โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการดาเนินงานศูนย์ ประสานงานเครื อข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลขามทะเลสอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รหัสงบประมาณ 2100224052000000
กิจกรรมหลัก L5611 แหล่งเงิน 6011200
---------------------------------------จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
หน่วยงานกระทรวง
โรงพยาบาลขามทะเลสอ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ ๑ : ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงระหว่างยุ ทธศาสตร์ ผลผลิต และตัวชี้วัด
ตามแผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สาหรับดาเนินงานสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ในอาเซียน
ส่วนที่ ๒: รายละเอียดโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อดาเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาการดาเนินงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.)
หน่วยบริการในจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานบริการ ให้เกิดระบบบริการสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม
จ้างเหมาในการจัดทาป้าย ติดต่อสื่อสาร ในการมารับบริการของชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เกิดระบบบริการที่เป็นมิตรแก่ชาวต่างชาติ และพัฒนาระบบข้อมูลบริการด้านสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด เป็นจานวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพในอาเซียน และมีการดาเนินงาน
ตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพั ฒนาการดาเนินงานศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลขามทะเลสอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพ ระบบส่งต่อผู้ป่วย และการดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มประชากรต่างชาติ ที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
๒.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดระบบบริการที่เป็นมิตรรองรับชาวต่างชาติ
๒.๓ เพื่อพัฒนาศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส)
ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระดับจังหวั ดและอาเภอ
๒.๔ เพื่อให้ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มประชากรต่างด้าว ที่มีประสิทธิภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ จัดประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการและทัศนคติต่ อแรงงานต่างด้าว
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/ รพ.สต. และวิทยากร รวมทั้งสิ้นจานวน ๙๐ คน
๓.๑ จ้างเหมาทาป้าย
- ป้ายบอกจุดบริการ 4 ภาษา ขนาด 50*80 ซม. จานวน 6 ป้าย

-๒๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
๔.๑ มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการดาเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้าน
สาธารณสุข (ศคอส.) จานวน ๑ ครั้ง
๔.๒ มีการจ้างเหมาทาป้ายบอกจุดบริการ จานวน ๖ ป้าย
๕. ประเภทโครงการ
 โครงการตามผลผลิต

 ตามภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

๖. สถานะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๘. สถานที่ดาเนินการ
- ห้องประชุมโรงพยาบาลขามทะเลสอ
๙. วงเงินของโครงการ
จานวนเงิน ๒๔,๐๐๐.บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่
๑

๒

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
คาอธิบาย
(บาท)
งบดาเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดาเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านสาธารณสุข (ศคอส.) จานวน ๒ รุ่น
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
๗,๒๐๐บาท ๖ ชั่วโมง x ๖๐๐ บาท ๒ วัน(รุ่น)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๔,๕๐๐บาท ๔๕ คน x 2 รุ่น x ๒๕ บาทx ๒ มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน
๙,๐๐๐บาท ๔๕ คน x 2 รุ่น x ๑๐๐ บาท
จ้างเหมาป้ายบอกจุดบริการ

๓๓๐๐บาท

รวมทั้งสิ้น

๒๔,๐๐๐บาท

๔. วิธีดาเนินการ และแผนการดาเนินงาน
๑. วิธีดาเนินการ
 ดาเนินการเอง

จ้างเหมา

- ๓ ๒. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

๑.จัดประชุมเพื่อพัฒนาการดาเนิ น งาน
ศูนย์ประสานงานเครื อ ข่ า ยประชาคม
อาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.)
๒. จ้างเหมาจัดทาป้าย

แผนการดาเนินงาน
หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ตค-ธค) (มค-มีค) (เมย-มิย.) (กค-กย)

ครั้ง

๑

-

-

๑

-

ครั้ง

๑

-

-

๑

-

๓. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
๑.จัดประชุมเพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายประชาคมอาเซียนด้าน
สาธารณสุข (ศคอส.)
๒. จ้างเหมาจัดทาป้าย
รวมทั้งสิ้น

แผนการดาเนินงาน
หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ตค-ธค)
(มค-มีค) (เมย-มิย) (กค-กย)
บาท
๒๐,๗๐๐
๒๐,๗๐๐

บาท
บาท

๓,๓๐๐

๓,๓๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รั บ
๑. มีการจัดระบบบริการสาธารณสุข ระบบส่งต่อผู้ป่วย และการดูแลช่วยเหลือกลุ่มประชากรต่างด้าว
ที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
๒. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดระบบบริการที่เป็นมิตร รองรับชาวต่างชาติ
๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพประชากรต่างชาติ

ผู้เขียนโครงการ
(นส.ศิริรัตน์ สุริยา)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้เสนอโครงการ
(นายจรัส จังหวะ)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายศุภกิจ เอียตระกูลไพบูลย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดาเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาล.ขามทะเลสอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวนเงิน 24,000บาท
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ
จัดสรรให้หน่วยบริการ เพื่อดาเนินการจ้างเหมาบันทึกข้อมูล Website ของโรงพยาบาล และ
Website ASEAN โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาล จานวน ๓๓ แห่งๆ ละ ๔,๕๐๐.-บาท จ้างเหมาบันทึกข้อมูล Website
ของโรงพยาบาลและ Website ASEAN เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลรองรับบริการด้านสาธารณสุขอาเซียน และฐานข้อมูล ๔๓
แฟ้ม ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้โรงพยาบาลดาเนินการ จัดทาโครงการรองรับ จานวน 2 ชุด
รายละเอียดโครงการ หัวข้อหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล พร้อมทาหนังสือนาส่ง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.นม.
ภายในวันที่ ๔ เมษายน 25๖๐
๒. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม 25๖๐
- หลักฐานการจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมใบเสร็จรับเงิน
- โครงการตัวจริง ๑ ชุด
๓. หลักฐานประกอบการจัดจ้าง 1. หนังสือนาส่งขออนุมัติเบิกเงิน
2. บันทึกขออนุมัติจ้าง
3. ใบสั่งจ้าง
4. ใบตรวจรับ
5. ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
6. ใบเสร็จรับเงิน
หมายเหตุ ให้แนบหลักฐาน ประกอบที่ทาเว็บไซต์อาเซียน เช่น หน้าเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูลที่มีในเว็บไซต์
ตามแนวทางที่ สสจ.นม. กาหนด

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ
สนับสนุนงบประมาณให้ โรงพยาบาล NODE โรงพยาบาลที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล
ที่มีประชากรต่างด้าวจานวนมาก จานวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลครบุรี โรงพยาบาลเสิงสาง โรงพยาบาลโชคชัย
โรงพยาบาลด่านขุนทด โรงพยาบาลบัวใหญ่ โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาล
ขามทะเลสอ โรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลหนองบุญมาก และโรงพยาบาลวังน้าเขียว แห่งละ ๒๔,000.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นเงิน ๒๘๘,000.-บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยดาเนินการกิจกรรม ดังนี้
๑. เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม จัดทาแผนงานด้านการแพทย์สาธารณสุ ข พั ฒ นาระบบบริ ก าร
สาธารณสุข เพื่อให้มีระบบบริการที่เป็นมิตรรองรับชาวต่างชาติ และเหยื่ อ จากการค้ า มนุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ บริ ก ารทางการแพทย์
อย่างเหมาะสม
๒. จ้างเหมา ในการจัดทาป้าย ติดต่อสื่อสาร ในการมารับบริการของชาวต่างชาติ
โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้โรงพยาบาลดาเนินการ จัดทาโครงการรองรับ จานวน 2 ชุด รายละเอียดโครงการ
หัวข้อหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของแต่ละ
โรงพยาบาล พร้อมทาหนังสือนาส่ง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.นม. ภายในวันที่ ๔ เมษายน 25๖๐
๒. วางฎีกา ยืมเงิน (กรณียืมเงิน) ภายในวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม 25๖๐
หลักฐานประกอบการวางฎีกา
1. สัญญายืมเงิน จานวน ๒ ฉบับ
2. สาเนาโครงการ จานวน 1 ชุด
3. กาหนดการประชุมฯ จานวน 1 ฉบับ
๓. กรณียืมเงิน ให้ส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม หรือ กรณีไม่ได้ยืมเงิน ให้ส่งหลักฐานดังนี้
หลักฐานประกอบ
1. หนังสือนาส่ง
2. โครงการตัวจริง
3. กาหนดการประชุมฯ
4. หนังสือเชิญประชุม
5. ใบตอบรับการประชุม
6. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
7. ใบตอบรับวิทยากร
8. ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
9. ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม/สาเนาบัตร
ประชาชนผู้ขาย
10. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
11. หลักฐานชุดจัดซื้อวัสดุสานักงาน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
11. หลักฐานชุดจ้างทาเอกสาร พร้อมใบเสร็จรับเงิน

- ตัวอย่าง -

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการดาเนินงานศูนย์ ประสานงานเครื อข่ายประชาคมอาเซี ยน
ด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลสีคิ้ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สุเนตร ๑ โรงพยาบาลสีคิ้ว
.........................................................
เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

- ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

- พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบนโยบายการดาเนินงานการเป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
ประธานเปิด ผู้อานวยการโรงพยาบาล สีคิ้ว

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

-ประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนากาดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.)
โรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด การดาเนินงาน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑. การจัดระบบบริการสุขภาพรองรับประชาคมอาเซียน
โดยวิทยากร นายประกอบ บุญเสริม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายเกรียงศักดิ์ มุ่งโตกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มที่ ๒. การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยรองรับประชาคมอาเซียน
โดยวิทยากร นางสาวจีรภา ชาญสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางวราภรณ์ พลจันทึก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ ๓. การพัฒนาระบบข้อมูล , การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดยวิทยากร นางสาวกรณิกา พลฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางละออง ทิพจรูญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

-รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

-ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
กลุ่มที่ ๑. การจัดระบบบริการสุขภาพรองรับประชาคมอาเซียน
โดยวิทยากร นายประกอบ บุญเสริม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายเกรียงศักดิ์ มุ่งโตกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มที่ ๒. การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยรองรับประชาคมอาเซียน
โดยวิทยากร นางสาวจีรภา ชาญสูงเนิน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางวราภรณ์ พลจันทึก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กลุ่มที่ ๓. การพัฒนาระบบข้อมูล , การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดยวิทยากร นางสาวกรณิกา พลฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นางละออง ทิพจรูญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

นาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ทั้ง ๓ กลุ่ม
......................................

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

