คนx2 วัน = 30,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
150 คน x2มื้อx 35 บาท x 2วัน = 21,000 บาท
3.ค่าวัสดุอปุ กรณ์ 9,000 บาท

X X X X X X X X

60,000

X

X

อังคณา สมศรี

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

4 พัฒนาคลินิกบริการให้การปรึกษาและตรวจเลือด จัดประชุมชี้แจงการบริการของคลินิก
หาการติดเชือ้ เอช ไอ วี โดยสมัครใจ (Voluntary จัดบริการให้การปรึกษาก่อนและหลังตรวจ
เลือด
Counseling and Testing :VCT) ในผู้ใช้ยา
เสพติดทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ดําเนินการตามนโยบายแห่งชาติเรื่อง
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและยุทธศาสตร์
แห่งชาติวา่ ด้วยการยุติปญ
ั หาเอดส์ครอบคลุมทุก
หน่วยบริการในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
2.ผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่เข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลได้รับบริการแบบองค์รวม ลดอันตราย
จากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และส่งต่อให้ได้รับบริการยาต้านไวรัส
กลุ่มเปูาหมาย
ผู้ใช้ยาเสพติดทุกรายที่รับบริการที่โรงพยาบาลธัญญา
รักษ์ขอนแก่น ทุกหน่วยบริการที่ใช้เข็มฉีดยาเสพติด
เข้าเส้นเลือด (IDU) และผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธอี นื่ ๆ
ทีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตัวชีว้ ัด
1. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดและผู้ติดยาที่
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้าถึงบริการให้การปรึกษา
เพือ่ ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยสมัครใจ
ได้รับการตรวจเลือดและฟังผลร้อยละ 80
2. ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้รับการส่งต่อให้ได้รับยาต้านไวรัส
ได้รับการ รักษาดูแลต่อเนื่องคงอยู่ ในระบบ
บําบัดรักษาร้อยละ 80

รายละเอียดงบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
- ค่าอาหารกลางวัน
100บาทx20 คนx1มื้อ = 2,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมื้อละ
35บาทx2มื้อx20คน = 1,400 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร = 3,000 บาท
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 3,600 บาท

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000
X
นางพิฐชญาณ์
สุขสาครธนาวัฒน์

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

5 โครงการประชุมเครือข่ายส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นองค์รวม
รายละเอียดงบประมาณ
(ไม่เสพ ไม่ทอ้ ง ไม่ตดิ เชือ้ )ในเยาวชนทีเ่ ข้ารับการ 1.ประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ - ค่าอาหารกลางวัน
รักษาทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการลดอันตราย 100บาทX20 คนX1มื้อ = 2,000 บาท
และศูนย์ฝึกอบรมเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
จากการใช้ยาเสพติด โรคแทรกซ้อน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วัตถุประสงค์
ทางกายทางจิตเวชและการส่งเสริมสุขภาวะ 35 บาทX2มื้อx20คน = 1,400 บาท
1.ส่งเสริมสัมพันธภาพเครื่อข่ายบริการ แลกเปลี่ยนเรียนวัยรุ่นองค์รวมในเยาวนชนที่เข้ารับการรักษาใน- ค่าถ่ายเอกสาร = 5,000 บาท
รู้เรื่องการปูองกันแก้ปญ
ั หายาเสพติด การลดอันตรายฯ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่นและศูนย์ฝึกอบรม - ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดกิจกรรมบําบัดรักษา
โรคแทรกโรคร่วมและสุขภาวะวัยรุ่นองค์รวมในเยาวชนเด็กและเยาวชนเขต4 จังหวัดขอนแก่น
= 11,600 บาท
ที่ใช้สารเสพติดที่เข้ารับการรักษาในรพ.ธัญญารักษ์ 2.จัดบริการสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนใน
ขอนแก่นและศูนย์ฝึกอบรมเขต4
ศูนย์ฝึกอบรมฯและรพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น
2.เพือ่ ให้เยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย และทางจิต
3.พัฒนาระบบส่งต่อเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดที่มีโรคแทรกจากการใช้ยาเสพติด
ซ้อนทางกาย ทางจิต โรคติดเชื้อเอช ไอ วี
3.ประชุมเครือข่ายพัฒนาระบบส่งต่อเยาวชน
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เครือข่ายบริการ
ที่ใช้ยาเสพติดที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย
จังหวัดขอนแก่น
ทางจิต การติดเชื้อเอช ไอ วีและโรคติดต่อ
เปูาหมาย
ทางเพศสัมพันธ์เครือข่ายบริการ
1.เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเขต 4 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2.เยาวชนที่เข้ารับการบําบัดรักษาที่รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่
4.สรุนปประเมินผล
3.ผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายบริการในจังหวัดขอนแก่นทั้งภาครัฐและเอกชน
ตัวชีว้ ัด
1.ตัวแทนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้อยละ80
2.เด็กและเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพร้อยละ 80
3.มีระบบส่งต่อเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดที่มีโรคแทรกซ้อน
ทางกาย ทางจิต การติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ในจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000
X
นพ.จักรพันธ์ สืบพันธ์โพธิ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

กิจกรรม
6 โครงการพัฒนาระบบบริหารยาอย่างปลอดภัย
1. ทบทวนข้อมูลระบบยา,จัดหัวข้อประชุม
วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ให้ผู้ปวุ ยสามารถใช้ยาได้อย่างมี
2. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติโครงการ
ประสิทธิภาพและเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาน้อยที่สุด3 คณะทํางานควบคุมความคลาดเคลื่อน
2) เพือ่ จัดทําแนวทางการดําเนินงานระบบยา
ทางยาประชุ
4ติ
ดต่อวิทยากร,ประสานงานบุ
มวางแผน
คลากรที่
เกีย่ วข้อง
ได้แก่ การเฝูาระวังอาการข้างเคียงของยา
5ดําเนินการฝึกอบรม
Drug interaction,การเฝูาระวังยากลุ่มเสี่ยงสูง
และMedication Reconciliation
6สรุปผลการดําเนินโครงการ,จัดทําคู่มือ
เปูาหมาย
ระบบยาโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
กิจกรรม
1.อบรมเจ้าหน้าที่บคุ ลากรทางการแพทย์ จํานวน 50
คนวมอภิปรายเพือ่ กําหนดแนวทางด้านระบบยา
2.ร่
3.จัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบตั ิระบบยาของ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ระบบยาของโรงพยาบาลและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดแนวคิดร่วมกันพัฒนาระบบ
ยาแบบสหสาขาวิชาชีพเพือ่ ความปลอดภัยของผู้ปวุ ย
ตัวชีว้ ัด (วัดจากแบบสอบถาม)
1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 70
2.ระดับความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้ารับการอบรม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70
3.จํานวนรายงาน Med Error เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50

รายละเอียดงบประมาณ
1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 2 รุ่น =6,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คน x 2มื้อ x 35 บาท x 2 รุ่น = 4,200 บาท
3.ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 3,000 บาท

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13,200
x x x x x x x x

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววัลยา อาจลา

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

7 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ สารเสพติด
1. ประชุมเจ้าหน้าที่วางแผน
ทางสังคมในชุมชน
2. ติดตามเยีย่ มบ้าน
วัตถุประสงค์
3. จัดกิจกรรมอบรมความรู้ความเข้มแข็ง
ผู้ปวุ ยและครอบครัวได้รับการสนับสนุนจากผู้บาํ บัด ส่งเสริมกําลังใจ
เปูาหมาย
ผู้ปวุ ยและครอบครัวติดตามผล จํานวน 25 คน
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละ 80 ของผู้ปวุ ยติดตามผลมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
2. ร้อยละ 80 ของผู้ปวุ ยที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการทํากิจกรรม

8 ไทคิดดี-Revised

รายละเอียดงบประมาณ
1. ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ
100 บาท x 15 คน x 2 มื้อ = 3,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 15 คน x 4 มื้อ = 2,100 บาท
3. ค่าจ้างเหมารถบริการรถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง
2,500 บาท x 6 ครั้ง = 15,000 บาท

ขัน้ ตอนดาเนินงาน
1.ค่าวัสดุอปุ กรณ์ 20,000 บาท ประกอบด้วย
กระดาษบรูฟ
1.สร้างโปรแกรมไทคิดดี -Revised
วัตถุประสงค์
2.ตรวจสอบโปรแกรมไทคิดดี -Revised กระดาษ100ปอนด์
1.เพือ่ สร้างโปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดให้แก่โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ดินน้ํามัน 8 สี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.ตรวจสอบความเที่ยงของมาตราวัด 3 ฉบับ สีชอล์ก
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
สีไม้
เปูาหมาย
4.ดําเนินโครงการไทคิดดี -Revised
สีเทียนเขียนเสื้อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเขตเทศบาล โดยจะเริ่มโปรแกรมใน ปีการศึกษาที่ 1 2.ค่าถ่ายเอกสาร = 3,000 บาท
นครขอนแก่น
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน 3.ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ = 20,000 บาท
เขตเทศบาลนครขอนแก่น 1 โรงเรียน
ตัวชีว้ ัด
ดําเนินการทุก 2 สัปดาห์ในคาบเรียน
1.หลังการทดลองคะแนนself-esteem ,social skill แนะแนวตลอดเทอมการศึกษา 8 ครั้ง
และ self-control ของนักเรียนสูงขึน้ อย่างมีนัย
5.วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปผล จัดทํารายงาน
สําคัญทางสถิติ
2.หลังการทดลองคะแนนของนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยง (เสี่ยงต่ํา-ปานกลาง) ) มีจาํ นวนลดลงและไม่
เพิม่ จํานวนผู้เสพหน้าใหม่ จากแบบประเมิน
ASISST น้อยกว่า ร้อยละ 10

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,100
X X X X X X X X X
น.ส.สุคนธ์ทิพย์ บุญทา

43,000

นางณัฐธิณี สุเมโท
X X X
X
X X
X X X X

X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่องโยคะบาบัด
สาหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุ ยยาเสพติด
วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความรู้และทักษะเรื่องโยคะบําบัด
สําหรับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ปวุ ยยาเสพติด
-เพือ่ ให้บคุ ลากรนําความรู้และทักษะที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ปวุ ยยาเสพติด
กลุ่มเปูาหมาย
บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 37 คน
และคณะวิทยากร 6 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน
ตัวชีว้ ัด
-ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและ
ได้รับใบรับรองผ่านการอบรมจาก The Japan
Yoga Therapy Society
-หลังเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ มีการดําเนิน
กิจกรรมโยคะบําบัดให้กบั ผู้ปวุ ยโดยบรรจุเป็นกิจกรรม
ประจํา ในตึกฟืน้ ฟูสมรรถภาพระยะสั้น และตึกฟืน้ ฟู
สมรรถภาพระยะยาว (แสงอรุณ และตะวันฉาย)
ตึกละ 1 กิจกรรม
-มีคู่มือกิจกรรมโยคะบําบัดสําหรับผู้ปวุ ยระยะฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ จํานวน 1 ฉบับ

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน
2) ประสานงานวิทยากรและผู้เข้าอบรม 43 คน x 100 บาท x 3 วัน = 12,900 บาท
3) ดําเนินการฝึกอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ43 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน = 9,030 บาท
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ (เสื่อโยคะ) = 18,500 บาท

10 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปวุ ยยาและสารเสพติด
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
1. เพือ่ พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปวุ ยยาและสาร
1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จํานวน 4 ครั้ง
เสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นให้เป็นไป ครั้งที่ 1 ทบทวนองค์ความรู้และสํารวจ
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะปัญหา
ปัญหาที่พบจากการปฏิบตั ิ
2. เพือ่ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงาน ครั้งที่ 2 อบรมเพิม่ พูนความรู้เรื่องการดูแล
ในการดูแลผู้ปวุ ยให้มีความสัมพันธ์ไปในแนวทาง
ผู้ปวุ ยยาเสพติดที่มีโรคร่วมทางกาย

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,430
X
น.ส.กัณณิกา สิทธิพงษ์
X
X
X

41,775
1. ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท x 25 คน x 4 มื้อ = 10,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 25 คน x 5 มื้อ = 4,375 บาท
3. ค่าวิทยากร
600 บาท x 3 คน x 3 ชม = 5,400 บาท

นพ.อัครพัฒน์ เตยะราชกุล

X
X
X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั
เดียวกัน
เป้าหมาย
1. ผู้ปวุ ยทุกรายที่มาบําบัดรักษาที่โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่นในทุกระบบการรักษา
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
จํานวน 25 คน
ตัวชีว้ ัด
1. ตัวชี้วดั หลักของในแต่ละตึกที่มีอยูเ่ ดิมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด
2. ผู้ปวุ ยได้รับการดูแลถูกต้องตามแนวทางที่กาํ หนด

ขัน้ ตอนดําเนินงาน
และการดูแลผู้ปวุ ยยาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และวัยรุ่น
ครั้งที่ 3 จัดทําแนวทางการดูแลผู้ปวุ ยยา
เสพติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น
ครั้งที่ 4 นําเสนอแนวทางการดูแลฯ
โดยมีที่ปรึษกษาจากภายนอกให้คําชี้แนะ

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวุ ยยาเสพติด
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
1. จัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผู้ปวุ ยยาเสพติด
2. ประชุมกําหนดแนวทางโครงสร้าง
2. การปลูกผักแบบเกษตรธรรมชาติ
หลักสูตรการฝึกและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. การปลูกผักแบบไร้ดิน
กิจกรรม
4. การทําปุย๋ ดิน
3. จัดหาวัสดุอปุ กรณ์การฝึก
5. การเลี้ยงเป็ด ไก่พนื้ ถิน่
4. ดําเนินการตามกิจกรรม
6. การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ และการตรวจสอบ
5. ประเมินรายงานผลการโครงการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
7. การแสดงจําหน่ายสินค้าชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ แนะแนว สาธิต และฝึกทักษะประกอบอาชีพ
ให้กบั ผู้ปวุ ย
2. เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ปวุ ยและผู้ผ่านการ
บําบัดรักษา
3. เพือ่ ยกระดับความสําคัญของกิจกรรมการฝึกอาชีพ
แก่ผู้ปวุ ยให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้

รายละเอียดงบประมาณ
4. ค่าเดินทางวิทยากร
6,000 บาท x 2 คน = 12,000 บาท
5. ค่าจ้างพิมพ์เอกสารคู่มือการดูแลผู้ปวุ ย
50 เล่ม x 200 บาท = 10,000 บาท

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
X

30,000 X X X X X X X X X X X X
1. ค่าจ้างเหมาบริการผลิตโลโก้และสิ่ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ = 10,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ
โปรแกรมบัญชีสินค้า = 20,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

นายสาธิต สมศรี

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

4. เพือ่ ให้ผู้ปวุ ยได้ฝึกการเรียนรู้การดําเนินชีวติ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปใช้ใน
การดํารงชีวติ
5. เพือ่ ให้ผู้ปวุ ยสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด
ตลอดชีวติ เปูาหมายผู้ปวุ ยระยะฟืน้ ฟูสมรรถภาพ แ
ละเตรียมกลับสู่สังคม
ตัวชีว้ ัด
1. ผู้ปวุ ยมีความรู้ เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้ปวุ ยมีความรู้ สามารถปฏิบตั ิกจิ กรรมได้ถกู ต้อง
ไม่น้อยกว่า 60 %
3. ผู้ปวุ ยมีระดับคะแนนคุณภาพชีวติ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
12 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพดด้านอาชีวบาบัดและ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (อาชีวบาบัด)
ฝึกอาชีพ
1.คัดเลือกผู้ปวุ ยเข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีวบาบัด 2.แนะนํากิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ
1.เพือ่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.ให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2.เพือ่ ผ่อนคลายความตรึงเครียด
4.การสาธิต
3.เพือ่ ฝึกการทํางานร่วมกับบุคคลอีน่
5.ฝึกปฎิบตั ิ
วัตถุประสงค์การฝึกอาชีพ
การปฎิบตั ฝิ ึกอาชีพ
1.เพือ่ ให้ผู้รับการฝึกอาชีพได้รับ ความรู้ ทักษะ และ 1.คัดเลือกผู้เข้าร่วมการฝึกอาชีพ
ประสบการณ์
2.แนะนํากิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ
2.เพือ่ ฝึกการทํางานร่วมกับบุคคลอีน่
3.ประเมินความรู้พนื้ ฐานด้านที่ฝึก
3.เพือ่ ฝึกความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
4.ให้ความรู้ทฤษฎี
4.เพือ่ เป็นแนวทางเลือกในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ 5.การสาธิต
ประจําวันตามศักยภาพของตนเอง
6.การฝึกปฏิบตั ิเพือ่ ให้เกิดทักษะด้านนั้น
เปูาหมาย
7.ประเมินความรู้หลังฝึกปฎิบตั ิ ทดสอบ
1.ผู้ปวุ ยระยะบําบัดยา 100 ราย
ชิ้นงาน
2.สมาชิกระยะฟืน้ ฟูสมรรถภาพ 500 ราย
8.สรุปและรายงานผล
ตัวชีวัด การฝึกอาชีพ ด้านอาชีวบาบัด
1.จํานวนผู้เข้าร่วมกลุ่ม

210,000
เกษตร 1 (การเพาะเห็ด ) = 50,000 บาท
( ขีเ้ ลื่อยยางพารา, อาหารเสริม Kat 101,
อาหารเสริม Kat 105, แปูงเอ็นไซด์ , ปูนขาว,
ดีเกลือ, ถุงปัน้ ก้อนเห็ด , เชื้อเห็ด, ปุย๋ เกล็ดทุ่งเศรษฐี ,
10 หนังยางเล็ก, เศษใยผ้า)
เกษตร 2 (การเพาะขยายพันธุพ์ ชื ) = 25,000 บาท
(ปุย๋ คอก, ถุงมือเคลือบยางพารา, กาบมะพร้าวสับ ,
หมวกสานไม้ไผ่ , ปุย๋ A+B สําหรับผักไฮโดโปรนิค ,
ปัม้ น้ําตก AP 2500 Sonic, ถุงเพาะชํา, ท่อ PE,
ถังฉีดยา, ปุย๋ ดูดซึม ออสโมโดท, ปุย๋ เคมี, แกลบดิบ,
ผ้าเทปพลาสติก , ข้อต่อตรง PE, ข้อต่อสามทาง PE,
หัวฉีดสเปร์ 180 องศา, ท่อPVC 1.5 นิ้ว,
ใบมีเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย, คีมขันน๊อต
เกษตร 3 (เศรษฐกิจพอเพียง) = 25,000 บาท
(ท่อ PVC, สปิง้ เกอร์นิ่งปรับองศาได้ , เมล็ดพันธุพ์ ชื ,
กาวต่อท่อ,ปุย๋ คอก, ปุย๋ ไดโลไมท์ )
ศิลปประดิษฐ์ = 30,000 บาท

นางสนทนา ปัญญาศิริ
X X X X X X X X X X X X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

2.อัตราความพึงพอใจผู้รับการบําบัด
ตัวชีวัด การฝึกอาชีพ
1.จํานวนวันฝึกครบตามกําหนด
2.ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
3.ผลผลิตผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด

13 โครงการผลิตสื่อเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1.จัดทําและเสนอแผนเพือ่ ขออนุมัติ
1.เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านยาและสารเสพติด
โครงการ
2.เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร
2.เตรียมเนื้อหาผลิตสื่อ
3.ขออนุมัติในหลักการจัดจ้างผลิตสื่อ
เปูาหมาย
4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ
บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และ
5.สรุปผลการดําเนินงาน
ประชาชนทั่วไป
ตัวชีว้ ัด
1.มีสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่ เผยแพร่องค์
ความรู้ด้านยาและสารเสพติด และการประชา
สัมพันธ์องค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ประชาชน มีความรู้ด้านยาและสารเสพติดมากขึน้
2. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กร
มากขึน้

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

(ผ้าไทย, สายวัด, เข็มสอย, เข็มเนา,เข็มหมุดขายาว,
ชอคขีดผ้า, ไม้บรรทัดยาว 24 นิ้ว,การบูร,พิมเสน,
ถุงแก้ว, กาละมังสแตนเลส, กระดาษสา คละลาย,
ผ้ากระสอบอินเดีย , เชือกกระสอบคละสี )
เสริมสวย = 30,000 บาท
(แชมพูสระผม, ครีมนวดผม, ผ้าคลุมผมนาโน,
น้ําปัตตาเลี่ยน,แปลงกลม, ไดร์เปุาผม, น้ํายาเปลี่ยน
สีผม, ผ้ากันเปือ้ น, กรรไกรตัด, กรรไกรซอย)
ขนม = 50,000 บาท
งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ
1.ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนํา
โรงพยาบาลและขัน้ ตอนการรับบริการสําหรับ
ประชาชน (50,000 บาท x 1 เรื่อง) = 50,000บาท
2.ค่าจ้างเหมาบริการพิมพ์ภาพและข้อความ
บนไวนิล (ปูายคัตเอ๊าท์ ) ขนาด 2.20 x 7.2 เมตร
พร้อมติดตั้ง (4,000 บาท x 8 ครั้ง) = 32,000 บาท
3.ค่าจ้างเหมาออกแบบ พิมพ์ภาพและข้อความ
บนวัสดุ PP ชนิดพิมพ์ละเอียด ขนาด 80 x 180 ซม.
(700 บาท x 10 เรื่อง) = 7,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาจัดทําคู่มือการพัฒนาโปรแกรม
ผู้ติดยาเสพติดที่มีปญ
ั หาเฉพาะโรค เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคเก๋า = 10,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาจัดทําคู่มือ สําหรับผู้บาํ บัด
(200 บาท x 50 เล่ม) = 10,000 บาท
6. ค่าจ้างเหมาจัดทําคู่มือสําหรับผู้รับบริการ
(70 บาท x 200 เล่ม) = 14,000 บาท
7. ค่าจ้างเหมาจัดทําภาพพลิกและแผ่นพับ
= 20,000 บาท

224,450

นายวัชระ พอกพูนดี
X
X X
X
X X X X X X X
X

นางเนาวรัตน์ เกษมพร

นางกนกวรรณ บุญประสิทธิ์
นางกนกวรรณ บุญประสิทธิ์

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. ค่าจ้างเหมาออกแบบ พิมพ์ภาพและข้อความ
เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(2,000 บาท x 3 ชิ้น) = 6,000 บาท
9. ค่าจัดจ้างทําเอกสาร/คู่มือสําหรับผู้ปวุ ยและ
ครอบครัว = 2,5000 บาท
10. ค่าจัดจ้างทําชุดความรู้สําหรับการให้คําปรึกษา
ครอบครัว = 1,000 บาท
11. ค่าจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ปลัดพลังงาน
= 30,000 บาท
12. สื่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมฯ = 19,450 บาท
14 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการผลิตน้าดืม่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
วัตถุประสงค์
1. จัดทําและเสนอแผนเพือ่ ขออนุมัติ
เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ําดื่ม
ดําเนินการ
ให้ถกู สุขลักษณะและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 2. ผลิตและบรรจุน้ําดื่ม
3. จัดส่งน้ําดื่มไปยังจุดบริการต่างๆ
เปูาหมาย
ภายในโรงพยาบาล
บุคลากร และผู้มารับบริการ
4. ขออนุมัติจดั ส่งตัวอย่างน้ําดื่มเพือ่ ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําทางห้องปฏิบตั ิการ
ตัวชีว้ ัด
5. เก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจวิเคราะห์
1. น้ําดื่มมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพน้ํา (ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย)
2. มีความเพียงพอต่อความต้องการบริโภค
6. ขออนุมัติจดั ซื้อวัสดุอปุ กรณ์บรรจุภณ
ั ฑ์
น้ําดื่มและอุปกรณ์ทําความสะอาด
ระยะเวลาดาเนินการ
7.ขออนุมัติซ่อมบํารุงระบบการผลิตน้ําดื่ม
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
ประจําปี
8.สรุปผลการดําเนินการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. กระบวนการผลิตมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
2. ได้น้ําดื่มที่สะอาด มีความปลอดภัยต่อการบริโภค

งบดาเนินงาน
รายละเอียดงบประมาณ
1.ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําดื่มทางห้องปฏิบตั ิการ
(5,000 บาท x 2 ครั้ง) = 10,000 บาท
2.ค่าตรวจเช็คระบบและซ่อมบํารุงรักษาประจําปี
รวมเป็นเงิน = 41,725 บาท
3.ค่าถังบรรจุน้ําดื่ม ขนาด 18 ลิตร
(250 บาท x 50 ถัง) = 12,500 บาท
4.ค่าฟิล์มหดรัดคอถัง
(150 บาท x 10 กิโลกรัม) = 1,500 บาท
5.ค่าขวดบรรจุน้ําดื่มพร้อมฝา ขนาด 500 มล.
(6 บาท x 1,000 ขวด) = 6,000 บาท
6.ค่าฉลากฟิล์มหดรัดตัวขวด
(200 บาท x 10 กิโลกรัม) = 2,000 บาท
7.ค่าวัสดุอปุ กรณ์ทําความสะอาดถังบรรจุน้ําและ
โรงผลิตน้ํา = 5,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางพิฐชญาณ์ สุข
สาครธานวัฒน์
นางปานรดา บุญเรือง
นางปานรดา บุญเรือง
นายอนุชา สิงห์ยะบุศย์
น.ส.จันทร์ทรา ปักกะทานัง

78,725

นายวัชระ พอกพูนดี
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

15 โครงการ Mobile Clinic เพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ มี สี ุข
วัตถุประสงค์
1. จัดประชุมคณะทํางานเพือ่ จัดทําแผน
1. เพือ่ ขยายบริการการบําบัดรักษาผู้ปวุ ยติดยา
ปฏิบตั ิงาน
และสารเสพติดไปยังบริการปฐมภูมิ
2. ประสานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2. พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในสถานบริการ
3. จัดประชุมเตรียมอุปกรณ์ แบบฟอร์ม
ปฐมภูมิในการคัดกรองและการดูแลผู้ปวุ ยติดยา
คัดกรอง
และสารเสพติด
4. ออกจัดกิจกรรมคัดกรอง บําบัดรักษา
เปูาหมาย
นอกสถานที่
รพ.สต./ศูนย์ราชการชุมชน/โรงงาน/โรงเรียน/
5. สรุปผลการดําเนินงานในการให้บริการ
เรือนจํา
6. นําเสนอผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เดือนธันวาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2561
ตัวชีว้ ัด
1. มีการเพิม่ จํานวนผู้ปวุ ยบุหรี่ /สุรา/ยาเสพติด
2. มีภาคีเครือข่ายในเขตจังหวัดขอนแก่น
ในการส่งต่อผู้ปวุ ยหลังบริการบําบัด

งบดาเนินงาน
รายละเอียดงบประมาณ
1. กิจกรมมจัดประชุมเครือข่าย
ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท x 30 คน x 5 ครั้ง = 15,000 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 5 ครั้ง = 9,000 บาท

16 โครงการ "พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปวุ ยทีม่ ี
พฤติกรรมก้าวร้าว"
วัตถุประสงค์
เพือ่ ปูองกัน เฝูาระวังและลดอันตราย ความรุนแรง
จากพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ปวุ ยยาเสพติด ทั้งต่อตน
เอง ผู้อนื่ สถานที่ สิ่งแวดล้อม
กลุ่มเปูาหมาย
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พยาบาล จํานวน 30 คน
ระยะเวลาการดาเนินงาน 1 วัน เดือน พ.ค.61
ตัวชีว้ ัด
1 มีคู่มือการปฏิบตั ิดูแลผู้ปวุ ยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
2 ผู้ปวุ ยและบุคลากรปลอดภัยจากพฤติกรรมก้าวร้าว
ร้อยละ 100

งบดาเนินงาน
กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณ
1. จัดทําขอบเขตเนื้อหาการอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน
2. ติดต่อประสานวิทยากรและผู้เข้าอบรม 30 คน x 100 บาทx 1 วัน = 3,000 บาท
3. ดําเนินการฝึกอบรม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
4. วิเคราะห์และสรุปผลการฝึกอบรม
30 คน x 35 บาทx2 มื้อ = 2,100 บาท
- ค่าวิทยากรบรรยาย (รัฐบาล)
600บาท x 1 คน x 6 ชม. = 3,600 บาท
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24,000
นางโสภิดา ดาวสดใส
x
x
x
x x x x x x
x
x

12,700

นางอาทิตยา สุปญ
ั ญา

X X
X X
X
X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

17 โครงการฟื้นฟูทกั ษะการปฏิบตั กิ ารช่วยฟื้นคืน
ชีพขัน้ สูง
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรู้และฟืน้ ฟูทักษะ
การช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ สูงตามGuide Line 2015
และนําไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.สามารถปฏิบตั ิการกูช้ ีพได้ถกู วิธี รวดเร็ว
และมีความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ปวุ ย
3.เพือ่ ให้การทํางานเป็นทีมและปฏิบตั ิ
การช่วยฟืน้ คืนชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
1.เขียนโครงการ/นําเสนอ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
3.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
4.สรุป/ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ประเมินผลการอบรม
6.ทบทวนความรู้และฝึกประสบการณ์
การช่วยฟืน้ คืนชีพทุก 4 เดือน

งบประมาณดาเนินการ
1.ค่าอาหารกลางวัน
100บาท*2วัน*38 คน = 7,600 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35บาท*2วัน*4มื้อ*38คน= 5,320 บาท
3.ค่าวิทยากร
600บาท*6ชม.*5คน*2วัน= 36,000 บ.
4.ค่าวิทยากรกลุ่มสาธิตและฝึกปฏิบตั ิ
3ชม*600 บ.*5 คน =9,000 บ.
5.ค่าเอกสารและอุปกรณ์ = 3,000 บาท

ขัน้ ตอนดําเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทํางาน
3. ดําเนินการตามแผน
3.1วันแรกมีการจัดบูธแสดงผลงาน
คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน หน.หน่วยงาน
นําเสนอหน่วยละ 10 นาที 17หน่วยงาน
และ 4 คณะทํางานทํางานคุณภาพ

งบประมาณดําเนินการ
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร
600 บาท 3 ช.ม. x 1 คนX 2 วัน = 3,600 บาท
2. ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ
50 คน x 100บาท x 2 วัน = 10,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ =7,000 บาท
4. ค่าวัสดุและอุปกณ์ 25,000บาทจัดบอร์ดทุกหน่วย

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
นางหนึ่งนุช สกุณา
60,920
X
X
X
X
X

ตัวชีว้ ัด
-มีแนวทางการช่วยฟืน้ คืนชีพของ รพธ.ขอนแก่น
-ไม่มีรายงานอุบตั ิการณ์
เปูาหมาย
- บุคลากรทางการแพทย์ /พยาบาล 33 คน
ประโยชนทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีความรู้/ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิช่วยฟืน้ คืนชีพ
สามารถนําความรู้ไปใช้ได้
18 โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น
วัตถุประสงค์
1. เป็นการรวบรวมงานคุณภาพ
ของแต่ละหน่วยงาน
2. เกิดการแลกเปลี่ยนงานคุณภาพรพ.แต่ละหน่วย
เปูาหมาย
1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

47,600

X X X X

นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั
(แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 50คน 2 วัน
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนผลงาน
2. จํานวนผู้เข้าอบรม
3. จํานวนนผลงานคุณภาพที่จดั แสดงบูธคุณภาพ
ของรพ.และนําเสนอนอกหน่วยงานที่เวทีคุณภาพ
สนพ.

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

4 คณะRM/IC/PCT/MED error
5. ถ่ายเอกสาร 2,000 บาท
3.2 วันที่ 2 ประกาศรางวัลชนะเลิศ
ประกาศเกีตรคุณและทีมวิทยากรบรรยาย
งานคุณภาพเตรียมรับการรีแอ้คเครดิตของ
หน่วยงาน

19 พัฒนาโปรแกรมการบาบัดผู้ตดิ บุหรี่ในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ได้โปรแกรมการบําบัดผู้ติดบุหรี่
ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
เปูาหมาย
1. บุคลากรในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
2. คู่มือโปรแกรมการบําบัดผู้ติดบุหรี่
ตัวชีว้ ัด
1. ได้คู่มือโปรแกรมการบําบัดผู้ติดบุหรี่ในรูปแบบ
ผู้ปวุ ยนอก, ผู้ปวุ ยใน , ผู้ปวุ ยในระยะฟืน้ ฟู
สมรรถภาพและคลินิกบุหรี่
2. นําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
ภายในประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง

รายละเอียดงบประมาณ
1. จัดร่างโครงการเพือ่ เสนอของบประมาณ 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(ภาครัฐ)
2. แต่งตั้งคณะทํางาน
600 บาท x 3 ชม x 3 วัน = 5,400 บาท
3. ประชุมคณะทํางาน
2. ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกปฏิบตั ิ (ภาครัฐ)
เพือ่ จัดทําโปรแกรมการบําบัด
600 บาท x 2 คน x 3 ชม x 3 วัน = 10,800 บาท
4. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพือ่ จัดทําโปรแกรม 3. ค่าอาหารกลางวัน
การบําบัดผู้ติดบุหรี่ 3 ครั้ง
100 บาท x 25 คน x 3 วัน = 7,500 บาท
5. จัดทําคู่มือการบําบัดผู้ติดบุหรี่
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในรูปแบบผู้ปวุ ยนอก , ผู้ปวุ ยใน ,ผู้ปวุ ยใน 35 บาท x 25 คน x 2 มื้อ x 3 วัน = 5,250 บาท
ระยะฟืน้ ฟูสมรรถภาพ และคลินิกบุหรี่
5. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ในการอบรม = 4,000 บาท
6.ทดลองการบําบัดตามโปรแกรมที่กาํ หนด
7.ประชุมคณะทํางานเดือนละครั้ง
8.สรุปผลการทํางานในระยะ 1 ปี

32,950

20 โครงการพัฒนาคลินิกให้คาปรึกษาครอบครัว
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดเครื่องมือในการบําบัดครอบครัวผู้ใช้ยา
สารเสพติดที่เข้ารับบริการในคลินิก
เปูาหมาย
1. ผู้ปวุ ยและครอบครัวที่เข้ารับบริการให้คําปรึกษา

งบดาเนินงาน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
รายละเอียดงบประมาณ
2. ทบทวนองค์ความรู้ และปรับเครื่องมือ 1. วัสดุอปุ กรณ์ สําหรับทํากิจกรรมในคลินิก
เดิมที่มีอยูใ่ ห้มีคุณภาพและเหมาะสมยิง่ ขึน้ ได้แก่ สีน้ํา ระฆัง่ แห่งสติ เป็นต้น = 5,000 บาท
3. จัดทําคู่มือสําปรับผู้ปวุ ยและครอบครัว

5,000

นางกนกวรรณ บุญประสิทธิ์

x x
x x x
x x x
x x x
x x x x

x x

x x x x
x x

นางปานรดา บุญเรือง
x
x x x
x

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

ในคลินิกครอบครัว
4. จัดทําชุดความรู้สําหรับครอบครัว
2. ได้เครื่องมือสําหรับให้บริการให้คําปรึกษา
5. ทดลองใช้/ประเมินผลการใช้เครื่องมือ
ครอบครัว
6. สรุปผลการดําเนินโครงการ
ตัวชีว้ ัด
1. ปัญหาที่นําส่งคลินิกได้รับการช่วยเหลือแล
ะมีแนวทางปฏิบตั ิร้อยละ 80
2.ร้อยละ 80 สามารถทําบทบาทหน้าที่ในครอบครัว
ได้เหมาะสม
21 โครงการสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าทางาน
(Healthy Workplace)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรเป็นผู้มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี มีความคิดสร้างสรรค์
2. เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรเป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุขในการปฏิบตั ิงาน
3. เพือ่ วางรากฐานการสร้างวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข
4. เพือ่ สนับสนุนให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี
จากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นทุกระดับ
จํานวน 150 คน

ขัน้ ตอนดาเนินงาน

งบประมาณดาเนินการ

กิจกรรมที่ 1 : การตรวจประเมิน
ภาวะสุขภาพ

- ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 : การอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพ
1. การบรรยายเชิงทฤษฎี
2. การทดสอบองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
3. การให้ขอ้ มูลด้านโภชนาการ

กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
- การออกกําลังกาย

150,000

X

1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย
600 บาท x 1 คน x 2 ชม. x 6 ครั้ง = 7,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 150 คน x 6 มื้อ = 31,500 บาท
3. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 1,300 บาท
รวม = 40,000 บาท (สี่หมืน่ บาทถ้วน)
X X X X X X
1. ค่าตอบแทนผู้นําออกกําลังกาย
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 150 คน x 10 มื้อ = 52,500 บาท
3. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 4,500 บาท

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.จันทร์ทรา ปักกะทานัง

X

600 บาท x 1 คน x 2 ชม. x 10 ครั้ง = 12,000 บาท

ตัวชีว้ ัด
1. ภาพรวมค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรอยูใ่ นระดับ
ปกติร้อยละ 60 ขึน้ ไป

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
x
x x x x x x x
x x

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
และกิจกรรมที่จดั ขึน้ (ร้อยละ 80)
3.ระดับความผูกพันที่บคุ ลากรมีต่อองค์กร (ระดับมาก)กิจกรรรมที่ 4 : การอบรมการจัดการภาวะ
4. ไม่มีขอ้ ร้องเรียน/ข้อขัดแย้งที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร ความเครียดในการทํางานและ
ระหว่างเจ้าหน้าที่
ในการใช้ชีวติ ประจําวัน
1. ทดสอบ/ประเมินภาวะความเครียด
2. บรรยายเชิงทฤษฎี
3. ฝึกปฏิบตั ิ

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

รวม = 69,000 บาท (หกหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
X

1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย
600 บาท x 1 คน x 3 ชม. x 2 ครั้ง = 3,600 บาท
2. ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบตั ิ
600 บาท x 3 คน x 3 ชม. x 2 ครัง้ = 10,800 บาท
3. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม
80 บาท x 75 คน x 1 มื้อ x 2 ครั้ง = 12,000 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม
35 บาท x 75 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง =10,500 บาท
5. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 4,100 บาท
รวม = 41,000 บาท (สี่หมืน่ หนึ่งพันบาทถ้วน)

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพประจาปีเพื่อกายดีใจมีสุข ประจาปี 2561
- ไม่ใช้งบประมาณ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ : 5 การบริหารจัดการ ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ขัน้ เตรียมการ
(มิติที่ 5 : ตามแผน HR Scorecard) กรมการแพทย์) - ประชุมคณะทํางานตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลฯ
วัตถุประสงค์
- ทบทวนแนวทางในการตรวจสุขภาพและ
1. เพือ่ ประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร การค้นหา เก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพของบุคลากร
- จัดทําโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
ความผิดปกติ
และเป็นแนวทางในการปูองกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ 2. การดําเนินการ
2. เพือ่ ส่งเสริมใหบุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเอง - จัดเตรียมเอกสารในการเก็บรวบรวม
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ข้อมูลและจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ
3. เพือ่ ปูองกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ - ประชุมคณะทํางานและหน่วยงานที่
จากการให้บริการสุขภาพ
เกีย่ วข้องเพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
ตรวจสุขภาพ

-

X X X X X

นางสาวจิรนันท์ ไชยทาง

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

เปูาหมาย
บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นจํานวน
154 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
1. ขัน้ เตรียมการ
- มกราคม 2561
2. การดําเนินการ
- มีนาคม 2561
3. การประเมินผล
- พฤษภาคม 2561
ตัวชีว้ ัด
1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพร้อยละ 80 ขึน้ ไป
2. ผลสรุปรายงานการตรวจสุขภาพรายบุคคล
ครบถ้วนร้อยละ 100
3. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่นทุกคนได้รับทราบ
- ตรวจสุขภาพตามแนวทางที่กาํ หนด
- ติดตามผลการรักษาและการดูแลสุขภาพ
3. การประเมินผล
- สรุปผลการตรวจและประเมินภาวะ
สุขภาพ
บุคลากร โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
* กลุ่มปกติ
* กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค
* กลุ่มที่ปวุ ยมีโรคประจําตัว
- นําเสนอคณะกรรมการและแจ้งให้
บุคลากรทราบ

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรได้รับการแก้ไข ปูองกันและส่งเสริม
สุขภาพอย่างถูกต้อง ครอบคลุมและทันเวลา
2. บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีจากการมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่แข็งแรง
3. ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลรายจ่ายภาครัฐ
23 โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปี 2561
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ : 5 การบริหารจัดการ ขัน้ ตอนการดําเนินโครงการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีทงั ้ หมด 3 กิจกรรม ดังนี้
(มิติที่ 5 : ตามแผน HR Scorecard กรมการแพทย์) กิจกรรมที่ 3.1 : การทบทวนความรู้ด้าน
วัตถุประสงค์
กฏหมายและระเบียบปฏิบตั ิด้านการเงิน
1. เพือ่ ส่งเสริมและปูองปรามการปฏิบตั ิหน้าที่

งบดาเนินงาน
รายละเอียดงบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3.1 :
- ค่าวิทยากรบรรยาย

308,000

นายปิยะ ไทยวงษ์

X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่นขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกฏหมาย
2. เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบ
คุณธรรม(Merit system)
3. เพือ่ ให้ขา้ ราชการได้พฒ
ั นาตนเองจนสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
4. เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตาม
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ในส่วนของสมรรถนะ
จริยธรรม ให้แก่ขา้ ราชการ
5. เพือ่ เปิดโอกาสให้บคุ ลากรในโรงพยาบาลฯ
ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกีย่ วกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งกันและกัน
อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นต่อไปในอนาคต
6. เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กบั บุคลากร
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการทํางานให้มี
คุณลักษณะ
เป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เปูาหมาย
บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นจํานวน
150 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมีนาคม 2561

ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนมีนาคม 2561
กิจกรรมที่ 3.2 :การอบรมความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน (ITA)

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

600 บาท X 2 คน X 4 ชม. = 4,800 บาท
- ค่าวิทยากรแบ่งกลุ่มปฏิบตั ิ
600 บาท X 3 คน X 6 ชม. = 10,800 บาท
- ค่าที่พกั สําหรับวิทยากร
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนพฤษภาคม 2561 900 บาท x 5 คน x 2 คืน = 9,000 บาท
- ค่าพาหนะ (ไป-กลับ) เครื่องบินโดยสาร
กิจกรรมที่ 3.3 : อยูร่ ่มเย็นด้วยพระบารมี 4,500 บาท x 5 คน = 22,500 บาท
สร้างความดีตามรอยพระยุคลบาท
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย ดังนี้
100 บาท x 150 คน x 1 มื้อ = 15,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.1 : ปลูกผักอินทรียส์ ่ง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ให้กบั โภชนาการเพือ่ ประกอบอาหาร
35 บาท x 150 คน x 2 มื้อ = 10,500 บาท
สําหรับผู้ปวุ ย
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 7,400 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือน ต.ค. 60-ก.ย. 61

กิจกรรมย่อยที่ 3.3.2 : ผลิตน้ํายาล้างมือ
ใช้เองภายในโรงพยาบาล

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3.1
80,000 บาท (แปดหมืน่ บาทถ้วน)

ระยะเวลาดาเนินการ : เดือน ต.ค. 60-ก.ย. 61
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.3 : ทําปุย๋ หมักเพือ่ ลดต้นทุน กิจกรรมที่ 3.2 :
ในการดูแลต้นไม้และสภาพแวดล้อมของ รพ. - ค่าวิทยากรบรรยาย
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือน ม.ค-ก.ย. 2561 600 บาท X 2 คน X 4 ชม. = 4,800 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 3.3.4 : เลี้ยงปลาในระบบ - ค่าวิทยากรแบ่งกลุ่มปฏิบตั ิ
บําบัดน้ําเสีย
600 บาท X 3 คน X 6 ชม. = 10,800 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือน ม.ค-ก.ย. 2561 - ค่าที่พกั สําหรับวิทยากร
900 บาท x 5 คน x 2 คืน = 9,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.5 : บําเพ็ญสาธารณ- - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ) เครื่องบินโดยสาร
ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบพร้อมส่งเสริม 4,500 บาท x 5 คน = 22,500 บาท
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การสร้างฝาย - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
กัน้ น้ําการปลูกต้นไม้ การบริจาคสิ่งของแก่ 100 บาท x 150 คน x 1 มื้อ = 15,000 บาท
ผู้ด้อยโอกาสการบูรณาปฏิสังขรณ์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ศาสนาสถาน
35 บาท x 150 คน x 2 มื้อ = 10,500 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือน ก.ค-ก.ย. 2561 - ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 7,400 บาท

X

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

ตัวชีว้ ัด
1. บุคลากรมีความรู้ด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
2. จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการตามแผน
ร้อยละ 80
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและร่วมเป็น
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มารับบริการ
เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบตั ิงานของโรงพยาบาลฯ
เพิม่ มากขึน้
3. บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ
4. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นเห็นความสําคัญ
กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริต
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม
5. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นได้รับข้อมูลใน
การจัดทําแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

กิจกรรมย่อยที่ 3.3.6 : จัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 10 เนื่องในวัยเฉลิม
พระชนมพรรษา

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3.2
80,000 บาท (แปดหมืน่ บาทถ้วน)

ระยะเวลาดาเนินการ : เดือน เม.ย-มิ.ย. 2561 กิจกรรมที่ 3.3 ประกอบด้วย

24 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร "1 นวัตกรรม 5 ผลงานเป็นเลิศ "
ประจาปี 2561
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ : 5 การบริหารจัดการ ขัน้ ตอนการดําเนินโครงการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
1.บรรยาย
(มิติที่ 5 : ตามแผน HR Scorecard กรมการแพทย์) 2.ระดมสมอง/แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์
3.การนําเสนอผลการแบ่งกลุ่มฝึก
1. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมมีความคิด ภาคปฏิบตั ิ

กิจกรรมย่อยที่ 3.3.1 : ค่าวัสดุ = 8,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.2 : ค่าวัสดุ = 10,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.3 : ค่าวัสดุ = 10,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.4 : ค่าวัสดุ = 10,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.5 : ค่าวัสดุ = 100,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3.6 : ค่าวัสดุ = 1,000 บาท

X X
X
X
X
X X X
X

รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 3.3
148,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมืน่ แปดพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณโครงการทัง้ 3 กิจกรรม
308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)

งบดาเนินงาน
รายละเอียดงบประมาณ
- ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท x 40 คน x 1 มื้อ = 4,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 40 คน x 2 มื้อ = 2,800 บาท

12,000

นางสาวจิรนันท์ ไชยทาง

X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั
สร้างสรรค์ และเกิดทักษะการนําความคิดสร้างสรรค์
ไปดําเนินการให้เป็นรูปธรรม (Driving Innovation)
2. เพือ่ สนับสนุนให้มีการทดลองแนวคิดใหม่ๆ
และบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จากการใช้
วิธกี ารใหม่
3. เพือ่ ให้เกิดความท้าทายความคิดใหม่ๆ
และแสวงหาทางเลือกที่แตกต่าง
4. เพือ่ ส่งเสริมค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข
ในด้านการเร่งสร้างสิ่งใหม่ (Originality)
และค่านิยมกรมการแพทย์ในด้าน
“การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Specialist)"
5. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
เปูาหมาย
บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จํานวน 40 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนสิงหาคม 2561
ตัวชีว้ ัด
มีนวัตกรรมระบบงานสนับสนุน จํานวน 5 เรื่อง
(1เรื่อง/1ฝุาย)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลและหน่วยงาน
บรรลุตามเปูาหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายสนับสนุนได้รับ
ความเชื่อถือจากผู้รับบริการทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
3. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายสนับสนุน
เป็นคนกล้าคิด กล้าทํา และกล้านําเสนอ

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 5,200 บาท

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

นวัตกรรมการทํางานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมุ่งสู่การเป็น
“องค์กรนวัตกรรม”

25 โครงการ พลังงาน พลังใจ ประจาปี 2561
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ : 5 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
(มิติที่ 5 : ตามแผน HR Scorecard กรมการแพทย์)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างความตระหนักรู้คุณค่า ให้กบั บุคลาก
รในโรงพยาบาลฯในการใช้น้ําและไฟฟูาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการใช้น้ํา ใช้ไฟฟูา
ในโรงพยาบาลฯ
เปูาหมาย
บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นจํานวน
150 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมกราคม 2561
ตัวชีว้ ัด
1. บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ร้อยละ 80
ร่วมกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟูา
2. ค่าน้ํา ค่าไฟฟูา ที่โรงพยาบาลฯ
ต้องจ่ายในแต่ละเดือนลดลง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

งบดาเนินงาน
ขัน้ ตอนการดําเนินโครงการ
1. คณะกรรมการพลังงานโรงพยาบาลฯ
เสนอแผนเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
2. แจ้งแผนเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561
ให้หน่วยงาน ในโรงพยาบาลฯ ทราบและ
ถือปฏิบตั ิ
3. หน่วยงานในโรงพยาบาลฯ ดําเนินการ
ตามมาตรการในการใช้น้ํา ใช้ไฟฟูาอย่าง
ประหยัด ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลการใช้น้ํา ใช้ไฟฟูา
ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.2 สํารวจ ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ชํารุด ในกรณีติดตั้งใหม่จะใช้
อุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดน้ํา
ประหยัดไฟฟูา
3.3 รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการประหยัด
น้ํา ไฟฟูา อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย
วิธกี ารต่างๆ เช่นติดสติ๊กเกอร์
ประชาสัมพันธ์ ติดสัญลักษณ์ คําขวัญ

รายละเอียดงบประมาณ
- ไม่ใช้งบประมาณ

-

X

นายอนุชา สิงห์ยะบุศย์

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั
1. บุคลากรในโรงพยาบาลฯ ตระหนักรู้คุณค่าถึง
ความสําคัญของการ ใช้น้ํา ใช้ไฟฟูาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ค่าใช้จา่ ยในการใช้น้ํา ใช้ไฟฟูาลดลง
ความสําคัญของการ ใช้น้ํา ใช้ไฟฟูาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

จัดบอร์ดนิทรรศการ หรือให้ความรู้
3.4 จัดอบรมเรื่องการประหยัดน้ําให้แก่
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ เช่น แม่บา้ น
คนขับรถยนต์ เป็นต้น
3.5 จดบันทึกผลการตรวจวัดน้ํา ค่าไฟฟูา
และค่าใช้จา่ ยเป็นประจําทุกเดือน พร้อม
เผยแพร่ให้บคุ ลากรในองค์กรทราบ เช่น
การติดปูายประกาศผลการใช้น้ํา ใช้ฟาู
ประจําเดือนหรือผ่านทางเว็บบอร์ด
กลุ่มไลน์ ร.พ. เป็นต้น
3.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลปริมาณการใช้น้ํา
ใช้ไฟฟูา เฉลี่ยรายคนต่อเดือน/ต่อปี
เปรียบเทียบก่อนและหลังโครงการ
3.7 จัดทํารายงานสรุปผลการลดการใช้น้ํา
ใช้ไฟฟูา พร้อมข้อเสนอแนะสําหรับปีต่อไป

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประจาปี 2561

งบดาเนินงาน

200,000

นางสาวจิรนันท์ ไชยทาง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ : 5 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
(มิติที่ 1 : ตามแผน HR Scorecard กรมการแพทย์)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บคุ ลากร
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
และเสริมสร้างแรงจูงใจ ความมั่นใจในการทํางาน
ให้แก่บคุ ลากร
3. เพือ่ สนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับมีทักษะการ
ปฏิบตั ิ งานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

ขัน้ ตอนหลัก
1. ขออนุมัติโครงการ
2. กําหนดหลักสูตร
3. ประสานวิทยากรและผู้เข้าอบรม
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. สรุปและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ
1. หลักสูตร : ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวติ
และการเจ็บปุวยของคนไข้
(MM Conference)
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย
600 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง x 2 รุน่ = 3,600 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร

พญ.ภัทรกันย์ มาลัยกนก

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นจํานวน
150 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม 2560-เดือนกรกฎาคม 2561
150 คน
ตัวชีว้ ัด
1. ร้อยละการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กาํ หนด
(ร้อยละ 80)
2. สรุปการถอดบทเรียนทุกหลักสูตร
3. ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรผ่านตามระดับที่
คาดหวังร้อยละ 100

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

5,000 x 2 ครั้ง = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 20 คน x 1 มื้อ x 2 รุ่น = 1,400 บาท
15,000 บาท (หนึ่งหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
2. หลักสูตร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจยั
(Journal Club)
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย
600 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง x 2 รุน่ = 3,600 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร
5,000 x 2 ครั้ง = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 20 คน x 1 มื้อ x 2 รุ่น = 1,400 บาท
15,000 บาท (หนึ่งหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)

นพ. จักรพันธ์ สืบพันธ์โพธิ์

3. หลักสูตร : ควบคุมและปูองกัน
การติดเชื้อ
1. ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท x 40 คน x 2 รุ่น = 8,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น = 5,600 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(ภาครัฐ)
600 บาท x 6 ซม. x 2 รุ่น = 7,200 บาท
20,800 บาท (สองหมืน่ แปดร้อยบาทถ้วน)

นางเนาวรัตน์ เกษมพร

4. หลักสูตร : การประยุกต์ใช้กระบวน
การพยาบาลในผู้ปวุ ยยาเสพติด
1. ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท x 27 คน x รุ่นที่ 1 = 2,700 บาท

นายอิทธิศักดิ์ พลงาม

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

100 บาท x 28 คน x รุ่นที่ 2 = 2,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 27 คน x 2 มื้อ x รุ่นที่ 1 = 1,890 บาท
35 บาท x 28 คน x 2 มื้อ x รุ่นที่ 2 = 1,960 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(ภาครัฐ)
600 บาท x 6 ซม. x 2 รุ่น = 7,200 บาท
16,550 บาท (หนึ่งหมืน่ หกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

5. หลักสูตร:พัฒนาโปรแกรมผู้ติดยาเสพติด
ที่มีปญ
ั หาเฉพาะโรค เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
1. ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท x 40 คน x 2 รุ่น = 8,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น = 5,600 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย(ภาครัฐ)
600 บาท x 6 ซม. x 2 รุ่น = 7,200 บาท
20,800 บาท (สองหมืน่ แปดร้อยบาทถ้วน)
6. หลักสูตร : อบรมเจ้าหน้าที่ในการดูแล
ผู้ปวุ ยในภาวะฉุกเฉิน
1. ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท x 40 คน x 2 รุ่น = 8,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น =5,600 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย
600 บาท x 6 ซม. x 4 คน x 2 รุ่น = 28,800 บาท
242,400 บาท (สองหมืน่ แปดร้อยบาทถ้วน)
7. หลักสูตร : การถ่ายทอดวัฒนธรรรม

นางเนาวรัตน์ เกษมพร

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ
องค์กร (MOPH-DMS)
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมและสรุปความรู้
ความเข้าใจ (Successor Team)
พร้อมปฏิบตั ิตนเป็นบุคคลต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 สื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจแก่บคุ ลากร
กิจกรรมที่ 3 กระตุ้นให้เกิดการขับ
เคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 4 สร้างมาตรฐานทาง
วัฒนธรรมองค์กร

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

27 โครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ : SMART Hospital ขัน้ ตอนดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
1. เพือ่ รองรับการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ัล
หลักสูตร "โรงพยาบาลอัจฉริยะ : SMART
2. เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผู้ปวุ ยและ
Hospital"
ผู้รับบริการให้รวดเร็ว และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 1. วิเคราะห์องค์กรเพือ่ เตรียมความพร้อม
3. เพือ่ พัฒนาศักยภาพองค์กรสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
สู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ
(Center Of Excellence : COE) ด้านยาเสพติด
2. ประสานวิทยากร
4. เพือ่ ลดต้นทุนและสร้างความโปร่งใสในการ
3. ออกแบบหลักสูตร
ปฏิบตั ิงานทุกระบบ
4. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
4. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เปูาหมาย
บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นทุกระดับ
จํานวน 150 คน
ตัวชีว้ ัด
1. เกิดนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการแก่ผู้ปวุ ยและ
ผู้รับบริการอย่างน้อย ๒ ช่องทาง
2. ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากรมากกว่า
ร้อยละ ๘๐
3. ระยะเวลาการรอคอยลดลงทุกจุดบริการ

รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณดาเนินการ
1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)
600 บาท X 1 คน X 9 ชม. X 2 รุ่น =10,800 บาท
2. ค่าวิทยากรแบ่งกลุ่มปฏิบตั ิ (ภาครัฐ)
600 บาท X 2 คน X 6 ชม. X 2 รุ่น =14,400 บาท
3. เดินทางวิทยากร
5,000 บาท x 2 คน x 2 รุ่น = 20,000 บาท
4. ค่าอาหารผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,000,000
น.ส.จันทร์ทรา ปักกะทานัง

X
X
X
X

800 บาท X 75 คน X2 วัน X 2 รุ่น = 240,000 บาท

5. ค่าอาหารผู้เข้าอบรมไม่ครบมื้อ

X

600 บาท X 75 คน X 1 วัน X 2 รุ่น = 90,000 บาท

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 บาท X 75 คน X 6 มื้อ X 2 รุ่น = 45,000 บาท
7. ค่าเช่าที่พกั สําหรับผู้เข้าอบรม
900 บาท X 75 คน X 3 วัน X 2 รุ่น = 405,000 บาท

8. ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมน้ํามันฯ
3,300 บาท X 6 คัน X 3 วัน X 2 รุ่น 118,800 บาท

9. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 2,000 บาท
รวม = 946,000 บาท (เก้าแสนสี่หมืน่ หกพันบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบงานและ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
1. วิเคราะห์แนวคิดต่อเนื่องจากการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการในระยะที่ 1
2. ดําเนินการพัฒนาระบบงาน หรือพัฒนา
แอพพลิเคชั่น
กิจกรรมที่ 3 การทดลองใช้ระบบงานและ
แอพพลิเคชั่น
- ทดลองใช้ระบบงานและแอพพลิเคชั่น
ตามกลุ่มเปูาหมายที่กาํ หนด

1. ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบตั ิ (เอกชน)
1,200 บาท X 1 คน X 6 ชม. X 2 รุ่น =14,400 บาท

2. ค่าวัสดุอปุ กรณ์ = 39,600 บาท
รวม = 54,000 บาท (ห้าหมืน่ สี่พันบาทถ้วน)

- ไม่ใช้งบประมาณ

X

-

X X X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 การประเมินระบบงานและ
แอพพลิเคชั่น
- ประเมินระบบงานหรือแอพพลืเคชั่น
หลังทดลองใช้ 3 เดือน
ส่งรายชื่อขออนุมัติเข้าอบรม
6.ดําเนินโครงการ
7.สรุปและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ
- ไม่ใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
X

X
X X

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณกิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการบาบัดรักษายาและสารเสพติด (งบถ่ายทอด)
1 โครงการติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดการ ขัน้ ตอนดําเนินงาน
ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)
บาบัดรักษาผู้ตดิ ยาและสารเสพติดด้วยรูปแบบการปรั1.ขออนุ
บ มัติโครงการ
600 บาท x ๖ ชั่วโมง x 1 คน
ความคิดและพฤติกรรม
ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบตั ิ (ภาครัฐ)
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
600 บาท x 18 ชั่วโมง x 5 กลุ่ม x 1 คน
3.ดําเนินการจัดอบรม
1. เพือ่ ติดตามผลลัพธ์ของการนําการบําบัดแบบปรับ 4.สรุปผลการอบรม
ค่าเดินทางวิทยากร
ปฏิบตั ิงานความคิดและพฤติกรรม (CBT)
2 คน x เฉลี่ยไป-กลับ 5,000 บาท
ไปใช้ในการของเครือข่ายผู้เข้ารับการอบรม
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
2. เพือ่ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
50 คน x 450 บาท x 4 วัน
การทําการบําบัดแบบ CBT ระหว่างเครือข่ายผู้เข้า
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รับการอบรม
50 คน x 50 บาท x 4 วัน x 2 มื้อ
3. เพือ่ สนับสนุนให้เครือข่ายผู้เข้าอบรมเกิดการนํา
ค่าที่พกั ผู้เข้าร่วมอบรม
การบําบัดแบบ CBT ไปใช้ในหน่วย และเพือ่ เพิม่
44 คน x 700 บาท x 3 คืน
ประสิทธิภาพด้านการบําบัดรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค่าวัสดุอปุ กรณ์สํานักงาน
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง
1. มีเครือข่ายผู้เข้าอบรมนําการบําบัดแบบปรับ
4 วัน x 2,300 บาท x 1 คัน
ความคิดและพฤติกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 30
ค่ากระเป๋าเอกสาร
2. เครือข่ายผู้เข้าอบรม CBT ได้ส่งผลงานวิชาการด้าน
45 คน x 200 บาท
การบําบัดแบบการปรับความคิดและพฤติกรรมในรูปแบบ
ค่าจ้างเหมาหนังสือประกอบการประชุม
โปสเตอร์หรือการนําเสนอด้วยวาจาอย่างน้อย 2 เรื่อง
50 คน x 150 บาท
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เครือข่ายได้รับองค์ความรู้ด้านการบําบัดรักษาผู้
ติดยาและสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
2. เครือข่ายสามารถนําการบําบัดแบบการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมไปใช้ในการปฏิบตั ิงานเพือ่
แก้ไขปัญหาผู้ติดยาและสารเสพติดของตนเองได้
อย่างแพร่หลายกลุ่มเปูาหมาย
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 7, 9, 10 รวม 13 จังหวัด ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลชุมชน

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
300,000

X X X X X X

ผู้รับผิดชอบ
นางศศิธร พรหมดีสาร

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ ในการบําบัด
เพือ่ ปรับเปลี่ยนการรู้คิดและพฤติกรรมผู้ติดยา
และสารเสพติด (CBT) หรือ หลักสูตร
โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ ในการบําบัด
เพือ่ ปรับเปลี่ยนการรู้คิดและพฤติกรรมผู้ติดยา
และสารเสพติด (Advance CBT)
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ ในการบาบัด
เพื่อปรับเปลี่ยนการรู้คิดและพฤติกรรมผู้ตดิ ยา
และสารเสพติด (Advance CBT)
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ให้บคุ ลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้าน
การบําบัดรักษาให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
เปูาหมาย
บุคลากรผู้ให้การบําบัดผู้ปวุ ยยาเสพติด ที่เคย
ผ่านการอบรมหลักสูตร การบําบัดผู้ปวุ ยยาและสาร
เสพติดด้วยการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมขัน้
พืน้ ฐาน จํานวน 50 คน
ตัวชีว้ ัดโครงการ
1. ร้อยละของคลินิกยาที่มีพยาบาลที่สามารถ
ให้การบําบัดด้วย CBT ตาม Service Plan
ยาเสพติด เพิม่ ร้อยละ 10

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ
3.ดําเนินการจัดอบรม
4.สรุปผลการอบรม

ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)
600 บาท x 3 ชั่วโมง x 1 คน
ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบตั ิ (ภาครัฐ)
600 บาท x 21 ชั่วโมง x 5 กลุ่ม x 1 คน
ค่าเดินทางวิทยากร
2 คน x เฉลี่ยไป-กลับ 5,000 บาท
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
50 คน x 450 บาท x 4 วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คน x 50 บาท x 4 วัน x 2 มื้อ
ค่าที่พกั ผู้เข้าร่วมอบรม
45 คน x 700 บาท x 3 คืน
ค่าวัสดุอปุ กรณ์สํานักงาน
ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง
4 วัน x 2,300 บาท x 1 คัน
ค่ากระเป๋าเอกสาร
50 คน x 150 บาท

300,000

X X X X X X X X

นางสาวสุพรรษา พูลพิพฒ
ั น์

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

3 พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
1. การบรรยาย
รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดในเขตบริการสุขภาพ 2. การอภิปราย
3. การสัมมนา
วัตถุประสงค์
4. การฝึกปฏิบตั ิตามสถานการณ์จริง
1. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามารถ
ในสถานพยาบาล ชุมชน โรงเรียน
ในการปฏิบตั ิการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
5. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. อธิบายระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
6. การจัดทํารายงาน
3.อธิบายสาเหตุ อาการ อาการแสดง ผลกระทบ
7. การจัดทําและนําเสนอกรณีศึกษา
การวินิจฉัยและการบําบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้

4. ประเมินภาวะสุขภาพ( แบบองค์รวม)
5. วินิจฉัยปัญหาและวางแผนการพยาบาลในกลุ่ม
เสี่ยงกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดและครอบครัว
6. วิเคราะห์รูปแบบการบําบัดทางการพยาบาล
ผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดได้
7. ให้คําปรึกษา การบําบัดรักษาและฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดได้
8.ปฏิบตั ิการพยาบาลเฉพาะทางผู้เสพและผู้ติด
สารเสพติดในครอบครัวและในชุมชนได้
9. ประเมินและคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์
มาใช้ในการปฏิบตั ิการพยาบาลได้
เปูาหมาย
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๓๐ คน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ พ.ย. 2560 – ก.ค. 2561
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค.2561

รายละเอียดงบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการ
ดําเนินงานระยะเวลา 1วัน จํานวน 4 ครั้ง
1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
( 120 บาท x 17 คน x4 วัน)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( 35 บาท x 2มื้อ x 17คน x 4 วัน)
3. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
( 4 คน x 600 บาท x 4 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2
ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ วันเปิดการอบรม
(50 คนx 120 บาทx 1วัน)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50 คน x 35บาท x2 มื้อx 1วัน)
3. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ วันปิดการอบรม
(50 คน x 350 บาท x 1 วัน)
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50 คน x 50บาท x 2 มื้อ x 1วัน)
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในวันสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
(40 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2วัน)
6. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
(40 คน x 350 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน)
7. ค่ากระเป๋าใส่เอกสารสําหรับ
ผู้เข้าฝึกอบรม
(100 บาท x 30 คน)
8. ค่าถ่ายเอกสาร 150 บาท x 30 ชุด
9. จัดทํารูปเล่มคู่มือการฝึกอบรม

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
460,000
x x x x
นางนฤมล อารยะพิพฒ
ั น์
นางเนาวรัตน์ เกษมพร

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั
ตัวชีว้ ัด
1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อการอบรม เปูาหมาย ร้อยละ 75
2. ร้อยละของคะแนนความรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เปูาหมาย ร้อยละ 80

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ
( 280 บาท x 30 เล่ม)
10. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางสําหรับ
วิทยากร ,ประธานและแขกผู้มีเกียรติ
- เดินทางโดยเครื่องบิน
(2 คน x 5,040 บาท)
- เดินทางโดยรถรับจ้าง
(4 คน x 13 วัน x 600 บาท
11. ค่าที่พกั โรงแรมเอกชน
800 บาท x 4 คน x 2 คืน
12. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
(35 คน x 120 บาท x 1 วัน)
13. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน x 35บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
14. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
การใช้สารสนเทศทางสุขภาพ
(35 คน x 120 บาท x 1 วัน)
15. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(35 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)
16. ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้
( 3 คัน x 3,000 บาท x 3 วัน)
17. ค่าสมนาคุณสถานที่ในการศึกษาดูงาน
และสถานที่ฝึกปฏิบตั ิ
(4 แห่ง x 1,550 บาท)
- ค่าที่พกั 20 ห้อง x 600 บาท
18. ค่าสมนาคุณวิทยากร ในรายวิชา
18.1 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งกลุ่ม (ภาครัฐ)
( 600 บาท x 3 คน x 4 ชม
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ
(600 บาท x 1 คน x 2 ชม
18.2 อบรมการใช้สารสนเทศทางสุขภาพ
ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)
( 600 บาท x 7 ชม x 1 คน
18.3 รายวิชาระบบสุขภาพและ
ระบบบริการในการปูองกัน
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย(ภาครัฐ)
(30 ชม x 600 บาท)
18.4 รายวิชาประเมินภาวะสุขภาพ
ผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด
- ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย(ภาครัฐ)
(22.5 ชม x 600 บาท)
- ค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบตั ิ(ภาครัฐ)
(15 ชม x 300 บาท x 3 กลุ่ม
18.5 รายวิชาบําบัดทางการพยาบาล
ผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย(ภาครัฐ)
(45 ชม x 600 บาท
18.6 รายวิชาการพยาบาลผู้เสพ
และผู้ติดสารเสพติด
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย(ภาครัฐ)
(45 ชม x 600 บาท)
18.7 รายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาล
ในผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด
- ค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งกลุ่ม (ภาครัฐ)
(26 วัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม
18.8 รายวิชาฝึกปฏิบตั ิการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งกลุ่ม (ภาครัฐ)

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

(15 วัน x 600 บาท x 3 กลุ่ม)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันศึกษาดูงาน
(40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน)
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
ในวันศึกษาดูงาน
(40 คน x 120 บาท x 2 วัน)
18.9 รายวิชาสัมมนาการพยาบาล
ผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย(ภาครัฐ)
(15 ชม x 600 บาท)
- ค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งกลุ่ม
(30 ชมx 300 บาท x 3 กลุ่ม)
18.10 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดการความรู้สู่การปฏิบตั ิ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งกลุ่ม
(300 บาท x 3 คน x 6 ชม x 2 วัน)

4 โครงการเวชศาสตร์ยาเสพติดสาหรับแพทย์
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพือ่ ให้แพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง
การบําบัดรักษาฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
2. สามารถนํารูปแบบการบําบัดและดูแลผู้ปวุ ยยา
เสพการบําบัดรักษาฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายผู้บาํ บัดในโรงพยาบาลชุมชน
ในการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปวุ ยยาเสพติด
เปูาหมาย
แพทย์ที่ดูแลผู้ปวุ ยยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ
3.ดําเนินการจัดอบรม
4.สรุปผลการอบรม

รายลเอียดงบประมาณ
1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)
(600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 คน)
2. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (เอกชน)
(1,200 บาท x 3 ชั่วโมง x 1 คน)
3. ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบตั ิงาน (ภาครัฐ)
(600 บาท x 9 ชั่วโมง x 3 คน)
4. ค่าเดินทางวิทยากร
(เฉลี่ยไป-กลับ คนละ 5,000 บาท x 2 คน)
5. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
(40 คน x 450 บาท x 3 วัน)

200,000

X X X X X X

นายชาญชัย ธงพานิช

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ - จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรมตรงตามเปูาหมาย
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ - ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรมที่มีความรู้เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
กําหนดค่าใช้จา่ ย - ค่าใช้จา่ ยไม่เกินงบประมาณที่
กําหนด

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง
การบําบัดรักษาฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เบือ้ งต้น
2. สามารถนํารูปแบบการบําบัดและดูแลผู้ปวุ ยยาเสพ
ติดเบือ้ งต้น ไปใช้ในคลินิกยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายผู้บาํ บัดในโรงพยาบาลชุมชน ใน
การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปวุ ยยาเสพติด
เปูาหมาย
พยาบาลที่ดูแลผู้ปวุ ยยาเสพติดในโรงพยาบาล
ชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 7 , 9 , 10 และ
คณะทํางาน 55 ท่าน

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(40 คน x 50 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ)
7. ค่าที่พกั ผู้เข้าร่วมอบรม
(36 คน x 750 บาท x 3 คืน)
8. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
(40 คน x 50 บาท)
9. ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง
(3 วัน x 2,300 บาท)
10. ค่ากระเป๋าเอกสาร
(40 คน x 150 บาท)

และคณะทํางานจํานวน 40 ท่าน

5 โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติด
สาหรับพยาบาล

รายละเอียดงบประมาณ

1.ขออนุมัติโครงการ
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ
3.ดําเนินการจัดอบรม
4.สรุปผลการอบรม

รายละเอียดงบประมาณ
ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)
600 บาท x 24 ชั่วโมง x 1 คน
ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบตั ิงาน (ภาครัฐ)
600บาท x 6 ชั่วโมง x 5 กลุ่ม x 1คน
ค่าอาหารไม่ครบมื้อ
55 คน x 450 บาท x 5 วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
55 คน x 50 บาท x 5 วัน x 2 มื้อ
ค่าที่พกั ผู้เข้าร่วมอบรม
50 คน x 700 บาท x 4 คืน
ค่ากระเป๋าเอกสาร
55 คน x 150 บาท
ค่าวัสดุอปุ กรณ์สํานักงาน
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
55 คน x 200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง

360,000

X X X X X X

นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

ตัวชีว้ ัดโครงการ
ร้อยละของคลินิกยาเสพติดในเขตบริการสุขภาพที่ 7
9 , 10 มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมตาม Service
Plan เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 วัน x 2,300 บาท

6 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
-ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
ผู้ปวุ ยยาและสารเสพติด ณ หน่วยงาน Lido
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน Lido
Treatment and Rehabilitation Centre
Treatment and Rehabilitation Centre
of NNB ประเทศอินโดนีเซีย ประจาปี 2561
of NNB ประเทศอินโดนีเซีย
วัตถุประสงค์
-ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือก

รายละเอียดงบประมาณ
180,000 X X X
- ค่าเบีย้ เลี้ยงหมาจ่าย 15,000 บาท x 3 เดือน x 2 คน
X X
- ค่าเช่าที่พกั แบบเหมาจ่าย 15,000 บาท x 3 เดือน
x 1 ห้อง
- ค่าตั๋วเครื่องบิน 18,000 บาท x 2 คน
X X
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถความรู้และทักษะ บุคลากรที่มีคุณสมบัติในการไปแลกเปลี่ยนฯ - ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000 บาท x 2 คน
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบําบัดรักษาและฟืน้ ฟู -ส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยนฯระหว่างกุมภาพันธ์ - ค่าของที่ระลึก
X X X
สมรรถภาพผู้ปุวยยาและสารเสพติดในพืน้ ที่ได้มาตรฐาน ถึงเมษายน 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
บริการทางการแพทย์
-รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสรุปทุก 15 วัน
จากบุคลากรที่ไปแลกเปลี่ยน
-สรุปโครงการและส่งหลักฐานเบิกจ่ายโครงการ
กลุ่มเปูาหมาย
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการบําบัดรักษาและฟืน้ ฟู -สรุปเนื้อหาจากการไปแลกเปลี่ยน

สมรรถภาพผู้ปวุ ยยาและสารเสพติดของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น จํานวน 2 คน
ตัวชีว้ ัด
-บุคลากรสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ปุวยของหน่วยงาน
-บุคลากรสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์
ใช้ในการดูแลผู้ปุวยยาและสารเสพติดและถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
เขต 7,9 และ 10
ทางวิชาการในระดับอาเซียนต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.กัณณิกา สิทธิพงษ์

X X X
X X
X X

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ /เปูาหมาย/ตัวชี้วดั

ขัน้ ตอนดําเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ

7 การสัมมนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบาบัด
รักษายาเสพติดทีเ่ ป็นมาตรฐานระดับโลกในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์
-ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดําเนินโครงการรายละเอียดงบประมาณ
-เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน -ติดต่อปรานงานกับสถาบันสุขภาพอาเซียน

- ค่าอาหารครบทุกมื้อ (สถานที่เอกชน) 1,000 บาท

งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

971,000

น.ส.กัณณิกา สิทธิพงษ์
X X
X

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับรูปแบบ ม.มหิดล เพือ่ เป็น Collaborative partnershipx 50 คน x 5 วัน
การบําบัดรักษายาเสพติดที่เป็นมาตรฐานระดับโลกปัจจุบัน -ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดําเนินโครงการ- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สถานที่เอกชน)

X X

-เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงวิชาชีพด้านการบําบัดรัก-ติษาดต่อปรานงานกับสถาบันสุขภาพอาเซียน 50 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 5 วัน
ยาเสพติดระหว่างหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศม.มหิดล เพือ่ เป็น Collaborative partnership - ค่าวิทยากรบรรยาย 26 ชั่วโมง x 1,600 บาท
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้านการ
- ค่าวิทยากรอภิปราย 1,600 บาท x 4 คน
กลุ่มเปูาหมาย
ปูองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา
x 4 ครั้ง
บุคลากรจากสถาบันธัญญารักษ์ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียนเพือ่ เชิญ
- ค่าใช้จา่ ยในพิธเี ปิด
ส่วนภูมิภาค หน่วยงานด้านการบําบัดรักษายาเสพติดภาคเอกชน
บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
- ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ
อาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย และตัวแทนประเทศจากหน่ว-ติยดต่อปรานงานกับสถาบันสุขภาพอาเซียน 2,250 บาท x 5 วัน x 10 คัน
งานด้านการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศอาเซียน ม.มหิดล เพือ่ เป็น Collaborative partnership - ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (วิทยากร)
รวม 50 คน
ตัวชีว้ ัด
-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเพิม่ พูนศักยภาพในด้าน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบําบัดรักษายา
เสพติดที่เป็นมาตรฐานระดับโลกในปัจจุบันมากขึ้น
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิง
วิชาชีพด้านการบําบัดรักษายาเสพติดในระดับภูมิภาคฯ
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
การบําบัดรักษายาเสพติดระหว่างหน่วยงานในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

-ติดต่อประสานงานกับ UNODC ปรเทศ

18,000 บาท x 10 คน

ไทย ศูนย์วชิ าการสารเสพติดภาคเหนือ

- ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (วิทยากร)

Colombo plan และ WHOs ซิดนีย์ เพือ่
เรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
-ประชุมคณะทํางาน (ตัวแทนจากสบยช.
และรพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาค) เพือ่ เตรียมงาน
และมอบหมายภาระงานแก่ผู้รับผิดชอบ
-ดําเนินโครงการสัมมนา 5 วัน ณ โรงแรม
ในกรุงเทพมหานคร
-สรุปผลและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายโครง
การ/ สรุปเนื้อหาและรายงานผลโครงการ

4,200 บาท x 10 คน
- ค่ารถรับจ้าง 50 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว
- ค่าเช่าที่พักวิทยากร 10 ห้อง x 5 คืน x 1,800 บาท
- ค่าเช่าที่พักผู้เข้าอบรม 20 ห้อง x 5 คืน x 1,800 บาท
- ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด 50 คน x 70 บาท

ผู้รับผิดชอบ

X X
X X
X
X

X
X

