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แรงงาน กนภ. งบเขต จังหวัด อปท. อ่ืน ๆ รวม รหัส

ล าดับ แผนงาน/โครงการ สป. สปสช. ต่างด้าว ส่วนกลาง บูรณาการ  ทัง้สิ้น งบประมาณ
1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    99                  

แผนยุทธศาสตร์
1 การสนับสนุนการบริหารจดัการ 54,826,690.00        20,632,720.76        45,569,781.06        121,029,191.82      10826-199-01-01-001

2 การพัฒนาบุคลากร 52,000.00             565,450.00            617,450.00            10826-199-10-01-002

4 การพัฒนาคุณภาพชีวติทุกกลุ่มวยั 31,170.00             31,170.00             10826-199-07-01-004

6 การพัฒนาระบบริการโรคเร้ือรัง 1,200.00               1,200.00               10826-199-12-01-006

8 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 379,324.00            379,324.00             10826-199-06-01-008

9 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวกิฤติฉุกเฉิน 34,300.00             34,300.00             10826-199-06-01-009

10 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 186,200.00            186,200.00             10826-199-02-01-010

12 การบริการรักษาพยาบาล 15,977,113.52        15,977,113.52         10826-299-06-01-012

15 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 46,475.00             46,475.00             10826-199-11-01-015

21 ระบบบริการสนับสนุนสุขภาพ 500,300.00            500,300.00            10826-199-01-01-021

รวมแผนยุทธศาสตร์ 54,826,690.00        20,685,920.76        -                      -                      -                      -                      -                      63,290,113.58        138,802,724.34      

แผนปกติ
3 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานระดับ 

คปสอ.บ่อทอง

18,200.00             18,200.00              10826-199-02-01-003

5 การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 35,500.00             35,500.00              10826-199-03-01-005

7 การควบคุม ก ากับ และประเมินผล 30,930.00             30,930.00              10826-199-02-01-007

11 การบริหารยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,802,272.72        18,802,272.72        10826-199-04-01-011

13 การบริการทันตกรรม 593,500.00            593,500.00            10826-199-08-01-013

14 การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 229,075.00            229,075.00             10826-101-12-01-014

16 กองทุนต าบล 86,265.00             86,265.00             10826-107-07-01-016

17 การส่งเสริมป้องกันโรคในแรงงานต่างด้าว 37,200.00             37,200.00             10826-103-03-01-017

18 การบริการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว 2,812,720.00         2,812,720.00          10826-103-03-05-018

19 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง

13,770.00             13,770.00             10826-199-07-01-019

20 การสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 23,550.00             23,550.00             10826-199-07-01-020

รวมแผนปกติ 229,075.00            -                      2,849,920.00         -                      -                      -                      86,265.00             19,517,722.72        22,682,982.72        

รวมแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปกติ 55,055,765.00      20,685,920.76      2,849,920.00        -                     -                     -                     86,265.00            82,807,836.30      161,485,707.06     

                                        สรปุหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการปี 2564 หน่วยงาน โรงพยาบาลบ่อทอง                             



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4.บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบาล 4.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 4. การบริหารจัดการเพือ่สนบัสนนุระบบบริการสุขภาพทีม่ีประสิทธิภาพ
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 13.แผนงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี จังหวัดชลบรุี : 6.มี ระบบบริหารจัดการทีท่นัสมัย เอื้อต่อการสนบัสนนุระบบ บริการสุขภาพ

และมี ธรรมาภบิาล 
6.กลยทุธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : กลยทุธที ่9 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศและการ บริหารจัดการการเงินการคลัง ด้านสุขภาพ

ประเดน็ยทุธศาสตร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : กลยทุธ์ที ่4.องค์กรสมรรถนะสูง(Organization Effective Management)  4.3 ระบบบริหารการเงินการคลัง ล าดบัทีแ่ผนงาน 1
เปา้ประสงค์ร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : ใหส้ถานการณ์การเงินอยูใ่นเกณฑ์ปกติ รหัสงบประมาณ 10826-199-01-01-001
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยทุธศาสตร์        (    ) ปกติ งบประมาณรวม บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 บริหารงบประมาณด้านบุคลากร ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. 64,895,986.90      5,407,998.91    5,407,998.91  5,407,998.91    5,407,998.91    5,407,998.91    5,407,998.91    5,407,998.91  5,407,998.91  5,407,998.91    5,407,998.91    5,407,998.91      5,407,998.91      บริหาร

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.จัดเตรียมงบประมาณด้าน 1.เพือ่สนับสนุนการบริการ หน่วยบริการมี

บุคลากรส าหรับสนับสนุน สู่มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถานะการเงิน

การบริหารจัดการการบริการ การคลังอยู่ใน

ระดับปกติ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสงบประมาณ(เดมิ) 10826-99-0-2-1-0001
121,029,191.82

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 40.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

กิจกรรมที่ 1 1.จัดเตรียมงบประมาณด้านบุคลากรส าหรบัสนับสนุนการบริหารจัดการการบรกิาร
ค่าใช้จ่าย
1.รายจ่ายด้านบุคลากร
-เงินเดือน ข้าราชการ เป็นเงิน  37,037,460 บาท
-เงินเดือน ลูกจ้างประจ า เป็นเงิน  2,971,730 บาท
-เงินเดือน พนักงานราชการ เป็นเงิน  834,600 บาท
-เงินประจ าต าแหน่ง (ข้าราชการ) เป็นเงิน  1,654,800 บาท
-ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นเงิน  160,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน  210,000 บาท
-ค่าชันสูตรพลิกศพ เป็นเงิน  50,000 บาท
-ค่าจ้างชั่วคราว พกส. เป็นเงิน  8,004,900 บาท
-ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว เป็นเงิน  979,800 บาท

2.ค่าตอบแทน
-ฉ.11 เป็นเงิน  7,281,800 บาท
-พตส.

-เงินในงบประมาณ เป็นเงิน  1,772,000 บาท
-เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน  720,000 บาท

-ไม่ท าเวชปฏิบัติ เป็นเงิน  840,000 บาท
-OT Backoffice เป็นเงิน  85,920 บาท

3.ค่าใช้สอย
-เงินสมทบ ปกส. ส่วนของนายจ้าง

-เงินในงบประมาณ เป็นเงิน  27,000 บาท
-เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน  440,304 บาท

-เงินสมทบ กองทุนทดแทน
-เงินในงบประมาณ เป็นเงิน  1,608 บาท
-เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน  22,608 บาท

-เงินสมทบ กบข. เป็นเงิน  1,722,066 บาท
-เงินสมทบ กสจ. เป็นเงิน  79,390.9 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

2 สนับสนุนทรัพยากร ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. 56,133,204.92      3,551,431.00    1,299,031.00  10,403,333.46  1,744,571.23    4,790,954.93    5,380,702.90    4,244,231.00  3,039,531.00  4,289,543.60    2,079,031.00    1,699,031.00      13,611,812.81    บริหาร

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

1.เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน 1.เพือ่ให้หน่วยงานมีการ  -หน่วยบริการ 

ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้างได้ทันเวลา ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จ านวน 1 แห่ง

ได้อยา่งถกูต้อง ร้อยละของการ

จัดซ้ือจัดจ้างได้

ทันเวลา

(ร้อยละ100)

กิจกรรมท่ี 1 เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้านการจดัซ้ือ-จดัจ้างได้ทนัเวลา
ค่าใช้จ่าย
-ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก) เป็นเงิน  1,000,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน  100,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน  520,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ เป็นเงิน  90,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน  10,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน  540,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน  50,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นเงิน  391,600 บาท
-ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาส่วนหย่อม เป็นเงิน  122,760 บาท
-ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ เป็นเงิน  509,400 บาท
-ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครือ่งปรบัอากาศ เป็นเงิน  465,800 บาท
-ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด เป็นเงิน  1,512,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เป็นเงิน  462,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย เป็นเงิน  415,800 บาท
-ค่าจ้างเหมาซักรีด เป็นเงิน  216,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ -
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น(สนับสนุน) เป็นเงิน  3,024,365 บาท
-ค่าจ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการ (Lab) เป็นเงิน  3,648,000 บาท
-ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ (X-Ray) เป็นเงิน  498,000 บาท
-ค่าเบ้ียประกันภัย เป็นเงิน  100,000 บาท
-ค่าใช้สอยอื่นๆ เป็นเงิน  5,580,540.23 บาท

2.ค่าวัสดุ
-วัสดุการแพทย์ เป็นเงิน  1,692,700 บาท
-วัสดุบริโภค เป็นเงิน  374,400 บาท
-วัสดุส านักงาน เป็นเงิน  997,394.7 บาท
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน  45,500 บาท
-วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน  1,867,561.06 บาท
-วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน  991,470 บาท
-วัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน  931,020 บาท
-วัสดุยานพาหนะ เป็นเงิน   9,600 บาท
-วัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน  165,198 บาท
-วัสดุไฟฟ้า เป็นเงิน 101,400 บาท
-วัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นเงิน  203,500 บาท

3.ค่าครุภัณฑ์
-ครุภัณฑ์การแพทย์

-เงินบ ารุง เป็นเงิน  311,000 บาท
-งบค่าเสื่อม เป็นเงิน  2,306,900 บาท
-งบ อบจ. เป็นเงิน  3,973,000 บาท

-ครุภัณฑ์ส านักงาน
-เงินบ ารุง เป็นเงิน  203,500 บาท
-งบค่าเสื่อม เป็นเงิน  347,000 บาท

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เงินบ ารุง เป็นเงิน  16,200 บาท
-งบค่าเสื่อม เป็นเงิน  210,500 บาท

-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน  110,000 บาท
-ครุภัณฑ์โฆษณา

-เงินบ ารุง เป็นเงิน  45,000 บาท
-งบค่าเสื่อม เป็นเงิน  67,800 บาท

-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เป็นเงิน  852,923.93 บาท
-ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ เป็นเงิน  413,700 บาท
-(เก้าอี้พักคอย)เงินบริจาค เป็นเงิน  100,000 บาท

4.สิ่งก่อสร้าง
-ปรับปรุงตึกหลังคลอด

-เงินบ ารุง เป็นเงิน  200,000 บาท
-งบ อบจ. เป็นเงิน  1,800,000 บาท

-ห้องพิเศษโควิด (ล้าน)
-เงินบ ารุง เป็นเงิน  12,100 บาท
-งบ อบจ. เป็นเงิน  1,000,000 บาท

-ห้องพิเศษโควิด (แสน)
-เงินบ ารุง เป็นเงิน  10,400 บาท
-งบ อบจ. เป็นเงิน  100,000 บาท

-ห้องพิเศษโควิด (หมื่น)
-เงินบ ารุง เป็นเงิน  12,400 บาท
-งบ อบจ. เป็นเงิน  50,000 บาท

-อาคารจ่ายกลาง เป็นเงิน  10,136,100 บาท
5.ค่าสาธารณูปโภค
-ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน  3,000,000 บาท
-ค่าน้ าประปา เป็นเงิน  850,000 บาท
-ค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน  38,400 บาท
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นเงิน  10,272 บาท
-ค่าไปรษณีย์และขนส่ง เป็นเงิน  20,000 บาท

6.รายจ่ายอื่น
-งบฉุกเฉิน เป็นเงิน  3,000,000 บาท
-ค่าส่งนักศึกษาพยาบาล เป็นเงิน  300,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4.บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบาล (Governance Excellence) 4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 4. การบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธภิาพ
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 11.แผนงานการพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 5.บคุลากรสาธารณสุข มีความสุขในการท างานมีความคงอยู่อย่างภาคภมูิใจ
3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 36.โครงการHappy MOPHกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข 6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 8.การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพและเปน็ต้นแบบด้านสุขภาพที่ดี
ประเดน็ยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : กลยุทธท์ี่ 4.องค์กรสมรรถนะสูง (Organization Effective)    4.1 สมรถนะเชิงวชิาชีพ    4.2 บรรยากาศองค์กรที่ดี ล าดบัทีแ่ผนงาน 2
เปา้ประสงค์รโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : 3.บคุลากรมีสมรรถนะเชิงวชิาชีพใหบ้ริการได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้ปว่ยปลอดภยั รหสังบประมาณ 10826-199-10-01-002
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยุทธศาสตร์        (    ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 ประชุม/ฝึกอบรม/สัมนาบุคลากร ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย.    507,000 72,545    72,545     72,545     72,545     72,545     87,055    87,055    87,055     87,055     87,055       HRD

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  (เงินบ ารุง)

1.ประชุม อบรม พัฒนาองค์ 1.เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ บุคลากรข้าราชการ

ความรู้ สมรรถนะทักษะ สอดคล้องกบั สมรรถนะ ทักษะ ของบุคลากร ลูกจ้างประจ า 

การพัฒนาองค์กร และนโยบาย 2.เพือ่พัฒนาศักยภาพการดูแล ลูกจ้าง พกส.และ

กระทรวงสาธารณสุข ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลูกจ้างชั่วคราว

3.เพือ่พัฒนาส่วนขาดของ รายเดือน 169 คน

บุคลากร

4.เพือ่ยกระดับการปฏิบัติงาน

2 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มิ.ย. 11,700     11,700    HRD

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  (เงินบ ารุง)

1.พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 1.เพือ่ชี้แจงนโยบายและ บุคลากรที่มา

ที่มาปฏิบัติงานใหม่ ระเบียบปฏิบัติทางราชการ ปฏิบัติงานใหม่ 

ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน

2.เพือ่ให้บุคลากรใหม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

3.สร้างสัมพันธภาพ ทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร, การท างาน

และเพือ่นร่วมงาน

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ไตรมาส 4
ไตรมาส 3ไตรมาส 2

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 617,450

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

10826-99-0-1-2-0002รหสังบประมาณ(เดมิ)

ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 1 ประชุม อบรม พัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะทักษะ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข

1.ค่าใช้สอย เป็นเงิน 507,000 บาท

-ค่าลงทะเบียน,ที่พัก,เบ้ียเลี้ยง,ค่าเดินทาง คนละ 3,000 บาท จ านวน 169 คน เป็นเงิน 507,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับที่มาปฏิบัติงานใหม่

1. ค่าใช้สอย เป็นเงิน 11,700 บาท

- ค่าวิทยากร (หลัก 1 คน x 8 ชม. x 600 บาท) เป็นเงิน 4,800 บาท

- ค่าวิทยากร (รอง 1 คน x 8 ซม. x 300 บาท) เป็นเงิน 2,400 บาท

- ค่าอาหารว่าง (30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 1,500 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 50 บาท) เป็นเงิน 1,500 บาท

- จ้างท าคู่มือปฐมนิเทศ (30 เล่ม x 50 บาท) เป็นเงิน 1,500 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ไตรมาส 4
ไตรมาส 3ไตรมาส 2

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

3 พัฒนาพฤตกิรรมบรกิาร ก.ค. 32,000     32,000    HRD

สู่ความเป็นเลิศ เงินบ ารุง

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย (UC สปสช.)

1.อบรมพฤติกรรมบริการ 1.เพือ่ปรับเปล่ียนและพัฒนา บุคลากรของ

2.แลกเปล่ียนประสบการณ์ พฤติกรรมบริการแกบุ่คลากร รพ.บ่อทอง

2.เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์ จ านวน 200 คน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนา

การบริการ

4 พัฒนาบุคลากร ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 20,000     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000    2,000    2,000     2,000     2,000       2,000       พยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาลปี เงินบ ารุง

งบประมาณ 2564 (UC สปสช.)

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

1.เตรียมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง เพือ่ให้บุคลากรการพยาบาล บุคลากรกลุ่ม

 สร้างผลงานทางวชิาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน งานการพยาบาล 

2.ปฐมนิเทศ เตรียมบุคลากรเข้า สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ จ านวน 80 คน

ปฏิบัติงาน และประเมินผลการ ตามมาตรฐานวชิาชีพ

ทดลองการปฏิบัติงาน

3.จัดประชุมวชิาการในสถานบริการ

แกพ่ยาบาลและลูกจ้าง 10 คร้ัง

4.จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับอบรม 

ประชุม สัมมนา ดูงาน 

อย่างน้อย 10 วนั/คน/ปี

5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน/

การน าความรู้ไปใช/้การน าวชิาการ

เผยแพร่ทุก 3 เดือนหลังการอบรม

กิจกรรมท่ี 1 อบรมพฤติกรรมบริการ

1. ค่าใช้สอย เป็นเงิน 32,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อX 50 บาทX200 คน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อX25บาทX200คน เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าวิทยากรบรรยายภาคเอกชน 1วันX7ชั่วโมง X1200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ 300 กม.X 4 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
- ค่าที่พัก 1คืนX 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมวิชาการในสถานบริการพยาบาลและลูกจ้าง

1. ค่าใช้สอย เป็นเงิน 20,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 1มื้อX25บาทX80คน X10ครั้ง  เป็นเงิน 20,000 บาท
หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ไตรมาส 4
ไตรมาส 3ไตรมาส 2

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

5 สรา้ง เสรมิ สุข โรงพยาบาลบ่อทอง ม.ค. 28,300     28,300    HRD

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เงินบ ารุง

1.จัดอบรม/สัมมนา/แลกเปล่ียน 1.เพือ่สร้างเสริมสภาวะสุข บุคลากร จ านวน

เรียนรู้ประสบการณ์ภายใน/ ของคนในองค์กร 187 คน

ภายนอกองค์กร 2.การประเมินดัชนีความสุข

1.1 ประชุม/อบรม โครงการ ของคนในองค์กร > 70 %

สร้างเสริมวฒันธรรมและค่านิยม 3.สร้างบุคคลต้นแบบด้าน

สุจริต พอเพียง โปร่งใส   สุขภาพกาย, สุขภาพจิต

1.2 อบรมธรรมะฝึกจิตสร้างสมาธิ 4.พัฒนาศักยภาพการท างานของ

1.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับในกลุ่มงาน

ภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 5.สร้างเสริมความสัมพันธ ์ทัศนคติ

2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ดีในการปฏิบัติงาน

สุขภาพกาย/จิต

2.1 สร้างบุคลากรต้นแบบด้านสุขภาพ

3.ท าบุญตักบาตรประจ าเดือน

และตามเทศกาล

4.ร่วมงานพิธเีนื่องในโอกาสต่างๆ

กจิกรรมจิตอาสา

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ภายใน/ภายนอกองค์กร

1. ค่าใช้สอย เป็นเงิน 28,300 บาท

- อาหารว่าง (187คน x 25 บาทx 2มื้อ) เป็นเงิน 9,350 บาท
- อาหารกลางวัน (187คน x 50บาท) เป็นเงิน 9,350 บาท
- ค่าวิทยากร ( หลัก 1 คน x 8 ชม.x 600 บาท) เป็นเงิน 4,800 บาท
- ค่าวิทยากร ( รอง 2 คน x 8 ซม. X 300 บาท) เป็นเงิน 4,800 บาท
หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ไตรมาส 4
ไตรมาส 3ไตรมาส 2

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

6 พัฒนาบุคลากรกลุ่มงานปฐมภูมิ ตค-ธค มค-มีค เมย-มิย กค-กย 4,250       425       425        425        425        425        425       425       425        425        425         ปฐมภูมิ

และองค์รวม ปีงบประมาณ 2564 เงินบ ารุง

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

1.ปฐมนิเทศ เตรียมบุคลากรเข้า เพือ่ให้บุคลากรกลุ่มบริการ จนท.กลุ่มงาน

ปฏิบัติงาน และประเมินผลการ ปฐมภูมิและองค์รวม มีความรู้ บริการปฐมภูมิ

ทดลองการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน และองค์รวม 

2.จัดประชุมและจัดวชิาการใน จ านวน 17 คน

หน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ และ

ลูกจ้าง 10 คร้ัง

3.จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับอบรม 

ประชุม สัมมนา ดูงาน 

อย่างน้อย 10 วนั/คน/ปี

4.ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7 พัฒนาบุคลาการการบันทึก ม.ค. 14,200     14,200    ประกนั

เวชระเบียนและการให้รหัสโรค เงินบ ารุง

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

1.อบรมบุคลาการการบันทึก เพือ่พัฒนาบุคลาการการบันทึก เจ้าหน้าที่ 

เวชระเบียนและการให้รหัสโรค เวชระเบียนและการให้รหัสโรค รพ.บ่อทอง 

จ านวน 70 คน

กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมและจัดวิชาการในหน่วยบริการ 

1. ค่าใช้สอย เป็นเงิน 4,250 บาท

- ค่าอาหารว่าง 17 คน  คนละ 25 บาท จ านวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 4,250 บาท
หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 1 อบรมบุคลาการการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรค

1. ค่าใช้สอย เป็นเงิน 14,200 บาท

- ค่าจ้างวิทยากร 1 คน x 600 บาทx 6 ชม.x 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 1 มื้อ x 50 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง 70 คน x 2มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 2.บริการเปน็เลิศ (Service Excellence) 4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี:
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 5.แผนงานการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี:

6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี:
ประเดน็ยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : ล าดบัทีแ่ผนงาน 3
เปา้ประสงค์รโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : รหสังบประมาณ 10826-199-02-01-003
ประเภทแผนงาน (    ) ยุทธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 ควบคุม ก ากับงานและประเมิน ธ.ค ม.ค มิ.ย ก.ค. 18,200 3,000      6,100      6,100      3,000      คปสอ.

ผลงาน แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เงินบ ารุง บ่อทอง

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.รับการนิเทศติดตาม 1.เพือ่ให้ผลการปฏิบัติงานเป็น 1.รับการนิเทศงาน

ประเมินผล จากสสจ.ชลบุรี ไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จาก สสจ.ชบ.1คร้ัง

 - จัดเตรียมเอกสารส าหรับใช้ใน 2.รับการตรวจคุณ

การนิเทศงาน ติดตาม ภาพงานจาก 

และประเมินผล สสจ.ชบ. 1 คร้ัง

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 3.ตรวจคุณภาพงาน

เตรียมอาหารวา่ง อาหารกลางวนั รพ.สต. 2 คร้ัง

ส าหรับผู้เทศงาน/ตรวจคุณภาพงาน

2.นิเทศงาน/ตรวจคุณภาพงาน 

รพ.สต.

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 8.โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)
โครงการ/
กิจรรมหลัก

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 18,200

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1

ผู้รบัผิดชอบเป้าหมาย/จ านวน
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 1 รับการนิเทศติดตามประเมินผลจากสสจ.ชลบุรี
ค่าใช้จ่าย นิเทศ/ตรวจ สสจ. ทั้งหมด 50 คน

- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน จ านวน2ครั้งๆละ 60 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 50 คน จ านวน 2 วัน วันละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศงาน/ตรวจคุณภาพงาน รพ.สต.

ตรวจคุณภาพงาน  คปสอ. 10 คน
-ค่าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการ 10 คนๆละ 120 บาท จ านวน 6 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 1.ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ(PP&P Excellence) 4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 1. การพฒันาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั (PP&PExcellence)
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่ : 1.แผนงานการพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 1.ประชาชนสามารถพึง่ตนเองด้านสุขภาพ และมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 1.การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุก กลุ่มวยั
ประเดน็ยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : กลยุทธท์ี่ 4.5 ส่งเสริมศักยภาพระดับครัวเรือน(Family and Community Health) ล าดบัทีแ่ผนงาน 4
เปา้ประสงค์โรงพยาบาลบอ่ทอง : การจัดการสุขภาพในชุมชน ใหส้ามารถปอ้งกันการเกิดโรครายใหม่เพิม่ รหสังบประมาณ 10826-199-07-01-004
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยุทธศาสตร์        (    ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 พัฒนาคุณภาพระบบบรกิาร ธ.ค. มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ส.ค.      18,190 625        3,985     9,450    2,880    625        625         ปฐมภูมิ

งานอนามัยแม่และเดก็ เงินบ ารุง

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน 1.เพือ่พัฒนาระบบบริการรพ. 1.คลินิก ANC ผ่าน

ตามกระบวนการคุณภาพต้ังแต่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ เกณฑ์คุณภาพ 

ระยะต้ังครรภ/์คลอด/หลังคลอด มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 80

การเล้ียงดูบุตรแรกเกดิถึง 5 ปี 2.เพือ่พัฒนาศักยภาพทีมให้มี 2.ห้องคลอดคุณภาพ

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ความรู้และทักษะและทักษะการ (LR)ผ่านเกณฑ์ 

คุณภาพบริการ ซ่ึงมุ่งหวงัให้แม-่ลูก ด าเนินงานตามมาตรฐานงานแม่ คุณภาพร้อยละ 80

ปลอดภัยจากการต้ังครรภ์และการ และเด็ก 3.ตึกหลังคลอด(PP)

คลอด ลูกได้รับการเล้ียงดูให้มีการ 3.เพือ่ติดตาม ควบคุม ระบบบริการ ผ่านเกณฑ์  

เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวยั การจัดระบบบริการอนามัยแม่และ ร้อยละ 80

2.ประชุมคณะกรรมการ MCH เด็กที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การ 4.คลินิกส่งเสริม

 BOARD ทุก 3 เดือน ประเมิน   สุขภาพเด็กดี(WCC)

3.นิเทศติดตาม รพ.สต.,รพ. 4.เพือ่รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์   

มาตรฐานงานแม่และเด็ก รพ.มาตรฐานงานแม่และเด็ก ร้อยละ 80

4.รับการตรวจรับรองมาตฐาน 5.โรงเรียนพ่อแม่

รพ.มาตรฐานงานแม่และเด็ก (PS)ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 80

ไตรมาส 2
เป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 1.โครงการพฒันาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวยั

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 31,170

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
โครงการ/
กิจรรมหลัก

กิจกรรมท่ี 1 ประชุม MCH และเครือข่าย

1.ค่าใช้สอย

-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 25 คนX25 บาท X 4 ครั้ง เป็นเงิน 2,500 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมนิเทศติดตาม รพ.มาตรฐานงานแม่และเด็ก

1.ค่าใช้สอย
-อาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม30 คน X25 บาท X 2 มื้อ  เป็นเงิน 1,500 บาท
-อาหารกลางวัน 30 คน X 50 บาท X 1 วัน เป็นเงิน 1,500 บาท

2.ค่าวัสดุส านักงาน
-กระดาษ A 4 120 บาท X3 รีม  เป็นเงิน 360 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตาม รพ.สต.รพ.มาตรฐานงานแม่และเด็ก

1.ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 120 บาท X7 คน X3 วัน เป็นเงิน 2,520 บาท

2.ค่าวัสดุส านักงาน
-กระดาษ A 4 120 บาท X 3  รีม เป็นเงิน 360 บาท
หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 2
เป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
โครงการ/
กิจรรมหลัก

6.ชมรมจิตอาสาแม่

และเด็ก(CLUB) ผ่าน

เกณฑ์  ร้อยละ 80

7.ประชุมคณะ

กรรมการด าเนิน

งานอนามัยแม่และ

เด็ก จ านวน 25 คน

/ 4 คร้ัง 

8.รพ.สต.

จ านวน 7 แห่ง

9.รับรองตรวจ

นิเทศงานจ านวน

30 คน /1 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบการให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี ตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐานแม่และเด็ก  
ห้องANC
-สติกเกอร์กระดาษสีสะทอ้นแสง A 4 สีเขียว รีมละ 250 บาทจ านวน 2 รีม เป็นเงิน 500 บาท
-สติกเกอร์กระดาษสีสะทอ้นแสง A 4 สีส้ม รีมละ 250 บาท จ านวน 2 รีม  เป็นเงิน 500 บาท
-สติกเกอร์กระดาษสีสะทอ้นแสง A 4 สีขาว รีมละ 250 บาท จ านวน 5 รีม เป็นเงิน 1,250 บาท

ห้องคลอดคุณภาพ
1.ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างท าสติ๊กเกอร์ ขนาด 61.5*99.5 ซม. แผ่นละ 1,200 บาท จ านวน 2 แผ่น    เป็นเงิน 2,400 บาท
-ค่าจ้างท าสติ๊กเกอร์ ขนาด 59*92 ซม. แผ่นละ 1,200 บาท จ านวน  2 แผ่น เป็นเงิน 2,400 บาท
-ค่าจ้างท าสติ๊กเกอร์ ขนาด 64.5*98.5 ซม. แผ่นละ 1,200 บาท  จ านวน  2 แผ่น เป็นเงิน 2,400 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม
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ไตรมาส 2
เป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
โครงการ/
กิจรรมหลัก

2 พัฒนางานอนามัยเจรญิพันธุก์าร ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 12,980     6,980     6,000     ปฐมภูมิ

ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เงินบ ารุง

ในวัยรุน่และพัฒนาแนวทางการ

ดแูลที่เหมาะสมและตดิตาม

ประเมินพ่อแม่วัยรุน่หลังคลอด

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสาธารณ 1.เพือ่ลดอัตราการต้ังครรภ์วยัรุ่นใน 1.อัตรามารดาหญิง

สุขชุมชนเพือ่การป้องกนัต้ังครรภ์ อ าเภอบ่อทอง น้อยกวา่ คลอดอายุ 15-19ปี 

วยัรุ่นระหวา่งเรียน 38/พันประชากร :38/พันประชากร

2.หน่วยบริการมีแผนงาน/โครงการ 2.เพือ่กระตุ้นการเข้าถึงคลินิก 2.อัตรามารดาหญิง

การป้องกนัต้ังครรภ์วยัรุ่นและมี มิตรวยัรุ่นในทุกสถานบริการ คลอดอายุ 10-14ปี 

การด าเนินตามกจิกรรม สาธารณสุข :38/พันประชากร

3.มีคลินิก/มุมบริการคลินิกมิตร 3.เพือ่จัดท าทะเบียนการต้ังครรภ์ 3.ลดอัตราการต้ัง

วยัรุ่นให้ค าปรึกษาให้บริการวาง การดูแลสุขภาพตอนต้ังครรภ์ ครรภ์ระหวา่งเรียน

แผนครอบครัวและให้บริการส่งต่อ การคลอด หลังคลอด และการเล้ียง ในอ าเภอบ่อทอง

แกว่ยัรุ่นทุกหน่วยงานทาง ลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มมารดา

สาธารณสุข วยัรุ่นในอ าเภอบ่อทอง 1.ครูอนามัยโรงเรียน

4.มีแนวทางปฏิบัติด้านการดูแลที่ 4.เพือ่สร้างความรอบรู้การป้องกนั จ านวน 35 คน

เหมาะสมกบัวยัรุ่นและระบบติดตาม การต้ังครรภ์ในวยัรุ่นและการเข้าถึง 2.อสม. 

ประเมินส าหรับพ่อแม่ ลูกวยัรุ่น บริการการคุมก าเนิด จ านวน 20 คน

5.มีทะเบียนการคุมก าเนิดวยัรุ่น 5.เพือ่พัฒนาเครือข่ายในการ 3.จนท.สาธารณสุข 

(MWRA)ในพืน้ที่รับผิดชอบและ ป้องกนัการต้ังครรภ์ในโรงเรียน จ านวน 20 คน

เป็นปัจจุบัน และพัฒนาการส่ือสารเร่ืองเพศ 4.มารดาวยัรุ่น

ความรอบรู้เร่ืองเพศในโรงเรียน ต้ังครรภ์หลังคลอด 

6.พัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการ 6.เพือ่พัฒนาเคร่ือข่ายระดับ ต าบล จ านวน 30 คน

ให้ค าปรึกษาและการคุมก าเนิด ระดับชุมชน ในการดูแลหญิง 5.จนท.ท้องถิ่น

7.สร้างเครือข่ายระดับต าบล ต้ังครรภ์วยัรุ่นหลังคลอด และบุตร จ านวน  10 คน

ระดับชุมชน ท้องถิ่น และรพ.สต และมีแนวทางในการติดตามดูแล

ในการดูแลหญิงวยัรุ่นหลังคลอดและบุตร

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาเคลื่อข่ายโรงเรียนสาธารณสุขชุมชนปอ้งกันการตั้งครรภ์ในโรงเรียน
1.ค่าใช้สอย
-อาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม 1 มื้อ 25 บาท X 60 คน X 2 ครั้ง   เป็นเงิน 3,000 บาท
-อาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท X 60 คน เป็นเงิน 3,000 บาท

2.ค่าวัสดุส านักงาน
-กระดาษ A4 รีมละ 120 X 5 รีม เป็นเงิน 600 บาท
-ปากกา ด้ามละ 5 บาท X 76 ด้าม  เป็นเงิน 380 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาเคลื่อข่ายระดับต าบล ระดับชุมชน ในการดูแลหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นหลังคลอด และบุตร
1.ค่าใช้สอย
-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ 25 บาท X 60 คน X 2 ครั้ง  เป็นเงิน 3,000 บาท
-อาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท X 60 คน เป็นเงิน 3,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม
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ไตรมาส 2
เป้าหมาย/จ านวน

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
โครงการ/
กิจรรมหลัก

3 โครงการป้องกันทารกคลอดก่อน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. MCH

ก าหนด ปี 2564  board

โรงพยาบาลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง อ าเภอ

จังหวัดชลบุรี บ่อทอง

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ด าเนินการจ่ายยา 1.เพือ่ให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ หญิงคนไทยทุกสิทธิ

Progesterone ในกลุ่มเป้าหมาย ดูแลป้องกนัการคลอดกอ่นก าหนด ที่มีปัญหาดังต่อไปนี้ 

ตามแนวทางของ MCH board 2.เพือ่ลดอัตราทารกคลอดกอ่น 1.หญิงต้ังครรภ์ที่มี

ระดับจังหวดั ก าหนด ประวติัการคลอด

2.สรุปผลการด าเนินงาน กอ่นก าหนด

2.หญิงต้ังครรภ์ที่มี

ความเส่ียงต่อการ

คลอดกอ่นก าหนด

3.หญิงต้ังครรภ์ที่

ตรวจพบความยาว

ปากมดลูก 

≤ 2.5 มิลลิเมตร

กิจกรรมท่ี 1. ด าเนินการจ่ายยา Progesterone ในกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางของ MCH board ระดับจังหวัด

1.ค่าซ้ือยา Progesterone เป็นเงิน บาท

หมายเหตุ งบ PP NON-UC ปี 2564 จาก สสจ.ชลบุรี ตามกลุ่มเป้าหมายและผลงาน



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 1.ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 3.แผนงานการปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 3.การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และบริการเปน็เลิศ(Service Excellence)
5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 4.ประชนเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ไร้รอยต่อ ล าดบัทีแ่ผนงาน 5
6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 5.พฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รหสังบประมาณ  10826-199-03-01-005
ประเภทแผนงาน (    ) ยุทธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 ป้องกันควบคุมโรคตดิตอ่น า พ.ค. 13,500 13,500    ควบคุมโรค
โดยแมลง เงินบ ารุง กชัชรส

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
1.เฝ้าระวงัโรค/ติดตามสถานการณ์ 1.เพือ่ลดอัตราป่วยด้วยโรค 1.ค่า HI ในชุมชนมี

โรคติดต่อน าโดยแมลง ไข้เลือดออก ค่าน้อยกวา่5

2.รณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ 2.เพือ่ก าจัดแหล่งเพาะพันธุลู์กน  า 2.ค่าCI ในชุมชนมี

ลูกน  ายุงลายในชุมชน ยุงลาย ค่าน้อยกวา่5

3.ประชาสัมพันธส์ร้างความ 3.เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ ความ 3.ค่าCI ในสถาน

ตระหนักเกี่ยวกบับทบาทของชุมชน เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของ บริการมีค่า=0  

ในการป้องกนัควบคุมโรคติดต่อน า ตนเองในการป้องกนัควบคุมโรค

โดยแมลง ติดต่อน าโดยแมลง

4.ตรวจประเมินผล

การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์

ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 5.โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 35,500

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 1 เฝ้าระวังโรค/ติดตามสถานการณ ์โรคติดต่อน าโดยแมลง
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าวัสดุ
- เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท 3 ถัง ถังละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท 

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม
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ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์

2 สรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพใน ก.พ. 20,000     20,000    ควบคุมโรค
การป้องกันโรคตดิตอ่ เงินบ ารุง กชัชรส

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
1.คืนข้อมูลสถานะสุขภาพของ 1.ประชาชนมีความรอบรู้ 1.อัตราป่วยโรคไข้

ชุมชมเพือ่สร้างความรอบรู้ด้าน ด้านสุขภาพ เลือดออกโรคพิษ

สุขภาพผ่านเวทีการประชุมต่างๆ 2.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ สุนัขบ้า โรคไข้หวดั

2.สร้างช่องทางการเข้าถึงบริการ พึงประสงค์ ใหญ่ โรคอุจจาระ

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3.ประชาชนมีอัตราการเจ็บป่วย ร่วง/อาหารเป็นพิษ 

ครอบคลุม Keymessage 6 ประเด็น ด้วยโรคติดต่อลดลง ลดลงเมื่อเทียบกบั

และครอบคลุมระดับบุคคล ช่วงเวลา เดียวกนั
ระดับครอบครัว และระดับชุมชน

3.สร้างมาตรการทางสังคมหรือ

ข้อตกลงร่วมกนั เพือ่สร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ

4.ติดตาม และประเมินผล

การด าเนินงานสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 2 สร้างช่องทางการเข้าถึงบริการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพครอบคลุม Key message 6 ประเด็น 
และครอบคลุมระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน
1.ค่าใช้สอย

- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธค์วามรอบรู้ดา้นสุขภาพ แผ่นละ 50 X 200 แผ่น เป็นเงิน 10,000 บาท
- สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ ์โรคไข้เลือดออก แผ่นละ 50 X 200 แผ่น เป็นเงิน 10,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์

3 ควบคุมและป้องกันโรคอุบัตใิหม่ ก.พ. 2,000       2,000     ควบคุมโรค

อุบัตซิ  า เงินบ ารุง กชัชรส

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.เฝ้าระวงัโรค/ติดตามสถานการณ์ 1.เพือ่ควบคุมและป้องกนั 1.ค้นหาผู้สัมผัส

โรคตามมาตรฐานระบาดวทิยา โรคอุบัติใหม่อุบัติซ  า โรคพิษสุนัขบ้า 

2.จัดเตรียมความพร้อมและ 2.เพือ่เตรียมความพร้อมรับมือ เพือ่ให้ได้รับวคัซีน

ประมวลผลสถานะการณ์ของโรค กบัสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ ร้อยละ 100 

ร่วมกบัเครือข่ายและภาคีเครือข่าย อุบัติซ  าได้ทันท่วงที ของผู้สัมผัสโรค 

ที่เกี่ยวข้อง 3.เพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยจาก 2.ค้นหาผู้ป่วยโรค

3.ค้นหาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า โรคอุบัติใหม่อุบัติซ  า วณัโรคร้อยละ 85

เชิงรุก เพือ่ให้ได้รับวคัซีน

4.คัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรควณัโรค

5.เฝ้าระวงั/ค้นหาผู้เดินทางมาจาก

พื นที่เส่ียงเพือ่ป้องกนัโรคโควดิ-19

กิจกรรมท่ี 1 ควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่
1.ค่าใช้สอย
- แผ่นพับ 200 แผ่น แผ่นละ 10 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 2.บริการเปน็เลิศ  (Service Excellence) 4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 2.การจัดการภยัสุขภาพ (PP&P Excellence) 
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 6.แผนงานการพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 3.ลดปว่ย ลดตาย ด้วยโรคที่เปน็ปญัหาส าคัญของจังหวดัชลบรีุ

6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 3.การพฒันาระบบการควบคุมโรค
ประเดน็ยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : กลยุทธท์ี่ 1.ส่งเสริมการเปน็ รพ.แหง่ความปลอดภยั(Safety) ล าดบัทีแ่ผนงาน 6
เปา้ประสงค์รโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : 1.มีการสร้างเสริมประสิทธภิาพการดูแลผู้ปว่ยจนผลลัพธดี์ขึ้น รหสังบประมาณ 10826-199-12-01-006
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยุทธศาสตร์        (    ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 พัฒนาการดแูลผู้ป่วย ธค มค 1,200 600      600      พยาบาล

กลุ่มโรคเรือ้รงั (UC สปสช)

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 1.เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ ผู้ป่วย DM

ตา ไต เท้า ผู้ป่วย CKD CVD risk บริการที่มีคุณภาพและ จ านวน 2,034  ราย

2.ผู้ป่วย DM HT CKD ได้รับการ สามารถดูแลตนเองได้ ผู้ป่วย HT

ตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปี อย่างถูกต้อง จ านวน 5,485 ราย 

3.ให้ความรู้รายกลุ่ม รายบุคคล โรค CVD 251  ราย 

ในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง และโรค CKD 391 ราย

4.จัดกจิกรรมการดูแลผู้ป่วย ในเขต อ.บ่อทอง

DM HT CKD 

5.ร่วมมือกบั รพ.สต.เครือข่ายเพือ่

พัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วย

DM / HT 

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 1,200

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 10.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

ไตรมาส 2
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง  
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าวัสดุส านักงาน
- กระดาษ A4 10 รีม รีมละ 120 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

กิจกรรมยอ่ย

1.ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

NCD clinic ใน รพสต. วางแผนการ

ด าเนินงาน 

2.จัดทีมแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลใน 

 รพ.และใน รพ.สต.

3.จัดทีมพยาบาลในการดูแลคนไข้

DM / HT 

4.จัดห้องแล็บให้มีความรวดเร็ว

ในการเจาะเลือด

5.จัดกลุ่มให้ความรู้ผู้ป่วย DM / HT 

6.แบ่งผู้ป่วย DM ตามระดับความรุนแรง

7.ทบทวนแนวทางปฏิบัติการดูแล DM/HT 

8.เชื่อมโยงการดูแล DM สู่ชุมชน

เน้นกระบวนการเชิงรุก

9.ท าระบบการติดตามดูแล

ประเมินระดับน้ าตาลในเลือด

ด้วยตนเองที่บ้าน



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4.บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบาล (Governance Excellence) 4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี:
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่ : 11.แผนงานการพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี:
3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 34.โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี:
ประเดน็ยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : ล าดบัทีแ่ผนงาน 7
เปา้ประสงค์รโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : รหสังบประมาณ  10826-199-02-01-007
ประเภทแผนงาน (    ) ยุทธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 26,410 7,000    5,410    7,000   7,000    ประกนั
ถ่ายทอดนโยบาย นิเทศ เงินบ ารุง ธนัยกร
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน

ตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด 1.เพือ่ทราบปัญหาในพืน้ที่และน าไป 1.รับการนิเทศงาน ธ.ค. ม.ค.
นโยบาย นิเทศ ประเมินผลการ วางแผนแกไ้ข ปรับปรุงการ จากสสจ.ชบ.1คร้ัง

ปฏิบัติงานระหวา่ง สสจ.ชลบุรี ปฏิบัติงานสาธารณสุขในพืน้ที่ 2.รับการตรวจ พ.ค. ก.ค.

กบั คปสอ.บ่อทอง 2.เพือ่ให้เกดิการพัฒนางานให้มี คุณภาพงานจาก 

 -จัดเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการ คุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง สสจ.ชบ.2 คร้ัง
นิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล 3.ตรวจคุณภาพ พ.ค. ก.ค.
 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ งาน รพ.สต.2 คร้ัง

เตรียมอาหารวา่ง อาหารกลางวนั

ส าหรับผู้เทศงาน/ตรวจคุณภาพงาน

 -นิเทศงาน/ตรวจคุณภาพงาน 

สอ./รพ.สต.

 -พัฒนา SERVICE PLAN 

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 30,930

ล าดับ ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/
กิจรรมหลัก ไตรมาส 2

เป้าหมาย/จ านวน
ไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย นิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง สสจ.ชลบุรีกับ คปสอ.บ่อทอง 
จ านวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 26,410 บาท

1. ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการประชมุอบรมจ านวน 70 คน คนละ 50 บาท 3 ครั้ง เป็นเงิน  10,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส าหรับผู้เข้ารบัการอบรม(เช้า-บ่าย)จ านวน 70 คน คนละ 50 บาท 3 ครั้ง เป็นเงิน  10,500 บาท

2. ค่าวัสดุส านักงาน     
- กระดาษ A4 จ านวน 5 รีม รีมละ 120 บาท เป็นเงิน      600 บาท

3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์

- หมึก Printer inkjet 4 สี (ชมพู,เหลือง,ฟ้า,ด า) จ านวน 1 ชุด ชุดละ 2,160 บาท    เป็นเงิน    2,160 บาท 

- หมึก Printer laser จ านวน 1 ชุด ชุดละ 2,650 บาท  เป็นเงิน    2,650 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 3
ล าดับ ผู้รบัผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/
กิจรรมหลัก ไตรมาส 2

เป้าหมาย/จ านวน
ไตรมาส 4

1 ตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียน มิ.ย. ก.ค. 4,520       2,000    2,520    ประกนั

หน่วยบรกิาร ผ่านโปรแกรมข้อมูล เงินบ ารุง ธนัยกร

พ้ืนฐานหน่วยบรกิาร 

Contracting Provider Profile

ประจ าปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ประชุมชี้แจงเกณฑ์และขั้นตอน 1.เพือ่ให้หน่วยบริการที่ขึ้น 1.ประชุมชี้แจง

การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วย ทะเบียนทราบเกณฑ์การประเมิน การตรวจประเมิน

บริการปฐมภูมิ 2.เพือ่ให้หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ เพือ่ขึ้นทะเบียน

2.หน่วยบริการปฐมภูมิประเมิน การตรวจประเมินการขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ

ตนเอง หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมาย 

3.หน่วยบริการประจ าออกตรวจ ร้อยละ 100

ประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ 2.หน่วยบริการ

4.รวบรวมข้อมูลและส่งผลการ ผ่านเกณฑ์ตรวจ

ประเมินผ่านโปรแกรมข้อมูล ประเมินขึ้น

พืน้ฐานหน่วยบริการ ทะเบียนหน่วย

บริการร้อยละ 90

กลุ่มเป้าหมาย

ได้แก ่จนท.หน่วย

บริการปฐมภูม,ิ 

สสอ.บ่อทอง,

รพ.บ่อทอง 

รวม 20 คน

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจงเกณฑ์และขั้นตอน การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
1. ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 1 มื้อ x 50 บาท เป็นเงิน  1,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง  20  คน x 2 มื้อ 25 บาท เป็นเงิน  1,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 3 หน่วยบริการประจ าออกตรวจประเมินหนว่ยบริการปฐมภูมิ
1. ค่าใช้สอย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ตรวจประเมิน  7 คน x 3 วัน x 120 บาท เป็นเงิน  2,520 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4.บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบาล (Governance Excellence) 4.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 3. การจัดระบบบริการสุขภาพ ทีม่ีคุณภาพ และบริการเปน็เลิศ
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 11.แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 4.ประชนเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่

    14.แผนงานการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ทนัสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ไร้รอยต่อ
6.กลยทุธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 7.พัฒนาคุณภาพหนว่ยงานบริการด้านสาธารณสุข

      41.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภณัฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย์

ประเดน็ยทุธศาสตร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : กลยทุธ์ที ่1.ส่งเสริมการเปน็ รพ.แหง่ความปลอดภยั(Safety) ล าดบัทีแ่ผนงาน 8
เปา้ประสงค์ร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : 1.มีการสร้างเสริมประสิทธิภาพการดูแลผู้ปว่ยจนผลลัพธ์ดีขึ้น รหัสงบประมาณ  10826-199-06-01-008
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยทุธศาสตร์        (    ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 พัฒนาความรู้ ในการจดัท า ก.ค.       17,100 17,100   พยายบาล
ผลงานนวัตกรรมสุขภาพ CQI ทวีพร

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ประชุมและจัดท าแผนงาน 1.เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้ในการ กลุ่มเป้าเหมาย

โครงการพัฒนาความรู้ ในการจัดท า จัดท าผลงานนวัตกรรมสุขภาพ CQI  -บุคลากรเขา้รับการ

ผลงานนวัตกรรมสุขภาพ CQI 2 เพือ่ให้บุคลากรน าความรู้ อบรมจ านวน 60 คน

2.จัดอบรมให้ความรู้ในการ  หรือนวัตกรรม ด้านการดูแลสุขภาพ ตัวชี้วัด

จัดท าผลงานนวัตกรรมสุขภาพ CQI                                                                                        จ านวนผลงานนวัตกรรม

มีการติดตามและให้มีการน าเสนอ ในการดูแลสุขภาพ CQI   

ผลงานในการพัฒนาคุณภาพ อยา่งน้อย 3 เร่ือง/ปี

3.สนับสนุนและจัดบุคลากร 

เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

ประชุม/อบรมการจัดท าผลงาน

นวัตกรรมสุขภาพ CQI ในเวทีของ

หน่วยงานอื่น ที่มีจัดอบรม

ผลงานทางวิชาการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 379,324

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เปา้หมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 34.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดบั

10826-99-0-1-2-0008รหัสงบประมาณ(เดมิ)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

วตัถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ)

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดท าผลงานนวัตกรรมสุขภาพ CQI มีการติดตามและให้มีการน าเสนอผลงาน
ในการพัฒนาคุณภาพ 

ค่าใช้จ่าย

-ค่าวิทยากรบรรยายภาครัฐ  6 ชม. X 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน คนละ 50 บาท/ 1วัน เป็นเงิน 3,000 บาท

-ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  จ านวน 60 คน คนละ 25 บาท 2มื้อ/ 1วัน เป็นเงิน 3,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 4 ก าหนดให้บุคลากร จัดท าผลงานวิชาการ นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ CQI อย่างน้อย 3 เร่ือง/ปีและ
ด าเนินการจัดท าผลงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ค่าใช้จ่าย
-ค่าจัดท าโปสเตอรน์ าเสนอผลงาน จ านวน 5 เรื่อง เรื่องละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เปา้หมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดบั

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

วตัถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ)

4.ก าหนดให้บุคลากร 

จัดท าผลงานวิชาการ นวัตกรรมใน

การดูแลสุขภาพ CQI อยา่งน้อย 3 

เร่ือง/ปี และด าเนินการจัดท าผลงาน

อยา่งครบถว้นสมบูรณ์

5. ประเมินผลโครงการ

2 การประเมินคุณภาพเพ่ือการพัฒนา ม.ค.-ม.ีค. 220,400    49,200   49,200   122,000  พยายบาล
องค์กร ทวีพร

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
จัดกจิกรรมการพัฒนาคุณภาพดังนี้ 1.เพือ่พัฒนาทีมตรวจสอบภายใน 1.จัดอบรมบุคลากร ตาม

1.ก าหนดขอบเขตเนื้อหาความรู้ เพือ่สนับสนุนการพัฒนาระบบและ กจิกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ของการอบรม และด าเนินการ องค์กร จ านวน 2 คร้ัง

จัดอบรมโดยแบ่งเป็น 2 คร้ัง 2.เพือ่ประเมินตนเองได้ด้วยทีม 2.รับการประเมินคุณภาพ

2.จัดเตรียมเอกสารคุณภาพการ ตรวจสอบภายในหาโอกาส 1 คร้ัง

ประเมินตนเองเพือ่หาโอกาส ตรวจสอบภายในหาโอกาส

ปรับปรุงในภาพรวมองค์กร, 3.เพือ่พัฒนาระบบเอกสารและ

ปรับปรุงด้านผลลัพธ์องค์กรและ จัดท าแนวทางการท างาน

ให้ได้ผลการทบทวนตลอดจนน าผล ที่ส าคัญอยา่งเป็นระบบ

ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 4.เพือ่วางระบบการตรวจสอบภาย

3.เตรียมรับการตรวจเยี่ยม  ในและวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง

ประเมินการพัฒนาคุณภาพ  เตรียมพร้อมรับการประเมินจาก

Re-accreditation คร้ังที่ 2 ทีมตรวจเยี่มประเมินจากภายนอก 

4.สรุปผลการทบทวนโอกาส

พัฒนาการปรับปรุงโดยรวมและ

สรุปการจัดท าเอกสารคุณภาพ

กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนา

1.ค่าใช้สอย
1.1 ค่าจัดอบรม
-ค่าวิทยากรบรรยายภาคเอกชน 1 คน 7ชม. X 1200 บาท  X 3 วัน/ครั้ง X2ครั้ง เป็นเงิน 50,400 บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร  3คืนX600 บาทX 2ครั้ง  เป็นเงิน 3,600   บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ 300 กม.X4บาท X2 ครั้ง   เป็นเงิน 2,400   บาท 
-ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 70 คน X 2 มื้อ X25บาท X70คน X 3 วัน/ครั้ง'X2 ครั้ง เป็นเงิน 21,000  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อX50บาท X70คน X 3 วัน/ครั้ง'X2 ครั้ง เป็นเงิน 21,000 บาท 

1.2  ค่าตรวจเย่ียมประเมิน
-ค่าตรวจเย่ียมประเมินจาก สรพ. จ านวน2 วัน วันละ 18,000บาท X 3ท่าน เป็นเงิน 108,000  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน คนละ 50 บาท/ 2วัน เป็นเงิน 7,000  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 70คน คนละ25 บาท 2มื้อ/ 2วัน เป็นเงิน 7,000  บาท 

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เปา้หมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดบั

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

วตัถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ)

3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือ มีค. 90,204     90,204   พยายบาล

ควบคุมป้องกันการติดเชือ้ใน นิภา

โรงพยาบาลและเครือข่าย

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1 จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมัติใน 1.เพือ่พัฒนาระบบบริการให้มีความ กลุ่มเป้าหมาย

การฝึกอบรม ปลอดภัยได้มาตราฐานตามหลักการ บุคลากร รพ.บ่อทอง

2.ประสานงานเพือ่จัดบุคลากรใน ควบคุมป้องกนัการติดเชื้อ และเครือขา่ย 

โรงพยาบาลและเครือขา่ยเขา้รับการฝึก 2.เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ จ านวน 120 คน

อบรมโดยจัดอบรม1รุ่น ระยะเวลา1วัน ความรู้ความสามารถในการปฎิบัติ ตัวชี้วัด

3.จัดท าเอกสารในการฝึกอบรมความรู้ ตัวได้ถกูต้องตามหลักการควบคุม 1.หน่วยบริการ

เร่ืองการควบคุมป้องกนัการติดเชื้อ ป้องกนัการติดเชื้อ โรงพยาบาลบ่อทอง

4.จัดอบรมฝึกทักษะการควบคุม และเครือขา่ยผ่าน

ป้องกนัการติดเชื้อในโรงพยาบาล การตรวจประเมิน

5.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ตามหลักควบคุม

สาธารณสุขตระหนักในเร่ืองการควบคุม ป้องกนัการติดเชื้อ

ป้องกนัการติดเชื้อ ตามเกณฑ์ 

6.จัดประชุมคณะท างานและตรวจ มากกว่าร้อยละ 80

ประเมินการด าเนินงานในการพัฒนา

ระบบการควบคุมป้องกนั การติดเชื้อ

ในหน่วยบริการสาธารณสุข

7.ประเมินผลการด าเนินงาน

4 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. 29,400     4,100    2,300   2,300    2,300    2,300    2,300    2,300   2,300   2,300    2,300    2,300     2,300     ปฐมภูมิ

(อสม.) ณฐมน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

กจิกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร1.เพือ่พัฒนาศักยภาพอาสา อสม. 92 คน

สาธารณสุข(อสม.) สมัครสาธารณสุข เดือนละ 1 

1.ประชุม อสม.เดือนล่ะ 1 คร้ัง คร้ัง ให้สามารถบริการงาน

2.แจ้งขา่วการท างานในแต่ละ ส่งเสริมป้องกนัเชิงรุกในชุมชน

เดือน แจกงานเดือนถดัไป 

3.รวบรวมผลการท างาน

กิจกรรมท่ี 4 จัดอบรมฝึกทักษะการควบคุมป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล
1.ค่าใช้สอย

-ค่าอาหารกลางวัน X 120 คน วันละ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง จ านวน 120 คน วันละ 2 มื้อๆละ 50 บาท /1วัน  เป็นเงิน 6,000 บาท 

2.ค่าวัสดุ
วัสดุการแพทย์
-กระป๋องทิ้งเขม็ขนาด 5*7 ราคา  35 บาท*1500 กระป๋อง) ในรพ. เป็นเงิน 52,500  บาท 
-กระป๋องทิ้งเขม็ ขนาด 3.5*5.5 ราคา 34 บาท  * 676 กระป๋อง) รพ.สต. 13 แห่ง เป็นเงิน 22,984 บาท 
วัสดุส านักงาน 
-กระดาษ A4*6 รีม หน่วยละ 120 บาท เป็นเงิน 720 บาท 
-สมุดริมลวดปกอ่อน 100 เล่ม หน่วยละ 20 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสามัครสาธารณสขุ(อสม.)

ค่าใช้สอย

-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 92 คน x 25 บาท x 12 ครั้ง เป็นเงิน 27,600 บาท

ค่าวัสดุส านักงาน

-กระดาษ A4 จ านวน 3 ลัง x 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เปา้หมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ไตรมาส 2
ไตรมาส 2

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

ล าดบั

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

วตัถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ)

5 โครงการบ ารุงรักษาและสอบเทียบ มค.-มีค. 22,220    22,220   องัคณา

เครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ประสานงานกบัศูนย์ 1.เพือ่ให้เคร่ืองมือแพทย์ 1.อตัราความไม่พร้อมใช้

สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 มีความพร้อมในการให้บริการ ของเคร่ืองมือช่วยชีวิต

ในการขอรับการบ ารุงรักษา ผู้มารับบริการ (ร้อยละ 0)

และสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 2.อตัราความไม่เพียงพอ

ในโรงพยาบาล ของเคร่ืองมือช่วยชีวิต

2.เตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ (ร้อยละ 0)

และจัดสถานที่ตามมาตรฐาน 3.อตัราการส่งซ่อมซ้ า

3.บันทึกและตรวจสอบรายงาน ด้วยสาเหตุเดิมของ

จากศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ เคร่ืองมือช่วยชีวิต

เขต 6 เพือ่ด าเนินการส่งซ่อม (ร้อยละ 0)

4.ระยะเวลาการส่งซ่อม

เคร่ืองมือช่วยชีวิต

ภายนอกไม่เกนิ 30 วัน

(ร้อยละ 50)

5.ระยะเวลาการส่งซ่อม

เคร่ืองมือกลุ่มปกติ

ภายนอกไม่เกนิ 45 วัน

ภายในไม่เกนิ 7 วัน

(ร้อยละ 50 )

กิจกรรมที่ 2 บ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

ค่าใช้สอย

-ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่สอบเทยีบเครื่องมอืแพทย์ จ านวน 6 คน x 240 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 4,320 บาท

-ค่าที่พักเจ้าหน้าทีส่อบเทยีบเครื่องมือแพทย์ จ านวน 6 คน x 800 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท

ค่าวัสดุ

-ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปรายงาน จ านวน 4 เล่มๆละ 500บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

-กระดาษ A4 6 รีม x 120 บาท เป็นเงิน 720 บาท

-กระดาษปกสี A4 1 รีม x 170 บาท เป็นเงิน 170 บาท

-ปากกา 20 ด้าม x 5 บาท เป็นเงิน 100 บาท

-ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดินทางไป-กลับ 63.74 กม.x 4 บาทx 2ครั้ง เป็นเงิน 510 บาท
หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 2.บริการเปน็เลิศ  (Service Excellence) 4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 3. การจัดระบบบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ และบริการเปน็เลิศ
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 7.แผนงานการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 4.ประชนเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการ

 สุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ไร้รอยต่อ
6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 6.การพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและบบส่งต่อ

ประเดน็ยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : กลยุทธท์ี่ 2.ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร(Quality) ล าดบัทีแ่ผนงาน 9
เปา้ประสงค์รโ์รงพยาบาลบอ่ทอง : 1.ผู้ปว่ยกลุ่มโรคส าคัญได้รับการดูแลที่เหมาะสม ปลอดภยั เข้าถึงบริการที่จ าเปน็ได้ และผู้ใหบ้ริการมีความปลอดภยั รหสังบประมาณ 10826-199-06-01-009
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยุทธศาสตร์        (    ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 พัฒนาระบบบรกิารเพ่ือรองรบั มี.ค.        5,300 5,300    พยาบาล

อุบัตภิัยและสาธารณภัย ER

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.เพือ่เตรียมความพร้อมด้าน 1.เพือ่เตรียมความพร้อมด้าน จนท.รพ.บ่อทอง

บุคคลากรเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ บุคลากรเคร่ืองมือวสัดุ อุปกรณ์ จ านวน  56 คน
และยานพาหนะในการรองรับ และยานพาหนะในการรองรับภาวะ จนท.อื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาวะอุบัติภัยและสาธารณภัย อุบัติภัยและสาธารณภัย จ านวน 25 คน

1.1 จัดท าแผนรองรับอุบัติภัยและ 2.เพือ่พัฒนาระบบบริการ
สาธารณภัยและฝึกซ้อมแผนปีละ 1 คร้ัง การแพทย์ฉุกเฉิน

1.2 ประชุมชี้แจงแผน

1.3 รายงานอุบัติภัยและสาธารณภัย

1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพือ่รองรับอุบัติภัยและสาธารณภัย

1.5 วเิคราะห์และประเมินผล

34,300

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 2

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 29.โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ล าดับ

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 1

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ไตรมาส 3

งบประมาณรวม

กิจกรรมท่ี 1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะในการรองรบัภาวะอุบัติภัยและ
สาธารณภัย
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าวัสดุส านักงาน
-กระดาษ A4 รีมละ 120 บาท จ านวน 3 รีม เป็นเงิน 360 บาท
-ปากกา ด้ามละ 5 บาท จ านวน 40 ด้าม เป็นเงิน 200 บาท
-แฟ้มเอกสาร แฟ้มละ 100 บาท จ านวน 6 แฟ้ม เป็นเงิน 600 บาท

2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
-น  าแดง
-ผ้าเช็ดตัวขนาด 15x30 นิ ว ผืนละ 70 บาท จ านวน 12 ผืน เป็นเงิน 840 บาท
-กล่องพลาสติกมีล้อ กล่องละ 500 บาท จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 500 บาท
-ลิ นชักพลาสติก 3 ชั น 10x13x17 นิ ว ตู้ละ 380 บาท จ านวน 2 ตู้ เป็นเงิน 760 บาท
-ลิ นชักพลาสติก 5 ชั น 10x13x17 นิ ว ตู้ละ 390 บาท จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 390 บาท
-กล่องพลาสติกมีหูหิ ว 9x14x10 นิ ว ตู้ละ 800 บาท จ านวน 2 ตู้ เป็นเงิน 1,600 บาท 

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 2

ไตรมาส 2
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 1

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ไตรมาส 3

2.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

2.1 สนับสนุนเครือข่ายบริการแบบมี

ส่วนร่วม

2.2 ด าเนินการจัดบริการและพัฒนา

คุณภาพบริการ

2.3 ร่วมกบัโรงพยาบาลเครือข่าย

ตรวจมาตรฐานการจัดอุปกรณ์

เคร่ืองมือ เวชภัณฑ์ในรถ EMS

การแพทย์ฉุกเฉิน

2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เม.ย. 29,000     29,000    พยาบาล

ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ER

และการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วย
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.จัดฝึกอบรมทักษะการช่วยฟืน้ 1.เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ กลุ่มเป้าหมาย

คืนชีพและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ท างานของบุคลากรสาธารณสุข  - บุคลากรสาธารณสุข

2.รณรงค์ประชาสัมพันธค์วามรู้ ได้รับการอบรม 

เกี่ยวกบังานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  จ านวน 230 คน

 - เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

จ านวน  60 คน 

กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
1.ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 มื อ X 25บาท X 290 คน เป็นเงิน 14,500 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื อ X 25บาท X 290 คน เป็นเงิน 14,500 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4.บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบาล (Governance Excellence) 4.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 4. การบริหารจัดการเพือ่สนบัสนนุระบบบริการสุขภาพทีม่ีประสิทธิภาพ
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 12.แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี จังหวัดชลบรุี : 6.มี ระบบบริหารจัดการทีท่นัสมัย เอื้อต่อ การสนบัสนนุระบบ บริการสุขภาพ และมี ธรรมาภบิาล

6.กลยทุธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : กลยทุธที ่9 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศและการ บริหารจัดการการเงินการคลัง ด้านสุขภาพ

ประเดน็ยทุธศาสตร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : กลยทุธ์ที ่4.องค์กรสมรรถนะสูง (Organization Effective)  4.4 ระบบสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ(Information  Efficiency) ล าดบัทีแ่ผนงาน 10
เปา้ประสงค์ร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : การจัดการระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริการใหม้ีคุณภาพ รหัสงบประมาณ  10826-199-02-01-010
ประเภทแผนงาน (   /  ) ยทุธศาสตร์        (   ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 186,200     186,200   ประกนั

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย Smart Hospital สิทธิชัย

ประจ าปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมที ่1 ติดตั้งระบบคิวออฟไลน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

 - ติดต้ังจอภาพแสดงคิว 1.เพือ่ลดความแออดับริเวณจุด มีระบบคิวออฟไลน์ 

 - ติดต้ังโปรแกรมระบบคิวออฟไลน์ บริการ และหน้าห้องตรวจ 

 - ทดสอบระบบ

กิจกรรมที ่2 ติดตั้งระบบจดัเก็บเวช 2.เพือ่ความสะดวกและปลอดภัยใน มีระบบจัดเกบ็เวช

ระเบียน การเกบ็ขอ้มูลเวชระเบียน ระเบียน

 - ติดต้ังเคร่ืองแสกนเวชระเบียน

 - ติดต้ังโปรแกรมระบบจัดเกบ็

เวชระเบียน

 - ทดสอบระบบ

กิจกรรมที ่3 ติดตั้งระบบแจง้เตือนอุณภูมิ 3.เพือ่ให้ทราบระดับอณุหภูมิ มีระบบแจ้งเตือน

ตู้แช่เวชภัณฑ์ ตู้แช่เยน็ในเครือขา่ยได้อยา่งเป็น อณุภูมิตู้แช่เวชภัณฑ์

 - ติดต้ังเคร่ืองวัดอณุภูมิตู้แช่เวชภัณฑ์ ปัจจุบัน  - รพ. 5 เคร่ือง

 - ติดต้ังระบบแจ้งเตือน line notify  - รพ.สต. 13 เคร่ือง

เขา้กบัเครือขา่ยหน่วยบริการ

 - ทดสอบระบบ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 186,200

ล าดับ
โครงการ/

กจิรรมหลัก
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 38.โครงการ Smart Hospital

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

กิจกรรมที่ 1 ติดต้ังระบบคิวออฟไลน์ เป็นเงิน 7,600 บาท

1. ค่าใช่สอย
- ขายึดทีวี ติดผนัง  2 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน  5,000 บาท
- สาย VGA 10 m 2 เส้น เส้นละ 600 บาท เป็นเงิน  1,200 บาท
- ตัวแปลง vga เป็น hdmi 2 อัน อันละ 700 บาท เป็นเงิน  1,400 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 2 ติดต้ังระบบจัดเก็บเวชระเบียน  เป็นเงิน 99,000 บาท

1. ค่าใช่สอย 

- จ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บแฟม้ประวตัิผู้ป่วยอิเลก็ทรอนิกส์พรอ้มเครื่องสแกนเนอร์  99,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งระบบแจ้งเตือนอุณภูมติู้เย็น เป็นเงิน 52,600 บาท

1. ค่าใช่สอย 

- เครื่องวัดอุณภูมิตู้แช่เย็น จ านวน 18 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน  45,000 บาท

- สายแลน 1 กล่อง กล่องละ 5,000 บาท เป็นเงิน  5,000 บาท

- สวิตซ์ 8 พอร์ต 2 ตัว ตัวละ 1,000 บาท เป็นเงิน  2,000 บาท

- รางทึบเก็บสายไฟ 10 เส้น เส้นละ 40 บาท เป็นเงิน  400 บาท

- เข็มขัดรัดสายไฟ 7 นิ้ว 2 ถุง ถุงละ 100 บาท เป็นเงิน  200 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการ/
กจิรรมหลัก

วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

กิจกรรมที ่4 ติดตั้งโปรแกรมระบบ 4.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและความ ติดต้ังโปรแกรม

ปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกนัไวรัส ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ

 - ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการ(OEM) (OEM)และโปรแกรม

 - ติดต้ังโปรแกรมป้องกนัไวรัส ป้องกนัไวรัส

5.เพือ่ให้ผู้รับและผู้ให้บริการเกดิ ประเมินความพึง

ความพึงพอใจ พอใจทั้งผู้รับและ

ผู้ให้บริการ

กิจกรรมที่ 4 ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นเงิน 27,000 บาท

1. ค่าใช่สอย 

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ(OEM) 6 ชุด ชุดละ 3,800 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท

-ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  6 ชุด ชุดละราคา 700 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 2.บริการเปน็เลิศ  (Service Excellence)
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 6.แผนงานการพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 3.การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และบริการเปน็เลิศ(Service Excellence)
5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 4.ประชนเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ไร้รอยต่อ ล าดบัทีแ่ผนงาน 11
6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 5.พฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รหสังบประมาณ 10826-199-04-01-011
ประเภทแผนงาน (    ) ยุทธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 บรหิารยา เวชภัณฑ์ และวัสดทุาง ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 18,802,273 1,566,856   1,566,856  1,566,856   1,566,856   1,566,856   1,566,856   1,566,856  1,566,856  1,566,856   1,566,856   1,566,856      1,566,856      เภสัชกรรม

การแพทย์

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ก าหนดนโยบายด้านยา 1.เพือ่ให้มียา และเวชภัณฑ์  -ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ

2.ท าแผนจัดซ้ือยา,เวชภัณฑ์ประจ าปี ส าหรับบริการผู้ป่วย ของโรงพยาบาล

3.จัดซ้ือยาตามแผน (ลดลงร้อยละ 10 )

4.ควบคุมก ากบัการจ่ายยา  -มูลค่าการจัดซ้ือยา

และเวชภัณฑ์ร่วม

เทียบกบัการจัดซ้ือยา

และเวชภัณฑ์ทั้งหมด

(ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 20 )

ไตรมาส 2
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

โครงการ/
กิจรรมหลัก

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/จ านวน
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

ไตรมาส 3

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 12.โครงการปอ้งกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอยางสมเหตุสมผล

งบประมาณรวม 18,802,273

ล าดับ

งบประมาณรายเดือน (บาท)

วัตถุประสงค์
ไตรมาส 1

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ)

ไตรมาส 1

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 2

กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์
ค่าใช้จ่าย
1.ยา เป็นเงิน       8,348,537 บาท

2.เวชภัณฑ์มิใช่ยา

-เภสัชกรรม เป็นเงิน       3,561,463 บาท

-ทันตกรรม เป็นเงิน     736,962.12 บาท
3.วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

-LAB เป็นเงิน       2,009,311 บาท
4.ค่าใช้สอย

-ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด เป็นเงิน          780,000 บาท
-OUT LAB เป็นเงิน          984,000 บาท
-ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อตัโนมตัิพรอ้มจดัหาน้้ายา เป็นเงิน       1,814,000 บาท
-ค่าเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซ์เรย์เป็นระบบดิจติอล เป็นเงิน          498,000 บาท
-ฟันปลอม เป็นเงิน            50,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาLABทางทันตฯ อื่นๆ เป็นเงิน            20,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ (4E) :  -
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสขุที ่ :  -

4.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสขุจงัหวดัชลบุรี : 3.การจดัระบบริการสุขภาพทีม่คุีณภาพ และบริการเป็นเลิศ (Service)
5.เป้าประสงค์องค์การสาธารณสขุจงัหวดัชลบุรี : 4.ประชนเชื่อมัน่และวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเขา้ถงึบริการสุขภาพทีส่ะดวก รวดเร็ว ทันสมยั มคุีณภาพมาตรฐาน ไร้รอยต่อ ล าดบัทีแ่ผนงาน 12
6.กลยทุธ์องค์การสาธารณสขุจงัหวดัชลบุรี : กลยทุธ์ที ่7 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ รหัสงบประมาณ  10826-299-06-01-012
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยทุธศาสตร์        (    ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 พัฒนาระบบริการรักษาพยาบาล ต.ค-ธ.ค ม.ค.-มี.ค เม.ย-มิ.ย ก.ค-ก.ย       15,977,113.52      1,050,274    1,050,274      1,551,274      1,551,274      1,551,274      1,551,274    1,551,274    1,551,274      1,551,274      1,551,274        1,551,274        1,551,274 ทุกกลุ่มงาน
กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
1.จดับริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 1.เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 1.ความพงึพอใจ

2.จดับริการทันตกรรมใน รพ./Pcu ทีม่ีมาตรฐาน ผู้ป่วยนอก

3.จดับริการส่งเสริมสุขภาพ (ร้อยละ 80)

4.จดับริการระบบงานชนัสูตรโรค 2.ความพงึพอใจ

5.จดับริการงานเอกซเรย์ ผู้ป่วยใน

6.จดับริการงานผู้ป่วยใน (ร้อยละ 80)

7.จดับริการงานคลอดและผ่าตัด
8.จดับริการระบบเภสัชกรรม

9.จดับริการงานกายภาพบ าบัด

10.จดับริการงานแผนไทย

11.จดับริการผู้ป่วยอบุัติเหตุฉกุเฉนิ

12.จดับริการงานสนับสนุน

ไตรมาส 4

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลกัของกระทรวงสาธารณสขุ :  -

งบประมาณรวม 15,977,113.52

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ทีจ่ะด าเนินการ)
งบประมาณ

รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

กิจกรรมที่ 1 จัดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นเงิน 15,977,113.52  บาท

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าตอบแทน
-OT กลุ่มงานแพทย์ เป็นเงิน      2,520,600.00 บาท
-OT กลุ่มงานทันตกรรม เป็นเงิน         163,800.00 บาท
-OT กลุ่มงานพยาบาล เป็นเงิน      5,300,135.00 บาท
-วิกาลกลุ่มงานพยาบาล เป็นเงิน      1,057,500.00 บาท
-OT กลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นเงิน         285,517.54 บาท
-OT กลุ่มงานเวช เป็นเงิน           95,520.00 บาท
-OT กลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นเงิน         746,160.00 บาท
-OT กลุ่มงานบริหาร เป็นเงิน       1,371,064.98 บาท
-OT กลุ่มงานเทคนิค เป็นเงิน       1,062,995.00 บาท

2. ค่าใช้จ่ายอื่น
-ตามจ่ายค่ารักษาฯ 
-ในสังกัด สป. เป็นเงิน         3,033,821.00  บาท
-นอกสังกัด สป. 

ก.รพ.รัฐนอกสังกัด เป็นเงิน           300,000.00  บาท
ข.สถานบริการเอกชน เป็นเงิน             30,000.00 บาท

-ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลผู้มีมีปัญหาสถานะและสิทธิ เป็นเงิน 10,000.00 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) :   -
2.แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุขที่  :    -

4.ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกกลุ่มวยั (PP&PExcellence)
6.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 1.ประช้าชนส้าม้ารถพึ่งตนเองด ้านสุขภ้าพ และมีส่วนร่วมจดัก้ารสุขภ้าพชุมชนอย่้างยัง่ยืน ล าดับที่แผนงาน 13
7.กลยุทธอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุก กลุ่มวยั รหัสงบประมาณ  10826-199-08-01-013
ประเภทแผนงาน (    ) ยุทธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย

1 โครงการฟันเทยีมพระราชทาน ต.ค-ธ.ค ม.ค-ม.ีค เม.ย-ม.ิย กค-กย    180,000 15,000   15,000  15,000   15,000   15,000   15,000   15,000  15,000  15,000   15,000   15,000     15,000     ทันตกรรม
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย อสิริยา
1.ตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก 1.เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ ผู้ทีสู่ญเสียฟนัและ

2.ใหบ้ริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ   ใส่ฟนัเทียม จ้าเป็นต้องได้รับ

ช่องปากตามความจ้าเป็น 2.เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายมีฟนัส้าหรับ การใส่ฟนัเทียม

3.ขึ นทะเบียนผู้ทีจ่้าเป็นและมีความต้อง   บดเคี ยว มีความมัน่ใจ แบบถอดได้อย่าง

การใส่ฟนัเทียม   ในการติดต่อส่ือสาร น้อย 40 ราย

4.จดัหาวสัดุทันตกรรมส้าหรับท้าฟนัเทียม

5.ใหบ้ริการใส่ฟนัเทียมและใหค้้าแนะน้า
การดูแลสุขภาพช่องปาก

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข :    -

งบประมาณรวม 593,500

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

กิจกรรมท่ี 4  จัดหาวัสดุทันตกรรมส าหรับท าฟันเทียม เป็นเงิน 180,000 บาท
1.ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างท าฟันเทียม 40 ราย รายละ 4,500 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

2 คุณแม่มือใหม่  ใส่ใจสุขภาพ ป ี64 ต.ค-ธ.ค ม.ค-ม.ีค เม.ย-ม.ิย กค-กย 37,000     37,000   ทันตกรรม

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ปริยา

1.ตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปากของ 1.เพือ่ใหห้ญงิมีครรภร์ายใหม่ 1.ร้อยละ 90 ของ

หญงิมีครรภร์ายใหม่ทีม่าฝากครรภค์รั งแรก ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก หญงิมีครรภร์าย

2.ใหท้ันตสุขศึกษา และย้อมสีฟนั 2.เพือ่ใหห้ญงิมีครรภร์ายใหม่ ใหม่ได้รับการตรวจ

3.นัดหมายหญงิมีครรภ ์เพือ่ท้าการรักษา ได้รับการย้อมแผ่นคราบ สุขภาพช่องปาก

ทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม จลิุนทรีย์และฝึกการแปรงฟนั 2.ร้อยละ 90 ของ

      3.เพือ่ใหห้ญงิมีครรภท์ีเ่ป็นโรค หญงิมีครรภร์าย

ในช่องปากได้รับการรักษา ใหม่ได้รับการย้อม

ทันตสุขภาพอย่างเหมาะสม แผ่นคราบจลิุนทรีย์

และฝึกการแปรงฟนั

3.ร้อยละ 75 ของ

หญงิมีครรภร์าย

ใหม่ในช่วงอายุครรภ ์

๔-๖ เดือนได้รับ

การขูดหนิปูนและ/

หรืออดุฟนั

(ร้อยละ )

กิจกรรมท่ี 1.ตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์รายใหม่ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรก  เป็นเงิน 37,000 บาท
ค่าวัสดุการแพทย์
- ชุดอุปกรณ์การแปรงฟัน จ านวน 700 ชุด ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท

ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างท าสติ้กเกอร ์จ านวน 1,000 ชิ้น ชิ้นละ 2 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

3  ฟันซ่ีแรกของหนู ป ี64 ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. 35,000     35,000   ทันตกรรม

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ปริยา

1.ตรวจบันทึกสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 1.เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 0-3 ปี 1.ร้อยละ 80 เด็ก

ต้่ากวา่ 3 ปีทีม่ารับการฉีดวคัซีนและให้ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก อายุ 0-3 ปีได้รับการ

ทันตสุขศึกษาสาธติการดูแลสุขภาพ 2.เพือ่ใหผู้้ปกครองเด็กได้ฝึกทักษะการ ตรวจสุขภาพช่องปาก  

ช่องปากเด็ก แปรงฟนัเด็กอายุ0-3 ปี และได้รับคู่มือ 2.ร้อยละผู้ปกครอง

2.ฝึกทักษะการแปรงฟนัเด็กอายุต้่ากวา่ การดูแลทันตสุขภาพ เด็กอายุ 0-3 ปี ได้

3 ปีทีม่ารับการฉีดวคัซีนแกผู้่ปกครอง 3.เพือ่ใหเ้ด็กอายุ 0-3 ปีได้รับการ ฝึกทักษะการแปรงฟนั

เด็กทุกคนพร้อมคู่มือการดูแลทันตสุขภาพ ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช และได้รับคู่มือการ

3.ทาฟลูออไรด์วานิชแกเ่ด็กอายุต้่ากวา่ ดูแลทันตสุขภาพ

3 ปี และแนะน้าข้อปฏบิัติหลังการทา 3.ร้อยละ 80 เด็ก

ฟลูออไรด์วานิชแกผู้่ปกครองเด็ก อายุ 0-3 ปีได้รับ

การทาฟลูออไรด์วานิช

กิจกรรมท่ี 1.ตรวจบันทึกสุขภาพช่องปากเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปีท่ีมารับการฉีดวัคซีน และให้ทันตสุขศึกษาสาธิตการดูแล
สุขภาพช่องปากเด็ก  เป็นเงิน 35,000 บาท

ค่าวัสดุการแพทย์
- ชุดฟลูออไรด์วานิช,พู่กัน จ านวน 1,000 ชุด ชุดละ 25 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- แปรงสีฟัน จ านวน 1,000 ด้าม ด้ามละ 8 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ถุงนิ้วมือ จ านวน 1,000 ชิ้น ชิ้นละ 2 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

4 ส่งเสริมทนัตสุขภาพเด็กปฐมวัย พ.ย-ธ.ค ม.ค-ม.ีค พ.ค-ม.ิย ก.ค.-ก.ย 86,500     43,250   43,250  ทันตกรรม

(3-5ป)ี ปงีบประมาณ 2564 พรภกา

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

1.ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 1.เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ 1.ร้อยละ 80 ของเด็ก

2.ส้ารวจพฤติกรรมการใช้ขวดนม ช่องปากโดยทันตบุคลากร ในร.ร./ศพด.ได้รับการ

และการด่ืมนมจดื หรือเจา้หน้าทีส่าธารณสุข ตรวจสุขภาพช่องปาก

3.การทาฟลูออไรด์วานิชป้องกนั 2.เด็กได้รับการปรับเปล่ียน และไม่เกนิร้อยละ 57 

ฟนัผุ พฤติกรรมการหย่าขวดนม ของผลสุ่มส้ารวจเด็ก

4.กจิกรรมแปรงฟนัหลังอาหาร และด่ืมนมจดื กลุ่ม 3 ปี ปัญหาฟนั

กลางวนัทีโ่รงเรียน/ศพด. 3.เด็กได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช น ้านมผุ

5.การเข้าถึงบริการทันตสุขภาพ เพือ่ป้องกนัฟนัผุอย่างน้อย 2.ร้อยละ 80 ของเด็กใน

6.เพิม่ศักยภาพครูในการด้าเนินงาน ปีละ 2 ครั งโดยทันตบุคลากร ร.ร./ศพด.ได้รับการ

กจิกรรมทันตฯ ใน ร.ร./ศพด. หรือเจา้หน้าทีส่าธารณสุข ส้ารวจพฤติกรรมการ

4.ศูนย/์รร.แปรงฟนัหลัง บริโภคและติดตามการใช้

อาหารกลางวนัทุกวนั ขวดนมรวมทั งการ

5.เด็ก(3-5ปี)ได้รับการตรวจ ด่ืมนมจดื

คัดกรองเพือ่เคลือบหลุมร่องฟนัแท้ 3.ร้อยละ70 เด็กในร.ร./ศพด.

ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช

เพือ่ป้องกนัฟนัผุอย่างน้อย

ปีละ2 ครั ง

4.ร้อยละ 80 ของศูนย/์รร.มี 

กจิกรรมการแปรงฟนัหลัง

อาหารกลางวนัทุกวนั

5.ร้อยละ 50 ของเด็กทีไ่ด้รับ

การตรวจเพือ่คลือบหลุมร่อง

ฟนัแท้

กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย(3-5ปี) ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 86,500 บาท

ค่าวัสดุการแพทย์

- ชุดฟลูออไรด์วานิช จ านวน 2300 ชุด ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท

- ชุดอุปกรณ์การแปรงฟัน จ านวน 500 ชุด ชุดละ 35 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

5 ส่งเสริม  ปอ้งกันและใหบ้ริการ พ.ย-ธ.ค ม.ค-ม.ีค พ.ค-ม.ิย ก.ค.-ก.ย 250,000   100,000     20,000       50,000       50,000      30,000         ทันตกรรม

ทนัตกรรมในเด็กวัยเรียน ( 6-12 ป ี) จนัทร์ทิพย์

ปงีบประมาณ 2564

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

1.การบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 1.เพือ่ส่งเสริมป้องกนัและ 1.นักเรียนได้รับการ

2.การบริการเคลือบหลุมร่องฟนั รักษาทันตสุขภาพในเด็ก การตรวจสุขภาพช่อง

3.การบริการทันตกรรมตามความจ้าเป็น วยัเรียน ปากร้อยละ 80

4.กจิกรรมฝึกทักษะการแปรงฟนั 2.เพือ่กระจายการใหบ้ริการ 2.นักเรียน ป.1 ได้รับ

ด้วยเม็ดสีย้อมฟนั ทันตกรรมพื นฐานในเด็ก การเคลือบหลุมร่องฟนั

5.การส้ารวจสภาวะทันตสุขภาพ วยัเรียนอย่างทัว่ถึง ร้อยละ 50

ตามกลุ่มวยั 3.เพือ่ใหเ้ด็กวยัเรียนมีอตัรา 3.นักเรียน ป.6 ได้รับ

การเกดิโรคฟนัผุลดลง การเคลือบหลุมร่องฟนั

ร้อยละ 20

4.นักเรียนป.6ฟนัดี

ไม่มีผุมากกวา่

ร้อยละ 88

5.เด็กวยัเรียนได้รับ

บริการทันตกรรมตาม

ความจ้าเป็นร้อยละ 60

6.เด็กวยัเรียนได้รับการ

ฝึกทักษะการแปรงฟนั

ร้อยละ 80

7.เด็กวยัเรียนได้รับการทา

ฟลูออไรด์วานิชร้อยละ 50

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริม  ป้องกันและให้บริการทันตกรรมในเด็กวัยเรียน ( 6-12 ปี )

ค่าวัสดุการแพทย์
- ชุดฟลูออไรด์วานิช,พู่กัน จ านวน 1500 ชุด ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
- เม็ดสีย้อมฟัน เป็นเงิน 10,000 บาท
- วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและPRR เป็นเงิน 80,000 บาท
- วัสดุอุดฟัน เป็นเงิน 65,000 บาท
- วัสดุขูดหินปูน เป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ชุดอุปกรณ์การแปรงฟัน จ านวน 1,000 ด้าม ด้ามละ 20 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

6 อบรมครูอนามัยและเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข พ.ค.-ม.ิย 5,000       5,000  ทันตกรรม

การด าเนินงานทนัตกรรมในโรงเรียน จนัทร์ทิพย์

ประถมศึกษาปงีบประมาณ 2564

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

อบรมใหค้วามรู้แกค่รูอนามัย 1.เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมได้ ครูอนามัยและเจา้หน้า

เจา้หน้าทีส่าธารณสุขผู้เกีย่วข้อง รับความรู้เกีย่วกบัเร่ืองสุขภาพ ทีส่าธารณสุขผู้ทีเ่กีย่ว

ในงานทันตกรรม พร้อมทั งชี แจง ช่องปาก น้าความรู้ทีไ่ด้รับ ข้องในงานทันตกรรม

การด้าเนินงานทันตกรรมใน ไปท้ากจิกรรมในโรงเรียนได้ ได้รับการอบรม

โรงเรียน และสามารถส่งต่อนักเรียนที่ ร้อยละ 85

มีปัญหาสุขภาพช่องปากได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม

2.เพือ่ใหผู้้รับการอบรมรู้และ

เข้าใจระบบการใหบ้ริการ

ทันตกรรมในโรงเรียน

3.เพือ่ใหเ้กดิการประสานงาน

ทีม่ีประสิทธภิาพในการให้

บริการทันตกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมท่ี 1 อบรมครูอนามัยและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขการด าเนินงานทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา
ปีงบประมาณ 2564ค่าใช้สอย

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 50 คนๆละ50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 50 คนๆละ50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ (4E) : 2.บริการเป็นเลิศ  (Service Excellence)
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสขุที ่: 6.แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

4.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสขุจงัหวดัชลบุรี : 
5.เป้าประสงค์องค์การสาธารณสขุจงัหวดัชลบุรี : ล าดบัทีแ่ผนงาน 14
6.กลยทุธ์องค์การสาธารณสขุจงัหวดัชลบุรี : รหัสงบประมาณ  10826-101-12-01-014
ประเภทแผนงาน (    ) ยทุธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบดั เม.ย.    106,775   106,775 ปฐมภูมิ

รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปว่ย ไพฑูรย์

เสพตดิอยา่งมีส่วนร่วมของเครือข่าย

แบบบรูณาการโรงพยาบาลบอ่ทอง

 -ดา้นการบ าบดัฟ้ืนฟูผู้ปว่ยยาเสพตดิ

กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

1.จดัท าแผนปฏิบัติการเพือ่เตรียมการ 1.เพือ่พฒันาระบบบริการบ าบัด 1.ร้อยละ 60 ของผู้ติดยาเสพติด

ให้ผู้ป่วยทีใ่ชส้ารเสพติดในอ าเภอ รักษาฟืน้ฟ ูและการติดตามหลัง กลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรงเขา้ถงึ

บ่อทองทีต้่องการเขา้รับการบ าบัด การบ าบัด การประเมินและดูแลชว่ยเหลือ

รักษายาเสพติดแบบสมัครใจและ 2.เพือ่ให้ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการ บ าบัดรักษาตามระดับความ

บังคับบ าบัด ได้รับการรักษาและฟืน้ฟู บ าบัดรักษาฟืน้ฟสูภาพและลด รุนแรงอยา่งต่อเนือ่ง

สภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด อนัตรายจากยาเสพติดสามารถกลับ 2.ร้อยละ 50 ของผู้ติดยาเสพติด

2.พฒันามาตรฐานกระบวนการบ าบัด ไปใชช้วีิตในสังคมได้ตามปกติ คงอยู่ในระบบการบ าบัดรักษา

รักษาฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด โดยมีกลไกติดตามการชว่ยเหลือ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดและการ

3.บ าบัดรักษาฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้เสพ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาอยา่งเป็นระบบ       ติดตามดูแลต่อเนือ่งภายใน 1 ปี

และผู้ติดในระบบสมัครใจและ 3.เพือ่ให้ได้รับการคัดกรองจ าแนก (Retention Rate)

บังคับบ าบัด        ประเภทผู้ป่วยยาเสพติดได้อยา่ง เป้าหมาย/จ านวน

4.สรุปและประเมินผลด าเนินงาน ถกูต้องและบ าบัดได้ตามโปรแกรม สมัครใจ 10  คน

เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ           การรักษาและฟืน้ฟทูีเ่หมาะสม บังคับ 70 คน

5.จดัประชมุคณะกรรมการยา

เสพติดในโรงพยาบาล 3 คร้ัง / ปี

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลกัของกระทรวงสาธารณสขุ : 24.โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

งบประมาณรวม 229,075

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

กิจกรรมท่ี 1 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที ่
1. ค่าวัสดุส านักงาน 20,307 บาท ดังนี้
- กระดาษ A4 80 แกรม  รีมละ 120 บาท x 70 รีม เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ดินสอ 2 b โหลละ 24 บาท x 3 โหล  เป็นเงิน 72 บาท
- กระดาษการ์ดปกสีขนาด A4 180 แกรม รีมละ 170 บาท x 8 รีม       เป็นเงิน 1,360 บาท
- สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่ แผ่นละ 25 บาท x 10 แผ่น                          เป็นเงิน 250 บาท
- กรรไกรตัดกระดาษ อันละ 65 บาท x 5 อัน เป็นเงิน 325 บาท
- ลูกแม็กเบอร์ 10  กล่องละ 8 บาท x 50 กล่อง เป็นเงิน 400 บาท
- ถ่านอันคาไลน์ 2 A ก้อนละ 25 บาท x 50 ก้อน เป็นเงิน 1,250 บาท
- ถ่านอันคาไลน์ 3 A ก้อนละ 25 บาท x 50 ก้อน เป็นเงิน 1,250 บาท
- ซองน้ าตาล A4 ซองละ 5 บาท x 100 ซอง เป็นเงิน 500 บาท
- ซองขาวตราครุฑ ซองละ 1 บาท x 60 ซอง เป็นเงิน 60 บาท
- แท่นตัดสก็อตเทป ตัวละ 70 บาท x 1 ตัว เป็นเงิน 70 บาท
- แฟ้มพลาสติกซอง A4 (คละส)ี ซองละ 8 บาท x 55 ซอง เป็นเงิน 440 บาท
- เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ เครื่องละ 2,500 บาท x 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท
- กบเหลาดินสอ อันละ 300 บาท x 1 อัน เป็นเงิน 300 บาท
- มีดคัตเตอร์ใหญ่ อันละ 20 บาท x 3 อัน เป็นเงิน 60 บาท
- แฟ้มเสนอเซ็น เล่มละ 170 บาท x 2 เล่ม เป็นเงิน 340 บาท
- กาวน้ า แบบแท่ง แท่งละ 25 บาท x 10 แท่ง เป็นเงิน 250 บาท
- ถ่านไฟใหญ่ ก้อนละ 15 บาท x 10 ก้อน เป็นเงิน 150 บาท
- ถ่านไฟเล็ก ก้อนละ 8 บาท x 160 ก้อน เป็นเงิน 1,280 บาท
- สเปรย์ปรับอากาศ กระป๋องละ 105 บาท x 10 กระป๋อง เป็นเงิน 1,050 บาท

2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเงิน 58,693 บาท ดังนี้
- ชุดตรวจ HBsAg Device test  ชุดละ 12.84 บาท x 200 ชุด เป็นเงิน 2,568 บาท
- ชุดตรวจสารเสพติด(ยาบ้า)ในปัสสาวะชนิดตลับ ชุดละ 14.50 บาท x 500 ชุด เป็นเงิน 7,250 บาท
- ภาชนะส าหรับใส่ปัสสาวะส่งตรวจ กระป๋องละ 1.70 บาท x 500 ชุด              เป็นเงิน 850 บาท 
- ชุดชุดทดสอบหาร่องรอยการติดเชื้อ HIV ชุดละ 80 บาท x 500 ชุด               เป็นเงิน 40,000 บาท
- ชุดทดสอบหาร่องรอยการติดเชื้อ Syphilis ชุดละ 16.05 บาท x 500 ชุด        เป็นเงิน 8,025 บาท
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์26,400 บาท ดังนี้
- หมึกปรินซ์ HP Laser jet รุ่น CE-285A สีด า กล่องละ 2,400 บาท x 11 กล่อง เป็นเงิน 26,400 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ทีจ่ะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 -ดา้นการตดิตามดแูลช่วยเหลือ

ผู้ผ่านการบ าบดัฟ้ืนฟู

กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย

1.ติตตามดูแลชว่ยเหลือผูป่วย 1. เพือ่ป้องกนัการกลับไปเสพ/ติดซ้ า ทัง้หมด  40 คน

หลังการบ าบัดครบก าหนดให้การ 2.มีกลไกติดตามการชว่ยเหลือผู้ผ่าน สมัครใจ 5 คน

ดูแลทางการแพทยแ์ละทางสังคม การบ าบัดรักษาอยา่งเป็นระบบ

อยา่งน้อย 4 คร้ัง ภายใน 1 ปี

2 โครงการลดปจัจยัเสี่ยงทาง 122,300   122,300  ปฐมภูมิ

สุขภาพดา้นยาเสพตดิ ไพฑูรย์

แบบบรูณาการ

กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
1.จดัท าแผนปฏิบัติการเพือ่เตรียมการ 1.เพือ่พฒันาระบบบริการบ าบัด 1.ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดที่

ให้ผู้ป่วยทีใ่ชส้ารเสพติดในอ าเภอ รักษาฟืน้ฟ ูและการติดตามหลัง รับการบ าบัดฟืน้ฟมูารับ

บ่อทอง ทีต้่องการเขา้รับการบ าบัด การบ าบัด การบริการครบก าหนดตาม

รักษายาเสพติดแบบสมัครใจและ 2.เพือ่ให้ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการ เกณฑ์ (โปรแกรม) >80%  

บังคับบ าบัด ได้รับการรักษาและฟืน้ฟู บ าบัดรักษา รักษาฟืน้ฟ ูและการ 2.ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดทีรั่บ

สภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ติดตามหลังการบ าบัดสามารถกลับ การบ าบัดฟืน้ฟคูรบโปรแกรม

2. ติดตาม ดูแลชว่ยเหลือผู้ผ่านการ ไปใชช้วีิตในสังคมได้ตามปกติ ได้รับการติดตามอยา่งน้อย 4

บ าบัด ให้ผู้ป่วยกลับอยู่ในสังคมได้และ โดยมีกลไกติดตามการชว่ยเหลือผู้ คร้ังใน 1 ปี และหยดุเสพ

ไม่กลับมาเสพซ้ า ผ่านการบ าบัดรักษาอยา่งเป็นระบบ ต่อเนือ่ง 3 เดือนร้อยละ 40  

3.พฒันาคลินิคบ าบัดรักษาให้มีความ 3.เพือ่ให้ได้รับการคัดกรอง จ าแนก 3.ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดทีรั่บ

พร้อมและจดัระบบบริการภายใต้หลัก ประเภทผู้ป่วยยาเสพติดได้อยา่ง การบ าบัดฟืน้ฟ ูคงอยู่ในระบบ

การเขา้ใจ เขา้ถงึ พึง่ได้ ถกูต้องและบ าบัดได้ตามโปรแกรม การบ าบัดรักษาตามเกณฑ์ที่

4.พฒันาศักยภาพบุคลากรผู้บ าบัดให้ การรักษาและฟืน้ฟทูีเ่หมาะสม ก าหนด และการติดตามดูแล 

มีความรู้อยา่งต่อเนือ่ง ต่อเนือ่ง ภายใน 1 ปี

ร้อยละ 20

กิจกรรมท่ี 1 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที ่จ านวนเงิน 120,000 บาท 
1. ค่าวัสดุส านักงาน 34,266 บาท ดังนี้
- กระดาษ A4 80 แกรม  รีมละ 114 บาท x 86 รีม เป็นเงิน 9,804 บาท 
- เทปกาว 2 หน้าแบบบางขนาด 1/2 นิ้ว ม้วนละ 20 บาท x 5 ม้วน         เป็นเงิน 100 บาท
- กระดาษการ์ดปกสีเหลือง(ท า5ส) ขนาด A4 180 แกรม รีมละ 170 บาท x 21 รีม เป็นเงิน 3,570 บาท
- เทปลบค าผิด  อันละ 25 บาท x 20 อัน  เป็นเงิน 500 บาท
- คลิบเสียบกระดาษเล็ก (1) กล่องละ 9 บาท x 60 กล่อง  เป็นเงิน 540 บาท
- สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่ แผ่นละ 25 บาท x 20 แผ่น                             เป็นเงิน 500 บาท
- ปลั๊กไฟ 5 ช่อง ยาว 5 เมตร แบบมีสวิตช์แยกอันละ 950 บาท x 5 อัน    เป็นเงิน 4,750 บาท
- ปลั๊กไฟ 4 ช่อง ยาว 10 เมตร แบบมีสวิตช์แยกอันละ 1,090 บาท x 5 อัน เป็นเงิน 5,450 บาท
- ไม้บรรทัดเหล็กยาว 12 นิ้ว อันละ 100 บาท x 1 อัน เป็นเงิน 100 บาท
- แฟ้มเก็บเอกสารสันกว้าง A4 สัน 2.5 นิ้ว ชิ้นละ 60 บาท x 5 ชิ้น           เป็นเงิน 300 บาท 
- แฟ้มพลาสติกซอง A4 (คละสี) ซองละ 8 บาท x 50 ซอง เป็นเงิน 400 บาท
- ซองน้ าตาล A4 ซองละ 5 บาท x 200 ซอง เป็นเงิน 1,000 บาท
- ซองขาวตราครุฑ ซองละ 1 บาท x 42 ซอง เป็นเงิน 42 บาท
- เครื่องตัดกระดาษ A4 แบบมือโยก (Paper cutter)อันละ 700 บาท x 1 อัน เป็นเงิน 700 บาท
- แฟ้มเสนอเซ็น เล่มละ 170 บาท x 5 เล่ม เป็นเงิน 850 บาท
- ถ่าน อันคาไลน์ 2 A ก้อนละ 25 บาท x 77 ก้อน เป็นเงิน 1,925 บาท
- ถ่าน อันคาไลน์ 3 A ก้อนละ 25 บาท x 20 ก้อน เป็นเงิน 500 บาท
- ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ เครื่องละ 60 บาท x 1 เครื่อง เป็นเงิน 60 บาท
- กระดาษ Post-it ขนาด 15 x 50 มม.แพ็คละ 40 บาท x 20 แพ็ค            เป็นเงิน 800 บาท
- กระดาษ Post-it ขนาด 12 x 50 มม.แพ็คละ 40 บาท x 20 แพ็ค           เป็นเงิน 800 บาท
- สเปรย์ปรับอากาศ กระป๋องละ 105 บาท x 15 กระป๋อง เป็นเงิน 1,575 บาท

2. ค่าวัสดุการแพทย์ 11,445 บาท ดังนี้
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล อันละ 3,500 บาท x 1 อัน เป็นเงิน 3,500 บาท
- เครื่องชั่งน้ าหนักวางพื้นแบบดิจิตอล อันละ 3,250 บาท x 2 อัน               เป็นเงิน 6,500 บาท
- กระดาษปริ้นเครื่องวดัความดนั ม้วนละ 85 บาท x 17 ม้วน เป็นเงิน 1,445 บาท

3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเงิน 58,089 บาท ดังนี้ 
- ชุดทดสอบหาร่องรอยการติดเชื้อ HIV ชุดละ 80 บาท x 500 ชุด            เป็นเงิน 40,000 บาท
- ชุดตรวจ HBsAg Device test  ชุดละ 12.84 บาท x 100 ชุด เป็นเงิน 1,284 บาท
- ภาชนะส าหรับใส่ปัสสาวะส่งตรวจ กระป๋องละ 1.70 บาท x 900 ชุด           เป็นเงิน 1,530 บาท 
- ชุดตรวจสารเสพติด(ยาบ้า)ในปัสสาวะชนิดตลับ ชุดละ 14.50 บาท x 500 ชุด เป็นเงิน 7,250 บาท
- ชุดทดสอบหาร่องรอยการติดเชื้อ Syphilis ชุดละ 16.05 บาท x 500 ชุด     เป็นเงิน 8,025 บาท

4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์16,200 บาท ดังนี้
- หมึกปรินซ์ HP Laser jet P1102 สีด า กล่องละ 1,350 บาท x 12 กล่อง  เป็นเงิน 16,200 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสีย่งที่มีประวัติเสพยาเสพติดใน
พ้ืนที่ จ านวนเงิน 2,300 บาท
1. ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 2,300 บาท ดังนี้
- แฟ้มพลาสติกซอง A4 (คละสี) ซองละ 8 บาท x 31 ซอง

เป็นเงิน 248 บาท    
- กระดาษ A4 80 แกรม รีมละ 114 บาท x 18 รีม

เป็นเงิน 2,052 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสีย่งที่มีประวัติเสพยาเสพติดในพื้นที ่
1. ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 1,375 บาท ดังนี้
- แฟ้มพลาสติกซอง A4 (คละสี) ซองละ 8 บาท x 20 ซอง เป็นเงิน 160 บาท
- ซองขาวตราครุฑ ซองละ 1 บาท x 15 ซอง เป็นเงิน   15 บาท
- กระดาษ A4 80 แกรม  รีมละ 120 บาท x 10 รีม เป็นเงิน 1,200 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 1.ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence) 4.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 2.การจัดการภยัสุขภาพ (PP&P Excellence) 
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 4.แผนงานการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 2.มีการจัดการโรคและภยัสุขภาพที่ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพบรูณาการทกุภาคส่วน

ประเดน็ยทุธศาสตร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : กลยทุธ์ที ่1.ส่งเสริมการเปน็ รพ.แหง่ความปลอดภยั(Safety) ล าดบัทีแ่ผนงาน 15
เปา้ประสงค์ร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : 1.มีการสร้างเสริมประสิทธิภาพการดูแลผู้ปว่ยจนผลลัพธ์ดีขึ้น รหัสงบประมาณ  10826-199-11-01-015
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยทุธศาสตร์        (    ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      44,475 6,100     14,500   15,275  8,600     ปราณีนุช
ในการท างาน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ 1.เพือ่ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียง 1.ร้อยละ 100 ของ

1.1 ทดสอบสมรรถภาพปอด,การได้ยนิ, จากการท างานได้รับการทดสอบ เจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียง

สายตา เจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียง สมรรถภาพปอด, สมรรถภาพการ จากการท างานได้

จากการท างาน ได้ยนิสมรรถภาพสายตา รับการทดสอบ
1.2 ส่งต่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลทดสอบ 2.เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีผลทดสอบ สมรรถภาพปอด
สมรรถภาพผิดปกติเขา้รับการรักษา สมรรถภาพผิดปกติได้รับการรักษา (3 คน)

2.ร้อยละ 100 

ของเจ้าหน้าที่กลุ่ม

เส่ียงจากการท างาน

ได้รับการทดสอบ

สมรรถภาพการได้ยนิ

(27 คน)

3.ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่กลุ่มเส่ียง

จากการท างานได้

รับการทดสอบ

สมรรถภาพการ

มองเห็น(31 คน)

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 46,475

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 7.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 6.กลยทุธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 2.การปอ้งกนัควบคุมโรคและภยั สุขภาพ

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 1 ทดสอบสมรรถภาพเจา้หน้าที่

1.ค่าใช้สอย

-ค่าจ้างทดสอบสมรรถภาพปอด จ านวน 3*100 เป็นเงิน 300 บาท

-ค่าจ้างทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน จ านวน 27*100 เป็นเงิน 2,700 บาท

-ค่าจ้างทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น จ านวน 31*100 เป็นเงิน 3,100 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4.ร้อยละ 100 ของ

เจ้าหน้าที่ที่มีผล

ทดสอบสมรรถภาพ

ผิดปกติได้รับการรักษา

2 .ประเมินความเส่ียงสภาพแวดล้อม

2.1 ประเมินความเส่ียงสภาพแวดล้อม 3.เพือ่ประเมินความเส่ียงสภาพ 5.ร้อยละ 100 ของ

ในการท างาน (แบบ RAH 01) แวดล้อมในการท างาน(แบบRAH 01) แผนกที่มีความเส่ียงสูง

2.2 ตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 4.เพือ่ตรวจสภาพแวดล้อมในการ ได้รับการประเมิน

ด้วยเคร่ืองมืออาชีวสุขศาสตร์พืน้ฐาน ท างานด้วยเคร่ืองมืออาชีวสุขศาสตร์ สภาพแวดล้อมใน

(เคร่ืองวัดระดับความเขม้ขน้ของ พืน้ฐาน(เคร่ืองวัดระดับความเขม้ขน้ การท างาน (แบบRAH 01)

แสงสว่าง เคร่ืองวัดระดับความดังเสียง) ของแสงเคร่ืองวัดระดับความดังเสียง) 6.ร้อยละ 100 ของ

แผนกที่มีความเส่ียง

สูงได้รับการตรวจ

ประเมินสภาพแวด

ล้อมการท างานด้วย

เคร่ืองมืออาชีวสุข

ศาสตร์พืน้ฐาน

(เคร่ืองวัดระดับ

ความเขม้ขน้ของ

แสงเคร่ืองวัด

ระดับดังเสียง)

3 .จัดอบรมด้านอาชีวอนามัย

3.1 จัดอบรมด้านอาชีวอนามัย 5.เพือ่ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านอาชีว 7.จัดอบรมด้าน

ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม อนามัยความปลอดภัยและสภาพแวด อาชีวอนามัยความ

ในการท างาน ล้อมในการท างาน และสามารถน าไป ปลอดภัย และ

ปฏิบัติได้ สภาพแวดล้อมใน

การท างาน 1 คร้ัง/ปี

8.ร้อยละ 80 

เจ้าหน้าที่ผู้เขา้รับ

การอบรมมีผลการ

ประเมินผ่านเกณฑ์

(50 คน)

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมด้านอาชีวอนามยั
1.ค่าใช้สอย
-อาหารกลางวัน 1 มื้อ 50*50 เป็นเงิน 2,500 บาท
-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ 50*50 เป็นเงิน 2,500 บาท
-ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง 600*6 เป็นเงิน 3,600 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4.รองรับภาวะฉกุเฉนิ

4.1 รองรับภาวะฉกุเฉนิทางอาชีว 6.เพือ่เตรียมความพร้อมกรณีเกดิ 9.จัดอบรมและฝึก

อนามัยและความปลอดภัย เหตุเพลิงไหม้ ซ้อมแผนระงับ

 -อคัคีภัย 7.เพือ่เตรียมความพร้อมกรณีเกดิ อคัคีภัย 1 คร้ัง/ปี

 -สารเคมี เหตุสารเคมีร่ัวไหล 10.ร้อยละ 80 

เจ้าหน้าที่ผู้เขา้รับ

การอบรมมีผลการ

ประเมินผ่านเกณฑ์

(150 คน)

5 รับตรวจประเมิน

5.1 รับตรวจประเมินมาตรฐานการจัด 8.เพือ่เตรียมรับตรวจมาตรฐานการ 11.โรงพยาบาล

บริการอาชีวอนามัย จัดบริการอาชีวอนามัย จาก บ่อทองผ่านการ

สสจ.ชลบุรี /สคร.เขต 6 ชลบุรี ประเมินมาตรฐาน

การจัดบริการอาชีว

อนามัยระดับดี

1 GREEN & CLEAN Hospital 2,000       ปราณีนุช

กิจกรรมที ่ รับตรวจประเมิน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.รับตรวจประเมินมาตรฐาน 1.เพือ่เตรียมรับตรวจฐาน 1.โรงพยาบาล

GREEN & CLEAN Hospital GREEN & CLEAN Hospital บ่อทองผ่านการ

จาก สสจ.ชลบุรี ประเมินมาตรฐาน

การGREEN & 

CLEAN Hospital 

ระดับดีมาก

กิจกรรมที่ 4 รองรับภาวะฉุกเฉนิ
1.ค่าใช้สอย
-อาหารกลางวัน 1 มื้อ 50*150 เป็นเงิน 7,500 บาท
-อาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม 2 มื้อ 50*150 เป็นเงิน 7,500 บาท

2.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-น้ ามันเบนซิน จ านวน 5 ลิตร*30 บาท เป็นเงิน 150 บาท
-น้ ามันดีเซล จ านวน 5 ลิตร*25 บาท เป็นเงิน 125 บาท

3.วัสดุส านักงาน
-ถังดับเพลิง สีเขียว(Non CFC) 2500*5 เป็นเงิน 12,500 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 5 รับตรวจประเมิน
1.ค่าใช้สอย
-อาหารกลางวัน 1 มื้อ 50*20 เป็นเงิน 1,000 บาท
-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ 50*20 เป็นเงิน 1,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 1 รับตรวจประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 
1.ค่าใช้สอย
-อาหารกลางวัน 1 มื้อ 50*20 เป็นเงิน 1,000 บาท
-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ 50*20 เป็นเงิน 1,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 1.ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 1.แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

4.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทกุกลุ่มวัย (PP&PExcellence)
5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 1.ประช้าชนส้าม้ารถพึง่ตนเองด ้านสุขภ้าพ และมีส่วนร่วมจัดก้ารสุขภ้าพชุมชนอย่้างยัง่ยนื ล าดบัทีแ่ผนงาน 16
6.กลยทุธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุ กลุ่มวัย รหัสงบประมาณ  10826-107-07-01-016
ประเภทแผนงาน (    ) ยทุธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 สร้างเสริมสุขภาพวัยท างาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.      28,875    23,755 5,120     ปฐมภูมิ

ลดเสี่ยง ลดโรค เทศบาลบ่อทอง ณฐมน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
1.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพกลุ่มปกติ 1.เพือ่คัดกรองโรคเบาหวาน 1.ประชาชนอาย ุ

ขั นตอนด้าเนินงาน โรคความดันโลหิตสูงประชาชน 35 ปีขึ นไป จ้านวน 

1.จัดท้าขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย อาย ุ35 ปีขึ นไป 2,139 คน ได้รับ

2.จัดตารางให้บริการตรวจคัด การคัดกรอง 90% 

กรองสุขภาพ เป็นจ้านวน 1,925 คน

3.เตรียมแบบซักประวัติ/ใบ

ประชาสัมพันธ์/โบรชัวร์ความรู้
4.ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

5.ให้บริการตรวจคัดกรองโดยใช้

แบบสอบถามการเจาะน ้าตาล

การวัดความดันโลหิต

6.สรุปผลการคัดกรอง

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทกุกลุ่มวัย

งบประมาณรวม 86,265

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพกลุ่มปกติ
1.วัสดุส านักงาน
-กระดาษ A4 1 ลัง x 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท
-ปากกาลูกลื่น 1 กล่อง x 150 บาท เป็นเงิน 150 บาท  
-แฟ้มตราช้างรุ่น 620F  2 แฟ้ม x 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท
-ตะกร้าเอกสารเคลือบ โรบิน 1 ชั้น x 145 บาท เป็นเงิน 145 บาท
-ลวดเสียบตราม้าหัวกลม 2 กลุ่อง x 15 บาท เป็นเงิน 30 บาท
-กล่องใส่โบรชัวร์ 3 ช่อง 1 กล่อง x 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท 

2.วัสดุทางการแพทย์
-เครื่องตรวจน้ าตาล Accu-Chek  Performa  1 เครื่อง x 2,990 บาท เป็นเงิน 2,990 บาท 
-แถบตรวจน้ าตาล บรรจุ 100 แถบ x 23 กล่อง x 650 บาท เป็นเงิน 14,950 บาท 
-ส าลีชุบแอลกอฮอลล์ บรรจุ 40 แผง  5 กล่อง x 590 บาท เป็นเงิน 2,950 บาท

3.วัสดุคอมพิวเตอร์
-หมึกเครื่องปริ้น CANON Pixma G3000 4 สี x 4 ขวด x 350 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

2.กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

1.จัดกลุ่มผลสุขภาพจากการตรวจ 2.เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 2.กลุ่มเส่ียงจากการ

2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่ม สุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน คัดกรองโรคเบาหวาน

เส่ียงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิต โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง

3.ติดตามผลสุขภาพ ได้รับการปรับเปล่ียน

4.สรุปผลการปรับเปล่ียน พฤติกรรมสุขภาพ

พฤติกรรม จ้านวน 50 คน

3.กิจกรรมดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง

1.จัดกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3.เพือ่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรค 3.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง

2.ติดตามเยี่ยมกลุ่มที่ควบคุมไม่ได้ ที่ควบคุมไม่ได้ ที่ควบคุมไม่ได้ 

ได้รับการเยี่ยมบ้าน

 50 คน

กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
1. ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม 2 มื้อ x 25 บาท x 50 คน  เป็นเงิน 2,500 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 50 บาท  x 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท

2.วัสดุส านักงาน
-กระดาษ A4 1 รีม x 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

2 สร้างเสริมสุขภาพวัยท้างาน ลดเส่ียง  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. 20,370     15,250   5,120     ปฐมภูมิ

ลดโรค หมู่ 1 อบต.บ่อทอง ณฐมน

1.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพกลุ่มปกติ

ขัน้ตอนด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.จัดท้าขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย 1.เพือ่คัดกรองโรคเบาหวาน 1.ประชาชนอาย ุ

2.จัดตารางให้บริการตรวจคัด โรคความดันโลหิตสูงประชาชน 35 ปีขึ นไป จ้านวน 

กรองสุขภาพ อาย ุ35 ปีขึ นไป 667 คน ได้รับการ

3.เตรียมแบบซักประวัติ/ใบประ คัดกรอง 90 % เป็น

ชาสัมพันธ์/โบรชัวร์ความรู้ จ้านวน 601 คน

4.ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

5.ให้บริการตรวจคัดกรองโดยใช้

แบบสอบถาม การเจาะน ้าตาล

การวัดความดันโลหิต

6.สรุปผลการคัดกรอง

2.กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

ขัน้ตอนด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.จัดกลุ่มผลสุขภาพการตรวจ 2.เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 2.กลุ่มเส่ียงจากการ

2.จัดกลุ่มเส่ียงเขา้ปรับเปล่ียน สุขภาพกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน คัดกรองโรคเบาหวาน

พฤติกรรม โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง

3.ติดตามผลสุขภาพ ได้รับการปรับเปล่ียน

4.สรุปผลการปรับเปล่ียน พฤติกรรมสุขภาพ 80% 

พฤติกรรม

กิจกรรมท่ี 1 คัดกรองสุขภาพกลุ่มปกติ
1.วัสดุส านักงาน
-กระดาษ A4 3 รีม x 120 บาท เป็นเงิน 360 บาท
-ปากกาลูกลื่น 1 กล่อง x 150 บาท เป็นเงิน 150 บาท
-แฟ้มตราช้างรุ่น 620F  1 แฟ้ม x 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท
-ตะกร้าเอกสารเคลือบ โรบิน 1 ชั้น x 145 บาท เป็นเงิน 145 บาท
-ลวดเสียบตราม้าหัวกลม 1 กลุ่อง x 15 บาท เป็นเงิน 15 บาท

2.วัสดุทางการแพทย์
-เครื่องตรวจน้ าตาล Accu-Chek Performa  1 เครื่อง x 2,990 บาท เป็นเงิน 2,990 บาท
-เครื่องวัดความดันโลหิตอตัโนมัติ OMRON 1 เครื่อง x 3,200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท
-แถบตรวจน้ าตาล บรรจุ 100 แถบ x 10 กล่อง x 650 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท 
-ส าลีชุบแอลกอฮอลล์ บรรจุ 40 แผง 5 กล่อง x 590 บาท เป็นเงิน 1,770 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

1.ค่าใช้สอย

-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 50 บาท  x 50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท

2.วัสดุส านักงาน

-กระดาษ A4 1 รีม x 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

3 ตรวจสารเคมีก าจดัศัตรูพืชใน ม.ค.-ม.ีค. 5,840       5,840     ปฐมภูมิ

เกษตรกร หมู่ 1 ต าบลบ่อทอง ปราณีนุช

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ตรวจหาสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 1.เพือ่ค้นหากลุ่มเส่ียงต่อสารเคมี เกษตรกร หมู่ 1 

ตกค้างในกลุ่มเกษตรกร ก้าจัดศัตรูพืชจากการประกอบ ต้าบลบ่อทอง 

2.ส่งต่อเกษตรกรผู้มีภาวะเส่ียงไปยงั อาชีพเกษตรกรรม จ้านวน 50 คน

แพทยแ์ผนไทยรักษาพยาบาลเบื องต้น 2.เพือ่รักษาพยาบาลเบื องต้น 1.ร้อยละ 80 ของ

3.ตรวจหาสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชซ ้า แกเ่กษตรกรผู้มีภาวะเส่ียงจากการ เกษตรกร หมู่ 1 เขต

ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช อบต. บ่อทอง ได้รับ

การคัดกรองสารเคมี

ก้าจัดศัตรูพืชตกค้าง

ในร่างกาย

2.ร้อยละ 100 ของ

เกษตรกรผู้มีภาวะ

เส่ียงจากการใช้สารเคมี

ก้าจัดศัตรูพืชได้รับ

ยาชงสมุนไพร รางจืด

กิจกรรมที่ 2.ตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกร หมู่ 1 ต าบลบ่อทอง 
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าวัสดุส านักงาน 
-กระดาษ A4 จ านวน 2 รีม เป็นเงิน 240 บาท

2.วัสดุทางการแพทย์
-กระดาษทดสอบโคลีเอสเตอรเ์รสในเลือดเกษตรกรพรอ้มค่าจดัส่ง จ านวน 2 กล่อง*800 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 

3.ค่ายา
-ยาชงสมุนไพรรางจืดล้างสารพิษ จ านวน 100 ซอง* 40 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม
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ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

4 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. 7,700       3,000     4,700     ปฐมภูมิ

HPV DNA อบต.บ่อทอง ช่อแกว้

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ท้าทะเบียนเป้าหมายให้ อสม. 1.เพือ่ให้สตรีอาย ุ30-60 ปี ได้รับ 1.สตรีอาย ุ30-60 ปี 

2.อสม.ติดตามกลุ่มเป้าหมาย การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก จ้านวน 138 คน  

3.ประชาสัมพันธ์ในชุมชน มดลูกอยา่งน้อยร้อยละ 20 (ทั งหมด 689 คน)

4.รณรงค์ตรวจคัดกรองป้องกนั 2. เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย

โรคมะเร็งปากมดลูก ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับ

5.บันทึกการตรวจในโปรแกรม43แฟ้ม การรักษาและส่งต่อ

6.ติดตามผลงานในโปรแกรม HDC

7.สรุปผลงาน รายงานผู้บริหาร

5 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. 3,000       3,000     ปฐมภูมิ

HPV DNA เทศบาลต าบลบ่อทอง ช่อแกว้

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ท้าทะเบียนเป้าหมายให้ อสม. 1.เพือ่ให้สตรีอาย ุ30-60 ปี ได้รับ 1.สตรีอาย ุ30 - 60 ปี 

2.อสม.ติดตามกลุ่มเป้าหมาย การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก จ้านวน 50  คน  

3.ประชาสัมพันธ์ในชุมชน มดลูกอยา่งน้อยร้อยละ 20 (ทั งหมด 228 คน)

4.รณรงค์ตรวจคัดกรองป้องกนั 2.เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย

โรคมะเร็งปากมดลูก ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับ

5.บันทึกการตรวจในโปรแกรม43แฟ้ม การรักษาและส่งต่อ

6.ติดตามผลงานในโปรแกรม HDC

7.สรุปผลงาน รายงานผู้บริหาร

กิจกรรมที่ 2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA อบต.บ่อทอง
1. ค่าใช้สอย
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 30X 40 ซม. ชุมชนละ 3 ป้ายX10 ชุมชน X 100 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- คู่มือบันทึกกลุ่มเป้าหมายส าหรบั อสม.จ านวน  74 ราย X 40 บาท เป็นเงิน 2,960 บาท

วัสดุส านักงาน
- กระดาษกาว 2 หน้า 130 บาท X 2 ม้วน เป็นเงิน 260 บาท
- เทปผ้ากาว 1 ม้วน X 65 บาท เป็นเงิน 65 บาท
- ยางลบหมึก 1  อัน  X 15 บาท เป็นเงิน 15 บาท

2. วัสดุคอมพิวเตอร์
- หมึกปริ๊นท์สี canon 4 สีๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 2.ตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกร หมู่ 1 ต าบลบ่อทอง 
1. ค่าใช้สอย
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 30X 40 ซม. ชุมชนละ 6 ป้าย X 100  บาท เป็นเงิน 600 บาท
- คู่มือบันทึกกลุ่มเป้าหมายส าหรบั อสม.จ านวน  18 ราย X 40 บาท เป็นเงิน 720 บาท

วัสดุส านักงาน
- กระดาษกาว 2 หน้า 130 บาท X 1 ม้วน เป็นเงิน 130 บาท
- ปากกาลบค าผิด 2 อัน X 70 บาท เป็นเงิน 140 บาท
- ซองน้ าตาลเล็ก 5 ซอง X 2 บาท เป็นเงิน 10 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
- หมึกปริ้นสี canon 4 สีๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม
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ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

6 พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชิงรุก ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. 12,945     10,995   1,450     500        ปฐมภูมิ

เทศบาลบ่อทอง สุวรรณา

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.พัฒนาระบบบริการ 1.เพือ่พัฒนาระบบบริการให้ได้ตาม 1.สมาชิกชมรมสายใยรัก

 -ขึ นทะเบียน ANC รายใหม่ทุกวัน เกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 20 คน/2ครั ง

ที่มีผู้มารับบริการ 2.เพือ่พัฒนาทักษะสมาชิกชมรม 2.ส่งเสริมนโยบายมหัศจรรย ์

 -สนับสนุนส่ือ เช่น ชุดพัฒนาการ สายใยรัก 1,000 วันแรกของชีวิต

แผ่นพับ/เอกสารความรู้ 3.เพือ่ให้หญิงตั งครรภ์ หญิงให้นม  -หญิงตั งครรภ์ ที่มีภาวะ

  -อปุกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ บุตร เด็ก 6- 2 ปี ที่มีภาวะทุพ ทุพโภชนาการ จ้านวน       

2.บริการเชิงรุก โภชนาการได้รับยาน ้าเสริมธาตุเหล็ก 14 คน

 -มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และอาหารที่ให้พลังงานและ   -หญิงให้นมบุตร ที่มีภาวะ

การฝากครรภ์เร็วกอ่น 12 สัปดาห์ โปรตีนสูง เช่น ไข่/นม ทุพโภชนาการ จ้านวน       

 -แจ้ง อสม.ค้นหา หญิงตั งครรภ์ 8 คน

เช่น การขึ นทะเบียน การแจ้ง  -เด็กอาย ุ6-2 ปี ที่มีภาวะ

ขอ้มูล การติดตาม การเกบ็ขอ้มูล ทุพโภชนาการ ผอม,   

ลงสมุดชมพูและส่งให้ PCU ติดตาม ค่อนขา้งผอม จ้านวน 7 คน

 -ประชุมสมาชิกชมรมสายใยรัก  -เด็กอาย ุ6-2 ปี ที่มีภาวะ

 -ติดตามเยี่ยมแม่และเด็กหลัง ทุพโภชนาการ เตี ย,

คลอดตาม เกณฑ์สนับสนุนการ ค่อนขา้งเตี ย จ้านวน 6 คน 

เลี ยงลูกด้วยนมแม่อยา่งเดียวอยา่ง

ต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสมาชิกชมรมสายใยรัก
1.ค่าใช้สอย
-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  20 คน X 25บาทX 1 มื้อ X 2 ครั้ง  เป็นเงิน 1,000 บาท

2.ค่าวัสดุส านักงาน
-กระดาษ A 4 120 บาท X 3 รีม เป็นเงิน 360 บาท
-สันแฟ้มกระดูกงู  30 บาท X 3 ชิ้น เป็นเงิน 90 บาท
-ปากกาไวท์ บอร์ด 3 ด้าม X 25 บาท เป็นเงิน 75 บาท

3.วัสดุทางการแพทย์
ชุดตรวจ I-KiT 10 กล่อง X 145 บาท เป็นเงิน 1,450 บาท
4.วัสดุงานบ้านงานครัว
- ถุงผ้า 20 คน X 20 บาท เป็นเงิน 400 บาท
หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตรเด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี 
1.ค่าวัสดุอาหาร
-ค่าอาหารเสริมไข่ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 14 คน X 90 ฟอง X 3 บาท เป็นเงิน 3,780 บาท
-ค่าอาหารเสริมไข่ส าหรับหญิงให้นมบุตร 8 คน X 90 ฟอง X 3 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท
-ค่าอาหารเสริมไข่ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี ผอม,ค่อนข้างผอม 7 คน X 90 ฟอง X 3 บาท เป็นเงิน 1,890 บาท
-ค่าอาหารเสริมไข่ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี เตี้ย,ค่อนข้างเตี้ย 6 คน X 90 ฟอง  X 3 บาท เป็นเงืน 1,620 บาท

2.วัสดุงานบ้านงานครัว
-ถุงพลาสติก ขนาด 9X18 แพคละ 40 บาท X 3 แพค เป็นเงิน 120 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม
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ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

3.พัฒนาขอ้มูลและการส่งต่อ

 -จัดระบบขอ้มูลอนามัยแม่และ

เด็กที่ครบถว้นและเป็นปัจจุบัน

 -มีการตรวจสอบ / วิเคราะห์ขอ้มูล

 -ส่งต่อขอ้มูลให้ อสม.ดูแล

4.ประชาสัมพันธ์ฝากครรภ์กอ่น 12 

สัปดาห์ในชุมชนและโรงงาน

5.สนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็กให้ ศพด.

6.ส่งเสริมนโยบายมหัศจรรย ์1,000

วัน ส้าหรับหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นม

บุตร เด็กอาย ุ6 เดือน -2 ปี เพือ่

ส่งเสริม ภาวะโภชนาการ โดยให้นม

หรือไข ่อาหารที่ให้พลังงานและ

โปรตีนสูง

7.รณรงค์ยาน ้าเสริมธาตุเหล็กใน

เด็ก 6 เดือนถงึ 2 ปี ในชุมชน

8.พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยด้ีานอนามัยแม่และเด็ก

9.สุ่มตรวจเกลือบริโภคเสริมไอดีนใน

ครัวเรือน



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

7 พัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชิงรุก ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. 7,535       6,600    935        ปฐมภูมิ

อบต.บ่อทอง สุวรรณา

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.พัฒนาระบบบริการ 1.เพือ่พัฒนาระบบบริการให้ได้ตาม 1.สมาชิกชมรมสายใยรัก

 -ขึ นทะเบียน ANC รายใหม่ เกณฑ์มาตรฐาน จ้านวน 20 คน / 2 ครั ง

ทุกวัน ที่มีผู้มารับที่มีผู้มารับบริการ 2.เพือ่พัฒนาทักษะสมาชิกชมรม 2.ส่งเสริมนโยบายมหัศจรรย ์

ที่หน่วยบริการ สายใยรัก 1,000 วันแรกของชีวิต

 -สนับสนุนส่ือ เช่น ชุดพัฒนาการ 3.เพือ่ให้หญิงตั งครรภ์ หญิงให้นม  -หญิงตั งครรภ์ ที่มีภาวะ

แผ่นพับ/เอกสารความรู้ บุตร เด็ก 6- 2 ปี  ที่มีภาวะทุพ ทุพโภชนาการ  จ้านวน       

  -อปุกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการได้รับยาน ้าเสริมธาตุเหล็ก 3 คน

2.บริการเชิงรุก และอาหารที่ให้พลังงานและ  -หญิงให้นมบุตรที่มีภาวะ

 -มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โปรตีนสูง เช่น ไข่/นม ทุพโภชนาการ  จ้านวน       

การฝากครรภ์เร็วกอ่น 12 สัปดาห์ 5 คน

 -แจ้ง อสม.ค้นหา หญิงตั งครรภ์  -เด็กอาย ุ6-2 ปี ที่มีภาวะ

เช่น การขึ นทะเบียน การแจ้ง ทุพโภชนาการ ผอม,    

ขอ้มูล การติดตาม การเกบ็ขอ้มูล ค่อนขา้งผอม จ้านวน 3 คน

ลงสมุดชมพูและส่งให้ PCU ติด  -เด็กอาย ุ6-2 ปี ที่มีภาวะ

ตาม ทุพโภชนาการ เตี ย,

 -ประชุมสมาชิกชมรมสายใยรัก 2 ครั ง ค่อนขา้งเตี ย จ้านวน 8 คน

 -ติดตามเยี่ยมแม่และเด็กหลัง

คลอดตาม เกณฑ์สนับสนุนการ

เลี ยงลูกด้วยนมแม่อยา่งเดียวอยา่ง

ต่อเนื่อง

3.พัฒนาขอ้มูลและการส่งต่อ

 -จัดระบบขอ้มูลอนามัยแม่และ

เด็กที่ครบถว้นและเป็นปัจจุบัน

 -มีการตรวจสอบ / วิเคราะห์ขอ้มูล

 -ส่งต่อขอ้มูลให้ อสม.ดูแล

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสมาชิกชมรมสายใยรัก
1.ค่าใช้สอย
-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  20 คน X 25บาทX 1 มื้อ X 2 ครั้ง  เป็นเงิน 1,000 บาท

2.ค่าวัสดุส านักงาน
-กระดาษ A 4 120 บาท X 3 รีม เป็นเงิน 360 บาท
-สันแฟ้มกระดูกงู  30 บาท X 3 ชิ้น เป็นเงิน 90 บาท
-ปากกาไวท์ บอร์ด 3 ด้าม X 25 บาท เป็นเงิน 75 บาท

3.วัสดุทางการแพทย์
ชุดตรวจ I-KiT 3 กล่อง X 145 บาท เป็นเงิน 435 บาท
4.วัสดุงานบ้านงานครัว
- ถุงผ้า 20 คน X 20 บาท เป็นเงิน 400 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตรเด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี 
1.ค่าวัสดุอาหาร
-ค่าอาหารเสริมไข่ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 3 คน X 90 ฟอง X 3 บาท เป็นเงิน 810 บาท
-ค่าอาหารเสริมไข่ส าหรับหญิงให้นมบุตร 5 คน X 90 ฟอง X 3 บาท เป็นเงิน 1,350 บาท
-ค่าอาหารเสริมไข่ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี ผอม,ค่อนข้างผอม 3 คน X 90 ฟอง X 3 บาท เป็นเงิน 810 บาท
-ค่าอาหารเสริมไข่ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี เตี้ย,ค่อนข้างเตี้ย 8 คน X 90 ฟอง  X 3 บาท เป็นเงืน 2,160 บาท

2.วัสดุงานบ้านงานครัว
-ถุงพลาสติก ขนาด 9X18 แพคละ 40 บาท X 3 แพค เป็นเงิน 120 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดบั

โครงการ/
กิจรรมหลัก

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

4.ประชาสัมพันธ์ฝากครรภ์กอ่น 12 

สัปดาห์ในชุมชนและโรงงาน

5.สนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็กให้ ศพด.

6.ส่งเสริมนโยบายมหัศจรรย ์1,000

วัน ส้าหรับหญิงตั งครรภ์ หญิงให้นม

บุตร เด็กอาย ุ6 เดือน -2 ปี เพือ่

ส่งเสริม ภาวะโภชนาการ โดยให้นม

หรือไข ่อาหารที่ให้พลังงานและ

โปรตีนสูง

7.รณรงค์ยาน ้าเสริมธาตุเหล็กใน

เด็ก 6 เดือนถงึ 2 ปีในชุมชน

8.พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยด้ีานอนามัยแม่และเด็ก

9.สุ่มตรวจเกลือบริโภคเสริมไอดีนใน

ครัวเรือน



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 1.ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 3.แผนงานการปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 3.การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และบริการเปน็เลิศ(Service Excellence)
5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 4.ประชนเชื่อมั่นและวางใจในระบบบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน ไร้รอยต่อ ล าดบัทีแ่ผนงาน 17
6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี: 5.พฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รหสังบประมาณ  10826-103-03-01-017
ประเภทแผนงาน (    ) ยุทธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 ป้องกันและควบคุมโรคตดิตอ่ พค. 37,200     37,200    ปฐมภูมิ

ในแรงงานตา่งดา้ว กชัชรส

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ส ารวจประชากรในแรงงานต่างด้าว 1.เพือ่ควบคุมโรคระบาด 1.เด็กต่างด้าว 0-12 ปี 

2.ติดตามเด็กต่างด้าว 0-12 ปี ในแรงงานต่างด้าว ได้รับวคัซีนตามเกณฑ์

รับวคัวนีตามเกณฑ์ 2.เพือ่ให้เด็กต่างด้าว 0-12 ปี ร้อยละ 90

3.ค้นหาผู้ป่วยโรควณัโรค ได้รับวคัซีนตามเกณฑ์ 2.ค้นหาผู้ป่วยโรควณัโรค

4.เฝ้าระวงัป้องกนัโรคโควดิ-19, 3.เพือ่ค้นหาผู้ป่วย ร้อยละ 85

ไข้เลือดออกในแรงงานต่างด้าว โรควณัโรค

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 5.โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

งบประมาณรวม 37,200

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 1 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว 
1.ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์
-ทรายอะเบท 4 ถัง ถังละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

2.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
-สเปร์ฉีดยุงใบกอน 50 กระป๋อง กระป๋องละ 120 บาท เป็นเงิน  6,000 บาท
-โลชั่นทากันยุง 10 กล่อง กล่องละ 1,320 บาท เป็นเงิน  13,200 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : - 
2.แผนงานระดับกระทรวงสาธารณสุขที่  : -

5.ประเด็นยุทธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี :  -
6.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี :  - ล าดับที่แผนงาน 18
7.กลยุทธอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี :  - รหัสงบประมาณ  10826-103-03-05-018
ประเภทแผนงาน (    ) ยุทธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย

1 โครงการบริการรักษาพยาบาล ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. 12,720     12,720      ประกนั

แรงงานต่างด้าว  +

ปงีบประมาณ 2563 พยาบาล

กิจกรรมที1่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

บริการตรวจสุขภาพและขึ้น 1.เพือ่ใหแ้รงงานต่างด้าวทีเ่ข้า 1.ร้อยละความ

ทะเบียนบัตรประกนัสุขภาพ เมืองถูกกฎหมายได้รับการ ครอบคลุมของการ

แรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพ มีหลักประกนัสุขภาพ

แรงงานต่างด้าว

(ร้อยละ 80)

2.อตัราการขึ้นทะเบียน

บัตรประกนัสุขภาพ

แรงงานต่างด้าวผิดพลาด

(ร้อยละ 1)

3.ร้อยละความพงึพอใจ

ของผู้มารับบริการ

(ร้อยละ 80)

แผนปฏิบัตกิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : -

งบประมาณรวม 2,812,720

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 1 บริการตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนบัตรประกนัสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

-หมึกPrinter inkjet  4สี (ชมพู,เหลือง,ฟ้า,ด า) จ านวน 2 ชุดๆละ 2,160 บาท เป็นเงิน 4,320 บาท 
-หมึก Printer laser  2 ชุดๆละ  2,650 บาท    เป็นเงิน 5,300 บาท
-Drum Printer laser  1 ชุดๆละ  2,500 บาท  เป็นเงิน 2,500 บาท
2.ค่าวัสดุส านักงาน

-กระดาษ A4  จ านวน 5 รีมๆละ 120 บาท  เป็นเงิน 600 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที2่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

การบริหารจดับริการขั้นพืน้ฐาน           1.เพือ่ใหแ้รงงานต่างด้าว ทีข่ึ้น  -หน่วยงานมี ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. 2,800,000    72,000    72,000     72,000     72,000     72,000     72,000    1,072,000  72,000     1,072,000 80,000      72,000      ประกนั

แรงงานต่างด้าว ทะเบียน ได้รับบริการบริการ ความพร้อมในการ  +

1.จดัเตรียมยาและเวชภณัฑ์ทีจ่ าเป็น ส่งเสริม ป้องกนั รักษา ฟืน้ฟสุูขภาพ ใหบ้ริการ 1 แหง่ พยาบาล

2.เตรียมความพร้อมการจดับริการ เภสัชกรรม

ทีจ่ าเป็นในแรงงานต่างด้าว 

3. ติดตามผลการรักษาแรงงาน

ต่างด้าวประเภท 2,3

4.เตรียมความพร้อมระบบส่งต่อ/ 

ตามจา่ย

กิจกรรมท่ี 2 การบริหารจัดบริการขั้นพื้นฐานแรงงานต่างด้าว   
1.ค่ายา        เป็นเงิน 1,500,000 บาท
2.ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา                        เป็นเงิน    500,000 บาท
3.ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย                  เป็นเงิน    800,000 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจายจริงตามความเหมาะสม



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 2.บริการเปน็เลิศ  (Service Excellence)
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 6.แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

5.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี :  
6.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : ล าดบัทีแ่ผนงาน 19
7.กลยทุธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : รหัสงบประมาณ  10826-199-07-01-019
ประเภทแผนงาน (    ) ยทุธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 ดูแลผู้ป่วยทีบ่้าน โรคเรื้อรัง ธค เมย กย 13,370     5,795     7,100    875         ทมีเยี่ยมบา้น

และผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีบ่้าน

และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยดื้อยาที่

จ าหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ด าเนินการศูนยดู์แลผู้ป่วยต่อเนื่อง 1.เพือ่ให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง และ 1.ผู้ป่วยระบบส่ง-ต่อ 

2.มีคณะกรรมการภาคีเครือขา่ย ผู้ป่วยติดเชื้อได้รับการดูแลที่ ได้รับการเยี่ยมบ้าน

ด้านสุขภาพในการเยี่ยมบ้าน บ้านจากทีมสุขภาพ ร้อยละ 80 

3.จัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์ในการ 2.เพือ่พัฒนาศักยภาพ 2.ผู้ป่วยระยะสุด

เยี่ยมบ้าน ทีมสุขภาพ รพ./ รพ.สต. ท้ายได้รับการ

4.ประชุมทีมสุขภาพเครือขา่ย 3.เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้และค้นหา เยี่ยมบ้าน

อ.บ่อทอง ปีละ 2 คร้ัง ปัญหาในการท างานร่วมกนั ร้อยละ 90

5.วางแผนการออกบริการการดูแล 4.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถ 3.เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ 

ผู้ป่วยที่บ้าน  ดูแลตนเองได้ รพ.,รพ.สต.,ท้องถิ่น

6.ให้บริการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังที่บ้าน จ านวน 35 คน

7.จัดอบรมทีมเครือขา่ยสุขภาพ

ปีละ 1 คร้ัง

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 15.โครงการการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ยกึง่เฉียบพลัน

งบประมาณรวม 13,770

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรม ดูแลผู้ป่วยที่บ้านโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน และผู้ป่วยเช้ือด้ือยาที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
1. ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ในการประชุมทมีสุขภาพ 35 คน x 2 มื้อ x 35 บาท    เป็นเงิน 1,750 บาท
- ค่าอาหารกลางวันในการอบรมทมีเครอืขา่ยสุขภาพ 35 คน x 50 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ในการอบรมทีมเครือข่ายสุขภาพ 35 คน x 2 มื้อ x 35 บาท    เป็นเงิน 1,750 บาท
- ค่าวิทยากรในการอบรมทมีเครอืขา่ยสุขภาพ  1 คน ชั่วโมงละ 600  บาทx6 ชม. เป็นเงิน 3,600 บาท

2.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- กล่องพลาสติก 1 กล่อง กล่องละ 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท

3 วัสดุทางการแพทย์ 
- หูฟังผู้ใหญ่ 1 อัน อันละ 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

4.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 1 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



1.ยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข (4E) : 1.ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 1.แผนงานการพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

4.ประเดน็ยุทธศาสตรอ์งค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี -
5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี- ล าดบัทีแ่ผนงาน 20
6.กลยุทธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุ ี - รหสังบประมาณ 10826-199-07-01-020
ประเภทแผนงาน (    ) ยุทธศาสตร์        (  /  ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 23,550     23,550    ปฐมภมูิ
โรงพยาบาลบ่อทอง ปี 2564 อุเทน
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.จัดหาส่ือสุขศึกษาและ 1.เพือ่ให้ประชาชนเกดิความรอบรู้ 1.ประชาชนผู้เข้า

ประชาสัมพันธ์ เร่ืองพฤติกรรมสุขภาพ เข้าถึง รับบริการใน

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.รพ.สต., ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ และ โรงพยาบาล

โรงเรียน เร่ืองการประเมินตนเองของ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ บ่อทอง ปี 2564

กองสุขศึกษา 2.เพือ่พัฒนาศักภาพเครือข่าย 2.ครูอนามัย

หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม โรงเรียน 40 คน

สุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติ 3.ตัวแทนหมู่บ้าน

ในอ าเภอบ่อทอง 10 คน

4.เจ้าหน้าที่ 20 คน

แผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบอ่ทอง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 2.โครงการพฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

งบประมาณรวม 23,550

ล าดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบุ ด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดือน (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่าย
1.แผ่นโปสเตอร์โรค 6 ชุดๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
2.ฟิวเจอร์บอร์ดสื่อสาร 8 ชิ้น ชิ้นละ 1000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
3.แผ่นประเมินการติดตามกลุ่มผู้ป่วยที่มโีอกาศเกดิโรคหลอดเลือดสมอง 300 ชุด ชุดละ 80 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

หมายเหตุ ท้ังนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามท่ีจ่ายจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจนท. รพ.สต., โรงเรียน ในเรื่องการประเมินตนเองของกองสุขศึกษา
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและ อาหารกลางวัน จ านวน 70 คน คนละ 75 บาท เป็นเงิน 5,250บาท

ค่าวัสดุส านักงาน
- กระดาษ A4 2 กล่อง กล่องละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
- ปากกาลูกลื่น 80 ด้าม ด้ามละ 5 บาท เป็นเงิน 400 บาท
- กระดาษฟลิปชาร์ท 25แผ่น แผ่นละ 12 บาท เป็นเงิน 300 บาท
หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลี่ยกันได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม



1.ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (4E) : 4.บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบาล (Governance Excellence) 4.ประเดน็ยทุธศาสตร์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : -
2.แผนงานระดบักระทรวงสาธารณสุขที ่: 11.แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 5.เปา้ประสงค์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : -

6.กลยทุธ์องค์การสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี : -
ประเดน็ยทุธศาสตร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : กลยทุธ์ที ่ 4.องค์กรสมรรถนะสูง (Organization Effective)  4.4 ระบบสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ(Information  Efficiency) ล าดบัทีแ่ผนงาน 21
เปา้ประสงค์ร์โรงพยาบาลบอ่ทอง : การจัดการระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริการใหม้ีคุณภาพ รหัสงบประมาณ 10826-199-01-01-021
ประเภทแผนงาน (  /  ) ยทุธศาสตร์        (    ) ปกติ บาท

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1 โครงการพัฒนางานระบบบริการ ตค.-ธ.ค. มค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.        3,000    3,000 อเุทน 

สุขภาพ มาตรฐานระบบบริการ ปราณีนุช 

สนับสนุนสุขภาพ กรมสนับสนุน องัคณา

กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลบ่อทอง

ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
1.ประชุมคณะกรรมการการจัด 1.เพือ่ประชุมประจ าเดือน 2.คณะกรรมการ

คุณภาพมาตรฐานระบบบริการ คณะกรรมการการจัดคุณภาพ ตรวจประเมิน

สุขภาพ โรงพยาบาลบ่อทอง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐานระบบ

2.รับตรวจประเมินมาตรฐานระบบ โรงพยาบาลบ่อทอง บริการสุขภาพ 

บริการสุขภาพ จากคณะกรรม 2.เพือ่รับตรวจประเมินมาตรฐาน เขต 6 ชลบุรี 
เขต 6 ชลบุรี ปีงบประมาณ 2564 ระบบบริการสุขภาพ จาก จ านวน 30 คน

คณะกรรม เขต 6 ชลบุรี 

2 โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร มีค    200,000    200,000 ธวัชชัย

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 1.เพือ่พัฒนาระบบสือสารเป็น ผ่านมาตรฐานร้อยละ 85 
ให้ครอบคลุมพืน้ที่ มาตารฐาน ของการตรวจประเมิน

ระบบบริการสุขภาพ

3 โครงการพัฒนาระบบเรียกพยาบาล มีค    200,000    200,000 รวีวรรณ

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.ติดต้ังระบบเรียกพยาบาล 1.เพือ่พัฒนาระบบเรียกพยาบาลป็น ผ่านมาตรฐานร้อยละ 85 
ให้ครอบคลุมพืน้ที่ มาตารฐาน ของการตรวจประเมิน

ระบบบริการสุขภาพ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลบ่อทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรวม 500,300

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

3.โครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข : 34.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กิจกรรมที่ 1 ติดต้ังระบบเรียกพยาบาลให้ครอบคลุมพื้นที่
1.ค่าใช้สอย 
-ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเรียกพยาบาล เป็นเงิน 200,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมท่ี 1 ติดตั้งระบบเสียงตามสายให้ครอบคลุมพ้ืนที่
1.ค่าใช้สอย 
-ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบเสียงตามสาย เป็นเงิน 200,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม

กิจกรรมที่ 2 รับตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
1.ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่าง  2 มื้อ 25 บาท *30 คน เป็นเงิน 1,500 บาท
-อาหารกลางวัน  1 มื้อ 50 บาท *30 คน เป็นเงิน 1,500 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ล าดบั
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วตัถุประสงค์ เปา้หมาย/จ านวน

ระยะเวลา ระบ ุด.ป.ที่จะด าเนินการ) งบประมาณ
รวม 
(บาท)

งบประมาณรายเดอืน (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4 โครงการพัฒนามาตรฐานอาคาร มค-มีค 97,300     10,000   37,300   50,000   บริหาร

และสถานที่

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1.จัดท าแผนแม่บทการพัฒนา 1.เพือ่พัฒนามาตรฐานอาคาร ผ่านมาตรฐาน 

โครงสร้างอาคาร และ ผังอาคาร และสถานที่ ร้อยละ 85 ของ

สถานที่ การตรวจประเมิน

2.ติดต่อหน่วยงานภายนอก กรมสนับสนุน

ประเมินมาตรฐานอาคาร บริการสุขภาพ

3.จัดเส้นทางการจราจร เส้นทาง

เดินท้าวและเส้นทางต่างๆอรวมที่

จอดรถคนพิการ

4.จัดสถานที่จัดวางหม้อแปลง

ระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

5.จัดท าป้ายบอกทาง และป้ายชื่อ

ห้องปฎิบัติงาน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรฐานอาคารและสถานที่
1.ค่าวัสดุ  
-ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 10,000 บาท

2.ค่าใช้สอย 
-จ้างเหมาจัดท าป้าย เป็นเงิน 37,300 บาท
-จ้างเหมาตีเส้นจราจร เป็นเงิน 50,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้รายการถัวเฉลีย่กันได้ตามที่จา่ยจริงตามความเหมาะสม


