
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

1 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและการ
ดูแลหญิงมีครรภ์ที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก าหนด 
 
 

-เพื่อปูองกันและดูแล
การคลอดก่อน
ก าหนด 
 
 
 

-แพทย์ พยาบาล
กลุ่มงานและสาขา
จ านวน  50 คน 

-ร้อยละตัวช้ีวัดการ
คลอดก่อนก าหนดไดร้ับ
การพัฒนาดีขึ้น 

 ลดลง 5-10 %  ธ.ค. 61 1.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท 
x 50 คน x 2 มื้อ 
= 3,000 บาท 
2.อาหารกลางวัน 80 บาท x 50 คน 
= 4,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 7,000 บาท 

-นพ.วัชรินทร์  สุนทรลิ้มศริ ิ

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ดูแลหญิงมีครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงและ
ภาวะBA 
 

1.เพื่อปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนได้แก่
การชัก ตกเลือดหลัง
คลอดและมารดา
เสียชีวิต 
2.เพื่อปูองกันBAและ
ภาวะแทรกซ้อนและ
การบาดเจ็บจากการ
คลอดของทารก  

-แพทย์ พยาบาล
กลุ่มงานและสาขา
จ านวน  50 คน 

-อัตราการชักใน รพ. 
-อัตราการ ตกเลือด
คลอด 
 
 
-อัตรามารดามารดา
เสียชีวิต 
-อัตรา BIRTH 
ASPHYXIA 

0% 
 

< 1% 
 
 

0% 
 

<25: 1000 การ
คลอดมีชีพ 

 
 
 
 
 

ม.ค.62 1.อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท 
x 50 คน x 2 มื้อ  
= 3,000 บาท 
2.อาหารกลางวัน 80 บาท x 50 คน  
= 4,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 7,000 บาท 

-นพ.วัชรินทร์  สุนทรลิ้มศริ ิ

                                                                        66



 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแพทย์และ
พยาบาลในการ
ปูองกันและการ
ดูแลหญิงมีครรภ์ที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก าหนด 
 

-เพื่อปูองกันและดูแล
การคลอดก่อน
ก าหนด 
 
 
 

-แพทย์ พยาบาล
กลุ่มงานสตูินรีเวช
กรรมรพ.นครพิงค์
และรพ.เครือข่าย 

-อัตราการคลอดก่อน
ก าหนด 
-อัตราพยาบาลและ
แพทย์ได้รับการอบรม 

 ลดลง 5-10 % 
 

 80% 

ม.ค. 62 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่30 
บาท x 80 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น 
=9,600 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
80 คน x 2 รุ่น =12,800 บาท 
3.ค่าเอกสาร = 1,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น 24,000 บาท 

-นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิร ิ
-นางอ้อมใจ สิทธิจ าลอง 

4 โครงการนิเทศ
ติดตามและทบทวน
ระบบการดูแล
ผู้ปุวยโรคส าคัญใน
มารดา 

-นิเทศติดตามและ
ทบทวนระบบการ
ดูแลผูปุ้วยอย่าง
ต่อเนื่องในรพ.
เครือข่าย 

-แพทย ์พยาบาล 
ทีมสหสาขา 
จ านวน 60 คน 
 

-ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมทบทวน 

-ร้อยละ 80 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 60 คน x 2 มื้อ  
= 3,600 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 80บาทx 60คน 
=4,800 บาท 
รวมท้ังสิ้น 8,400 บาท  
  

-ประธานทีมน าสูตินรเีวชกรรม 
  

5 โครงการส่งเสริมนม
แม่ในทารกและเด็ก
ปุวยเกิดก่อน
ก าหนด 

 -เพื่อพัฒนาแนว
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพการให้นมแม่
ในทารกและเด็กปุวย
เกิดก่อนก าหนด 

-พยาบาลสตูิเด็ก 60 
คน 
-ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
20 คน  
-มารดาตั้งครรภ์
เสี่ยงคลอดก่อน
ก าหนด 
20 คน  

-ร้อยละของทารกและ
เด็กเกิดก่อนก าหนด
ปุวยไดร้ับนมแม ่
-ร้อยละของมารดาที่
เสี่ยงคลอดก่อนก าหนด 
ANC 
ได้รับความรู ้
-ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาแนวปฏิบัต ิ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 
2562  

 

1.พัฒนาบุคลากร 
1.1ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x  
80 คน = 6,400 บาท 
1.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30บาท 
x 2 มื้อ x 80 คน = 4,800 บาท 
2.ส่งเสรมิมารดาตั้งครรภ์เสี่ยง 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท  x 
20 คน = 1,600 บาท 
 

 -พญ.ประภาวรรณ  เมธา
เกสร 
-นางสุพรรณ  วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 
บาท X 2 มื้อ X 20 คน 
= 1,200 บาท 
3.ค่าจัดจ้างจัดท าแนวปฏิบัต ิ
= 6,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 20,000 บาท 

 
 

6 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
เด็กเล็ก รพ.นคร
พิงค์  

-เพื่อพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู ่
-เพื่อพัฒนาแนว
ปฏิบัติศูนยเ์ด็กเล็ก 

-เด็กเล็กศูนย์เด็ก
เล็กนครพิงค ์10 คน 
-พยาบาล ผู้ช่วย
เหลือคนไข้ท่ี
ปฏิบัติงานศูนย์เด็ก
เล็ก 20 คน 
- ครอบครัวของเด็ก
เล็กศูนยเ์ด็กเล็ก  
นครพิงค์ 10 คน 
 

-ร้อยละของเด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัย 
-ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาแนวปฏิบัต ิ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ปีงบประมาณ 
2562 

1.จัดซื้อของเด็กเล่น และอุปกรณ์
ส่งเสริมพัฒนาการนิทาน 
= 3,800  บาท 
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทการ
เป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท   
x 20 คน  = 1,600 บาท 
2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 
บาท x  1 มื้อ x 20 คน  
= 600 บาท 
รวมท้ังสิ้น  6,000 บาท 

-นางสุดารัตน์  วรรณสาร 
-นางสุพรรณ   วงค์ตัน 
-นางโสภา ค าชัยลึก 
 
 
 
 
 

7 โครงการค่ายเด็ก
รูปร่างด ี กินพอด ี 
ไม่มีอ้วน ครั้งท่ี 2 

1.เพื่อให้เด็กมีความรู้
เรื่องอาหารรูจ้ัก
ควบคุมอาหารด้วย
ตนเอง 
2.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

-เด็กท่ีมีภาวะอ้วนท่ี
รับบริการในคลินิก
เด็กอ้วน รพ.นคร
พิงค์   จ านวน 40 
คน 

-เด็กมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์
ตามหลัก 3 อ 

-เด็กมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์
ตามหลัก 3 อ 

ม.ค. 62 กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานค่ายเด็กอ้วน (จ านวน 20 
คน) 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 
คน x 30บาท =600  บาท 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมค่าย       
2.1 ค่าปูายประชาสมัพันธ์โครงการ 

-นางสาวทัศทิวา  นิราช 
-ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
-ทีมNCD 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

3.เพื่อให้เด็กได้ออก
ก าลังกาย  มีการ
เคลื่อนไหวร่างกาย  
ให้กลับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
4.เพื่อให้เด็กรู้จักการ
ท างานเป็นกลุ่มรูจ้ัก
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
สร้างความมั่นใจใน
ตนเองกล้าแสดงออก
ในทางที่ด ี

จ านวน  1 ผืน = 200 บาท 
2.2 ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบในการท า
ฐานต่างๆ = 5,000 บาท 
2.3 ค่าอาหารสดที่ใช้ในฐานอาหาร  
= 1,000 บาท 
2.4 ค่าของรางวัล อุปกรณ์เครื่อง
เขียนและเครื่องกีฬา= 1,000 บาท 
2.5 ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x  
70 บาท x 1 มื้อ = 7,000 บาท 
2.6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 
คน x 30บาท x 2 มื้อ = 6,000 บาท  
รวมท้ังสิ้น    20,800 บาท  

8 โครงการพัฒนาการ
ให้บริการส่งเสริม
ทันตสุขภาพ ทันต 
กรรมปูองกัน และ 
บริการทันตกรรม
พื้นฐาน ในกลุ่มเด็ก
อายุ 0 – 12 ปี   
 

-เพื่อพัฒนาการ
จัดบริการสุขภาพช่อง
ปากในกลุ่มวัย 
-เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
อายุ 0 – 12 ปี มี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
อายุ 0 - 12 ปี  มี
พฤติกรรมทันต
สุขภาพท่ีดีขึ้น 
 
 

-กลุ่มเด็กอายุ 0-12 
ปี ในเขตรับผดิชอบ 
 

-ร้อยละของกลุม่เด็ก
อายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไม่
มีผุ (Cavity Free) 
 
  

ร้อยละ 56 
 
 
 

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62 

 

1.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (แปรงสีฟัน เมด็
ย้อมสีฟัน) 61,200  บาท 
รวมท้ังสิ้น    61,200  บาท  

-นางวิลาสินี สุทธนะ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

9 โครงการเฝูาระวัง
และสร้างเสริม
สุขภาพวัยท างานใน
สถานประกอบการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
     
 
 
 

-เพื่อทราบสภาวะ
สุขภาพของวัยท างาน
ในสถานประกอบการ 
-เพื่อให้วัยท างานใน
สถานประกอบการมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ
และควบคมุปูองกัน
โรคที่เหมาะสม 

- กลุ่มวัยท างานใน
สถานประกอบการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
จ านวน 10 แห่งๆละ 
50 คน 

-ร้อยละของผู้ใช้แรงงาน
ในสถานประกอบการ
ในพื้นที่รับผิดชอบท่ีได้
เข้าร่วมโครงการมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ  
***(เป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละ
ของประชาชนวัย
ท างานมีค่าดัชนีมวล
กายปกติ) 

 ร้อยละ 60 
 
 
 

1 ม.ค. – 30
ก.ย.62 

 

1.ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท x 
500 คน = 40,000  บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
 25 บาท x 2 มื้อ x 500 คน = 
25,000  บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์  30 บาท  x 500  
คน =15,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น  80,000  บาท 

-นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตน
ถาวร 

10  โครงการจดัตั้ง
ชุมชนต้นแบบ
ปูองกันโรคหัวใจ 
“ชุมชนต้นแบบ
หัวใจแข็งแรง” 
 
 

-เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในชุมชน
ช่วยในการปูองกัน
โรคหัวใจและมีการ 
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยง 
 

 -ประชาชนในเขต
ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ 

 -ประชาชนในชุมชน
ต้นแบบมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคหัวใจ 

>50% 
 
 
 

1  ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 

1. ค่าเดินทางของแกนน าใน
การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
ปูองกันโรคหัวใจ รถตู้โดยสาร 
 1 คัน x 4 วัน x 3,000บาท   
 = 12,000  บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งผู้ศึกษาดูงาน 10 คน 
x 250 บาท x 4 วัน = 10,000  บาท 
3. ค่าที่พัก5 ห้องx3 คืนx1,500 บาท  
= 22,500  บาท 
4. ค่าอบรมให้ความรู้ประชาชนใน
การจัดตั้งชุมชนต้นแบบปูองกัน
โรคหัวใจ 
 4.1 ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ 

-นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา  
-นางชนกพร อุตตะมะ 
-คณะกรรมการพัฒนาศูนย์
โรคหัวใจ รพ.นครพิงค์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

x 200 คน = 10,000 บาท 
4.2 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 200 คน = 16,000 บาท 
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม 
= 5,000 บาท 
4.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน x 1 
ชม.x 600บาท = 3,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น  79,100 บาท  

11 โครงการสูงวัยไมล่้ม
ไม่ลมื คลินิก
ผู้สูงอายุ รพ.นคร
พิงค์ 

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวยสูงอายุ 
ด้านการปูองกันล้ม 
และปูองกันลืม ที่มา
รับบริการในคลินิก
ผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อให้ผู้ปุวยญาติ 
และผูดู้แล มีความรู้
และทักษะทักในการ
ปฏิบัติดูแลผูสู้งอายุ
ในการปูองกันล้ม 
และปูองกันลืม 
3. เพื่อสร้างเสริม
สนับสนุนใหผู้้ปุวย 
ครอบครัว และภาคี
สุขภาพในชุมชน มี

1.กลุ่มผู้ปุวยท่ีมี
ภาวะถดถอยทาง
สมองที่มารับบริการ
ในคลินิกผูสู้งอายุ
จ านวน 30 ราย 
2. กลุ่มญาติ / 
ผู้ดูแลผู้ปุวยท่ีมี
ภาวะถดถอยทาง
สมองจ านวน 30 
ราย 
3.กลุ่มผู้ปุวยท่ีมี
ภาวะเสี่ยงต่อการ
หกล้มที่มารับบริการ
ในคลินิกผูสู้งอายุ
จ านวน 30  ราย 
3.2 กลุ่มญาติ / 

1.ร้อยละของผู้ปุวยท่ีมี
ภาวะถดถอยทางสมอง
ที่เข้าร่วมโครงการมี
คะแนนประเมิน MMSE 
ที่ไม่ลดลงกว่าเดิม 
 
2.ร้อยละของญาติ / 
ผู้ดูแลผู้ปุวยท่ีมภีาวะ
ถดถอยทางสมองมี
ความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ปุวยปูองกัน
ลืม ท่ีบ้าน 
3. ร้อยละของผู้ปุวยท่ีมี
ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้ม
ที่มารับบริการในคลินิก
ผู้สูงอายุมีคะแนน

 ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

 ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

 ร้อยละ 70 
 
 
 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะท างานดูแลผู้สูงอายุและดูแล
ระยะยาว  รายละเอียด ดังนี้   
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท x 
35 คน  x 1 วัน x 1 มื้อ  
= 2,800 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 
บาท x 35 คน x 2 มื้อ x 1 วัน 
=2,100 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,900 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสูงวัย
ไม่ลม้ไม่ลืม ณ โรงพยาบาลนครพงิค์ 
จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด ดังนี ้
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 1 
มื้อ x 2 วัน x 80 บาท  

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปูองกันล้ม 
ปูองกันลืม 

ผู้ดูแลผู้ปุวยท่ีมี
ภาวะเสี่ยงต่อการ
หกล้มจ านวน 30 
ราย 
 
 

ประเมินความเสี่ยงหก
ล้ม TUGT ที่เท่ากับ
หรือน้อยกว่าเดมิ(ความ
เสี่ยงลดลง) 
4.ร้อยละของญาติ / 
ผู้ดูแลผู้ปุวยท่ีมภีาวะ
เสี่ยงต่อการหกลม้มี
ความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ปุวยปูองกัน
ล้มที่บ้าน 
5. มีกิจกรรมปูองกันลม้ 
ปูองกันลืมในชุมชน 
โดยผู้ปุวยครอบครัว 
และภาคีสุขภาพใน
ชุมชน มีส่วนร่วม 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

-2 แห่ง อ.เมือง อ.แม่
ริม 

=9,600 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 
คน x 2 มื้อ x 2 วัน x 30 บาท  
=7,200 บาท 
2.3 ค่าวัสดุ จัดท าสื่อ / อุปกรณฝ์กึ
สมองในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมภีาวะสมอง
เสื่อม= 10,000 บาท 
 
 
4.ค่าวัสดุ จัดท าคูม่ือ / แบบฝึกหัดที่
บ้าน เพื่อปูองกันสมองเสื่อม 
 =5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 31,800 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  โครงการสงู
วัยไมล่้มไม่ลมื ในชุมชน 2 แห่งๆละ 
1 วัน รายละเอียด ดังนี ้
1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 1 มื้อ 
x 2 วัน x 80 บาท   
=9,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 60 คน 
x 2 มื้อ x 2 วัน x 30 บาท  
= 7,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 16,800 บาท 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะท างานดูแล
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ผู้สูงอายุและดูแระยะยาว  สรุปผลการ
ด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้   
1.ค่าอาหารกลางวัน 35 คน  x 1 วัน
x 1 มื้อ x 80 บาท =2,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 35 คน 
x 2 มื้อx 1 วัน x 30 บาท       
= 2,100 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,900 บาท 
รวมท้ังสิ้น 58,400 บาท 

12 โครงการชมรม
ผู้สูงอายุคณุภาพ 

1.เพื่อเสรมิพลังกลุ่ม
สูงอายุ /ภาคีสุขภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง
ดา้นจัดการสุขภาพ
ตนเองและชุมชน 
2.เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงบริการ
สุขภาพและบริการ
ทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
 

-ชมรมผูสู้งอายุใน
พื้นที่รับผิดชอบ  
รพ.นครพิงค์ 
จ านวน 22 ต าบล  

-ชมรมผูสู้งอายุผ่าน
เกณฑ์ขมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ ร้อยละ 80 

 ร้อยละ 80  1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การด าเนินการชมรมผูสู้งอายุ
คุณภาพ                               
1.ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ = 6,400 บาท                                
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 
คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
= 4,800 บาท                   
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 3 
ชม. x 600 บาท = 3,600 บาท 
2. กิจกรรมอบรมเสริมพลังชมรม
ผู้สูงอายสุร้างพลังสุขภาพ สัญจรใน 
22 ต าบล                                  
1.ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ x 22 ต าบล 

-นพ.ธรีวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

= 17,600 บาท                      
3. กิจกรรมประชุมสรุปผลงาน
ด าเนินงานชมรมผูสู้งอายุ           
1. ค่าอาหารกลางวัน 80 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ = 6,400 บาท                                
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 80 
คน x 30บาทx2 มื้อ=4,800 บาท                               
รวมท้ังสิ้น 43,600 บาท  

13 โครงการการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อประเมินคดั
กรองภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการส่งเสรมิ
สุขภาพ ไมล่้ม ไมล่ืม 
ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย 
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของตนเองได ้

-ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบ 3 ต าบล 

1. ผู้สูงอายุได้รับการ
ประเมินคัดกรองสภาวะ
สุขภาพ  
2. ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมไมล่้ม ไม่ลมื ไม่
เศร้า กินข้าวอร่อย 
3. ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกายที่
เหมาะสม 
4. ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูล
สุขภาพตนเอง  
 
 
 

 ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 

ร้อยละ 80 

1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไม่ลม้ ไมล่ืม 
ไม่เศร้า กินข้าวอร่อย 
1.ค่าวสัดุในการคดักรอง =5,000 
บาท 
2.ค่าจัดท าแบบคัดกรองสภาวะ
สุขภาพ ชุดละ 5 บาท x 200 ชุด 
=1,000 บาท   
3.ค่าไวนิลประชาสมัพันธ์ 
 =400 บาท  
4.ค่าใช้สอย =2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,400 บาท 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้เรือ่ง
การดูแลสุขภาพตนเองแก่ผูสู้งอาย ุ
1. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
150 คน =12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 25 บาท x 

-นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
  

150 คน =7,500 บาท 
3.ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท x 
6 ช่ัวโมง =3,600 บาท 
4.ค่าเอกสารอบรมและอุปกรณ์ใช้
สอย =2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 25,100 บาท 
รวมท้ังสิ้น 33,500 บาท 

14 โครงการครอบครัว
บ าบัด ประจ าปี 
2562 

- เพื่อสร้างความ
เข้าใจในครอบครัว
และลดภาวะซึมเศร้า
ในผู้ปุวยเบาหวาน 

- ผู้ปกครองและ
ผู้ปุวยเด็กเบาหวาน
ชนิดที ่1 จ านวน 48 
คน 

- อัตราร้อยละตัวช้ีวัด
ของผู้ปุวยท่ีเข้า
โครงการ 

1.อัตราการรับไว้
รักษาในโรงพยาบาล
เนื่องจาก
ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันจาก
โรคเบาหวาน(Re-
admit ด้วย
hypoglycemia/DKA
)น้อยกว่า10%ใน
ปีงบประมาณ2562 
2.ร้อยละของผู้ปุวย
โรคเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ดี (HbA1Cน้อยกว่า
7%)มากกว่า40%ใน
ปีงบประมาณ2562 
3.ไม่พบผู้ปุวยเข้าข่าย

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กิจกรรมที ่1 จัดกิจกรรมโครงการ
ครอบครัวบ าบดั  
1.ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ผืน=500 บาท 
2.ค่าวัสดุใช้สอย = 3,400 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ = 5,600บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 70 คน 
x 30 บาท x 2 มื้อ =  4,200บาท 
กิจกรรมที่2 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 
ชม.    x 600บาท =1,800บาท 
รวมท้ังสิ้น 15,500 บาท 

-นางสาวทัศทิวา  นิราช 
-ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
-ทีมNCD 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ภาวะซึมเศร้าใน
ปีงบประมาณ 2562 

15 โครงการวันเด็กปี 
2562 

- ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจอารมณ์ 
สังคมและจิตวญิญาณ
แก่เด็กปุวย 

- ผู้ปุวย OPD เด็ก, 
หอผู้ปุวย 1/2, 
NICU 1, NICU 2,
พิเศษ 1/4, 1/5 
จ านวน 90 คน 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

>ร้อยละ 80 ม.ค. 62 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่              
จ านวน 90 คน x 25 บาท  
=2,250 บาท 
2.ค่าของขวัญ/ของรางวัล ส าหรับ
เด็ก = 10,750 บาท 
3.ค่าวัสดุ/อุปกรณจ์ัดกิจกรรม 
=2,000  บาท 
  รวมท้ังสิ้น 15,000  บาท   

-ประธานทีมน ากุมารเวชกรรม  
-หอผู้ปุวย OPD เด็ก, 1/2, 
1/4, 1/5 

16 โครงการพัฒนาการ
ท างานระหว่าง 
PCT Med, เวช
กรรมสังคม และ 
คปสอ. 
  
 

-เพื่อพัฒนางานการ
ดูแลผูปุ้วยอย่าง
ต่อเนื่อง  
-ส่งเสรมิให้มีการดูแล
ผู้ปุวยต่อเนื่องถึง
ชุมชน  
- จัดระบบการรับ-ส่ง
ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
ในหอผู้ปุวย และเวช
กรรมสังคม 
-ทบทวนข้อมลู และ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์
และจัดการแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนา 

-แพทย์และพยาบาล
ของอายุรกรรม และ
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 

-จ านวนครั้งของการ
ทบทวนทุก 3 เดือน 

4 ครั้ง/ปี 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-พญ.กมลวรรณ สิริอารีย ์
-นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกลุชัย 
-นพ.พันธพงศ ์ตาเรืองศรี 
-นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา 
-เวชกรรมสังคม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

17 โครงการประชุม 
ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ รพ.
สต. เครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 
  
 

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจในรายละเอียด
ตัวช้ีวัดระหว่างผู้
นิเทศงาน กับผู้รับ
นิเทศงาน 
2. เพื่อบูรณาการงาน
สง่เสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคเครือข่าย
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 

-เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

1. มีการสร้างและใช้
แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากร / เจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
แบบประเมิน / ตัวช้ีวัด 
สามารถน าไปใช้ในการ
รวบรวมข้อมลูในการ 
นิเทศไดเ้ป็นอย่างด ี

ร้อยละ 90 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท  
x 1 มื้อ x 40 คน x 4 ครั้ง  
= 12,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
 25 บาท x 2 มื้อ x 40 คน x 4ครั้ง 
=8,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 20,800 บาท 
 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
 

18 โครงการประชุม 
ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ รพ.
สต.เครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอ
แม่ริม 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจในรายละเอียด
ตัวช้ีวัดระหว่างผู้
นิเทศงาน กับผู้รับ
นิเทศงาน 
2. เพื่อบูรณาการงาน
ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคเครือข่าย
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 

-เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
แม่ริม 

1. มีการสร้างและใช้
แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากร / เจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
แบบประเมิน / ตัวช้ีวัด 
สามารถน าไปใช้ในการ
รวบรวมข้อมลูในการ
นิเทศไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 

ร้อยละ 90 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 40 คน x 4 ครั้ง  
= 12,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 40 คน x 4 ครั้ง 
=8,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 20,800 บาท 
 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

19 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การ
ด าเนินงานด้านการ
ปูองกันการติดเชื้อ
ในชุมชนส าหรับ 
รพ.สต. เครือข่าย
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงาน IC  
รวมทั้งผู้สนใจ ได้
พัฒนาองค์ความรู้
และเข้าใจถึงหลักการ
ปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อใน รพ.ท่ี
เป็นปัญหาส าคัญได้
อย่างถูกต้องใน
แนวทางเดียวกัน  
2. เพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานด้านการ
บริหารจดัการระบบ
การปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน 
รพ.สต. 
3.  เพื่อเปิดโอกาสให้
เครือข่ายงาน IC  ได้
มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูป้ระสบการณ์
และปญัหาตา่งๆ 

-รพ.สต.เครือข่าย 1. ร้อยละ 100 บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับงาน IC  
พัฒนาองค์ความรู้และ
เข้าใจถึงหลักการ
ปูองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2. ร้อยละ 100 พัฒนา
คุณภาพบริการด้านการ
ปูองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ร้อยละ 100 เกิดการ
พัฒนางานด้านการ
บริหารจดัการระบบ
การปูองกันและควบคมุ
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 
 

ร้อยละ 100 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1มื้อ 
x 80 คน x 2 วัน = 12,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 80 คน x 2 วัน  
= 9,600 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 600 
บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน=7,200บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากรร่วม 300 
บาท x 6 ช่ัวโมง x2 วัน=3,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น  33,200 บาท 
 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

20 โครงการพัฒนา
ข้อมูลระบบบริการ
ภายใต้กรอบ

1. เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานรพ.สต. 
และผูเ้กี่ยวข้อง มี

-รพ.สต.เครือข่าย 1. บุคลากรปฏิบตัิงาน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และ

ร้อยละ 70 1 ม.ค. – 31 
ก.ค. 62 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 70 คน = 5,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

แนวคิดการจดัการ
โรคเรื้อรังเพื่อ
พัฒนาสู่คลินิก 
NCD คุณภาพใน 
รพ.สต. 

ความรู้ความเข้าใจใน
แนวเวชปฏิบัติและ
แนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง 
2.พัฒนา/ปรับเปลี่ยน
แนวทางการดูแลโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ระดับปฐมภูมิ และ
พัฒนาคลินิก NCD 
คุณภาพ 

ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจในแนวเวช
ปฏิบัติ และแนวทาง
การวิเคราะห์ข้อมลู
สารสนเทศโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 
2. มีการพัฒนา/
ปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในระดับปฐมภูมิ และ
พัฒนาคลินิก NCD 
คุณภาพ 

 บาท x 2 มื้อ x 70 คน 
 = 4,200 บาท 
3.ค่าวิทยากรหลัก 600 บาท x 6 
ช่ัวโมง x 1 วัน = 3,600 บาท 
4.ค่าวิทยากรร่วม 300 บาท x 6 
ช่ัวโมง x 1 วัน = 1,800 บาท 
รวมท้ังสิ้น  15,200 บาท 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านคลินิก
ของ รพ.สต.
เครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอ
แม่ริม 

1. เพื่อช่วยเหลือและ
ร่วมกันพัฒนาในการ
ท างานของทีมสห
วิชาชีพ ท าให้ระบบ
บริการในคลินิกและ
การพัฒนาการดูแลใน
ภาพเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เพื่อเก็บข้อมูล 
และประเมินผลเป็น
ระยะท าให้การพัฒนา
ระบบบริการได้

-เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
แม่ริม 

1. ร้อยละการพัฒนาใน
การท างานของทีม 
สหวิชาชีพ มีระบบ
บริการในคลินิกและ
การพัฒนาการดูแลใน
ภาพเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละการพัฒนา
ระบบบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลมุ 
 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 1 มื้อ x 35 คน x 4 ครั้ง 
= 4,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น  4,200 บาท 
 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ต่อเนื่องและ 
ครอบคลมุ 

22 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านคลินิก
ของ รพ.สต.
เครือข่าย
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

1. เพื่อช่วยเหลือและ
ร่วมกันพัฒนาในการ
ท างานของทีมสห
วิชาชีพ ท าให้ระบบ
บริการในคลินิกและ
การพัฒนาการดูแลใน
ภาพเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เพื่อเก็บข้อมูล 
และประเมินผลเป็น
ระยะท าให้การพัฒนา
ระบบบริการได้
ต่อเนื่องและ
ครอบคลมุ 

เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

1. ร้อยละการพัฒนาใน
การท างานของทีม 
สหวิชาชีพ มีระบบ
บริการในคลินิกและ
การพัฒนาการดูแลใน
ภาพเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละการพัฒนา
ระบบบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลมุ 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 1 มื้อ x 29 คน x 4 ครั้ง 
 = 3,480 บาท 
รวมท้ังสิ้น  3,480 บาท 
 

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
 

23 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบสุขภาพ กลุ่ม
งานเวชกรรมสังคม 
และเครือข่าย รพ.
นครพิงค์ 

1. เพื่อให้มีเวที
สรุปผลการ
ด าเนินงานปี 2561
และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
สาธารณสุขปี 2562 
ของกลุ่มงานเวช

-เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม และ
เจ้าหน้าท่ีเครือข่าย 
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ จ านวน 100 
คน 

1. ทุกหน่วยงาน
สามารถน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีการ
ด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 80 
2. เมื่อสิ้นปี หน่วยงาน
มีผลการด าเนินงาน
บรรลตุัวช้ีวัดร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

กิจกรรมที่ 1. ประชุมร่วมกับตัวแทน
ภาคประชาชน เครือข่ายโรงพยาบาล
นครพิงค์  เพื่อหาข้อมูล และ
แนวทางร่วมกันในการส่งเสริม และ
ดูแลสุขภาพภาคประชาชน จ านวน 
220 คน 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 110 คน x 2 วัน 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

กรรมสังคม 
2. กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม มีแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2562 ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
หน่วยงานสามารถน า
แผนไปสู่การปฏิบัตไิด้  

  = 17,600 บาท  เป็นเงิน  15,000 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 
บาท x 2 มื้อ x 110 คน x 2 วัน  
= 13,200 บาท 
1.3 ค่าวัสดุและเอกสารการประชุม  
= 400 บาท 
รวมเป็นเงิน 31,200 บาท 
กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบสุขภาพจ านวน 140 คน  
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 140 คน x 3 วัน   
=33,600 บาท  เป็นเงิน  15,000 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 
บาท x 2 มื้อ x 140 คน x 3 วัน 
=25,200 บาท 
2.3 ค่าวัสดุและเอกสารการประชุม 
=5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 63,800 บาท 
รวมท้ังสิ้น  95,000 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

24 โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบ
สุขภาพระดับ
อ าเภอ  อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

1. เพื่อพัฒนา รพ.สต.
ให้มีคุณภาพส าหรับ
การบริการตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 
2. เพื่อให้ทุกหน่วย
บริการปฐมภูมิ  ได้
ด าเนินการ จดั
ประชุมประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ รพ.
สต.คณุภาพ 
3. เพื่อพัฒนา
ระบบงานสาธารณสุข 
ผลงานทางวิชาการ 
นวัตกรรมของสถาน
บริการสาธารณสุขให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และตรง
กับความต้องการของ
ประชาชน 

-คณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 
จ านวน 40 คน 

-รพ.สต.ทุกแห่งผา่น
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ รพสต. 

ร้อยละ 80 ต.ค. 61 –
ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 1 มื้อ x 40 คน x 6 ครั้ง 
 = 7,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น  7,200 บาท 
 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

25 ประชุม
คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบ
สุขภาพระดับ

1. เพื่อพัฒนา รพ.สต.
ให้มีคุณภาพส าหรับ
การบริการตอบสนอง
ความต้องการของ

-คณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ อ าเภอ
แม่ริม จ านวน 40 

-รพ.สต.ทุกแห่งผา่น
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ รพสต. 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 1 มื้อ x 40 คน x 6 ครั้ง 
 = 7,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น  7,200 บาท 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

                                                                        82



 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

อ าเภอ อ าเภอแม่
ริม 

ประชาชน 
2. เพื่อให้ทุกหน่วย
บริการปฐมภูมิ  ได้
ด าเนินการ จดั
ประชุมประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ รพ.
สต.คณุภาพ 
3. เพื่อพัฒนา
ระบบงานสาธารณสุข 
ผลงานทางวิชาการ 
นวัตกรรมของสถาน
บริการสาธารณสุขให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และตรง
กับความต้องการของ
ประชาชน 

คน  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

26 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง (Care 
Giver) และอสม. 
ในการดูแลผู้ปุวย
แบบ
ประคับประคอง 
ในพื้นที่เครือข่าย
บริการ สุขภาพ รพ.
นครพิงค์  เขต
อ าเภอเมือง/แม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 
2562 
1.ประชุม
คณะท างานเพื่อ
เตรียมการจดัอบรม  
2. กิจกรรมอบรม
ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Care Giver) 
และอสม. ในการ
ดูแลผูปุ้วยแบบ
ประคับประคอง  

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Care Giver) 
และอสม. ในการดูแล
ผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง ใน
พื้นที่เครือข่ายบริการ
สุขภาพ รพ.นครพิงค์  
เขตอ าเภอเมือง/แม่
ริม จังหวัดเชียงใหม ่
 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงและ
จ าเป็น ต้องไดร้ับการ
ดูแลแบบ
ประคับประคองใน
พื้นที่เปูาหมาย ได้รับ
การดูแลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  
 

-ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง(Care Giver) 
และอสม. ในพื้นที่
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ รพ.นคร
พิงค์  เขตอ าเภอ
เมือง/แม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 
25 คน 

 
 

-150 คน 

1. ผลการเรียนรู้โดยใช้
แบบทดสอบก่อน/หลัง
การอบรม ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีคะแนน
การเรยีนรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 
    1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 25 คน 
=  2,000 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 25 
บาท x 2 มื้อ x 25 คน   
= 1,250 บาท                                                                                              
รวมเป็นเงิน  3,250 บาท  
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1  
มื้อ x 150 คน  
= 12,000 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่า และเครื่องดื่ม  
25 บาท x 2 มื้อ x 150 คน    
= 7,500 บาท 
2.3 ค่าวิทยากรหลัก (ราชการ) 600 
บาท x 1 คน x 8 ช่ัวโมง   
=  4,800 บาท 
2.4 ค่าวิทยากรหลัก แบบกลุม่อบรม
เชิงปฏิบัติการ 600 บาท x 12 คน x 
4 ช่ัวโมง  =  28,800  บาท 
2.5 ค่าวัสดุใช้สอย  = 1,200  บาท 
 
 
 

-นพ.ธีรวัฒน์  วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 3.ประชุม
คณะท างานเพื่อ
สรุปผลการจัด
อบรม 
 

   25 คน   1 วัน รวมเป็นเงิน  54,300 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท  
x 1 มื้อ x 25 คน  
=  2,000 บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
25 บาท x 2 มื้อ x 25 คน  
=  1,250 บาท                                                                                         
รวมเป็นเงิน 3,250 บาท 
รวมท้ังสิ้น 60,800 บาท         

 

27 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
ใหม่/ทดแทนในเขต
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3 ต าบล  

1.เพื่อให้ อสม.ใหม่/
ทดแทน ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ มี
ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานสุขภาพ
ภาค ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อเป็นเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เป็นประสบการณ์ใน
การด าเนินงาน
สุขภาพภาค
ประชาชน  
3. เพื่อให้เกิด อสม.

- อสม.ใหม่/ทดแทน 
ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับชุมชน/ต าบล 
ใน ต าบล พระสิงห์  
ศรีภูมิ ปุาตัน 
จ านวน 50 คน 

- ผู้เข้ารับการอบรมฯ
ผ่านการประเมินหลัง
การอบรม ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80  1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 
บาท x 7 มื้อ 
=28,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 50 
คน x 30 บาท x 14 มื้อ  
=21,000 บาท 
3.ค่าพาหนะผูเ้ข้ารับการอบรม 50 
คน x 60 บาท = 3,000 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 4 
ชม. x 600 บาท = 9,600 บาท 
5.ค่าเอกสารฝึกอบรม 50 ชุด x 60 
บาท =3,000 บาท 
 
 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ใหม่ครอบคลมุพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

6. ค่าใบประกาศเกียรติบตัรและ
บัตรประจ าตัว อสม.50 คน x100 
บาท  = 5,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 69,600 บาท 

28 โครงการคัดกรอง 
ค้นหา ผู้ปุวย และ
ส่งต่อรักษา TB 

1. เพื่อให้กลุ่มเสีย่ง
ได้รับการคัดกรองTB 
2.เพื่อให้ผู้ปุวยใหม่
ได้รับการรักษา
ต่อเนื่องอย่างมี
คุณภาพ 
3. ทบทวน ติดตาม
ระบบการคัดกรองใน
โรงพยาบาล  

1.กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ี
พิเศษ (พ้ืนท่ีที่ไม่มี
หน่วยงานด้าน
สุขภาพรับผิดชอบ
ชัดเจนหรือพื้นที่ท่ีมี
ความยากในการ
ท างาน) และใน รพ. 
2.กลุ่มผู้ปุวยTBใหม ่
 

1. กลุ่มเสีย่งไดร้ับการ
คัดกรองด้วยวิธvีerbal 
Screeningและหรือ 
CXR 
2.ผู้ปุวยใหม่ ได้รับยา
ครบถ้วน ถูกต้อง
ต่อเนื่องตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม 
 

1.ร้อยละ90  
กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองด้วยวิธvีerbal 
Screeningและหรือ 
CXR 
2.ร้อยละ95 ผู้ปุวย
ใหม่ ได้รบัยาครบถ้วน 
ถูกต้องต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

1 ม.ค. - 30 
ก.ย.62 

1.การจัดจ้างท าสื่อสนับสนุน
โครงการ 
1.1 Standy board  4  ช้ิน 
x 1000 บาท  = 4,000 บาท 
1.2 ค่าไวนิล ขนาด 1 เมตร x 2 
เมตร  7 ผืน x 260 บาท  
= 1,820  บาท 
1.3 โปสเตอร์ A4 500 แผ่น x 12
บาท = 6,000 บาท 
2. ค่า  CXR  = 30,000 บาท 
3. ค่า lab  AFB  = 3,240 บาท  
4.ประชุมคณะท างาน 
4.1. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท 
 x 10 คน x 2  ครั้ง = 1,600 บาท 
 
4.2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ประชุมคณะท างาน  25  บาท x2 
มื้อ x10 คน x2 ครั้ง=1,000 บาท  
รวมท้ังสิ้น  47,660 บาท 
 

-นางพัชรี  ธีรสวัสดิ ์
-นางอุไรวรรณ   พวงสายใจ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

29 โครงการรณรงค์
ต้านภัย
โรคเบาหวาน ในวัน
เบาหวานโลก 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชน ผู้ปุวย
และผูร้ับบริการใน
เรื่องโรคเบาหวาน 

-ผู้ปุวยและ
ผู้รับบริการใน  
รพ.นครพิงค ์

1.ประชาชนผู้รับบริการ
ที่เข้าร่วมงานได้รับ
โอกาสคัดกรองความ
เสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานรายใหม ่
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ 

1.มีผู้ร่วมรับบริการ
การคัดกรองอย่าง
น้อย100คน 
2.ผู้เข้าร่วมงานมีความ
พึงพอใจ80% 

พ.ย. 61 1.ปูายไวนิลประชาสมัพันธ์งาน
เบาหวานโลกและความรู้
โรคเบาหวาน = 5,000 บาท  
2.ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมงาน 300 
คน x 50 บาท =15,000 บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี  
= 5,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น  25,000 บาท 

-พญ.กมลวรรณ สิริอารีย ์
-คณะกรรมการ NCD 

30 โครงการ
ปรับเปลีย่นผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง ลด
ภาวะแทรกซ้อน 

-เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใน
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน 

-ผู้ปุวยและญาตโิรค
เรื้อรังที่มีภาวะ
uncontrol 

-ร้อยละผู้รับบริการ
ผู้ปุวยท่ีได้รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

1.ร้อยละ80ของผู้ปุวย
เบาหวานความดัน
โลหิตสูงที่ไดร้ับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
มีความรู้และบอกการ
ปฏิบัติตนของตนเอง
ได้ถูกต้องเหมาะสม 
2.ร้อยละ50ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและระดับ
ผลLABดีขึ้น 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

1.อุปกรณ์จัดกจิกรรม 1,500 บาท 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 
7 ช่ัวโมง = 4,200บาท 
3.ค่าอาหารมื้อกลางวัน 80 บาท x 
60 คน= 4,800บาท 
4.ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 60 คน x 
2 มื้อ = 3,600 บาท                         
รวมท้ังสิ้น     14,100 บาท 

-นส.จารุนันท์ ฟูวงค์ 
-คลินิกโรคเรื้อรัง 

31 โครงการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน และ

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง 

-ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิต
สูง จ านวน 40 คน 

1. ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน/โรคความ
ดันโลหติสูง ได้รับการ

ร้อยละ 60 
 
 
 

1 ก.พ.  –  
30 เม.ย. 62 
 
 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน  
= 2,000 บาท 
2.ค่าจัดท าเอกสารให้ความรู้เรื่อง 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

โรคความดันโลหิต
สูง 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีการออก
ก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 
2. ร้อยละ 50 ของ
ประชาชน 15 ปีขึ้นไป
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่
ถูกต้องและมีการออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

= 1,200 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 40 
คน = 3,200 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30  
บาท x 2 มื้อ  x 40 คน  
= 2,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น 8,800 บาท  

32 โครงการดูแลผู้ปุวย
โรคความดันโลหิต
สูงในหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ

1. เพื่อให้ผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูง มี
ความรู้เรื่องโรคความ
ดันโลหติสูงและ โรค
แทรกซ้อนของโรค
ความดันโลหิตสูง 
2. เพื่อให้ผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูง มี
ทักษะเรื่อง 3 อ. 2 ส. 
โดยเน้นเรื่องการ
เลือกรับประทาน
อาหาร 
3.มีบุคคลต้นแบบ
เรื่องการชะลอภาวะ
ไตเสื่อม 
4.เพื่อให้เกิดกลุ่มเพื่อ

ผู้ปุวยความดันโลหิต
สูงในเขตรับผิดชอบ 
ที่รับการรักษา รพ.
นครพิงค์ จ านวน 
256 คน 

1. กลุ่มผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูง อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ไดร้ับการ
อบรมปรับเปลี่ยนพฤต ิ
กรรม 
2. มีกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อนอย่างน้อย 1 กลุ่ม  
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

1 กลุ่ม 

1 เม.ย. - 31 
ก.ค. 62 
 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
= 5,000 บาท 
2. ค่าจัดท าเอกสารให้ความรู้เรื่อง 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
= 4,500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
256 คน = 20,480 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 256 คน = 6,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น 36,380 บาท 

-นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ช่วยเพื่อน ในผู้ปุวย

โรคความดันโลหิตสูง 

33 โครงการเสรมิสร้าง
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 
2562 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพเพียงพอที่จะ
ดูแลตนเองจากความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่
ปูองกันได้ 
2. เพื่อให้มีเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สุขภาพท่ีเหมาะสม 
3. เพื่อพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนและ
เสรมิสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพของ
ประชาชนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

1. ประชาชนใน
พื้นที่เครือข่าย
บริการปฐมภูม ิ
 รพ.นครพิงค์ 
2. ผู้ปุวยและญาติ
ที่มาใช้บริการใน 
รพ.นครพิงค ์

-ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตาม  
3อ.2ส. เพิ่มขึ้น 

-ร้อยละ 50 
(ผลการส ารวจ
สถานการณ์ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพฯ ของ
ประชากรไทย วัย
ท างานของ สบส. ปี 
2559 เท่ากับร้อยละ 
49)  

1 ต.ค. 61- 
30 ก.ย. 62  

 

1.ค่าบอร์ดนิทรรศการ 8 บอร์ด x 
6,700 บาท = 53,600 บาท 
2.ค่าสติ๊กเกอร์ติดบอร์ดนิทรรศการ 
24 ช้ิน x 700 บาท  
= 16,800 บาท 
3.ค่าจัดท าแผ่นพับ/ ปูายไวนลิ 
=59,600 บาท 
4.ค่าวัสดสุนับสนุนหน่วยงานใน รพ.
นครพิงค์ (จัดบอร์ด/ กิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพให้กับ
ผู้ใช้บริการ) =60,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 190,000 บาท 
 

-นายมนตรี นรสิงห ์
 
 
 
 
 
 
 
 

34 โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้และ
พัฒนางานสร้าง
เสรมิสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 
2562 

1.เพื่อให้พยาบาล
ผู้รับผิดชอบงานสร้าง
เสรมิสุขภาพประจ า
หน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจ และ
จัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีถูกต้องกับ

1. คณะท างานสร้าง
เสรมิสุขภาพ
ผู้ใช้บริการประจ า
หน่วยงาน 
2. ผู้ปุวยและญาติ
ที่มาใช้บริการใน 
รพ.นครพิงค ์

-พยาบาลผูร้ับผดิชอบ
งานสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
จัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีถูกต้องกับ
ผู้ใช้บริการ 

-พยาบาลผูร้ับผดิชอบ
งานสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าหน่วยงาน  
จ านวน 50 คน  จัด
บอร์ดสร้างเสริม
สุขภาพ ครบร้อยละ 
100 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62  

 

1.ค่าจัดท าบอร์ดสรา้งเสรมิสุขภาพ 
40 บอร์ด x 1,000 บาท 
 =40,000 บาท 
2.ค่าจัดท าปูายไวนิล 40 ชุด x 500 
บาท = 20,000 บาท 
3.ค่ารางวัลบอรด์ ดีเด่น 2,000 บาท,
ยอดเยี่ยม 1,500 บาท,     

-นางอรศิลป์  ช่ืนกุล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ผู้ใช้บริการ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานสร้างเสรมิ
สุขภาพระหว่าง
หน่วยงาน  
3.เพื่อพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับงาน
สร้างเสริมสุขภาพ  

 รางวัลชมเชย 5 รางวัล x1,000 บาท 
= 8,500 บาท 
รวมท้ังสิ้น  68,500 บาท 

 
 

35 โครงการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
และการปฏิบัติของ
ญาติในการจัดการ
ดูแลผู้ปุวยติดเ ช้ือ
ดื้อยาชนิดควบคุม
พิเศษ 

-เพื่อให้ญาติและ
ผู้ดูแลมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถ
ปูองกันการ
แพร่กระจายของเชื้อ
ดื้อยาชนิดควบคุม
พิเศษได้  

-ญาติผู้ปุวยติดเช้ือ
ดื้อยาชนิดควบคุม
พิเศษในแผนก OPD 
และ IPD 

1 .ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ญ า ติ
ผู้ปุวยติดเช้ือดื้อยาชนิด
ควบคุมพิ เศษที่ ได้ รับ
ก า รส่ ง เ ส ริ ม ค ว าม รู้ 
ความเข้ า ใจและการ
ปฏิบัติ 
2. คะแนนความรู้ของ
ญาติก่อนและหลังได้รับ
การส่งเสริม 
3. อัตราการติดเช้ือดื้อ
ยาชนิดควบคุมพิเศษ
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 
1 

-ร้อยละ 80 ของ
ญาติ/ผู้เยี่ยมมีความรู้
ในระดับดี  สามารถ
ดูแลผู้ปุวยติดเช้ือดื้อ
ยาชนิดควบคุมพิเศษ
ได้ 
 

1 เม.ย.- 30
ก.ย. 2562 

1.การจัดจ้างท าสื่อสนับสนุน 
1.1 ค่าโปสเตอร์ขนาด A 4 สีจ านวน 
500 แผ่น X 12 บาท  
= 6,000 บาท 
1.2 แผ่นพับ 500 ชุด X  7 บาท 
=3,500 บาท 
1.3 Standy board  2 ช้ิน x1000 
บาท  = 2,000 บาท 
2. ค่าถุงผ้าใส่เอกสารส าหรับแจก
ญาต ิ200ถุง x 30บาท = 6,000 
บาท 
รวมท้ังสิ้น  17,500 บาท 

-นางสมรรถเนตร  ตะริโย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

36 โครงการซ้อมแผน
ตอบโต้โรคอุบัติใหม่
และอุบัติช้ า  
รพ.นครพิงค ์

-เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการตอบโต้

กรณีเกดิการระบาด

ของโรค 

- รพ.นครพิงค์ และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 80 คน 

- มีแนวทางปฏิบัติใน
การตอบโต้กรณีเกิดการ
ระบาดของโรค 
- ร้อยละของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
ซ้อมแผน 

ร้อยละ 100 1 พ.ค.- 30
ก.ย.62 

1.ซ้อมแผน 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 
คน x 2 มื้อ x 30 บาท  
= 4,800 บาท 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน (ซ้อมแผน) 
80 คน x 1 มื้อ x 80 บาท  
= 6,400 บาท 
1.3 ค่าเอกสาร/ วัสดุ (ซ้อมแผนและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดท า
รูปเลม่) 800 บาท 
2.การสรุปซ้อมแผนและจดัท าคู่มอื 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 

คน x 30 บาท x 2 ครั้ง 

= 1,200 บาท 
 รวมท้ังสิ้น 13,200 บาท 

-นพ.ธีรวัฒน ์วงค์ตัน 
 

37 โครงการเฝูาระวัง
ภัยจากเครื่องท า
น้ าอุ่นระบบแก๊ส 

1.เพื่อสร้างแกนน าใน
การเฝาูระวังภยัจาก
เครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊ส 
2.แกนน าสามารถน า
ความรู้ สู่การปฏิบตัิ
ในพื้นที่เฝูาระวัง
ปูองกันให้ประชาชน

1 ตัวแทน รพ.สต. 
2 ผู้น าชุมชน พื้นที่
เสี่ยง 
3 ตัวแทน
ผู้ประกอบการพื้นท่ี
เสี่ยง 
จ านวน 100 คน 
 

1.มีเครือข่ายแกนน า
สุขภาพเฝูาระวังภัยจาก
เครื่องท าน้ าอุ่นระบบ
แก๊สที่ผ่านการอบรม 
2.มีระบบเฝูาระวังภัย
จากเครื่องท าน้ าอุ่น
ระบบแก๊ส 

1. มีเครือข่ายแกนน า 
ระดับอ าเภอเฝูาระวัง
ภัยจากเครื่องท า
น้ าอุ่นระบบแก๊ส 
2.มีแกนน าท่ีมีความรู้
ความสามารถปฏบิัติ
ตามระบบเฝูาระวังได ้

1 พ.ย. 61 – 
31 ส.ค. 62 
 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  100 
คน x 2 มื้อ x 30 บาท =6,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 1 
มื้อ x 100 บาท = 10,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ช่ัวโมง x 
600 บาท =4,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น  20,200 บาท 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ปลอดภัย 
38 โครงการตรวจ

ประเมินอาหาร
ปลอดภัยขั้น
พื้นฐานในกลุ่ม
ผู้ขาย/ผู้ปรุงอาหาร
บริเวณริมรั้วรอบ
รพ.นครพิงค ์

1.เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้ปรุง
อาหารที่ขายอาหาร
ริมรั้วรอบๆ รพ.นคร
พิงค์เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
สุขาภิบาลอาหารขั้น
พื้นฐาน 
2. เพื่อให้มีการจัด
ท าอาหารสะอาด 
ปลอดภัย ขายแก่
ผู้บริโภค 

-ผู้ขาย/ผู้ปรุงอาหาร
แผงลอยรมิรั้วรอบๆ
รพ.นครพิงค ์

1. ผู้ขาย/ผู้ปรุงอาหารมี
ความรู้ด้านสุขาภบิาล
อาหารขั้นพ้ืนฐาน 
2.ผู้ขาย/ผู้ปรุง มีการ
ปูองกันการปนเปื้อนใน
อาหาร  
 
 
 

- ร้านอาหารแผงลอย 
รถเข็น มีการปรับปรุง
ดีขึ้น อาหารไม่
ปนเปื้อน ร้อยละ 70 

1 ก.พ.- 31 
ส.ค.62 

1.ค่าเอกสาร =1,500 บาท 
2.ค่าอุปกรณ์การตรวจอาหาร
เบื้องต้น =18,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น   19,500 บาท 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

39 โครงการปูองกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออกใน รพ.
นครพิงค์ 
 

1.เพื่อพัฒนาการเฝูา
ระวงัปูองกัน และ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในรพ.
อย่างต่อเนื่อง 
 

- เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานในรพ.
นครพิงค์  
- ผู้ปุวยและญาติที่ 
มารับบริการใน รพ.
นครพิงค์ 
- ผู้ที่พักอาศัย ใน
บ้านพัก หอ และ
แฟลต ใน รพ.นคร
พิงค์ 

- เจ้าหน้าท่ี รพ.นคร
พิงค์มีความเข้าใจและ
เกิดความตระหนักใน
เรื่องการปูองกันควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก และมี
ส่วนร่วมในการปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ลดจ านวนเจา้หน้าท่ี 
รพ.นครพิงค์ ปุวยด้วย
โรคไขเ้ลือดออก 
 

60% 
 
 
 
 

 
 

 
ไม่มผีู้ปุวย 

 

1 พ.ค.- 30
ก.ย. 62 
 

1 ค่าน้ ามัน ส าหรับการพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลาย = 1,400 บาท 
2 ค่าตอบแทนคนพ่นสารเคมีก าจดั
ยุง = 4,500 บาท 
3 ค่าท าสื่อไข้เลือดออก  
=  4,700 บาท 
4 ค่าจัดอบรมทบทวนความรู้ระบบ
เฝูาระวังโรคและการปูองกันควบคมุ
โรค 
4.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 
คนx2 มื้อx 30บาท = 3,000 บาท 
4.2 ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 1 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
(งานปูองกันควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

มื้อ x 80 บาท = 4,000 บาท 
4.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ช่ัวโมง x 
600 บาท = 2,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น 20,000บาท 

40 โครงการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพใน
วัดและชุมชน 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ของบุคลากรในพ้ืนท่ี 
รวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้ และ
เทคโนโลยีแก่
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
และประชาชนท่ัวไป 
2. เพื่อติดตาม ก ากับ 
และประเมินผล 
หลังจากการใช้เป็น
ต้นแบบอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องต่อไป 
 

- ชุมชนในเขต และ
นอกเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

1. ชุมชนได้รับการ
พัฒนาตนเองในด้าน
สุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
2. มีช่องทางการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กรเครือข่าย 
3. ประชาชนในชุมชน 
มีศักยภาพ มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กัน
อย่าต่อเนื่อง เกิดภาคี
เครือข่ายที่มีการจัดการ
เรียนรู้ (KM) ร่วมกัน 
4. สามารถน าความรู้ 
น าบทเรียนที่เป็นชุมชน
ต้นแบบไปขยายผล 
(scaling up) สามารถ
น าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับพื้นที่/

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 50 คน x 4 ครั้ง  
= 16,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 4 ครั้ง 
 = 12,000 บาท 
 
 
3.ค่าวิทยากรหลัก 600 บาท x 6 
ช่ัวโมง x 1 คน x 4 ครั้ง 
 = 14,400 บาท 
4.ค่าวิทยากรร่วม 300 บาท x 6 
ช่ัวโมง x 1 คน x 4 ครั้ง 
= 7,200 บาท 
5.ค่าเอกสาร 400 บาท 
รวมท้ังสิ้น 50,000 บาท 
 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

สถานการณ ์
41 โครงการให้ความรู้

โรคไขเ้ลือดออก
ส าหรับพระภิกษุ
สงฆ์ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

1. เพื่อให้พระภิกษุ
สงฆ์มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพื่อให้พระภิกษุ
สงฆ์ด าเนินการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมตาม
ความเหมาะสม 

- พระภิกษุสงฆ์ใน
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม 3 แห่งในเขต
รับผิดชอบ (รร.
สามัคคีวิทยาทาน, 
รร.ธรรมเมธ,ี รร.
ธรรมราชศึกษา) 

1. พระภิกษุสงฆม์ี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องโรคไข้เลือดออก  
2. ลดอัตราปุวยโรค
ไข้เลือดออกใน
พระภิกษุสงฆ ์

 ร้อยละ 80 1 พ.ค. – 31
ส.ค. 62 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน = 
1,500 บาท 
2.ค่าจัดท าเอกสารให้ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออก = 2,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 800 
คน = 64,000 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 800 คน =20,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 87,500 บาท  

-นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์   

42 โครงการเฝูาระวัง 
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนท่ี
พิเศษ 

1. เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่
พิเศษไดร้ับการค้นหา
คัดกรองโรค และภัย
สุขภาพในพบบ่อยใน
พื้นที ่
2.เพื่อสร้างระบบการ
ด าเนินงานเฝูาระวัง
โรคและภัยสุขภาพ 
ร่วมกัน  

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
พิเศษ (รร.วัดดอน
จั่น  รร.ศึกษา
สงเคราะห์  เรือนจ า
หญิง  วัดดอยสเุทพ)  
 

1.มีระบบการเฝาูระวัง
โรค และภัยสุขภาพท่ี
สามารถปฏิบัตไิด้
สอดคล้องกับบริบท
พื้นที ่
2. ประชาชนในพ้ืนท่ี
พิเศษไดร้ับการคดักรอง
โรคและภัยสุขภาพ วิธี
verbal Screeningและ
หรือตรวจร่างกาย
ประกอบ 

1.มีระบบการเฝาูระวัง
โรค และภัยสุขภาพ
ครบทุกแห่ง ร้อยละ 
100 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ี
พิเศษไดร้ับการคดั
กรองโรคและภัย
สุขภาพ ร้อยละ90  
 

1 ธ.ค.61 –
30 ก.ย. 62 

1.จัดประชุมคณะท างาน 2ครั้ง 
1.1.ค่าอาหารกลางวัน 80บาท x 
10คน x 2ครั้ง =1,600 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25
บาทx10คนx2ครั้ง x2มื้อ 
=1,000บาท 
2. จัดอบรมแกนน า ในพื้นที่ 4 แห่ง 
เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อย 
พร้อมฝึกปฏบิัต ิ
2.1.ค่าอาหารกลางวัน 80บาทx35
คนx4ครั้ง =11,200 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25
บาท.x35คนx4ครั้ง x2มื้อ 
=7,000 บาท 

-นางพิมพินันท์ ค ามาวัน 
-นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

2.3 ค่าวัสดุอบรม = 9,240 บาท 
3. จัดประชุมวางแผน สร้างระบบ
การด าเนินงานร่วมกับแกนน า  
3.1.ค่าอาหารกลางวัน 80บาทx 
48คนx4ครั้ง =15,360 บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25
บาทx48คนx4ครั้งx2มื้อ=9,600บาท 
4.การจัดจ้างท าสื่อสนับสนุน 
4.1 ค่าโปสเตอร์ขนาด A 4 สีจ านวน 
500 แผ่น x 10บาท = 5,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 60,000 บาท 

43 โครงการการ
ให้บริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่
ประจ าปี 2562  
ส าหรับบคุลากร 
รพ.นครพิงค์ และ
บุคลากรใน
เครือข่ายสถาน
บริการสาธารณสุข 

เพื่อจัดระบบ และ
ให้บริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ แก่
กลุ่มเปูาหมายได้
อย่างครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพ  

1.บุคลากร รพ.นคร
พิงค์  และบุคลากร
สาธารณสุขใน
เครือข่าย จ านวน 
1,500 คน 

ร้อยละความ   
ครอบคลมุของการ
ได้รับวัคซีนในกลุ่ม
บุคลากร 

80% 1 มิ.ย.- 31
ส.ค.62 

*งบโครงการนี้เบิกในระบบปกติ 
พัสดุ และ คา่ตอบแทนนอกเวลา 

-นางรัชนีย์ วงค์แสน 

44 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการคัด
แยก-ขยะมูลฝอย 

-เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอยประเภท

-บุคลากรของ  
รพ.นครพิงค์ 
จ านวน  200 คน  

1. บุคลากรของ รพ.
นครพิงค์              
สามารถตอบประเมิน
แบบการคัดแยกขยะ 

-ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลหลังอบรม 
มากกว่า ร้อยละ 95 

1 ต.ค. 61-30 
ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 200 
คน= 16,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 บาท x 
2 มื้อ x 200 คน = 10,000 บาท 

-กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
-งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 

                                                                        95



 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

และที่ถูกวิธ ี หลังการอบรม ผ่าน
เกณฑ ์  

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ช่ัวโมง      x 
600 บาท = 1,800 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ช่ัวโมง x 
1,200 บาท= 3,600 บาท 
  รวมท้ังสิ้น 31,400 บาท 

45 โครงการตามรอย
สถานท่ีรับท าการ
ก าจัดขยะมลูฝอย 

-เพื่อเสริมสรา้งความ
มั่นใจและตรวจสอบ
ว่าบริษัทผู้รับเหมา
ช่วงได้น าขยะมลูฝอย
ที่รับไปจากรพ. 

 - คณะกรรมการ
ENV 10 คน 

-โครงการตามรอย
สถานท่ีรับท าการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้
ตั้งไว ้

- สถานท่ีท าการก าจัด
ขยะมูลฝอยได้ตาม
มาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด 

 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 
 

1.ค่าที่พัก 5 ห้อง x 1,200 บาท  
x 2 คืน  = 12,000 บาท 
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 10 คน x         
240 บาท x 2 วัน  = 4,800 บาท 
3.ค่าเช่ารถตู้ จ านวน 1 คัน x    
1,800 บาท x 3 วัน  
= 5,400 บาท  
4.ค่าน้ ามัน 11,400 บาท x 1 คัน = 
11,400บาท 
รวมท้ังสิ้น 33,600  บาท  
 

-คกก. ENV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 โครงการศึกษาดู
งานการท าลายขยะ
มูลฝอยติดเชื้อด้วย
เทคโนโลยีไอน้ า                
( Autoclave ) 

-เพื่อศึกษา
กระบวนการในการ
ท าลายขยะ              
มูลฝอยติดเชื้อด้วย
เทคโนโลยีไอน้ า                    
( Autoclave )  

 -คณะกรรมการ 
ENV จ านวน 10 คน 

- คณะกรรมการ ENV 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการใน
การท าลายขยะมลูฝอย
ติดเชื้อด้วยเทคโนโลยี
ไอน้ า 

-รพ.ผ่านการประเมิน
การท าลายขยะตดิเช้ือ
ที่มีคุณภาพ 
 

 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 
 

1.ค่าที่พัก 5 ห้อง x1,200 บาท x 2 
คืน= 12,000 บาท 
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง10 คน x  240 บาท x 
2 = 4,800 บาท 
3.ค่าของที่ระลึก 2 ช้ิน x 1,000 บาท 
= 2,000 บาท 
4.ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน x 1,800 บาท x 
3 วัน = 5,400 บาท  

-คกก. ENV 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

5.ค่าน้ ามัน 10,800 บาท x 1 คัน = 
10,800 บาท 
รวมท้ังสิ้น 35,000  บาท  

 
 

47 โครงการส ารวจ
ความต้องการ/
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
จัดบริการ PCC 
และ PCU นอกและ
ใน รพ. 

1. ศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการดา้น
รักษาพยาบาลใน 
PCC และ PCU นอก
และใน รพ.นครพิงค ์
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการในด้าน
รักษาพยาบาลใน 
PCC และ PCU นอก
และในรพ.นครพิงค์ 
3. เพื่อศึกษา
ข้อคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อ 
PCC และ PCU นอก
และในรพ.นครพิงค์ 
 

 

 

 

-รพ.สต.เครือข่าย 1. ร้อยละข้อเสนอแนะ
ผู้มารบับริการด้าน
รักษาพยาบาลน ามา
ปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการของ PCC 
และ PCU นอกและใน 
รพ.นครพิงค ์
2. มีการวางแผนการ
บริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าตอบแทนในการส ารวจ 20 บาท 
x 1,000 ชุด = 20,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

48 โครงการพัฒนา
บริการการดูแล
รักษาผู้ปุวยใน
หน่วยบริการปฐม
ภูม ิ

1. เพื่อช่วยเหลือและ
ร่วมกันพัฒนาในการ
ท างานของทีมแพทย์ 
ท าให้ระบบบริการใน
คลินิกและการ
พัฒนาการดูแลใน
ภาพเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เพื่อเก็บข้อมูล 
และประเมินผลเป็น
ระยะท าให้การพัฒนา
ระบบบริการได้
ต่อเนื่องและ
ครอบคลมุ 
 

-แพทย์ประจ า PCU 
เครือข่าย รพ.นคร
พิงค์ 

1. ร้อยละการพัฒนาใน
การท างานของทีม 
แพทย์ มีระบบบริการ
ในคลินิกและการ
พัฒนาการดูแลในภาพ
เครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละการพัฒนา
ระบบบริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลมุ 
 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80บาท  
x 1 มื้อ x 30 คน x 4 ครั้ง  
= 9,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 30 คน x 4 ครั้ง  
= 7,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น 16,800 บาท 
 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

49 โครงการประชุม 
นิเทศติดตาม งาน 
รพ.เครือข่าย 

-เพื่อติดตามผลในการ
ดูแลและปัญหาใน
การดูแลผู้ปุวย 

อายุรกรรม 

4 รพ. 
-รพ.ฝาง , 
-รพ.จอมทอง , 
-รพ.สันปุาตอง 
-รพ.สันทราย 
 รพ.ละ 1 วัน 

-โรงพยาบาลชุมชน
สามารถให้การดูแล
ผู้ปุวยด้านอายุรกรรม/
ศัลยกรรมเบื้องต้น ก่อน
การพิจารณาส่งต่อ 

ร้อยละ 80 1 เม.ย.-31 
ก.ค. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 1 
มื้อ x 30 คน x 4 วัน 
=12,000บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 30 คน x 4 วัน   
= 6,000 บาท 
3..ค่าพาหนะพร้อมเชื้อเพลิงวันละ 
3,000 บาท x 4 วัน=12,000 บาท 
 รวมท้ังสิ้น  30,000 บาท 

-นพ.กาจบัณฑิต   สรุสิทธ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

50 1.โครงการพัฒนา
ระบบบริการด้าน
โรคหลอดเลือด
สมอง 
1.1 พัฒนาเพื่อ
เตรียมการขยาย  
Stroke Unit 8 
เตียง 
1.2 พัฒนาทีมสห
สาขาในการดูแล
ผู้ปุวยเพื่อพัฒนา
ระบบบริการผูปุ้วย 
1.3 โครงการพี่
เยี่ยมน้อง  

- เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง 
- เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ stroke 
Fast Track 
-สร้างความตระหนัก
ให้ให้ความรู้แก่
ผู้รับบริการเกีย่วกับ
โรคหลอดเลือดสมอง 

 -แพทย์/พยาบาล 
ER  
 -ward/บุคลากร 
MICU3  
และสหสาขาวิชาชีพ 
-บุคลากรและสห
สาขาวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 
-ประชาชนและ
ผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ 

1.อัตราตายของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง 
2.อัตราการไดร้ับยา
ละลายลิม่เลือดภายใน 
60 นาที เพิ่มขึ้น  
3. มีการประชุมทบทวน
การด าเนินงานของ 
Stroke Fast Track 
ทุก 2 เดือน 

< 7 % 
 
 

>70 % 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย. 62  

 

1. พัฒนาสหสาขาวิชาชีพ 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท  
x 1 มื้อ x 120 คน = 9,600 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
25 บาท x 2 มื้อ x 120 คน  
= 6,000 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท 
x 6 ช่ัวโมง = 3,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 19,200 บาท  
2.พี่เยี่ยมน้อง 
2.1 ค่าพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
3,500 บาท x 2 ครั้ง 
 = 7,000 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาทx30 
คนx2 ครั้ง =4,800 บาท 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
25 บาทx 2 มื้อx30 คนx2 ครั้ง 
= 3,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 14,800 บาท 
3.ประชุมทบทวน Stroke Fast 
Track 
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 
บาท x 6 ครั้ง x 50  คน  
= 7,500 บาท 
 

-นางจรรยา กาวีเมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

3.2 จัดท าปูายไวนิล 35 ช้ิน X 200 
บาท = 7,000 บาท 
3.3 จัดกิจกรรมวัน Stroke day 
อุปกรณ์ต่างๆ 1,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 16,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 50,000 บาท 

51 โครงการพัฒนา
คุณภาพบริการด้าน
โรคไต 
 2.1 ขยายบริการ
การท า CAPD โดย
เครือข่ายให้มากขึ้น 
 2.2 พัฒนา
ศักยภาพพยาบาล
ผู้ดูแลผู้ปุวยโรคไต  
2.3พัฒนาระบบ
การลงข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 เปิด CKD 
clinic 
2.5 เพิ่ม H/D unit 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ปุวยโรคไต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แพทย์และพยาบาล
สาขาอายุรกรรม 

1. มีแผนปฎิบัติการ 
Service plan โรคไต
ของรพ.นครพิงค ์
2. การลดลงของEGFR 
<4cc/min/1.73m2 
3. อัตราการคดักรอง
ผู้ปุวยรายใหม>่ 90% 

1 ฉบับ (100%) 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

-ไม่ใช้งบประมาณ -นพ.พันธพงศ ์ตาเรืองศรี 
 

                                                                        100



 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

52 โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติทีมสูตินรเีวช
กรรม ปี 2562 
 

-วิเคราะหผ์ลลัพธ์ของ
การด าเนินงานและ
ทบทวนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัต ิ
 

-สูติแพทย ์
-พยาบาลวิชาชีพ
(หัวหน้าหอผู้ปุวย
และผู้ช่วยหัวหน้า
หอผู้ปุวย) -30 คน 

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

>ร้อยละ70 พย.61 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30คน 
X 2 มื้อ x 30 บาท   
= 1,800 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 30 คน X 1 มื้อ
x 80 บาท = 2,400  บาท 
รวมท้ังสิ้น 4,200  บาท 
 

-ประธานทีมน ากลุม่งานสตูินรี
เวช 
-เวชกรรม 
-ห้องคลอด 

53 โครงการการดูแล 
เฝูาระวังโรค
ซึมเศรา้ส าหรับ
พยาบาล 

1.ลดอคติ สร้างความ
ตระหนักและความรู้ 
ความเข้าใจในโรค
ซึมเศรา้ที่ถูกต้อง 
2.สามารถค้นหาและ
คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
ได้ถูกต้อง 
3.สามารถให้การดูแล
ผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง 
4.การเข้าถึงบริการ
ของผู้ปุวยโรคซมึเศร้า
ในอ าเภอเมืองและ 
แม่ริมเพิม่ขึ้น 
 

-พยาบาลวิชาชีพใน
รพ.นครพิงค์ 
พยาบาลวิชาชีพใน
รพสต.เขตอ าเภอแม่
ริม และอ าเภอเมือง 
จ านวน    100 คน 

1. ร้อยละ 70 พยาบาล
วิชาชีพมีความรู้ความ
เข้าใจในโรคซมึเศรา้ที่
ถูกต้อง 
2.ร้อยละ 70 พยาบาล
วิชาชีพสามารถค้นหา
และคัดกรองในกลุ่ม
เสี่ยงได้ถูกต้อง 
3.ร้อยละ 70พยาบาล
วิชาชีพสามารถให้การ
ดูแลผูปุ้วยได้อย่าง
ถูกต้อง 
4.อัตราการเข้าถึง
บริการของผู้ปุวยโรค
ซึมเศรา้ในอ าเภอเมือง
และแมร่ิมเพิม่ขึ้นจนถึง
ร้อยละ 50 

 
 
 
 

1-30 มิ.ย.62 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน65บาทx100 คน 
= 6,500  บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
= 5,000 บาท  
3.ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง x2 คนx 600 
บาท  = 7,200 บาท 
4.ค่ากระดาษท าใบประกาศนียบตัร   
= 300 บาท 
5.ค่ารับรองหลักสูตรสภาการ
พยาบาล =  1,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น  20,000  บาท  

 

-กลุ่มงานจิตเวช 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

54 โครงการประชุม
อบรมการใช้ยา
NSAIDs อย่าง
สมเหตุสมผล 
ส าหรับบคุลากร
ทางแพทย ์

-เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์มี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
การใช้ NSAIDs อย่าง
ปลอดภัยและน าไปใช้
ในการดูแลผู้ปุวยได ้
 
 
 
 
 

- สหสาขาวิชาชีพ
จ านวน 120 คน  
 
 

-รพ.นครพิงค์ผ่านการ
ประเมิน RDU 

-รพ.นครพิงค์ผ่านการ
ประเมิน RDU ขั้นที่ 2 

1 ก.พ.- 
30 มิ.ย.62  

 
 
 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ช่ัวโมงx 
600 บาท x 2 คน  = 7,200 บาท 
2.ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 x 2 
เที่ยว x 2 คน = 20,000 บาท 
3.ค่าที่พักวิทยากร 1,500บาท x 2 
คน x 1 คืน = 3,000 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 120 คน x 1 วัน  
 = 7,200 บาท 
5.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 120 คน x 1 วัน  
= 9,600 บาท 
6.ค่าอุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
= 3,000  บาท 
รวมท้ังสิ้น   50,000  บาท 

-คณะอนุกรรมการการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

55  โครงการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาล
ดูแลแบบ
ประคับประคอง 

 1.เพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้แก่พยาบาลใน
การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง 
2.เพื่อผู้รับบริการพึง
พอใจในการดูแล 
 

 -พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าหอผู้ปุวยใน
รพ.นครพิงค ์
จ านวน 200 คน 

 1.พยาบาลมีความรู้ใน
การดูแลผู้ปุวยมากขึ้น 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1.พยาบาลมีความรู้
เพิ่มมากข้ึนหลังไดร้ับ
การอบรม ร้อยละ 80 
2. ผู้รับบริการพึง
พอใจมากกว่าร้อยละ 
80 

ธ.ค. 61 
(จัดอบรม 2 

รุ่น ) 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท x 
5 ชม  = 3,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาทx100
คน =8,000 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่25 
บาทx 2 มื้อx100 คน =5,000 บาท
เป็นจ านวน 13,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น  16,000  บาท 
 

-นางศศิวิมล  บรรจงจดั 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

56 โครงการถอด
บทเรียนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองใน
ชุมชน 
ปีงบประมาณ 
2562 

-เพื่อให้บุคลากร ได้
แลกเปลีย่นความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ที่
ได้ในการถอด
บทเรียน/ข้อค้นพบ
ใหม่ไปปรับใช้การ
ดูแลผูปุ้วยระยะ
สุดท้ายและครอบครัว
อย่างเป็นองค์รวม ทั้ง 
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ ในชุมชน
และที่บ้านอย่าง
เหมาะสม 

-เจ้าหน้าท่ีจาก รพ.
สต.เครือข่ายรพ.
นครพิงค์, PCC, งาน
การพยาบาลชุมชน, 
PCWN  อสม.และ 
Care Giver 
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค์ 
 

-ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มตี่อกิจกรรม 
อยู่ในระดับ ดี – ดมีาก   
 

≥ 70 % 1 ต.ค.61 - 
30 ก.ย. 62 

 -นางศรีทุน   ขาวแสง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท างาน 

 25 คน    1.ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท x 25 
คน = 2,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 25 คน  
= 1,250 บาท                                           
รวมเป็นเงิน  3,250 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 กิจกรรมที่ 2 เวที
ถอดบทเรียน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค์ 

 120 คน    1.ค่าวิทยากรหลัก 600 บาท x 3 
ช่ัวโมง = 1,800 บาท  
2.ค่าวิทยากรกลุม่  จ านวน 10 กลุ่ม  
ช่ัวโมงละ 600 บาท x3 ช่ัวโมง  
= 18,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน80บาทx120 คน 
= 9,600 บาท  
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x2 มื้อ x120 คน =6,000 บาท 
5.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
(สมุดเบาใจ) เล่มละ  35 บาท x 120 
เล่ม = 4,200 บาท  
6.ค่าวัสดุใช้สอย= 6,400 บาท                                              
รวมเป็นเงิน  46,000 บาท 

 

 กิจกรรมที่ 3 
ประชุมคณะ
กรรมการฯ เพื่อ
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ   

 25  คน    1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 25 
คน = 2,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 25
บาท x 2 มื้อ x 25คน เป็นเงิน 
=1,250 บาท                                                                              
รวมเป็นเงิน  3,250 บาท 
รวมท้ังสิ้น  52,500 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

57 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ต่อเนื่องเครือข่าย
รพ.นครพิงค์ 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบงาน
การดูแลผู้ปุวยอย่าง
ต่อเนื่องจาก  
รพ.นครพิงค์ถึงบ้าน
ผู้ปุวยโดยพัฒนาตาม
เกณฑ์คณุภาพและ
สร้างระบบการดูแล
แบบองค์รวม
เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่ายโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
มุ่งเน้นจัดบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปุวย
และครอบครัวโดย
ให้บริการแบบ
ผสมผสานเป็นองค์
รวม ลดการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อน 
สามารถควบคุมภาวะ
โรค และดูแล ตนเอง
ได้ในโรคเปูาหมายที่
ก าหนด 

เจ้าหน้าท่ีจาก รพ.
สต.เครือข่ายรพ.
นครพิงค์, PCC,  
รพ.เอกชนใน อ.
เมือง (รพ.ที่เข้า
โครงการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า จ.
เชียงใหม่ 

1. ผลการปฏิบัติงาน
การเยี่ยมบ้าน 
2. คุณภาพการเยี่ยม
บ้าน 
3. ประสิทธิผลของผู้
ให้บรกิารเยี่ยมบ้าน 
4.ประสิทธิภาพการ
ดูแลที่ไร้รอยต่อ 

1. จ านวนช่ัวโมงของ
การเยี่ยมบ้านของ
เจ้าหน้าท่ีไม่น้อยกว่า 
6ช่ัวโมง/คน/สัปดาห ์
1. อัตราความ
ครอบคลมุการเยี่ยม
ผู้ปุวยท่ีบ้านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
3. อัตราการเกดิภาวะ 
แทรกซ้อนท่ีบ้านไม่
เกินร้อยละ 5 
4. อัตราผู้ปุวยไดร้ับ
การเยี่ยมบ้านสามารถ
ควบคุมภาวะโรค/
ดูแลตนเองไดร้้อยละ 
80 
5. ความพึงพอใจของ
ทีมเยี่ยมบ้านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
6. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
7. อัตราผู้ปุวยส่งกลับ
จาก รพ.นครพิงค์
ได้รับการเยี่ยมบ้าน

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 -นางศรีทุน  ขาวแสง  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 
 

ภายใน 14 วันร้อยละ 
100 
8. อัตราการส่งผู้ปุวย
ระดับ3 ถึงหน่วย
บริการภายใน5 วัน
ร้อยละ80 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้
เกณฑ์คณุภาพงาน
เยี่ยมบ้าน  

 50 คน    1.ค่าวิทยากรประจ ากลุม่ 5 คน x
ช่ัวโมงละ 600 บาท x 6 ช่ัวโมง                   
= 18,000 บาท   
2.ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท x 1 
มื้อ x 50 คน  = 4,000 บาท  
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 50 คน = 2,500 บาท    
4.ค่าวัสดุใช้สอย = 1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 26,000 บาท  

 

 กิจกรรมที่ 2  
ประชุมเพื่อสรุปผล
การด าเนินงานและ
จัดระดับการพัฒนา
ตามเกณฑ์คณุภาพ
งานเยี่ยมบ้าน    
 

 10 คน x 2 วัน    1.ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท x 10 
คน x 2 วัน = 1,600 บาท  
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 10 คน x 2 วัน  
=  1,000  บาท   
3.ค่าวัสดุใช้สอย = 3,000 บาท                                                                                   
รวมเป็นเงิน 5,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น   31,600 บาท   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

58 โครงการฟื้นฟู
ความรู้ พัฒนา
ทักษะส าหรับผู้ดูแล
ผู้ปุวยตดิเตียงใน
ชุมชนเครือข่ายรพ.
นครพิงค์ 
ปีงบประมาณ 
2562 
 

1. เพื่อให้ผู้ปุวยติด
เตียงได้รับการดูแล
ต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
2. เพื่อ ปูองกัน /ลด
การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ใน
ผู้ปุวยตดิเตียงใน
ชุมชน 
3. ผู้ดูแลมคีวามรู้และ
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ในการดูแล
ผู้ปุวย ติดเตียง  ใน
ชุมชน  

-เจ้าหน้าท่ีจาก รพ.
สต.เครือข่ายรพ.
นครพิงค์, Care 
Giver, อสม 

1. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรม 
2. ร้อยละความพึง
พอใจต่อการพัฒนา
ทักษะความรู ้
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย. 62 

 -นางศรีทุน ขาวแสง  
-กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 

 กิจกรรม 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การดูแล
ผู้ปุวยตดิเตียงใน
ชุมชน 

 120 คน    1.ค่าวิทยากรหลัก 600 บาท x 6 
ช่ัวโมง = 3,600 บาท   
2.ค่าวิทยากรประจ ากลุม่ 5 คน x 
600 บาท x 5 ช่ัวโมง =15,000 บาท   
3.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x1 มื้อ 
x 120 คน = 9,600 บาท  
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x2 มื้อx 120 คน =6,000 บาท    
5.ค่าวัสดุใช้สอย = 8,500 บาท 
รวมท้ังสิ้น 42,700 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

59 โครงการพัฒนา
กระบวนการดูแล
ผู้ปุวยตาม NKP 
Nursing care 
model 
Integrated of 
care from Entry 
to COC 
 
1) การบูรณาการ
มาตรฐานคุณภาพ
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพ
อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อ From entry 
to discharge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 พยาบาล
วิชาชีพ 
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ จ านวน 80 
คน x 2 วัน  
 

 
 
 
1.2 พยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาล
นครพิงค์ จ านวน 
20 คน x 4 วัน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การผ่านการประเมิน
คุณภาพสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. บูรณาการมาตรฐานคณุภาพ 
1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 70 
บาท x 80 คน x 2 วัน  
= 11,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ 
x 25 บาท x 80 คน x 2 วัน  
= 8,000 บาท   
รวมเป็นเงิน 19,200 บาท 
 
1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 70 
บาท x 20 คน x 4 วัน  
= 5,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ 
x 25 บาท x 20 คน x 4 วัน  
= 4,000 บาท  
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-นางรัชนยี์ วงศ์แสน 
-นางวันเพ็ญ ศุภตระกูล 
-นางดรุณี ดลรตันภัทร 
-นางจันทิมา อ่องประกฤษ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 
 
 
 
2) การพัฒนาการ
วางแผนจ าหน่าย
ผู้ปุวย และการส่ง
ต่อ 

 
 
 
 
 
-พัฒนาระบบการ
วางแผนจ าหน่าย
ผู้ปุวย 
-พัฒนาศักยภาพ
ทีมงานการวาง
จ าหน่ายผู้ปุวย 

 
 
 
 
 
-ทีมสหสาขา

วิชาชีพ จ านวน 40 
คน 
 

 
 
 
 
 
2) อัตราการ re-admit 
ในโรคกลุม่โรค
เปูาหมาย  

 
 
 
 
 
น้อยกว่าร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 

รวมเป็นเงิน 10,800 บาท 
รวม (1)+(2)=  
19,200+10,800= 
30,000 บาท 
 
2.พัฒนาการวางแผนจ าหน่ายผู้ปุวย 
และการส่งต่อ 
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท  
x 2 ครั้ง x 3 วัน x 1 คน  
= 3,600 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 1 
มื้อ  x 3 วัน x 40 คน  
= 8,400 บาท 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 
บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 40 คน  
=  6,000บาท 
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ=์ 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น  50,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
-นางบัวบาล ชัยมงคล 
-นางสาววิไลพร หอมทอง 
-นางอรศิลป์ ช่ืนกุล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

60  โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
รายกรณ ี

1. เพื่อพัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการ
ผู้ปุวยรายกรณีให้
สามารถจ าหน่ายสู่
ชุมชนได้เหมาะสม 
2. เพื่อบูรณาการการ
ดูแลผูปุ้วยให้ครอบ- 
คลุมทุกองค์ประกอบ 

-พยาบาลวิชาชีพ 
(QA, Case 
manager IC) 
จ านวน 40 คน x 3 
ครั้ง 

- ลด LOS ในกลุ่มโรค
เปูาหมาย 

ร้อยละ 20 1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 x 2 
ช่ัวโมง x 3 ครั้ง = 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  x 70 บาท x 40 
คน x 3 ครั้ง = 8,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ x 
25 บาทx40คนx3ครั้ง = 6,000 บาท  
-ค่าวัสดุใช้สอย = 2,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 20,000 บาท  
 

-นางอัษฎา สุทธเสนา  
-นางรัชนีย์ วงศ์แสน 

61 โครงการพัฒนาการ
ดูแลผูปุ้วย 
intermediate 
care โดยใช้
หลักการเตียง 5 ส ี
 

(1).เพื่อให้ผู้ปุวย
ปลอดภัยจากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้ปุวยกลุม่โรค
เปูาหมายทีส่่งกลับ 
(2). เพื่อลดการ Re-
Admit  

1) พยาบาลวิชาชีพ 
รพ. นครพิงค์ 
จ านวน 80 คน x 4 
วัน 
2) ทีมนิเทศทางการ
พยาบาล 10 คน x 
4 ครั้ง 

-อัตราการ Re-Admit 
จากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้ปุวยกลุม่โรคเปูาหมาย
ที่ส่งกลับ 
-ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่ม 
intermediate care 
กลุ่มโรคเปูาหมายที่
สามารถส่งกลับได้  

น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 
 
 
มากกว่าร้อยละ 30 

1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 

(1) อบรมพยาบาล 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน x 50 บาท x 
80 คน x 4 วัน  =16,000 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อ x 25 บาท x 80 คน x 4 วัน  
= 16,000 บาท  
(2) ประชุมทีมนิเทศ 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 60 บาท x 
10 คน x 4 วัน = 2,400 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อ x 25 บาท x 10 คน x 4 วัน 
 = 2,000 บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ =3,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น 40,000 บาท 
 

-นางเพ็ญศิริ คลังเพชร 
-นางนภัสวรรณ ขจรกิจ 
-นางจินดา คูณสมบัต ิ
-นางบังอร เขื่อนค า 
-นางจรรยา กาวีเมือง 
-นางสาวชาลินี โบปาราย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

62 โครงการพัฒนาการ
ดูแลผูปุ้วยเด็ก 
Intermediate 
care และเตรียม
ความพร้อมในการ
ส่งต่อ  

1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพพยาบาล

วิชาชีพในรพ.นคร

พิงค์และรพ.แม่ข่าย 

(node) ให้สามารถ

ดูแลผูปุ้วยเด็กท่ีต้อง

ได้รับการดูแลแบบ

ประคับประคองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

และสร้างเครือข่าย

พัฒนาบริการ

พยาบาลผู้ปุวยเด็กใน

จังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

1) พยาบาลวิชาชีพ
ที่มีประสบการณ์
การปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 1 ปี รพ.      
นครพิงค์ รพ.ท่ัวไป 
และรพ.ชุมชนแม่
ข่าย (node) 
จ านวน 40 คน (รุ่น
ละ 10 คน x 10 วัน 
x 4 รุ่น) 
2) ทีมนิเทศทางการ
พยาบาล 10 คน x 
4 ครั้ง 

-อัตราการ Re-Admit 
จากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้ปุวยเด็กท่ีส่งกลับ  
-ร้อยละของ
โรงพยาบาลระดับ M2 
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  

น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน  x 50 บาท x 
10 คน x 10 วัน x 4 ครั้ง   
= 20,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ 
x 25 บาท x 10 คน x 10 วัน x 4 
ครั้ง = 20,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท   
 

-นางเยาวภา  จันทร์มา 

-นางอุไร สินไพบูลย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

63 โครงการอบรม  
Triage for nurse 

1.เพื่อลดปัญหา ER 
Over crowding ใน
ห้องฉุกเฉิน 
2.เพื่อให้เกิดการ 
ทบทวนคุณภาพของ
พยาบาลคัดกรองทั้ง
ERและOPD 
3.เพื่อให้การคัดกรอง
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งER และ 
OPD 
 

-พยาบาลที่จุดคดั
กรองที่ห้องฉุกเฉิน
และOPDจ านวน 60 
คน 
(แบ่งเป็น 2 รุ่น) 
 

1.อัตราการคดักรอง 
Over triage ไมเ่กิน 
2.อัตราการคดักรอง 
under triage  
3.จ านวน case ที่คัด
กรอง under triage 
ต้องได้รับการทบทวน 
4.จ านวนผู้ปุวย Triage 
level 1 ที่เสียชีวิตใน
ห้องฉุกเฉินต้องได้รับ
การทบทวน 
พยาบาลคัดกรองที่ห้อง
ฉุกเฉินผ่านการอบรม 
 

< 15% 
 

< 5% 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

2 รุ่น  
 

1.ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท x 70 
คน x 1 มื้อ x 2 รุ่น = 11,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 70 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น 
=8,400 บาท 
 
 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 
3.5 ช่ัวโมงx2รุ่น= 4,200บาท 
รวมท้ังสิ้น 23,800 บาท 
 

-นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล 
-นส.ปานฤทัย มหาวรรณ ์
 

64 โครงการอบรม
พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูของ 
TEA Unit 
 

1.เพื่อให้ TEA unit มี 
Essential Data ที่
เหมาะสมและ
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาระบบ 
Trauma and 
Emergency 
2.มีการพัฒนา
คุณภาพงานผ่านการ
ท างานของ TEA unit 

1.Disease 
management ของ
แต่ละ Fast track 
จ านวน 10 คน 
2.ผู้บริหาร 
3.คณะท างาน TEA 
unit รพ.นครพิงค ์
 
 

1.TEA Unit มี 
Essential Data ที่
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาระบบ Trauma 
and Emergencyและ
ตัวชีวัดกระทรวง 
2. TEA Unit มีการ
วิเคราะห์และใช้ข้อมูล
เพื่อการพัฒนา 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 40 
คน x 1 มื้อ  = 3,200บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  30 
บาท x 40 คน x 2  มื้อ 
 = 2,400 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 
6 ช่ัวโมง x 2 คน = 7,200 บาท  
4.ค่าจ้างเหมาในการเขียนโปรแกรม 
=13,700 บาท 
รวมท้ังสิ้น  26,500 บาท 

-นส.นัดดาว มะโนวรรณ 
-นส.ปานฤทัย มหาวรรณ ์ 
-นส.รมติา ยะตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

65 โครงการติดตาม
การด าเนินการ
ระบบ  
Fast track 
 

-เพื่อติดตามตัวช้ีวัด , 
การบวนการและ
ผลลัพธ์ของระบบ 
Fast track 
 

1.แพทย์ศัลยกรรม  
2.แพทย์ EP  
3.พยาบาลที่
รับผิดชอบ Fast  
track แต่ละหอ 
ผู้ปุวยจ านวน 30 
คน 
 

1.Fast track trauma 
ได้รับการผา่ตัดภายใน
ระยะเวลา 60 นาที  
2.อัตราตายในผู้ปุวย 
Trauma level I ใน 
24 ช่ัวโมง  

≥80% 
 
 

< 12 % 
 
 

  3 ครั้ง/ปี   
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 30 
คน x 1 มื้อ x 3 ครั้ง  
=  7,200 บาท 
2.คา่อาหารว่างและเครื่องดืม่  30 
บาท x 30 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง 
=5,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น  12,600 บาท 

-นพ.ธรณี กาย ี
-นส.รมติา  ยะตัน 
 

66 โครงการอบรม
แพทย์ใช้ทุนเรื่อง
แนวทางการดูแลผู้
ปุวนตามหลัก 
ATLS 
 

-เพื่อทบทวนความรู้
ในการดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บส าหรับ
แพทย์ใช้ทุน 
 

-แพทย์ใช้ทุน 30คน -อัตราตาย PS < 0.75 < 1 2 1.ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท x 40 
คน x 1 มื้อ x 2 วัน  
= 6,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  30 
บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 วัน 
=4,800 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 
7 ช่ัวโมง x 2 คน x 2วัน 
 = 16,800บาท 
รวมท้ังสิ้น 28,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

-นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก 
-นส.นัดดาว มะโนวรรณ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

67 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการดูแล
ผู้ปุวย Trauma 
ตามหลัก ATLS 
ส าหรับพยาบาล 

-เพื่อทบทวนความรู้
ในการดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บ(Trauma) 
ส าหรับพยาบาล 

-พยาบาลที่ดูแล
ผู้ปุวยบาดเจ็บ
จ านวน 50 คน 

-พยาบาลที่ดูแล
ผู้บาดเจ็บมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลผู้ปุวย
ตามหลัก ATLS 

100% 1 วัน 1.ค่าอาหารกลางวัน  80 บาท x 50 
คน x 1 มื้อ  =  4,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  30 
บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 1 วัน 
=3,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 
600 บาท x 3.5  ช่ัวโมง  
= 2,100 บาท 
รวมท้ังสิ้น 9,100 บาท 
 

-นส.นัดดาว มะโนวรรณ 

68 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในการส่งต่อและ
ดูแลรักษาด้วย
ระบบช่องทางด่วน 
( Fast track) ของ
รพ.นครพิงค์ และ
เครือข่าย 
 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการส่งต่อ 
การดูแลรักษาผูปุ้วย
โรคหัวใจด้วยระบบ
ช่องทางด่วนของรพ.
นครพิงค์และ
เครือข่าย 
2. เพื่อลดอัตราตาย
ของผู้ปุวยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน 
3. เพื่อเพิ่มอัตราการ
ได้รับการเปดิหลอด
เลือดหัวใจด้วยยา SK 

-บุคลากรทาง
การแพทย์และ
พยาบาลผู้ดูแล
ผู้ปุวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในรพ.
นครพิงค์และ
เครือข่าย 
 

1.ผู้เข้าอบรมไดร้ับ
ความรู้และทักษะการ
ดูแลผูปุ้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
2.รพช.สามารถดูแล
ผู้ปุวยโรคหัวใจกลุม่ 
NSTEMI ได้เพิ่มขึ้น 
และ Refer กลุ่มผู้ปุวย 
High risk ไปแม่ข่าย 

1.ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้
ถูกต้อง 
2.ร้อยละ 80 ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจ
ในการอบรม 
3. อัตราตายของ
ผู้ปุวยSTEMI < 10% 

 

ม.ค.62 1.ค่าวิทยากรภายนอก 600 บาท x 7 
ช่ัวโมง  x 2 วัน =8,400บาท 
2.ค่าที่พัก 1,500บาท  x 1 คืน 
 = 1,500 บาท 
3.ค่าเดินทางไป-กลับของวิทยากร 
3,150 บาท x 1 คน x 2 เทีย่ว 
= 6,300 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน 80บาท x 130 
คน x 2 วัน = 20,800บาท 
5.ค่าอาหารว่าง 25บาท  x 130คน x 
4 มื้อ = 13,000บาท 
รวมท้ังสิ้น  50,000 บาท 
 

-นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา   
-นางชนกพร อุตตะมะ 
 -คณะกรรมการพัฒนาศูนย์
โรคหัวใจ รพ.นครพิงค์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

และการท าหัตถการ
ขยายหลอดเลือด
หัวใจ (PCI) 

69 โครงการพัฒนา
กระบวนการและ
คุณภาพในการ
บริการผู้ปุวยเฉพาะ
โรคที่ส าคัญหรือมี
ปัญหาใน OPD 
 

-เพื่อพัฒนางานการ
ดูแลผูปุ้วยอย่าง
ต่อเนื่อง 

-ทุก OPD  -ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ปุวยนอก 

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้า กลุ่มงานอายุรกรรม 
-หัวหน้าOPD 
 
 

70 โครงการ “Nice 
OPD” 
 

-เพือ่ให้บุคลากร มี 
จิตบริการ ท างาน
อย่างมีความสุข   
 
 
-เพื่อสร้างทีมงานท่ีดี
มีการบริการที่เป็น
มิตร 
 
 
 
 
 

-บุคลากรงานการ
พยาบาลผู้ปุวยนอก
จ านวน120คน 
 

-ดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happy 
Work Life Index)  
-ความพึงพอใจบริการ
ของผู้รับบริการและ
บุคลากรในรพ 
-การลดcycle time 
  

ร้อยละ80 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

<120นาที 

1 ม.ค. –30
ก.ย.62 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการNice 
Person  
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 110 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ= 5,500 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน  110 คน x 
100 บาท x 1 มื้อ = 11,000 บาท 
3.ค่าวัสดุใช้สอย =2,900 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 
6 ชม. =3,600 บาท   
5.ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ  
= 4,000 บาท   
6.ค่าที่พัก 1,000บาท 1 คืน  
=1,000บาท 
รวมท้ังสิ้น  28,000  บาท  

-นางปิยเนตร  ทาจวง 
-นส.จารุนันท์ ฟูวงศ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

71  โครงการBest 
transfers งาน
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
 

-เพื่อพัฒนางานศูนย์
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -พนักงานเปล
จ านวน40 คน 
 
 
 
-จนท.ที่เกี่ยวข้องใน
การใช้บริการงาน
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย
จ านวน200คน 

 -มีโปรแกรมรับ-ส่ง
ข้อมูลการท างาน 
-ความพึงพอใจบริการ
ของผู้รับบริการและ
บุคลากรในรพ. 
-จนท.สามารถใช้
โปรแกรมรับ-ส่งข้อมูล
ให้งานเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ได ้
 

-การเคลื่อนยา้ย
เร่งด่วน<15นาที 
ทั่วไป<30 นาที 
 
 
-หน่วยงานต่างๆ
สามารถใช้โปรแกรม
รับส่งข้อมูลได>้ร้อย
ละ90 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

  
 

1.อบรมBest transfers งาน
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คน 
x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น     
=2,000 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 100 
บาท x 1มื้อ x2รุ่น = 4,000 บาท 
3.ค่าวัสดุใช้สอย 200 บาท x 2รุ่น=
400 บาท 
4.ค่าวิทยากร ราชการชั่วโมงละ600 
บาท x 3ชม. x 2รุ่น                                       
=3,600 บาท   
รวมท้ังสิ้น 10,000 บาท 
2อบรมการใช้โปรแกรมรับ-ส่งข้อมูล
ให้งานเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
-จัดอบรมการใช้โปรแกรมรับ-ส่ง
ข้อมูลจ านวน5 วัน ครั้งละ1ชม.
จ านวน10 ครั้ง(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
 
 
 
 
 
 

-นางปิยเนตร  ทาจวง 
-นส.จารุนันท์ ฟูวงศ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

72 โครงการควบคมุ
ก ากับ  ติดตาม
ระบบบรหิารความ
เสี่ยงด้านclinic 
และ Non clinic 
  
 
 
 
  

-เพื่อให้ผู้รับบริการ
ปลอดภัย 

-ทุกหอผู้ปุวย -ร้อยละของอุบัติการณ์
ที่ได้รับการแก้ไขในเวลา
ที่ก าหนด 
-อัตราการสั่งใช้ยาที่
สอดคล้องตามแนวทาง
ที่ก าหนด 
-อัตราการเกดิ med 
error ที่มีความรุนแรง 
ตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป 
-อัตราการแพ้ยาซ้ า 
-จ านวนความผิดพลาด/ 
near miss ของการให้
เลือดและส่วน 
ประกอบของเลือด 
-จ านวนผู้ปุวยฆ่าตัวตาย 
-อัตราผู้ปุวยท่ี ET 
Tube เลื่อนหลุด 
- จ านวนcase ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนหลังท า 
PCI ไดร้ับการทบทวน
เพื่อหาโอกาสพัฒนา 
- จ านวนcase dead ที่
มีปัญหาได้รบัการ
ทบทวนหาแนวทาง
พัฒนาต่อเนื่อง 

70% 
 
 

70% 
 
 
 

20% 
 

0% 
0 
 
 
 
0 

 
< 10 ต่อ วันท่ีใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

> 80% 
 
 
 

> 80% 
 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

73 โครงการก ากับ
ติดตามการปูองกัน
และการควบคุม
การติดเชื้อในรพ.   

-เพื่อให้ผู้ปุวย
ปลอดภัยจากการติด
เชื้อต่างๆในรพ. 

-ผู้ปุวยในทุกหอ
ผู้ปุวย 

-อัตราการเกดิ (VAP) 
ต่อ1000 วันท่ีใช้ 
เครื่องช่วยหายใจ 
-อัตราการเกดิแผลกด
ทับ ต่อ1000 วันนอน 

-อัตราการตดิเช้ือ   
(CAUTI) ต่อ1000 
Catheter day 
-อัตราการตดิเช้ือดื้อยา
ที่รุนแรงตามนโยบาย 5 
ชนิด 
 

< 15 
 
 

< 5 
 

< 15 
 
 

100% ที่ไม่มีการ
ระบาด 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหนา้กลุ่มงานอายรุกรรม 
-พญ.รัฐกานต์  กาวิละ 
-นพ.ปรเมศฐ์ วินิจจะกลู 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 

74 โครงการพัฒนา
ระบบการท า 
Internal audit ใน
กลุ่มผู้ปุวยเฉพาะ
โรค 
 

 -ทุกหอผู้ปุวย -ร้อยละความสมบูรณ์
ของเวชระเบียน 

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -แพทย์หัวหน้าทีมพยาบาล 

75 โครงการพัฒนา
กระบวนการและ
คุณภาพในการ
บริการผู้ปุวยเฉพาะ
โรคที่ส าคัญหรือมี
ปัญหาใน IPD 

 -ทุกหอผู้ปุวย  -ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ปุวยใน 

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

76 โครงการอบรม
ฟื้นฟูความรู้เชิง
ปฏิบัติการ/พัฒนา
ศักยภาพการดูแล
รักษาผู้ปุวยด้าน
อายุรกรรม  
ปีงบประมาณ  
2562 

-เพื่อให้ แพทย์ 
พยาบาล ผูม้ีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ปุวย มี
ทักษะสามารถดูแล
ผู้ปุวย Sepsis septic 
shock ภาวะติดเชื้อ
ดื้อยา  ผู้ปุวยท่ีใช้
เครื่องช่วยหายใจ 
และผูปุ้วยท่ีต้องใช้ยา
และท าหัตถการพิเศษ
ตา่งๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มาก
ยิ่งข้ึน 
 

-แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ เภสัชกร 
งานควบคุมและ
ปูองกันการติดเชื้อ 

1.ร้อยละของแพทย์/
พยาบาล/เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ที่มีการดูแลผู้ปุวย
sepsis septic shock
ได้รับการอบรม 
2.ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 
3.คะแนนความรูห้ลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

มากกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มี.ค. 62   1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท 
  x200 คน =16,000 บาท 
2.คา่อาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 200 คน  
=12,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x  
600 บาท x 7 ชม. = 8,400บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนชม.ละ 
600บาทX 7 ชม X 1 วัน   
= 8,400 บาท 
5.ค่าเอกสาร   = 6,200บาท 
6.ค่าวัสดุประกอบการอบรม 
=5,000 บาท 
 รวมท้ังสิ้น   56,000   บาท 

-นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธ์                                    
-นางดรุณี   ไชยวงค์                              
-นางบังอร  เขื่อนค า 

77 โครงการการให้
ความรู้เจา้หน้าท่ี 
เกี่ยวกับการเขียน
แบบฟอร์มเพื่อ
ส่งผลงานทาง
วิชาการ (อวช.) 

-เพื่อให้ผู้มีคุณสมบตัิ
ในการส่งผลงาน มี
ความรู้ความเข้าใจ
วิธีการจัดท าเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ 
ได้อย่างถูกต้อง ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

แบ่งเป็น 6 รุ่นๆ ละ 
40 คน ดังนี ้
1. สายงานแพทย์ 
จ านวน 2 รุ่น คือ 
 - ระดับเช่ียวชาญ
ขึ้นไป 
   - ระดับช านาญ
การพิเศษลงมา 
2. สายงานพยาบาล 
จ านวน 2 รุ่น คือ 

-ร้อยละของการจดัท า
เอกสารทางวิชาการได้
ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 

-จ านวนผู้ขอส่ง
เอกสารทางวิชาการ 
ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 
ร้อยละ 75 

1 ธ.ค. 61-28 
ก.พ. 62 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30
บาท x 40คน x 6 รุ่น = 7,200 บาท 
2.ค่าเอกสาร 2,800 บาท 
รวมท้ังสิ้น 10,000 บาท 

-นางธนรัตน์  ปัญญาวุฒิ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

   - ระดับช านาญ
การเพื่อขอรับเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
   - ระดับ
ปฏิบัติการขึ้น
ช านาญการ 
3. สหวิชาชีพ (ได้แก ่
ทันตแพทย์/ นักรังสี
การแพทย์/นัก
เทคนิคการแพทย์/
นักกายภาพบ าบัด 
ฯลฯ) จ านวน 2 รุ่น 
คือ 
   - ระดับช านาญ
การเพื่อขอรับเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
   - ระดับ
ปฏิบัติการขึ้น
ช านาญการ 
 

78 โครงการเชิดชูความ
ดีบุคลากร
โรงพยาบาล 

1.เพื่อยกย่อง
บุคลากรผู้กระท า
ความด ี
2.เพื่อสร้างขวัญ 

1.บุคลากรดีเด่นโรง
รพ.นครพิงค ์
2.บุคลากรดีเด่น
ประจ าหน่วยงาน 

-รพ. นครพิงค์ได้เชิดชู
บุคลากรดีเด่น ประจ าป ี

  
 
 
 

1 ธ.ค.61 – 
30 เม.ย.62  

 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 100 
คน = 8,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 100 คน 

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ก าลังใจ ตลอดจน
ปลูกจิตส านึก และ
กระตุ้นให้มีแบบอย่าง
ที่ดีรวมถึงมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์รักษา 
และส่งเสรมิคนด ี

3.บุคลากรที่ท า
ช่ือเสียงให้กับ รพ.
นครพิงค์ 
4.หน่วยงานท่ีมี
ผลงานดเีด่น 
5.บุคลากรทีส่นใจ 
จ านวน 100 คน 

= 5,000 บาท 
3.ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 
=3,800 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
5.ค่าที่พักวิทยากร= 3,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น 24,000 บาท   

 
 
 
 
 
 

79 โครงการ Happy 
Nurses 

1.เพื่อให้บุคลากร
ทางการพยาบาลมี
ความสุขในการ
ท างาน 
2.เพื่อเพ่ิมอัตราการ
คงอยู่ของบุคลากร
ทางการพยาบาล 

-บุคลากรในกลุม่
ภารกิจด้านการ
พยาบาลทุกระดับ 

1.ร้อยละการคงอยู่ของ
บุคลากร 
 
 
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ในการท างาน 
3.ร้อยละความผูกพัน
ต่อองค์กร 

1. มากกว่าและ
เท่ากับ 
80 % 
 
2.มากกว่าและเท่ากับ 
80 % 
3.มากกว่าและเท่ากับ 
70 % 

1 ต.ค.61- 31 
มี.ค.62 

-ค่าวัสด=ุ 5,000 บาท 
 

-นางสุดารัตน์  วรรณสาร 

80 โครงการเสรมิสร้าง 
Engagement 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิด 
ของการสร้างความ
ผูกพันและการท างาน
เป็นทีม เพ่ือ
ความส าเร็จของ
ตนเองและองค์กร 
2.เพื่อเสรมิสรา้ง

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ จ านวน 200 
คน 

-ผลการส ารวจความ
ผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อ รพ.นครพิงค์เป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น 

 ภายในปี 
2562 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 200 
คน = 16,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 200 คน 
= 10,000 บาท 
3.ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 
 = 3,800 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 
   x 7 ช่ัวโมง = 8,400 บาท 

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ทักษะในการสื่อสาร
และประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ความส าเร็จของงาน 

5.ค่าเอกสาร= 1,800 บาท 
รวมท้ังสิ้น  40,000 บาท    

81 โครงการสร้างเสรมิ
ค่านิยมในองค์กร 

1.เพื่อสร้างความ
เข้าใจเรื่องค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร 
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมให้
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนใน
องค์กร 

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ 

-บุคลากรมคีวามเข้าใจ
เรื่องค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร และ
สามารถน าไปใช้ในงาน
ได ้

 ภายในปี 
2562 

1.ค่าอาหารกลางวัน80บาท x150 
คน = 12,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่25 
บาท x2 มื้อ x150 คน =7,500 บาท 
3.ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 
 = 5,000 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 x 6 
ช่ัวโมง = 7,200 บาท 
5.ค่าที่พัก 1 คืน =1,400 บาท 
6.ค่าเอกสาร 1,900 บาท 
รวมท้ังสิ้น  35,000 บาท    

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

82 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
หน่วยงานสามารถ
พัฒนานวต กรรม 
และ Clinical CQI   
 

-เพื่อพัฒนาและ
เผยแพร่นวตักรรม 
งานวิจัย สู่ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

-แพทย์  
พยาบาล 
ทุกหอผู้ปุวย 

1.จ านวน CQI /  
นวัตกรรม 
2.จ านวนโครงการ / 
กิจกรรม R2R / 
งานวิจัย 

1. จ านวน12 เรื่อง/ปี 
2.จ านวนวิจัย4 เรื่อง/
ปี 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-แพทยอ์ายุรกรรม 
-นางกุลดา  พฤติวรรธน ์
-นางชนกพร อุตตะมะ 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 

83 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร
ดูแลผูปุ้วยโรค

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การดูแลบุคลากร
ผู้ปุวยเบาหวานความ

-บุคคลกรพยาบาล
ผู้ดูแลผู้รบับริการ
โรคเรื้อรัง 

-ผู้รับเข้าอบรมได้รับ
ทักษะความรู้การดูแล
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน

1.ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

1.ค่าวิทยากรภายนอก 1,200บาทx6
ช่ัวโมง=7,200บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาทx80 

-คลินิกโรคเรื้อรัง 
-นส.จารุนันท์  ฟูวงศ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

เรื้อรัง
(โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง)
รพ.นครพิงค์ ปี 
2561 

ดันโลหติสูงในรพ.
นครพิงค ์

ความดันโลหิตสูง ถูกต้อง 
2.ร้อยละ 80 ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจ 

คน= 6,400บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30
บาทx80คนx2มื้อ = 4,800บาท 
4.ค่าเอกสาร อุปกรณส์ านักงาน 
= 2,000บาท 
 รวมท้ังสิ้น 20,400บาท 

84 โครงการการ
ประชุม NCD 
forum 

-เพื่อบุคลากรได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
งานNCD 

-บุคลากรในทีมNCD -ได้เข้าประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
งานNCD forum 

-ได้เข้าประชุมตาม
ก าหนดเวลา 

1 ก.ค.- 30
ก.ย. 62 

1.ค่าลงทะเบียน 1,000บาท x 6คน 
=6000บาท 
2.ค่าเดินทาง 55,00บาทx6คน 
=33,000บาท 
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง250บาท x 6คน
x1,500บาทx2วัน =3,000บาท 
4.ค่าที่พัก 900บาทx6คนx 2 วัน 
=10,800บาท 
รวมท้ังสิ้น  52,800 บาท 

-ทีมงานNCD 

85 โครงการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาล
ในการดูแลผู้ปุวย
เบาหวานชนิดที1่  

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะในการดูแล
ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่
1 

-พยาบาลผูดู้แล
ผู้ปวุยเบาหวาน 

-ผู้รับเข้าอบรมได้รับ
ทักษะความรู้การดูแล
ผู้ปุวยโรคเบาหวานชนิด
ที1่ 

-พยาบาลผูเ้ข้าอบรม
ได้เรียน จบหลักสตูรที่
ก าหนด 

-อบรมระยะ
สั้น7วันในปี
2562 

1.ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท x2คน 
=8,000บาท 
2.ค่าเดินทาง4,000บาท x2คน 
=8,000บาท 
3.ค่าที่พัก 900 บาทx 2 คน 6 วัน 
=10,800บาท 
รวมท้ังสิ้น 26,800 บาท 

-ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
-งานบริการผู้ปุวยนอก 
-นส.ทัศทิวา  นิราช 
 

86  โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้

-บุคลากร  
รพ.นครพิงค ์

 - กลุ่มเปูาหมายมี
ทักษะความรู้เพิ่มขึ้น

  
 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 100 
คน x 2 รุ่น = 16,000 บาท 

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

เพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 

มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสารสนเทศ 
2.เพื่อให้บุคลากรน า
ทักษะความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานของ
ตนเองได ้
 

จ านวน 200 คน 
รุ่นละ 100 คน x 2 
รุ่น 

ร้อยละ 80  
 

 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 100 คน x 2 รุ่น 
= 12,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท 
x 6 ชม. x 2 รุ่น = 14,400 บาท 
4.ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 
5,000 บาท x 2 รุ่น  
= 10,000 บาท 
5.ค่าที่พัก 1,400 x 2 คืน  
= 2,800บาท 
6.ค่าคู่มือประกอบการอบรม 5,000 
บาท x 2 รุ่น= 10,000 บาท 
7.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,400 บาท x2 รุ่น 
= 4,800 บาท 
รวมท้ังสิ้น  70,000 บาท    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู่
การบริการที่เป็น
เลิศ “เข้าใจตน 
เข้าใจคน เข้าใจ
โลก” 
 
 
 

- เพื่อให้บุคลากรผู้ให้
บริการมจีิตส านึกต่อ
หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง พร้อม
ให้บริการอย่างเต็มใจ
และมีความสุข 
- เพื่อให้บุคลากรมี

-เภสัชกรและ
เจ้าหน้าท่ีกลุม่งาน
เภสัชกรรมจ านวน 
100 คน 
 

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

>ร้อยละ70 1 ก.พ.- 
31 ก.ค. 62 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 3,500 x 4 
รุ่น = 14,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30
บาท x 25 คน x 2 มื้อ x 4 รุ่น 
= 6,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 80บาทx25 คน 
x 4 รุ่น=8,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 28,000 บาท 
 

-หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
-หัวหน้างาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

พฤติกรรมบริการทีด่ี 
เกิดทักษะการสื่อสาร 
มีการประสานงานท่ีดี 
และมีการท างานเป็น
ทีม 

 
 
  

88 โครงการ 
NAKORNPING  
SMART LEADERS 
ปี 2562 
(โดย จัดอบรม
หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า ใน
ด้านการบริหาร
จัดการในยุค4.0
เป็น 4 ระยะ) 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า ใน
ด้านการบริหาร
จัดการในยุค4.0 

 

-หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า  
จ านวน140 คน 
(ท้ังรพ.) 

1.หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 

>ร้อยละ 80 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 140 
คน x 5 วัน=56,000บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่25บาท 
x 2 มื้อx140 คนx 5วัน 
=35,000บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท 
x 6 ชมx 5วัน = 36,000บาท 
4.ค่าเดินทางวิทยากร 17,000บาท 
5.ค่าที่พักวิทยากร   6,000บาท 
รวมท้ังสิ้น 150,000   บาท 

-นางกุลดา พฤติวรรธน ์
-น.ส.นาฎยา เอื้องไพโรจน ์

89 โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในการบริหาร
จัดการองค์กรใหสู้่
ความเป็นเลิศ 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การบริหารองค์กร 
การจัดการทรัพยากร
ทั้งคน  เงิน  ของ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

-หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า  
จ านวน150 คน 
(ท้ังรพ.) 

-มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กร
ระหว่าง รพ.นครพิงค์ 
รพ.ล าปาง  รพ.
เชียงรายประชานุ
เคราะห ์

 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

1.ค่าเช่าเหมารถตู้4ครั้ง x 5,000บาท  
=  20,000บาท 
2.ค่าของที่ระลึก1,000บาท x 4 ครั้ง 
 = 4,000บาท 
รวมท้ังสิ้น 24,000  บาท 

-นส.นาฏยา เอื้องไพโรจน ์

90 โครงการเรียนรู้การ
ท าวิจัยเชิงคุณภาพ
ในยุคThailand 

-หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงานสามารถ

-หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า  
จ านวน100 คน 

-ได้โครงการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน 

-อย่างน้อย 10  เรื่อง ธ.ค. 61(1วัน) 
ก.พ.62(1วัน)
และ 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600x 6ชม 
   x 3วัน = 10,800 บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 

-นส.นาฏยา เอื้องไพโรจน ์
-นส.สุทธิพันธ์ ถนอมพันธ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

4.0 ส าหรับ
หน่วยงานบริการ 

เขียนโครงการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

(ท้ังรพ.) ส.ค.62(1วัน) 
รวม 3 วัน 

บาทx 2 มื้อ x 100 คน x3วัน   
 = 15,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 25,800 บาท 

91 โครงการตรวจ
ประเมิน
สภาพแวดล้อมใน
การท างานของ
บุคลากร
โรงพยาบาล 
นครพิงค์   
 
     
 
 
 

-เพื่อทราบสภาวะ
สภาพแวดล้อมการ
ท างานของบุคลากร
รพ.นครพิงค ์
-เพื่อปรับปรุงสภาพ
แวด ล้อมการท างาน 
ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของ
กฏหมาย 

-ตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นทั่วไป/ฝุ่นฝ้าย 
หน่วยงานท่ีสัมผสั
ฝุุนฝูาย/ฝุุนท่ัวไปใน
กระบวนการท างาน
จ านวน 5 หน่วยงาน 
-ตรวจวัดก๊าซและ
สารเคมี  
หน่วยงานท่ีสัมผสั
สารเคมีใน
กระบวนการท างาน 
จ านวน 5 หน่วยงาน 

-ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ได้รับการ ฝุุนทั่วไป/ฝุุน
ฝูาย และก๊าซ/สารเคมี  
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

1 ม.ค. – 30
ก.ย.62 

 

1.ค่าจ้างหน่วยงานภายนอก 
1.1 ตรวจวัดฝุุนทั่วไป จุดละ 700 
บาท x 3 จุด = 2,100 บาท 
1.2 ตรวจวัดฝุุนฝูายจดุละ 1,500 
บาท x 2 จุด = 3,000 บาท 
1.3 ตรวจวัดก๊าซและสารเคมีจุด 
ละ 1,000 บาท x 25 จุด  
= 25,000 บาท 
1.4 ค่าเอกสาร/ค่าวัสดอุปกรณ ์
=1,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 31,100  บาท 

-นายยุทธพงษ์  พรหมเสนา 

92 โครงการอบรม
บุคลากรด้านการ
ปูองกันระงับ
อัคคีภัย/
แผ่นดินไหวและ
การซ้อมแผน
ฉุกเฉนิ/อพยพ
ผู้ประสบภยักรณี
อัคคีภัย 

-เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 
-เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย 
สามารถปฏิบัตติาม
แผนฉุกเฉินกรณี
อัคคีภัยได้อย่าง

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ทุกหน่วย งาน   
จ านวน  240  คน 
 

-ผลการประเมินการ
ซ้อมแผนอัคคีภยัอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
 
 
 
 

ระดับด ี
 
 
 

พ.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600  บาท x  
6 ชม. x 3 ครั้ง x 2  คน  
= 21,600  บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 80 
คน x 3 วัน  
= 19,200  บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 80  คน x 3 วัน 
=14,400  บาท 

-นายสมบรูณ์  ขันเมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 

ถูกต้อง  
 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 7,200  บาท 
รวมท้ังสิ้น  62,400  บาท 

93 โครงการอบรม
บุคลากรด้าน
สารเคมี/วตัถุ
อันตราย/สาร
อันตราย และการ
เตรียม      ความ
พร้อมรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
กรณสีารเคมีรั่วไหล
โรงพยาบาลนคร
พิงค์   
 

-เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องสารเคมี/วตัถุ
อันตราย/สาร
อันตราย และ
สามารถปฏิบัตติาม
แผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
กรณสีารเคมีรั่วไหล
ได้ อย่างถูกต้อง 
 
 

-ทุกหน่วยงาน 
 

-กลุ่มเปูาหมายมคีวามรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
สารเคมี/วตัถุอันตราย/
สารอันตรายเพิม่ขึ้น 
-มีการซ้อมแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินกรณี
สารเคมีรั่วไหล  
 

80% 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 

มิ.ย. 62 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600  บาท x  
6 ชม. x 4 คน  
= 14,400 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน80บาทx200 คน  
= 16,000  บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 200  คน  
=12,000  บาท 
4.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 6,000  บาท 
รวมท้ังสิ้น  48,400  บาท 

-นายสมบรูณ์  ขันเมือง 

94 โครงการตรวจ
สมรรถภาพทางกาย
บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ 
 
 

-เพื่อทราบสภาวะ
สมรรถภาพทางกาย
ของบุคลากร รพ.นคร
พิงค์ 
 
 

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์(เน้นกลุ่มที่
สมรรถภาพทางกาย
มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการ
ท างาน) 

-ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ
การตรวจสมรรถภาพ
ทางกาย 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

1 พ.ค.- 30
มิ.ย. 62 

 
 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x   
3 ชม x 3 คน x 5 วัน  
= 27,000 บาท 
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30 บาท x400 คน 
=12,000 บาท  
รวมท้ังสิ้น  39,000 บาท 
 

-นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตน
ถาวร 
 
 
 

95 โครงการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ Fit 

-เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายมี

-บุคลากร
โรงพยาบาลทีม่ีผล

-ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ

ร้อยละ 80 
 

1 ก.ค. - 31
ส.ค. 62 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท 
x   6 ชม x 2 คน x 2 วัน  

-นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตน
ถาวร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

for Work ความรู้ในการออก
ก าลังกายเพื่อการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายที่
เหมาะสม 

ตรวจสมรรถภาพ
ร่างกายอยู่ในระดับ
ต่ า/ต่ ามาก จ านวน 
200 คน 

การติดตาม และ
ประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกาย 

= 28,800 บาท 
2.ค่าเดินทาง/ที่พัก วิทยากร  
= 7,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 150 
คน x 2 วัน  
= 24,000  บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 150 คน x 2 วัน  
= 18,000  บาท 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30 บาท x 150 
คน =4,500 บาท  
รวมท้ังสิ้น  82,300  บาท 
 
 
 

96 โครงการนครพิงค์
รักษ์สุขภาพ 
 

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้และทักษะใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างเหมาะสม 
2.เพื่อลดความเสี่ยง
ในการปุวยโรคไม่
ติดต่อและโรคเรื้อรัง
(โรคอ้วน เบาหวาน 
ความดันโลหิต 

-บุคลากรของ รพ.
นครพิงค์ที่มีผลการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง โรคไมต่ิดต่อ
และโรคเรื้อรัง 737
คน 

 1. ร้อยละของบุคลากร 
รพ.นครพิงค์ ท่ีมีผล
ตรวจสุขภาพประจ าปี
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ไดร้ับการ
ความรู ้และติดตามผล
สุขภาพ 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
การปรับพฤติกรรม

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 

1 มี.ค. - 30
ก.ย. 62  

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 
6 ชม. x 2 ครั้ง = 7,200  บาท 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท 
x 3 ชม. x 2 ครั้ง = 7,200  บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 150 
คน x 2 วัน x 2 รุ่น = 42,000  บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 150 คน x 2 วัน x 2 
รุ่น  = 30,000  บาท 

-นางเรณู ขันเมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ไขมัน) สุขภาพท่ีเหมาะสม  
 
 

 
 

5.ค่าวัสดุอบรม 150คน x 30บาท  x  
2 รุ่น = 9,000  บาท 
รวมท้ังสิ้น    95,400  บาท 

97 โครงการประเมิน
ความเสีย่งในการ
ท างานของบุคลากร
รพ.นครพิงค์   

 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ สามารถ
ประเมินความเสี่ยง
ในหน่วยงานของ
ตนเองได ้
-มีการประเมินความ
เสี่ยงและจัดท าแผน
แก้ไขความเสี่ยงใน
การท างาน 

-ทุกหน่วยงาน 
 

-ร้อยละของหน่วยงานที
มีการประเมินความ
เสี่ยงในการท างาน 

 

ร้อยละ 80 
 

1 มี.ค. – 31 
พ.ค. 2562 

 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาทx   
6 ชม x 3 วัน = 21,600 บาท 
2.ค่าที่พัก/พาหนะ วิทยากร  
= 7,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 150 
คน x 3 วัน = 36,000  บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 150 คน x 3 วัน 
 = 27,000 บาท 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30บาทx150 คน 
= 4,500  บาท 
รวมท้ังสิ้น  96,100  บาท 

-นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตน
ถาวร 

98 โครงการขอรับการ
ประเมินสถาบัน
สมทบฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน
สาขาวิสญัญีวิทยา 

-เพื่อผลิตวสิัญญี
แพทย ์

-คณะกรรมการ
ประเมินความพร้อม
สถาบันฝึกอบรม
วิสัญญีแพทย ์

-รพ.ไดร้ับการประเมิน
ตามก าหนด 

-ผ่านการประเมิน 1 พ.ย.-31 
ธ.ค.2561 

- ค่าพาหนะคณะกรรมการประเมิน  
20,000 บาท 
- ค่าที่พัก 5,000 บาท 
- ค่าตอบแทน 25,000 บาท 
   รวมท้ังสิ้น  50,000  บาท 

-นพ.พงศ์พัฒน์ สัตโยภาส  

99 โครงการอบรม
หลักสตูรวสิัญญี
พยาบาล 1 ปี 

-เพื่อผลิตวสิัญญี
พยาบาลให้มีความรู้
ทางวิสัญญีวิทยา 

-ผู้เข้ารับการอบรม
วิสัญญีพยาบาล 9 
คน 

-ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์
ประเมินของราช
วิทยาลัย วิสญัญีแพทย์

100 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย
(ภาครัฐ)600 บาท x 220 ชม 
= 132,000 บาท 

-นพ.พงศ์พัฒน์ สัตโยภาส 
-นางศรีสังวาลย์ เนตรอนงค ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

แห่งประเทศไทยวิสญัญี
แพทย ์

2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ
(ภาครัฐ) 300 บาท x 357 ชม 
= 107,100 บาท 
รวมเป็นเงิน 239,100 บาท 
 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการท างาน
เป็นทีม 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x30
คน x2วัน=4,800 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 
บาท x30คน x2มื้อ x2วัน 
=3,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,400 บาท  
 
 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practical 
point in anesthesia 3  ครั้ง 
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร(ภาครัฐ) 
600 บาท x 7 ชมx3 ครั้ง 
 =12,600 บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 

บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง  

=3,600 บาท 

3.3 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

20 คน x 3 ครั้ง =4,800 บาท บาท 

รวมเป็นเงิน    21,000 บาท 

 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใหย้า

ระงับความรูส้ึกผู้ปุวย ECT ใน

โรงพยาบาลสวนปรุง 

4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 

บาท x 14 คน x 2 มื้อ  =840 บาท 

4.2ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 14   

คน =1,120  บาท 

4.3ค่าวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)    

600  บาท x 2 ชม.                     

= 1,200  บาท 

4.4 ค่าวิทยากรปฏิบัติ (ภาครัฐ)      

300  บาท x 4 ชม = 1,200 บาท 

รวมเป็นเงิน  4,360  บาท 

 

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ Tips and 

Tricks for safety in anesthesia 3 

ครั้ง 

5.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 600บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 x 7 ช่ัวโมง x 3 ครั้ง=12,600 บาท บาท 

5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

30 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง  

= 3,600บาท 

 5.3 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม

และผูด้ าเนินกิจกรรม 80 บาท x 20 

คน x 3 ครั้ง = 4,800 บาท 

รวมเป็นเงิน  21,000 บาท 
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมาย

ส าหรับวสิัญญีพยาบาลโดย  

รศ.พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล  อดีต

ประธานราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์

แห่งประเทศไทย 

6.1ค่าตอบแทนวิทยากร(เอกชน)     

1,200 บาท x 3 ชม = 3,600บาท 

6.2 ค่าที่พักวิทยากร 1,500 บาท x 

2 วัน  = 3,000 บาท 

6.3ค่าเดินทางวิทยากร โดยเครื่องบิน 

ประมาณ (ไป- กลับ) = 8,000 บาท 

6.4ค่ารถรับจ้างจากท่ีพักถึงสนามบิน   

500 บาท x 2 เที่ยว    
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

=  1,000 บาท 

รวมเป็นเงิน      15,600 บาท 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ How to 

make it safe and smooth in 

anesthesia      

 7.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาทx 

20 คน  =1,600 บาท 

7.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 

บาท x 20 คน x 2 มื้อ    

=   1,200 บาท 

7.3 ค่าตอบแทนวิทยากร(ผู้วิพากษ์) 

ภาครัฐ600 บาท x 6 ชม 

=  3,600 บาท 

 รวมเป็นเงิน   6,400   บาท 

8.ประชุมวิชาการชมรมวิสญัญี

พยาบาลแห่งประเทศไทย (4 วัน) 

8.1 ค่าที่พักผู้เข้าอบรมและอาจารย์

ผู้ดูแล(ห้องคู่) 5 ห้อง x 3 คืน x 

1,800 บาท =  27,000บาท 

8.2 ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (ห้องเดี่ยว)  

1 ห้อง x 3 คืน x 1,400 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

=  4,200บาท 

8.3 ค่าลงทะเบียนผูเ้ข้าอบรมและ

อาจารยผ์ู้ดูแล 2,500 บาท x 11 คน   

=  27,500บาท 

8.4 ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมค่า

น้ ามันเชื้อเพลิง3,500x 4 วัน x 2คัน    

=   28,000บาท 

รวมเป็นเงิน 86,700 บาท 

9.ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

Non-Technical Skills ทางวิสัญญ ี

โดย ผศ.ดร.สมบตัิ  สกุลพรรณ์  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

9.1 ค่าตอบแทนวิทยากร1,200 บาท 

x 6 ชม x 2 วัน= 14,400บาท 

9.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x 2 วัน   

=  1,800บาท 

 9.3 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 

15 คน x 2 วัน  =   2,400 บาท 

  รวมเป็นเงิน  18,600  บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

10.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจิตใจ

ผ่องใสในงานวิสัญญ ี

10.1ค่าตอบแทนวิทยากร1,200 

บาท x 6 ชม x 2 วัน=  14,400บาท 

10.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 

บาท x 11 คน x 2 มื้อ x 2 วัน  

 = 1,320 บาท 

 10.3 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 

11 คน x 2 วัน  =   1,760 บาท 

รวมเป็นเงิน   17,480 บาท 

11.พิธีปิดหลักสูตรและมอบ

ประกาศนียบตัรส าเร็จการอบรม

วิสัญญีพยาบาล  

11.1 ค่าตกแต่งสถานที ่= 800บาท 

11.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและ

แขกผู้มีเกียรติ 30 บาท x 150 คน 

 =  4,500 บาท  

11.3 ค่าจัดท าปกประกาศนียบตัรผ้า

ไหมเทียม= 4,500บาท 

รวมเป็นเงิน       9,800     บาท 

11.4 ค่าอุปกรณ์ ใช้สอยในการอบรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

=  1,560บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท     

100 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์แพทย์ใน
การดูแลและให้
ค าปรึกษานิสติ
แพทย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 
 

-เพื่อให้อาจารย์
แพทย์มีแนวทางและ
ทักษะพื้นฐานในการ
ดูแลและให้ค าปรึกษา
นิสิตแพทย ์
-เพื่อให้อาจารย์
แพทย์มีความมั่นใจใน
การดูแลและให้
ค าปรึกษานิสติแพทย์
ที่มีความเสี่ยง 

-อาจารย์แพทย์และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์
แพทย ์
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละของอาจารย์
แพทย์และเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์แพทย ์
 
  
 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

 
 
 

1 ก.ย.-31 
ต.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าวิทยากร 30,800  บาท 
2.ค่าเช่าท่ีพัก 36,600  บาท 
3.ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 44,000 บาท 
4.ค่าอุปกรณ ์20,000 บาท 
5.ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
9,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น  141,000 บาท 
   

-ศูนย์แพทย์ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 โครงการหลักสตูร 
Essential Course 
for Medical 
Educator (ECME) 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 2 ท่าน 

 80 % 1 ก.ย.-31 
ต.ค. 62 

 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  112,000บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

102 โครงการกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรนิสติ
แพทย์โครงการผลติ
แพทย์เพื่อชาว
ชนบทกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาตนเอง

-เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้
เรียนรู้และเข้าใจ
ตนเองและพร้อม
พัฒนาศักยภาพท่ีมี
อยู ่
-เพื่อให้นิสิตแพทย์
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น 

-นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 
4 
 

 -ร้อยละของนิสิตแพทย์
ช้ันปีท่ี 4 
 

ร้อยละ 80 
 
 

1 ก.ย.-31 
ต.ค. 62 

 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  76,700 บาท  
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ตามแนวนพลักษณ์
ส าหรับนสิิตแพทย์
ช้ันปีท่ี 4 
 
 

รวมถึงผู้ร่วมงานและ
ผู้ปุวย    
-เพื่อให้นิสิตแพทย์
สามารถปรับตัวให้
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สมดลุ ตลอดมี
ความสุขในการเรียน 
 

103 โครงการหลักสตูร 
Essential Course 
for Medical 
Educator (ECME) 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 2 ท่าน 

 80 % 1 ก.ย.-31 
ต.ค. 62 

 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  112,000 บาท 

-ศนูย์แพทย์ฯ 

104 โครงการ
Exploratory 
Courses 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 7 ท่าน 

 80 % ก.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   52,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

105 โครงการ 
Research in 
medical 
Education (RIME) 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 4 ท่าน 

 80 % ส.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   30,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

106 โครงการ CPIRD 
Conference 
2017 (ครั้งท่ี 18) 
การประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษา 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย์และบุคลากร
ศูนย์แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 8 ท่าน 

 80 % ก.ย. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   60,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

107 โครงการ
Assessment 
toolbox  
Part 1 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 6 ท่าน 

 80 % ต.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   45,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

108 โครงการ
Assessment 
toolbox  
Part 2 
 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 6 ท่าน 

 80 % ธ.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าที่พัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   45,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

109 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษา 
AMEE 2018 
 

-เพื่อศึกษาความ 
ก้าวหน้าของวิทยา 
การด้านแพทยศาสตร
ศึกษานานาชาต ิ

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 6 ท่าน 

-ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ 

 
 

100 % ส.ค.62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   700,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

110 โครงการเพิม่พัฒนา
ศักยภาพความรู้
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์

-เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบประมวล
ความรู,้ National 
Licensing 

-นิสิตแพทย์ทุกท่าน  -นิสิตแพทย์ผูเ้ข้าร่วม
โครงการสอบผ่าน NL 
2,3 

100 % ก.พ. 62 
มี.ค.- เม.ย. 
62 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   108,300 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ส าหรับนสิิตแพทย์
ช้ันคลินิก ปี
การศึกษา 2561 ( 
ติว National 
Licensing 
Examination 
Step 2 และ 3)  

Examination Step 
2,3 และเพื่อเป็นการ
ทบทวนและเตมิเตม็
ความรู้ที่ขาดไป 

111 โครงการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการ
สมัครสอบเพื่อข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมขั้นตอนท่ี 2 
และ 3  

-เพื่อช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการสมคัร
สอบ 

-นิสิตแพทย์ท่ีสมคัร
สอบ National 
Licensing 
Examination Step 
2 และ 3 

-นิสิตแพทย์ผูเ้ข้าร่วม
โครงการสอบผ่าน NL 
2,3 

100 % ก.พ. 62 
มี.ค.- เม.ย. 
62 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น 70,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

112 โครงการสาน
สัมพันธ์พี่กับน้อง 

-สร้างความสมาน
สามัคคีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ระหว่างรุ่นพี ่
รุ่นน้อง 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

100 % มิ.ย. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   11,400 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

113 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
(ไหว้ครู) 

-สืบสานวัฒนธรรมที่
ดีที่ศิษย์มีต่อคร ู

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

100 % พ.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   35,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

114 โครงการประชุมทีม
บริหารด าเนินงาน
ศูนย์แพทยศาสตร ์

-ประสานการ
ด าเนินงานศูนย์แพทย์
กับอาจารย์แพทย์
ภาควิชาต่างๆ 

-บุคลากรในองค์กร -ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น     139,500 บาท 
 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

115 โครงการประชุม
ฝุายเพื่อด าเนินงาน
ศูนย์แพทยศาสตร ์

-ประสานการ
ด าเนินงานศูนย์แพทย์
กับอาจารย์แพทย์
ภาควิชาต่างๆ 

-บุคลากรในองค์กร -ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % 1 ต.ค.61- 30 
ก.ย. 62 

 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น    223,200 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

116 โครงการอบรม
อาจารย์แพทย์ใน
การออกข้อสอบ 

-เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะในการออก
ข้อสอบส าหรบันิสิต 

-อาจารย์แพทย์ที่
รับผิดชอบในการ
ออกข้อสอบ 

-ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

100 % พ.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  150,000 บาท 
 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

117 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

-บุคลากรใน
หน่วยงาน 

-ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % เม.ย. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  250,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

118 โครงการปัจฉมินิสติ
แพทย์และนิสติ
แพทย์ปีท่ี 6 แนะ
แนวนิสิตรุ่นน้อง 

-เพื่อเป็นการแสดง
ความยินดีแก่บณัฑิต
แพทย์ และสร้าง
สัมพันธ์อันดีนิสติรุ่นพ่ี
ไปให้แนะแนวนิสติ
แพทย์รุ่นน้อง 

-บัณฑิตแพทย์ทุก
ท่าน 
 

 

-ร้อยละของบัณฑิต
แพทย์ร่วมกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ  

100 % 1มี.ค. – 30 
เม.ย 62 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  84,000บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

119 โครงการเตรยีม
ความพร้อมนสิิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 4 

-เพื่อให้นิสิตมีความรู้
และทักษะในการท า
เวชปฏิบัต ิ

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

100 % พ.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  69,000 บาท 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

120 โครงการเตรยีม
ความพร้อมนสิิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 6  

-เพื่อให้นิสิตมีความรู้
และทักษะในการท า
เวชปฏิบัต ิ

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

100 % พ.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. คา่ที่พัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  62,000 บาท 
 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

121 โครงการจดัสอบ 
OSCE ส าหรับนสิิต
แพทย์ ปี 6  

-เพื่อให้นิสิตแพทย์ฝึก
ทักษะและเป็นการ
ทบทวนไปด้วย 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

100 % ส.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  60,000 บาท 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

122 โครงการอบรม
พัฒนาอาจารย์
แพทย์ Google 
application 

-เพื่อให้อาจารย์
แพทย์มีความรู้และ
สามารถน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ 

-อาจารย์แพทย์และ
บุคลากรในองค์กร 

-ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ 

80 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  83,200 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

123 โครงการงานวัน
มหิดล 

-เพื่อระลึกถึงพระราช
บิดา สร้างความรัก
และสามัคคีในองค์กร 

-บุคลากรในองค์กร -ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 
 

80 % 24 ก.ย. 62 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น    16,500 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

124 โครงการอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนิสิต
แพทย ์

-เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้
ปรึกษาปัญหาต่างๆ
กับอาจารย์แพทย ์

-นิสิตแพทย์และ
อาจารย์แพทย ์

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

100 % พ.ค. 62 
ส.ค. 62 
พ.ย. 62 
ม.ค.  63 
 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (4 ครั้ง) 
รวมท้ังสิ้น  62,000  บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

125 โครงการเตรยีม
ความพร้อมแพทย์
ต่างประเทศ 

-เพื่อมีความรู้และ
ทักษะในการท าเวช
ปฏิบัติ ฝึกทักษะและ
เป็นการทบทวนไป
ด้วย 

-บุคลากรที่เกี่ยวข้อง -ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น    72,000 บาท 

-เงินบ ารุงโรงพยาบาล 

126 โครงการประชุม
คณะด าเนินงาน
แพทย์ต่างประเทศ 

-ประสานการ
ด าเนินงานศูนย์แพทย์
กับอาจารย์แพทย์
ภาควิชาต่างๆ 

-บุคลากรในองค์กร -ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น    21,700 บาท 
 

-เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

127 โครงการส่งเสริม
ด าเนินการสอบ 
 

 

-เพื่อสนับสนุนเป็น
สวัสดิการในการจดั
สอบ 

-นิสิตแพทย์และ
อาจารย์แพทย ์

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

100 % 
 
 

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 62 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  170,000 บาท 

 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

128 โครงการเยี่ยมและ
ติดตามบัณฑิต
แพทย ์

-ติดตามคุณภาพการ
ท างานของบัณฑิต
แพทย ์

-บัณฑิตแพทย์ที่จบ
การศึกษา 

-ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตแพทย ์
 

80 % เม.ย. 62 1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  50,000 บาท     
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

129 โครงการแนะแนว
บัณฑิตแพทย์ (รุ่นที่ 
3) 

-เพื่อให้บัณฑิตแพทย์
รุ่นพี่ น า
ประสบการณ์ที่ได้
จากการปฏิบตัิงานมา
ถ่ายทอดความรู้ให้
นิสิตแพทย ์

-อาจารย์แพทย์,
นิสิตแพทย์และ
บุคลากรในองค์กร 

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

80 % ม.ค.62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  20,000 บาท 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

130 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พื้นฐานการอ่าน
งานวิจัยและ
วารสารทางวิชาการ
ทางคลินิก 

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถเพื่อท า
การเสนอและ
เผยแพร่งานวิจยั 
 

-อาจารย์แพทย ์ -ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

80 % ต.ค. 62 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  30,600 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

131 โครงการอบรม
พื้นฐานงานวิจัยทาง
คลินิกส าหรับ
อาจารย์แพทย์และ
ผู้สนใจ 

-เพื่อส่งเสรมิให้
อาจารย์แพทย์และ
ผู้สนใจท างานวิจัย 

-อาจารย์แพทย์และ
ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

80 % ต.ค.62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  250,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

132 โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
นิสิตแพทย ์

-เพื่อเฝูาระวังโรค
ให้แก่นิสิตแพทย ์

-นิสิตแพทย์ทุกช้ันป ี -ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 % เม.ย. 62 1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  40,000 บาท 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

133 โครงการปฏิบัติ
ธรรมน าปญัญา 

-เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้
น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 
 

-นิสิตแพทย์และ
อาจารย์แพทย ์

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

100 % มี.ค. 62 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  31,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

134 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ 

-ส่งเสรมิสุขภาพนิสิต
แพทย ์
-ส่งเสรมิความสามัคค ี
 

-นิสิตแพทย์ ช้ันปีท่ี 
4-6  

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 
 

80 % เม.ย. 62 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  29,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

135 โครงการพัฒนา
สมรรถนะนสิิต
แพทย ์

-สร้างความสมาน
สามัคคีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 
 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

100 % มิ.ย. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  54,000 บาท 
 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

136 โครงการค่ายอาสา  -เสริมสรา้งจิตส านึก
ในการเป็นแพทย์
ชุมชนแก่นิสิตแพทย ์

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

100 % พ.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  47,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

137 โครงการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายด้าน
เครื่องแบบการ
แต่งตัว 

-ช่วยลดภาระในการ
ตัดเครื่องแบบ 
 
 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิต 

100% ส.ค. 62 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  11,400 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

138 โครงการแนะน า
แนวทางการปฏิบัติ
ตัวเมื่อเกิดอุบตัิเหตุ
จากการท างาน 

-เพื่อแนะน าแนว
ทางการปฏิบัติตนเมื่อ
ได้รับอุบตัิเหตุในการ
ท างานได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิต 

100% ก.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  11,400 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

139 โครงการ Social 
mediaเพื่อนิสิต 

-เพื่อให้นิสิตได้รับ
ความรู้ และมสีถานท่ี
ในการศึกษาค้นคว้า 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิต 

100% ก.ค. 62 1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
2. ค่าพาหนะ 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  110,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

140 โครงการประชุมให้
ความรู้ทางพัสดุ 
เรื่อง การลดความ
เสี่ ยงและเพิ่มขี ด
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุของ รพ.นคร
พิงค์ 

-เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะให้
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของ
รพ.นครพิงค์ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ

-ผู้รับผดิชอบด้าน
การเบิกพัสดุของ
หน่วยเบิกและ
เจ้าหน้าท่ีผูส้นใจใน
โรงพยาบาล จ านวน 
200 คน 

-ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินการ
ตามระเบียบได้อย่าง
ถูกต้องและสอดคล้อง
กับ วัตถุประสงค์ของ
กฎหมายที่ก าหนด  
   
 

-มีผู้เข้าอบรม100 % พ.ค. 62 1.ค่าวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 6 
ช่ัวโมง=7,200  บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ 
x 30 บาท x 200 คน=12,000  บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 200 
คน=16,000  บาท                                                          
รวมท้ังสิ้น  35,200  บาท 

 

-นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

141 โครงการพัฒนาการ  
การจัดท าแผน
ยุทธศาสต์และ
ปฏิบัติการ รพ.นคร
พิงค์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

1.เพื่อก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2.เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการของ
รพ.นครพิงค์ 
ปีงบประมาณ 2561 

-ผู้รับผดิชอบการ
เบิกวัสดุทุกกลุม่งาน 

1.คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การของโรงพยาบาล
นครพิงค ์
2.มีแผนปฏิบตัิการที่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล 

-คณะกรรมการ  
ร้อยละ 90 มีส่วนร่วม 

ก.ย.62 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 70 คน 
x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน   
=21,000  บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 250 
บาท x 1 มื้อ x 3วัน= 52,500  บาท 
3.ค่าอาหารเย็น 70 คน x 400 บาท 
x 2 มื้อ =56,000 บาท 
4.ค่าที่พัก ห้องคู่ 30  ห้อง x 1,600 
บาท x 2 คืน= 96,000 บาท 
5.ค่าที่พัก ห้องเดี่ยว 6 ห้อง x 1,450  
บาท x 2 คืน=17,400  บาท 
 
6.ค่าจ้างเหมารถตู้ 7 คัน x 1,800 
บาท x 3 วัน=37,800 บาท 
7.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง=15,000บาท 
8.ค่าวัสดุ =4,300 บาท 
รวมท้ังสิ้น     300,000 บาท 
 

-นางรัตนมาลา เทียมถนอม 

142 โครงการพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
ภายในรพ.   

- เพื่อพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายในของ
รพ.ให้มีประสิทธิภาพ 

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
รพ.นครพิงค ์และ

- หน่วยงานในรพ.ได้รับ
การตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานระบบ

-อย่างน้อย ปีละ 2 
ครั้ง 

 

มี.ค. 62  
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 
7 ชม. x 3 คน x 2 วัน   
=25,200 บาท 

-ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าฝุาย/หัวหน้า
งาน 
 

ควบคุมภายใน 
 
  

 2.ค่าอาหารกลางวัน  100 บาท x 
80 คน x 2 วัน =16,000 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 
บาท x 2 มื้อ x 80 คน x 2 วัน 
=8,000 บาท 
4.ค่าวัสดสุ านักงาน 3,600 บาท 
รวมท้ังสิ้น 52,800 บาท 

143  โครงการตรวจ
มาตรฐานเพื่อ
รับรองคุณภาพ
มาตรฐานงาน
กายภาพบ าบัด 
โดยสภากายภาพ 
บ าบัดแห่งประเทศ
ไทย  ปีงบประมาณ 
2562 
 

1. เพื่อก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาการบริการ
กายภาพบ าบัดใหม้ี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาการ
บริการกายภาพ 
บ าบัดให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน
ครอบคลมุในทุกมิติ
ของงานคุณภาพ    
3.เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของรพ.

-งานกายภาพบ าบัด 
รพ.นครพิงค์  

-งานกายภาพบ าบัด 
รพ.นครพิงค์ ผ่านการ
รับรองคุณภาพ
มาตรฐานงาน
กายภาพบ าบัดโดยสภา
กายภาพบ าบัดแห่ง
ประเทศไทย ในปี 
2562 
 

  
 
 
 

ต.ค.61-ส.ค. 
62 
 

1.ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมส ารวจเพือ่
รับรองคุณภาพมาตรฐานงาน
กายภาพบ าบัด = 20,000 บาท 
2.ที่พักของผู้เยี่ยมส ารวจ 3 คน x    
1,000บาท x 3 คืน  =9,000 บาท 
3.ค่าเดินทางของผู้เยี่ยมส ารวจ 
5,000บาท x 3 คน =15,000 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน  20 คน x 1 มื้อ 
x 2 วัน x 70 บาท  =2,800 บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คน 
x 2 มื้อ x2วันx25บาท =2,000 บาท 
-ค่าของที่ระลึก 3 คน x 400 บาท 
=1,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น  50,000 บาท 

-นายพิชัย ปาพันธ ์
-นายบุญรุ่ง อริยชัยกลุ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

นครพิงค์และ
ยุทธศาสตร์  
จ.เชียงใหม่ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้ในทุกมิต ิ
4. เพื่อให้หน่วยงาน
ในระดับภมูิภาคได้
เห็นความส าคัญของ
การรับรองคณุภาพ
มาตรฐานงาน
กายภาพบ าบดัโดย
สภากายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

144 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและ
การท างานเป็นทีม  
สหสาขาวิชาชีพ 
 

 - ทุกหอผู้ปุวย -คะแนนประเมิน 
Overall scoring เพิ่ม
มากขึ้น  

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 

145 โครงการก าหนด
กลุ่มผู้ปุวยเฉพาะ
โรค ส่งเสรมิและ
ก ากับติดตามให้มี
การด าเนินตาม 
CPG และ จัดให้มี 

 - ทุกหอผู้ปุวย -คะแนนประเมิน 
Overall scoring เพิ่ม
มากขึ้น  

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 
-Case manager เฉพาะโรค 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

case manager 
และUpdate 
Clinical tracer 
อย่างต่อเนื่อง(ทุก 6
เดือน) ได้แก่ การ
ดูแลผูปุ้วย COPD, 
UGIH, CKD, TB, 
HIV, STEMI, CVA, 
Sepsis, DM, CHF 

146 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้มี
การจัดการความรู้ / 
มีการใช้ Evidence 
– based practice  
ในการพัฒนางาน 
และคณุภาพการ
ดูแลผูปุ้วย
กลุ่มเปูาหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 

-เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรได้ให้การ
ดูแลผูปุ้วยท่ีอาศัย
หลักฐานเชิงประจักษ ์

-ทุกหอผู้ปุวย -มีการใช้ Evidence – 
based practice 

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 

147  โครงการ 
Reaccreditation 
ครั้งท่ี 5 

-เพื่อธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพของรพ.ตาม
มาตรฐาน HA 

-PCT/ทีมน าระบบ -โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองตามมาตรฐาน 
HA 

-ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐาน HA 

 
 
 

 พ.ค.62 
 

1.ค่าเยี่ยมส ารวจ 15,000 บาท x 3 
วัน x3 คน = 135,000 บาท  
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 50 คน 
x 25 บาท x 2 มื้อ x 2วัน  
=5,000 บาท 

-นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกลุ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

3.ค่าอาหารกลางวัน 50 คนx 80 
บาท x 1มื้อ x 2วัน = 8,000 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 80 คน 
x25 บาท 2 มื้อx 2 วัน  
= 4,000 บาท 
5.ค่าอาหารกลางวัน 80 คนx 80 
บาท 1 มื้อx1 วัน = 6,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น  158,400 บาท 

 
 
 
 
 

148 โครงการประเมิน
จากสมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) 

-เพื่อธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพของรพ.ตาม
มาตรฐาน HA 

-PCT/ทีมน าระบบ
ยา 

-รพ.ผ่านการประเมิน
จากสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศ
ไทย) 

-ผ่านการประเมินจาก
สมาคมเภสัชกรรม

โรงพยาบาล (ประเทศ
ไทย) 

ธ.ค. 61 1.ค่าเยี่ยมส ารวจ  15,000 บาท x 
   1วันx2คน = 30,000 บาท 
2.ค่าเดินทางผู้เยี่ยมส ารวจ 2 คน  
= 7,000 บาท 
3.ค่าที่พัก 1,200 บาท x 2 คน  
= 2,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น  39,400 บาท  
 

 

149 โครงการอบรม
ความปลอดภัยใน
การท างานของ
บุคลากร:  
SHE 
Management for 
2P Safety and 
Employee 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถประเมิน
ความเสีย่งด้าน 
clinical risk ตาม
หลักการ SHE 
Management ใน

-เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบประเมิน
ความเสีย่งใน
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน จ านวน 
120 คน 

 

- ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ที่มีคะแนนผลการท า 
post test ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 62 
 

1.กิจกรรม walk round 
1.1ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท
x 6 ชม x 3 วัน = 21,600 บาท 
1.2 ค่าที่พัก/พาหนะ วิทยากร  
= 7,000 บาท 
1.3 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
50 คน x 2 วัน = 8,000 บาท 
2.กิจกรรมสรุป walk round 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

engagement 
 

หน่วยงานของตนเอง
ได ้
-มีการประเมินความ
เสี่ยงและจัดท าแผน
แก้ไขความเสี่ยงด้าน 
clinical risk ในการ
ท างานของบุคลากร 
 

 
 
-ร้อยละของหน่วยงานที
มีการประเมินความ
เสี่ยงด้าน clinical risk 
ในการท างานของ
บุคลากร 

 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
120 คน x 1วัน = 9,600  บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25
บาท x 2 มื้อ x 120 คน x 1วัน 
 = 6,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 52,200 บาท 

150 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ทางการพยาบาล
ด้านการจดัการ
สารสนเทศทางการ
พยาบาล 
รพ.นครพิงค ์
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 

1 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากรทางการ
พยาบาล 
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และมีทักษะการ
จัดการ 
สารสนเทศทางการ 
พยาบาล2 เพื่อให้
บุคลากร 
ทางการพยาบาล
สามารถ 
น าความรู้ที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหาร 

-บุคลากรทางการ 
พยาบาล/ พยาบาล 
สารสนเทศทางการ 
พยาบาล ประจ าหอ 
ผู้ปุวย/ หน่วยงาน 
ในกลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาล 
จ านวน 120 คน 

คะแนนความรู ้
ภายหลังการอบรม 
การจัดการสนเทศ 
ทางการพยาบาล 
- มีระบบการจัดการ 
สารสนเทศประจ า 
หน่วยงาน/ สาขา 
การพยาบาล 

-จัดอบรมจ านวน 4รุ่น 1 ม.ค. – 
31 พ.ค.62 

1. ค่าอาหารว่างมื้อละ 
30 บาท x 30 คน x 2 
มื้อ x 2 วัน x 4 รุ่น =14,400 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
มื้อละ 60บาท x 30 
คน x 1 มื้อ x 2 วัน x 4 รุ่น 
=14,400 บาท 
3. ค่าอุปกรณ์เครื่อง 
เขียน 1,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น   30,000 บาท 

-นางเยาวภา จันทร์มา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

จัดการสารสนเทศ
ทางการ 
พยาบาลให้เหมาะสม
กับ 
หน่วยงานของตน 

151 ประชุม
คณะกรรมการ
สารสนเทศโซนที่ 5 
อ าเภอแม่รมิ-
อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

1. เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานและ
วิเคราะหป์ัญหา 
รวมทั้งแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้าน
ระบบข้อมลู
สารสนเทศของ
เครือข่ายหน่วย
บริการในเขต
รับผิดชอบของรพ.
นครพิงค ์
2. เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
แนวทางการ
ด าเนินงานด้าน
สารสนเทศภายใน
เครือข่าย 
3. เพื่อก าหนดทิศ
ทางการบริหาร

ผู้รับผิดชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ในเขตอ าเภอแมร่ิม 
– อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

1. ร้อยละการพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ
ในหน่วยบริการ โดย 
    1.1. ร้อยละของ
หน่วยบริการทีม่ี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
    1.2. ร้อยละของ
หน่วยบริการทีม่ีแผน
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

 ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
 1 มื้อ x 60 คน x 4 ครั้ง  
= 19,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
30 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 4 ครั้ง 
 = 14,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น     33,600 บาท 
 

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

จัดการระบบข้อมลู
ภายในเครือข่าย 

152 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านสารสนเทศ 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถ
ด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาข้อมลู
สารสนเทศของ
เครือข่าย 
2. เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
แนวทางการ
ด าเนินงานด้าน
สารสนเทศภายใน
เครือข่าย 
3. เพื่อก่อให้เกิดการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงเวลา 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ในเขตอ าเภอแมร่ิม 
– อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

1. ร้อยละการพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ
ในหน่วยบริการ โดย 
    1.1. ร้อยละของ
หน่วยบริการทีม่ี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
    1.2. ร้อยละของ
หน่วยบริการทีม่ีแผน
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 60 คน x 2 ครั้ง = 9,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 2 ครั้ง  
= 7,200 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 600 
บาท x 6 ช่ัวโมง x 1 คน x 2 วัน  
= 7,200 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากรร่วม 300 
บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 คน x 2 วัน  
= 7,200 บาท 
 รวมท้ังสิ้น   31,200 บาท 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

153 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อเรียนรูด้้าน
ระบบข้อมลู
สารสนเทศ 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถ
ด าเนินการตาม

ผู้รับผิดชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ในเขตอ าเภอแมร่ิม 
– อ าเภอเมือง

1. ร้อยละของสื่อเรียนรู้
ที่วางแผนไว้ และ
สามารถใช้ได้จริง 

 ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 10 คน x 4 ครั้ง = 3,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 10 คน x 4 ครั้ง  

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

แผนการพัฒนาข้อมลู
สารสนเทศของ
เครือข่าย ผ่านสื่อ
เรียนรูด้้านข้อมลู
สารสนเทศ 
2. เพือ่ก่อให้เกิดการ
น าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการ
สร้างองค์ความรู้ที่
ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อก่อให้เกิดการ
ส่งเสริมให้มีการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงเวลา 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
กระทรวงสาธารณสุข 

เชียงใหม่ = 2,400 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 600 
บาท x 6 ช่ัวโมง x 1 คน x 4 ครั้ง  
= 14,400 บาท 
4.ค่าตอบแทนวิทยากรร่วม 300 
บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 คน x 4 ครั้ง 
 = 14,400 บาท 
  รวมท้ังสิ้น     34,400 บาท 

154 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ทีมน าระบบข้อมลู
สารสนเทศ 
 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถก ากบั
ติดตามพื้นที
รับผิดชอบ ตาม
แผนการพัฒนาข้อมลู
สารสนเทศท่ีวางไว ้

-ผู้รับผดิชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 

1. ร้อยละตัวช้ีวัดที่
วางแผนด าเนินการไว้ 
และสามารถติดตามได้
จริง 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 1 
มื้อ x 10 คน x 4 ครั้ง = 3,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 30 
บาท x 2 มื้อ x 10 คน x 4 ครั้ง = 
2,400 บาท 
3.ค่าวิทยากรหลัก 600 บาท x 6 
ช่ัวโมง x 1 คน x 4 ครั้ง = 14,400 

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

2. เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
แนวทางการ
ด าเนินงานด้าน
สารสนเทศภายใน
เครือข่ายเดียวกัน 
และระหว่างเครือข่าย 
3. เพื่อก่อให้เกิดการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงเวลา 
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
4.ค่าวิทยากรร่วม 300 บาท x 6 
ช่ัวโมง x 3 คน x 4 ครั้ง = 21,600 
บาท 
  รวมท้ังสิ้น     41,600 บาท 

155  โครงการอบรม
และฟื้นฟูเชิง
ปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Thai 
COC ส าหรับ
หน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลนคร
พิงค์และเครือข่าย
สุขภาพโรงพยาบาล
นครพิงค์ในเขต
อ าเภอเมืองและ
อ าเภอแม่รมิ
ประจ าปี 2562 

-เพื่อการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารการ
ดูแลผูปุ้วยอย่าง
ต่อเนื่องในการรับ
และส่งข้อมลูจาก
โรงพยาบาลนครพิงค์
ถึงสถานบริการ
ปลายทางผู้ปุวยโดย
สร้างระบบการดูแล
แบบองค์รวม
เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่ายโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพให้เป็น

- เจ้าหน้าท่ีประจ า
ตึกผู้รับผิดชอบงาน
ในหอผู้ปุวยนอก
และหอผูปุ้วยใน ใน
รพ.นครพิงค์  
- เจ้าหน้าท่ี
เครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์เขตอ าเภอเมือง
และอ าเภอแม่รมิที่
รับผิดชอบข้อมลู
และผูร้ับผดิชอบงาน
ดูแลต่อเนื่อง  

1. ผู้ปฏิบัติมคีวามรู้และ
ทักษะการใช้โปรแกรม 
Thai COC ในการส่ง
ข้อมูลผู้ปุวยเพื่อการ
ดูแลต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลนครพิงค์ถึง
สถานและบริการ
ปลายทางและเพื่อการ
ใช้เชื่อมต่อข้อมูล การ
ส่งต่อข้อมูล ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการใช้โปรแกรม 
Thai COC  ในการส่ง

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ระหว่างเดือน
1 ธ.ค. 61 –
30 ก.ย. 62 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม -นพ.ธีรวัฒน์   วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

แนวทางเดียวกัน
มุ่งเน้นจัดบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปุวย
และครอบครัวโดย
ให้บริการแบบ
ผสมผสานเป็นองค์
รวม ลดการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อน  
สามารถควบคุมภาวะ
โรคและดูแลตนเองได้
จาก รพ.นครพิงค์ถึง
ชุมชน 

ข้อมูลผู้ปุวยเพื่อการ
ดูแลต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลนครพิงค์ถึง
สถานบริการปลายทาง
อย่างครอบคลุม 
3. ความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้
และทักษะอยู่ในระดับ
ดี/ดมีาก 
4. ความพึงพอใจในการ
ใช้โปรแกรม Thai COC 
ในการส่งและรับข้อมลู
ผู้ปุวยอยู่ในระดับด/ีดี
มาก 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

ร้อยละ 70 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรม 
Thai COC ส าหรับ
หน่วยงานภายใน
รพ.นครพิงค ์
 
 
 

 -เพื่อการพัฒนา
ระบบข้อมลูข่าวสาร
การดูแลผู้ปุวยอย่าง
ต่อเนื่องจาก รพ.นคร
พิงค์ ถึงสถานบริการ
ปลายทางผู้ปุวยโดย
สร้างระบบการดูแล
แบบองค์รวม
เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่ายโดยทีมสห

- เจ้าหน้าท่ีประจ า
ตึกผู้รับผิดชอบงาน
ในหอผู้ปุวยนอก
และหอผูปุ้วยใน 
ในรพ.นครพิงค์ 
จ านวน 120 ราย 
 
 
 
 

  ระหว่างเดือน
1 ธ.ค. 61 –
30 ก.ย. 62 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1   
1.1 ค่าเดินทางโดยทางรถยนต ์
= 250 บาท 
1.2 ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 
= 5,000 บาท   
1.3 ค่าที่พัก 1 คืนx 1,400 บาท  
= 1,400 บาท 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 
600 บาท x 7 ช่ัวโมง  
=4,200 บาท  

-นางศรีทุน  ขาวแสง  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรม 
Thai COC ส าหรับ
เครือข่ายสุขภาพ
รพ.นครพิงค ์
 
 
 
 

สาขาวิชาชีพให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
มุ่งเน้นจัดบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปุวย
และครอบครัวโดย
ให้บริการแบบ
ผสมผสานเป็นองค์
รวม ลดการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อน  
สามารถควบคุมภาวะ
โรคและดูแลตนเองได้
จาก รพ.นครพิงค์ถึง
ชุมชน 
-เพื่อการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารการ
ดูแลผูปุ้วยอย่าง
ต่อเนื่องจาก รพ.นคร
พิงค์ ถึงสถานบริการ
ปลายทางผู้ปุวยโดย
สร้างระบบการดูแล
แบบองค์รวม
เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่ายโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพให้เป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ี
เครือข่ายสุขภาพ 
รพ.นครพิงค์ เขต
อ าเภอเมืองและ
อ าเภอแม่รมิที่
รับผิดชอบข้อมลู
และผูร้ับผดิชอบงาน
ดูแลตอ่เนื่อง จ านวน 
50 ราย 
 
 

 1.5 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 
บาท x 120 คน  = 9,600 บาท  
1.6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 
บาท x 2 มื้อ x 120 คน 
 = 6,000  บาท 
1.7 ค่าวัสดุใช้สอย   
=  4,000 บาท 
 
1.8 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
= 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  32,450 บาท  
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 ค่าเดินทางโดยทางรถยนต ์
= 250 บาท 
2.2 ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 
= 5,000 บาท   
2.3 ค่าที่พัก 1 คืน x 1,400 บาท  
=  1,400 บาท 
2.4 ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 
600 บาท x 7 ช่ัวโมง  
=  4,200 บาท  
2.5 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการถอด
บทเรียนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรม Thai 
COC ส าหรับ
หน่วยงานภายใน
รพ.นครพิงค์และ
เครือข่ายสุขภาพ 
รพ.นครพิงค์ในเขต

แนวทางเดียวกัน
มุ่งเน้นจัดบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปุวย
และครอบครัวโดย
ให้บริการแบบ
ผสมผสานเป็นองค์
รวม ลดการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อน  
สามารถควบคุมภาวะ
โรคและดูแลตนเองได้
จาก รพ.นครพิงค์ถึง
ชุมชน 
-เพื่อการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารการ
ดูแลผูปุ้วยอย่าง
ต่อเนื่องในการรับ
และส่งข้อมลูจาก  
รพ.นครพิงค์ ถึงสถาน
บริการปลายทาง
ผู้ปุวยโดยสร้างระบบ
การดูแลแบบองค์รวม
เชื่อมโยงในลักษณะ
เครือข่ายโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพให้เป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าท่ีประจ าตึก
ผู้รับผิดชอบงานใน
หอผู้ปุวยนอกและ
หอผู้ปุวยใน 
ในรพ.นครพิงค์ 
จ านวน 120 ราย 
- เจ้าหน้าท่ี
เครือข่ายสุขภาพ 
รพ.นครพิงค์เขต
อ าเภอเมืองและ
อ าเภอแม่รมิที่
รับผิดชอบข้อมลู

50 คน =4,000 บาท  
2.6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 
บาท x 2 มื้อ x 50 คน 
= 2,500  บาท 
2.7 ค่าวัสดุใช้สอย =  2,000 บาท 
2.8 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
= 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน   20,350 บาท    
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
170 คน =13,600 บาท  
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 
บาท x 2 มื้อ x 170 คน  
= 8,500  บาท 
3.3 ค่าวัสดุใช้สอย  =2,500 บาท 
3.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
=  1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน   25,600 บาท   
รวมท้ังสิ้น  78,400 บาท  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

อ าเภอเมืองและ
อ าเภอแม่รมิ 
 
 
 
 
 

แนวทางเดียวกนั
มุ่งเน้นจัดบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปุวย
และครอบครัวโดย
ให้บริการแบบ
ผสมผสานเป็นองค์
รวม  

และผูร้ับผดิชอบงาน
ดูแลต่อเนื่อง 
จ านวน 50 ราย 
 

156 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ
รายได ้
คา่รักษาพยาบาล  

1.เพื่อให้การบริหาร
จัดการ การจัดเก็บ
รายได้ค่ารักษา 
พยาบาลของ
ผู้รับบริการสิทธ์ิการ
รักษาประเภทต่างๆ
ได้แก่   หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 
ประกันสังคม 
ข้าราชการ 
จ่ายตรง หลักประกัน
สุขภาพแรงงานต่าง
ด้าว ผู้มีปญัหาสถานะ
และสิทธ์ิ  
ผู้ประสบภยัจากรถ 
และสิทธ์ิการรักษา 

 -เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลนคร
พิงค์รับรู้ เข้าใจใน
ระบบการจัดเก็บ
รายได้  
ค่ารักษาพยาบาล
กองทุนต่าง ๆ 

1.ผู้เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ100 
เข้าร่วม 
2.ตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์จะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

-ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 100 มีความ
เข้าใจในระบบการ
จัดเก็บรายได ้ 
 
 
 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 28 คน 
X 30 บาท X 2 มื้อ X 10 ครั้ง 
= 16,800 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 28 คน x 80 
บาท X 1 มื้อ X 10 ครั้ง 
= 22,400 บาท 
3.ค่าวิทยากร ค่าที่พัก และค่า
เดินทาง 5,000 บาท X 2 ครั้ง  
= 10,000 บาท 
4.ค่าวัสดุ = 800  บาท 
รวมท้ังสิ้น    50,000 บาท 

 -งานการเงิน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

อื่นๆเป็นไปด้วยความ
ครบถ้วน  
ถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ 
และคณุภาพ  
รพ.นครพิงค์มีรายได้
ครบถ้วน 
 
 

157 พัฒนาการรายงาน
ข้อมูลทางด้านการ
พัสดุ 

-เพื่อให้การรายงาน
ข้อมูลทางด้านการ
พัสดุด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างการนเบิกจ่าย
และพัสดุคงคลัง
ถูกต้อง 

1.รายงานข้อมูลการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 
ถูกต้อง 
2.รายงานข้อมูลการ
เบิกจ่ายพัสดุถูกต้อง 
2. รายงานพัสดุคง
คลัง ถูกต้อง 

1. รายงานาการจดัซื้อ/
จัดจ้างถูกต้อง 
2. รายงานการเบิกจ่าย
พัสดุถูกต้อง 
2. รายงานพัสดุคงคลัง 
มีความถูกต้อง 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 
      

1 พ.ย. – 31
ธ.ค. 61 

 
 
 
  

 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ 
x 30 บาท x 20 คน x 5 ครั้ง 
 = 6,000  บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 20 
คน x 5  ครั้ง = 8,000  บาท 
3.ค่าวัสดุ = 800  บาท                                                              
รวมท้ังสิ้น  14,800  บาท 

-นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ ์
-น.ส.น้ าทิพย์   ธิปาง 

158 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ระบบการบันทึก
บัญชีเกณฑ์คงค้าง 
(GL)กลุ่มประกัน
สุขภาพ 
 
 
 

1.เพื่อให้การบันทึก
บัญชีและตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ประเภทต่างๆได้แก่   
หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 
ประกันสังคม 
ข้าราชการจ่ายตรง 

-เจ้าหน้าท่ี 
รพ.นครพิงค์ รับรู้ 
เข้าใจในระบบการ
บันทึกบัญชีและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
 
 

1.ผู้เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ100 
เข้าร่วม 
2.ตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์จะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 

-ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 100 มีความ
เข้าใจในระบบบัญชี  
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย.62  
 
 
 
 
 
 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 40 คน 
x 30 บาท x 2 มื้อ  x  4 ครั้ง 
= 9,600  บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง 
= 12,800 บาท 
3.ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง x 600 
=3,600 บาท 

 - งานการบัญช ี
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
ระบบการบันทึก
บัญชีระบบ GFMIS  

หลักประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว ผู้มี
ปัญหาสถานะและ
สิทธ์ิ  ผู้ประสบภยั
จากรถ และสิทธ์ิการ
รักษา 
อื่นๆเป็นไปด้วยความ
ครบถ้วน  
ถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ 
และคณุภาพ 
 รพ.นครพิงคม์ีรายได้
ครบถ้วน 
เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูงบ
การเงินเป็นไปอย่าง
โปรงใส่ และถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าท่ีบัญช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้เข้าอบรมร้อยละ100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ร้อยละ 100 มีความ
เข้าใจในระบบบัญชี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย.62  
 

4.เอกสารการอบรม ชุดละ 30 x 20 
คน x 4 ครั้ง = 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน    28,400บาท 
 
 
 
 
 
 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20 คน 
x 30 บาท x 2 มื้อ  x  4 ครั้ง 
= 4,800  บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง 
= 6,400 บาท 
3.ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง x 600 
=3,600 บาท 
4.เอกสารการอบรม ชุดละ 30 x 20 
คน x 4 ครั้ง = 2,400 
รวมเป็นเงิน    17,200 บาท 
รวมท้ังสิ้น  45,600  บาท 

 
 

       
        หมายเหตุ  แผนปฏิบัติการ เป็นการพิจารณาเห็นชอบ ให้ด าเนินการตามกจิกรรมและวงเงินงบประมาณที่เสนอเท่านั้น   
ส่วนการด าเนินการและการเบิกจา่ยงบประมาณ ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555  รวมทั้งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  พ.ศ. 2560   อย่างเคร่งครัด 
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