
เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

1
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขาย 7 

จังหวัดภาคใตตอนบน : R2R ในงานอาชีวอนามัย
4             4             

คลินิกโรคจากการ

ทํางาน
ธ.ค.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

งบถึงเดือน 

ธันวาคม

2
 ประชุมวิชาการวชิระภูเก็ตรวมใจตานภัยโรคอวน 

ครั้งที่ 2 เปลี่ยนชีวิตใหมคนอวน
14           14           40,000

บ.จอหนสัน แอนด

จอหนสัน (ไทย)
ก.ย.-62 ก.ศัลยกรรม

3
 ประชุม IT การใช google  drive//QR Code 

และการประยุกตใชดปรแกรม Excel
41           41           เงินบํารุง ก.ย.-62

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย
5             5             เงินบํารุง ก.ย.-62 ศูนยวิจัย

5
 โครงการอบรมปฐมนิเทศขาราชการใหม หลักสูตร

การเปนขาราชการที่ดี ป2562 รุนที่1
52           52           622,830 287,982 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.HRD

6
 โครงการทักษะการบริหารงานสําหรับหัวหนายุค

ใหม
100         53           672,400 278,141 เงินบํารุง ก.ย.-62

ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ

7
 โครงการอบรมมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพฉบับที่4
215         215          195,500 119,337 เงินบํารุง ก.ค.-62

ก.พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

8
โครงการศึกษาดูงานดานการพัฒนาคุณภาพบริการ

และรวมงาน HA National Forum ครั้งที่ 20
120         53           1,166,000 444,811 เงินบํารุง เม.ย.-62

ก.พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

9
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ   

ดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
14           14           56,900 49,600 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.การพยาบาล

10
โครงการ"อบรมปฐมนิเทศขาราชการใหม" 

หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี จ.นครศรีธรรมราช
27           27           308,600 267,030 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.HRD

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

11

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนโยบายและ

หลักเกณฑการจัดทําแผนางการเงิน (planfin)และ

เกณฑประเมินประสิทธิภาพ การบริหารการเงิน

การคลัง (Financial Administration Index : 

FAN) สําหรับหนวยบริการในเครือขายจังหวัดภูเก็ต

 ปงบประมาณ 2562

65           51           78,000 28,620 เงินบํารุง เม.ย.-62
ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ

12
โครงการประชุมวิชาการกลุมภารกิจดานอํานวยการ

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําป 2562
15           15           66,160 54,630 เงินบํารุง ก.ย.-62

กลุมภารกิจ        

ดานอํานวยการ

13 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรเขาใหม 200         171          719,600 143,927 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.HRD

14
อบรมปฐมนิเทศขาราชการใหม "หลักสูตรการเปน

ขาราชการที่ดี" ประจําป 2562 รุนที่ 2
50           25           358,300 73,556 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.HRD

15

ประชุมวิชาการชมรมกลุมภารกิจดานพัฒนาระบบ

บริการและสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลศูนย/

โรงพยาบาลทั่วไป สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ประจําป 2562

12           12           92,010 77,800 เงินบํารุง ก.ย.-62

กลุมภารกิจดาน

พัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

16 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธรณสุข ประจําป 2562 36           36           320,130 284,986 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.HRD

17
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย   

สาขากุมารศาสตร
50           57           419,600 30,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.กุมารเวชกรรม

18 โครงการแกปญหาความขัดแยงโดยการเจรจาไกลเกลี่ย 100         76           202,400 138,420 เงินบํารุง ก.ย.-62
ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

19
ทักษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เจรจาตอรอง

และการใหขอมูล
400         234          694,000 94,319 เงินบํารุง ก.ย.-62

ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ

20 โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยง 200         155          255,000 51,272 เงินบํารุง ก.ย.-62
ก.พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

21 โครงการอนุรักษการไดยินของเจาหนาที่โรงพยาบาล 184         100          27,000 22,279 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

22
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยกูชีพ

ทารกและเด็ก ประจําป 2562
100         160          35,500 35,500 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.กุมารเวชกรรม

23
โครงการอบรมความรูแกนนํา ส.ส.พลังงานดาน

การอนุรักษพลังงาน
50           40           72,000 6,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

24
โครงการฝกทักษะการใชเครื่องรักษาโดยใชไฟฟา 

(electroconvulsive therapy)
60           50           50,000 39,448 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.จิตเวช

25
โครงการประชุม พัฒนาระบบ Stroke fast track 

ในเครือขายรพ.วชิระภูเก็ต
60           50           30,000 12,000 เงินบํารุง ส.ค.-62 Stroke Unit

26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน

การพัฒนางานประจําดวยการวิจัย (routine to 

reseach : r2r )พัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุน

งานวิจัย r2r  รพ.วชิระภูเก็ต

30           20           212,550 193,334 เงินบํารุง ก.ย.-62 การพยาบาล

27
โครงการความปลอดภัยในการใชยาความเสี่ยงสูง 

เครือขายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
150 27,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.เภสัชกรรม

28
อบรมใหความรูการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องมือ

ทางการแพทยและเครื่องมือทั่วไป
100 113,200 เงินบํารุง ก.ค.-62 ศูนยเครื่องมือแพทย



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

29

โครงการบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกับการใหความชวยเหลือและคุมครอง

สวัสดิการผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว

50 50 18,500 18,500
กองบริหารการ

สาธารณสุข
ก.ค.-62 ศูนยพึ่งได

30
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล และ

พัฒนาศักยภาพพยาบาลประจําป 2562
330 556,700

เขตสุขภาพที่ 11

และเงินบํารุง
ก.ย.-62 การพยาบาล

31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย รุนที่ 9 290 225,400 หมวดอุดหนุน ส.ค.-62 ศูนยแพทยฯ

32

เตรียมความพรอมรับการเย่ียมสํารวจคุณภาพ

สถานพยาบาล เพื่อเฝาระวังหลังการรับรอง

กระบวนการคุณภาพ

200 546,200 เงินบํารุง
ก.พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

ทางสรพ.ขอ

เลื่อนการ

ตรวจประเมิน

33 โครงการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน ประจําป 2562 60 49,000 เงินบํารุง ก.ย.-62
ก.เวชสารสนเทศทาง

การแพทย

34
โครงการมหกรรมคุณภาพการจัดการความรูและ

งานวิจัย ครั้งที่ 6
400 1,114,100

เขตสุขภาพที่ 11

และเงินบํารุง
ก.ย.-62

คกก.พัฒนางาน

คุณภาพบริการ 

วิชาการและงานวิจัย

35 ประชุมวิชาการกลุมงานศํลยกรรมกระดูกและขอ 31 55,800 เงินบํารุง ก.ศัลยกรรมกระดูกฯ ไมไดเบิก

36 โครงการสงกรานตเย็นใจ  ผูสูงวัยเปนสุข 270 11,200 เงินสวัสดิการ เม.ย.-62 ก.เวชกรรมสังคม

37

โครงการพัฒนาการนําใชแนวปฏิบัติทางการ

พยาบาลในการประเมินผูปวยสมองบาดเจ็บ

เล็กนอยในหอผูปวย

- - 1,000 1,000 ผูจัดโครงการ ส.ค.-62 น.ส.จรุงศรี  ประทุม

38 การประชุมวิชาการ 1 Blood Bank Summit 2019 100 403,900
งบสนับสนุนประชุม 

วิชาการรพ.วชิระภูเก็ต
ก.ย.-62 งานธนาคารเลือด



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

39
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแพทยสูการทํางาน

ในศตวรรษที่ 21
70 93,500 หมวดอุดหนุน พ.ค.-62 ศูนยแพทยฯ

40 สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพุทธศาสนา 1500 1250 185,000 61,500 เงินบํารุง ก.ย.-62 ชมรมจริยธรรม

41
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนิน

สุขภาพระยะยาวจังหวัดภูเก็ต
100 47,200 เงินบํารุง ก.ย.-62 การพยาบาลชุมชน

42
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเจาะเลือดและ

จัดเก็บสิ่งสงตรวจ
50 52 0 0 เงินบํารุง มี.ค.-62 เทคนิคการแพทย

43
การอบรมหลักสูตรการจัดการการดูแลผูปวยโรค

เรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
120 110,300 สปสช. มิ.ย.-62 การพยาบาล

44
โครงการวันเบาหวาน "The Family and 

Diabetes"
120 57,750 สปสช. พ.ย.-61 การพยาบาล

45 อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการพยาบาลชุมชน 45 40,100 สป. มี.ค.-62 การพยาบาลชุมชน

46 โครงการการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง 200 28,400 เงินบํารุง ก.ย.-62 งานไตเทียม

47

โครงการสงเสริมการอานวิจัย เพื่อนําไปสูการ

พัฒนางานประจําในการดูแลผูปวยของพยาบาล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต : กิจกรรมวารสารสโมสร

20 16,800 เงินบํารุง ก.ย.-62 การพยาบาล

48 พิธีมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจําป 2562 200 125,000 เงินบํารุง มี.ค.-62 งานธนาคารเลือด

49 โครงการเยาวชนวัยใส  หางไกลควันบุหรี่ ป 2562 100 23,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.สุขศึกษา

50 ศึกษาดูงานศูนยเครื่องมือแพทยเพื่อการเรียนรู 20 58,400 เงินบํารุง มี.ค.-62 ศูนยเครื่องมือแพทย

51 โครงการปจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย ปการศึกษา 2561 270 190,000 หมวดอุดหนุน พ.ค.-62 ศูนยแพทยฯ



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

52

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียม

ความพรอมรับเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจําป

 2562

1510 302,000 เงินบํารุง ก.ย.-62
คกก.ปองกันระงับ

อัคคีภัย

53
โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน ปงบประมาณ 2562
80 66,800 เงินบํารุง พ.ค.-62

ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ

54

ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM 4.0 มิติใหมของการ

จัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรพยาบาลที่มี

ประสิทธิภาพ

120 68,400 เงินบํารุง ก.ย.-62 การพยาบาล

55
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน

คลินิกเพื่อนใจวัยรุน ปงบประมาณ 2562
40 45,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.เวชกรรมสังคม

56
สงเสริมประสิทิภาพแกนนําอาสาสมัครอาชีวอนามัย

ประจําหนวยงาน ป 2562
200 23,850 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

57
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการสารเคมีทางการ

แพทยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ป 2562
100 28,500 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

58 การตรวจราชการและนิเทศงาน ป 2562 200 334,000 เงินบํารุง ส.ค.-62
ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ

59

โครงการบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

อยูกับเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอยางไรใหมี

ความสุข

100 25,400 เงินบํารุง ส.ค.-62 ก.สุขศึกษา

60
โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
460 286,600 สปสช. ก.พ.-62 ก.เวชกรรมสังคม



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

61
โครงการหองปฏิบัติการฝกทักษะระบบจําลอง    

เพื่อการเรียนการสอนทางคลินิก
72 775,260 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 ศูนยแพทยฯ

62 โครงการวันเด็กแหงชาติ 2400 390,000 เงินบํารุง ม.ค.-62 ก.กุมารเวชกรรม

63
โครงการศึกษาดูงานดานการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการ

เยียวยา
15 117,700 เงินบํารุง มี.ค.-62 ฝายธุรการ

64 โครงการกาวรับวันใหมใสใจผูสูงอายุ 200 24,000 เงินบํารุง ก.พ.-62 ก.เวชกรรมสังคม

65 โครงการการเฝาระวังปญหาดานสิ่งแวดลอม 120 22,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

66 โครงการพัฒนาระบบงานดานการจัดการ 5 ส 1550 70,000 เงินบํารุง ส.ค.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

67 ส.ส.พลังงานสัญจรนําความรูสูชุมชน ประจําป 2562 200 33,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

68
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการจัดการขยะและ

น้ําเสียในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
300 52,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

69 โครงการอบรมดับเพลิงขั้นตน 450 0 111,100 0 เงินบํารุง ก.อาชีวเวชกรรม ไมจัดกิจกรรม

70
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ  

ทีมนําคุณภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ป2562
70 318,800 เงินบํารุง ก.ย.-62

ก.พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

71
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการอนุรักษพลังงาน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
50 307,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

72 โครงการกิจกรรมพุธบาย/แพทยมืออาชีพ 92 168,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 ศูนยแพทยฯ

73

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเสริม

สมรรถนะทางกาย จิต จิตวิญญาณ สูการมีสุขภาพดี

 ครั้งที่ 6

150 150,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 ศูนยแพทยฯ



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

74
โครงการอนุรักษพลังงานในเจาหนาที่โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 2562
450 84,150 เงินบํารุง ก.ย.-62 ก.อาชีวเวชกรรม

75 โครงการพัฒนาทักษะการกูชีพในเด็กแรกเกิด ป 2562 14 18,480 เงินบํารุง ก.ย.-62 NICU

76 โครงการอบรมอาจารยแพทยดานแพทยศาสตรศึกษา 50 150,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 ศูนยแพทยฯ

77
โครงการเพิ่มพูนทักษะหนวยปฐมภูมิ เรื่องการคัด

กรองมะเร็งลําไสใหญและไสตรง
220 31,400 เงินบํารุง ม.ค.-62

Service Plan    

สาขามะเร็ง

78
โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

ประคับประคองเครือขายจังหวัดภูเก็ต
100 95,180 เงินบํารุง ก.ย.-62 ศูนยใจรักษ

79

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมรับสถานการณ

อุบัติเหตุกลุมชนและภัยพิบัติ โรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต

200 124,440 เงินบํารุง ม.ค.-62 อุบัติเหตุฉุกเฉิน

80
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย   

สาขาศัลยกรรม
31 182,280 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 ก.ศัลยกรรม

81
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย   

สาขาอายุรกรรม
30 176,400 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 ก.อายุรกรรม

82
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสริมสรางความรู

ทางคลินิก (Clinical Science)
23 80,000 หมวดอุดหนุน ก.พ.-62 ศูนยแพทยฯ

83 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา HA 90 585,200 เงินบํารุง ก.ย.-62
ก.พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

84 โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2562 120 40,000 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 ศูนยแพทยฯ

85
โครงการสอบ OSCE ภายใน ครั้งที่ 2 สําหรับ

นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6
68 66,060 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 ศูนยแพทยฯ



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

86
การพัฒนาทักษะการผาตัด และการดูแลผูปวย

ผาตัดผานกลองทางนรีเวชวิทยา
100 89,580 เงินบํารุง ก.ย.-62 สูตินรีเวชกรรม

87
โครงการพัฒนาวิชาการบุคลากรทางการแพทย   

สาขาสูติศาสตร - นรีเวชวิทยา ปงบประมาณ 2562
32 188,160 หมวดอุดหนุน ก.ย.-62 สูตินรีเวชกรรม

88
โครงการชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) 

ประจําป 2562
200 24,000 เงินบํารุง มี.ค. - ก.ย. 62 ชมรมจริยธรรม

89
โครงการปฐมนิเทศทางการพยาบาล ประจําป

งบประมาณ 2562
140 327,500 เงินบํารุง ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ศูนยแพทยฯ

90

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสม

บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรม

นาถบพิตรพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส

ทรงพระชนมายุ 67 พรรษา

200 เหลากาชาด ก.ค.-62 งานธนาคารเลือด

91
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคเตาเตอซิ่นซีกับ

การแพทยพลังงานบําบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
300 อบจ.ภูเก็ต ก.ย.-62 เวชกรรมฟนฟู

92 โครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพตําบลกะรน 300 150,000
สงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรค
ก.ค. - ก.ย. 62 รพ.สต.กะรน

93
โครงการประชุมวิชาการวันมหิดลโรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต ประจําป 2562
200 30,000 เงินบํารุง ก.ย.-62 องคกรแพทย



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

94

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทําแผนและ

แนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและกําลังคน  

ดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11

80 104,000 เงินบํารุง ก.ย.-62
ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ

95

โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานและแกไขปญหา   

ความรุนแรงในเด็ก สตรี และความรุนแรง           

ในครอบครัว ปงบประมาณ 2562

427 183,750 เงินบํารุง ก.ค. - ก.ย. 62 ศูนยพึ่งได

96
โครงการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนหลอดเลือดดํา     

สวนกลาง
120 17,400 เงินบํารุง ก.ย.-62 งาน IC

97
โครงการแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําป 2562
1,200 1,538,500 เงินบํารุง ก.ย.-62

ก.พัฒนาทรัพยากร

บุคคล

98

โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร

สําหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต (คลินิกโรคจากการทํางานระยะท่ี 13) ป 

2562

400 350,000

ศูนยพัฒนาวิชาการ

อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม จังหวัด

สมุทรปราการ

ม.ค. - ธ.ค. 62 ก.อาชีวเวชกรรม

99
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยชีวิตขั้นสูง

 สําหรับพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
590 84,600 เงินบํารุง ก.ย.-62

กลุมภารกิจดานการ

พยาบาล

100

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การชวยฟนคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2562" โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต

1,008 82,000 เงินบํารุง ก.ย.-62
กลุมภารกิจดานการ

พยาบาล



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

101

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดย

เครือขายความรวมือในพื้นที่ : เครือขาย

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

120 17,900 เงินบํารุง ส.ค. - ก.ย. 62
ก.พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

102
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผูติด

เชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส โรงพยาบาลศูนยวชิระภูเก็ต
60 32,600

สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ
ส.ค. - ก.ย. 62 งานผูปวยนอก

103

โครงการนอมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      

พระบรมราชชนนีพันปหลวง

200 เหลากาชาด ส.ค.-62 งานธนาคารเลือด

104

โครงการบูรณาการทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน           

และการฝกซอมอพยพหนีไฟยามค้ําคืน ประจําป 

2562 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

200 302,560 เงินบํารุง ส.ค. - ก.ย. 62 คณะกรรมการอัคคีภัย

105
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "วันกระดูกพรุน 

Osteoporosis day"
100 25,000 เงินบํารุง ก.ย.-62

กลุมงานศัลยกรรม

กระดูก

106

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสั่งตรวจ/  

รับรายงานผลออนไลนทางหองปฏิบัติการผาน

โปรแกรม LAB VIEW

30 ก.ค.-62

กลุมางนเทคนิค

การแพทยและพยาธิ

วิทยาคลินิก

107
โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสขภาพที่ 

11 ประจําป 2562
700 1,173,550

สํานักงานเขต11 /

เงินบํารุง
มิ.ย. - ก.ย. 62

ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ

108
โครงการประชุมวิชาการการดูแลผูปวยบาดเจ็บ

ศีรษะ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําป 2562
200 38,000 เงินบํารุง ก.ย.-62

กลุมการพยาบาล

รวมกับศูนยวิจัย

109 โครงการ Ending TB 200 27,900 เงินบํารุง ก.ค. - ส.ค. 62 งานIC



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

110
โครงการรณรงคสัปดาหนมแมโลก พลังพอแม      

นมแมยั่งยืน
300 46,700 เงินบํารุง ก.ค. - ก.ย. 62

คณะกรรมการ

อนามัยแมและเด็ก

111
โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การดูแล

ผูปวยภาวะฉุกเฉินทางดานสูติ - นรีเวชกรรม
100 40,000

สํานักงานเขสุขภาพ

  ที่ 11
ก.ค.-62 Service Plan สาขาสูติ

112
โครงการการพัฒนาความสมบูรณของเวชระเบียน

ผูปวยใน ปงบประมาณ 2562
22 306,240 เงินประกันสังคม มิ.ย. - ก.ย. 62

คณะกรรมการเวช

ระเบียน

113
โครงการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของเจาหนาที่ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจําป 2562
2,234 1,882,100

สิทธิเบิกจายตรง /

เงินบํารุง
มิ.ย. - ก.ย. 62 ก.อาชีวเวชกรรม

114

โครงการติดตามประเมินผล การจัดการโรคน้ําหนีบ

เครือขายนักดําน้ําชาวไทยใหมหมูบานแหลมตุกแก

 ปงบประมาณ 2562

40 8,800 เงินบํารุง พ.ค. - ก.ย. 62 งานเวชศาสตรใตน้ํา

115
โครงการสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน  

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ป 2562
100 29,400 เงินบํารุง มิ.ย. - ส.ค. 62 ก.อาชีวเวชกรรม

116
โครงการ 52 ป ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต การใหไมมีที่สิ้นสุด
200 29,900 เงินบํารุง พ.ค.-62 งานธนาคารเลือด

117
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเจาะเลือด

และจัดเก็บสิ่งสงตรวจโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
50 11,850

บ.ออรโธคลินิกเคิล

ไดแอคโนสติกส
มิ.ย. - ก.ย. 62 ก.เทคนิคการแพทย

118

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดเก็บสิ่ง

สงตรวจและการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยางมี

คุณภาพ

60 พ.ค.-62 ก.เทคนิคการแพทย



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

119
โครงการพัฒนาระบบงานธนาคารเลือด เขต

สุขภาพที่ 11
116 28,400

สํานักงานเขต

สุขภาพที่ 11
พ.ค. - มิ.ย. 62 งานธนาคารเลือด

120
โครงการการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัด

ใหญตามฤดูกาล ป 2562 อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
8,270 165,400

สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ

พ.ค. - ก.ย. 62 ก.เวชกรรมสังคม

121 โครงการศึกษาดูงานวิชาการดานการพยาบาล 50 347,000 เงินบํารุง ก.ค. - ก.ย. 62
คณะกรรมการพัฒนา

งานวิชาการ

122
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จังหวัดภูเก็ต
2,300 100,000 เงินบํารุง พ.ค. 62 - พ.ค. 63

เครือขายโรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต

123

โครงการปฐมนิเทศแพทยเพิ่มพูนทักษะ ป 2562 

และปจฉิมนิเทศแพทยเพิ่มพูนทักษะป 2561 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

108 43,000 เงินบํารุง พ.ค. - มิ.ย. 62 องคกรแพทย

124

โครงการการเตรียมความพรอม ดานความรู ทักษะ

และจริยธรรม นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ประจําป

การศึกษา 2562

28 120,000 หมวดอุดหนุน เม.ย. - มิ.ย. 62 ศูนยแพทย

125 โครงการการฝกทักษะการใชเครื่องรักษาโดยใชไฟฟา 53 50,000 เงินบํารุง พ.ค.-62 ก.จิตเวช

126

โครงการพัฒนาผูนําในงานสุขภาพภาคประชาชน

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ อําเภอเมือง    

จังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ.2562

1,000 100,000 เงินบํารุง เม.ย. - มิ.ย. 62 ก.เวชกรรมสังคม



เปาหมาย ผลงาน งบที่อนุมัติ(บาท) เบิกจาย (บาท)

สรุปแผนปฏิบัติการ (โครงการตางๆ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณ ระยะเวลาที่

โครงการแลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
หมายเหตุแหลงงบประมาณ

กลุมเปาหมาย
โครงการลําดับ ผลการดําเนินงาน

127

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห

อัตรากําลังและวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ       

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ         

กลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน

บริการสุขภาพ รพศ./รพท. ประจําป 2562

170 71,000 เงินบํารุง พ.ค. - ก.ค. 62
ก.ยุทธศาสตรและ

แผนงานโครงการ

128

โครงการพัฒนาระบบ Stroke Fast Track ใน

เครือขายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 

2562

60 30,000 เงินบํารุง พ.ค. - ก.ย. 62 Stroke Care Team

129

โครงการการเสริมภูมิคุมกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

แกบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผูปวย โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต ปงบประมาณ 2562

300 329,940 เงินบํารุง พ.ค. - ก.ย. 62 ก.อาชีวเวชกรรม

39,543   3,082     24,671,660 2,813,992รวม


