


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนงานโครงการและงบประมาณ  

เพื่อขบัเคลื่อนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลนครพิงค  ์
ปีงบประมาณ 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบแผนงาน

โครงการ

PP UC / 

Non UC โรคเรื้อรัง รวม

หมวดวัสดุ

ปกติ

งบพัฒนา

บุคลากร* รวม

กรอบวงเงินจากแผนเงินบํารุง 1,400,000   2,700,000  1,000,000  5,100,000   5,100,000    

1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 67              -     1,633,680     156,880 1,790,560        10,000 10,000       1,810,560    

2.ด้านบริการเป็นเลิศ 31      374,550             -               -   374,550                 -   -            374,550      

3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 16      444,160     228,800             -   672,960                 -    11,800,000 11,800,000 12,472,960  

4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 33      537,897             -       298,300 836,197                 -   -            836,197      

 รวม 147   1,356,607   1,862,480  455,180    3,674,267   10,000     11,800,000 11,810,000 20,594,267  

เงินกันสําหรับโครงการระหว่างปี 43,393       837,520    544,820    1,425,733   -            2,851,466    

*'งบพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลนครพิงค์

สรุปจํานวนโครงการและแผนการใช้งบประมาณ  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์

จํานวน

โครงการ

เงินบํารุงสําหรับแผนงานโครงการดําเนินงาน เงินบํารุงหมวดอื่น ๆ

รวมทั้งหมด
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 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC/Non 

UC 

 โรคเรื้อรัง

รวมงบประมาณ 3,674,267.00 1,356,607.00 1,862,480.00 455,180.00  10,000.00     

1 โครงการนิเทศติดตามและทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ที่มี

ความเสี่ยงสูง

11,200.00     11,200.00     กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ

2 โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทีมสูตินรีเวชกรรม ปี 2564 16,400.00     16,400.00     กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ

3 โครงการอบรมการป้องกันและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 42,000.00     42,000.00     กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ

4 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยทางนรีเวช 42,000.00     42,000.00     กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก 4,200.00       4,200.00       กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นางสุพรรณ  วงค์ตัน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริม คัดกรองพัฒนาการเด็ก และระบบ

การส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

13,400.00     13,400.00     กลุ่มงานกุมารเวชกรรม พญ.วราลี  เดชพุทธวัจน์

7 แผนพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพงานผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงใหม่

-              เวชกรรมฟื้นฟู นายพิชัย ปาพันธ์

8 แผนพัฒนาการระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่สอดคล้องกับคณะกรรมการ IMC 

รพ.นครพิงค์และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

-              เวชกรรมฟื้นฟู นายพิชัย ปาพันธ์

9 โครงการรณรงค์ต้านภัยโรคเบาหวาน ในวันเบาหวานโลก 15,000.00     15,000.00    คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ น.ส.จารุนันท์ ฟูวงศ์

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(โรคเบาหวาน ความดันโลหิต

สูง)โรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2564

32,900.00     32,900.00    คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ น.ส.จารุนันท์ ฟูวงศ์

11 การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกระบวนการสร้างแรงจูงใจ( MI )ในกลุ่มผู้ป่วย 

โรคเบาหวานในรพ.นครพิงค์

48,500.00     48,500.00    คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ นพ.ปัณณวิช  จันทกลาง

12 โครงการพี่เยี่ยมน้อง 4,200.00       4,200.00      คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ นพ.ปัณณวิช  จันทกลาง

13 ประชุมคณะกรรมการโรคเรื้อรังโรงพยาบาล 3,600.00       3,600.00      คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ น.ส.จารุนันท์ ฟูวงศ์

14 การประชุม NCD forum 52,680.00     52,680.00    คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ น.ส.จารุนันท์ ฟูวงศ์

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์  ปีงบประมาณ 2564

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ เบิกวัสดุจาก

เงินบํารุง

กลุ่มงาน/ทีมนํา/

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ วงเงินที่อนุมัติ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคภยัสุขภาพที่มีคุณภาพ
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 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC/Non 

UC 

 โรคเรื้อรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ เบิกวัสดุจาก

เงินบํารุง

กลุ่มงาน/ทีมนํา/

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ วงเงินที่อนุมัติ

โครงการ

15 โครงการพัฒนาการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกันทุกกลุ่มวัย ในพื้นที่

เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2564

156,540.00   156,540.00   กลุ่มงานทันตกรรม นางวิลาสินี สุทธนะ

16 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และ บริการทันตกรรมพื้นฐาน

ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564

164,050.00   164,050.00   กลุ่มงานทันตกรรม นายพงษ์กมล กาบบัว

17 โครงการพัฒนาการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และ บริการทัน

ตกรรมพื้นฐานทั้งในและนอกสถานบริการสุขภาพ

-              -              กลุ่มงานทันตกรรม นางวิลาสินี สุทธนะ

18 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ -              -              กลุ่มงานทันตกรรม น.ส.ธนียา จันทร์คง

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบริการในกลุ่มเด็กที่ยุ่งยากซับซ้อน -              -              กลุ่มงานทันตกรรม น.ส.วสุนธรี ขันธรรม

น.ส.ณัชชาภัทร 

ธนพงศ์ไพสิฏฐ์

20 พัฒนางานคลินิกพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ -              กลุ่มงานสุขศึกษา นายมนตรี นรสิงห์

21 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร -              กลุ่มงานสุขศึกษา นายมนตรี นรสิงห์

22 ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษา 34,500.00     34,500.00     กลุ่มงานสุขศึกษา นายณัทภัชฬ์พล ปินใจ

23 ซ้อมแผนตอบโต้โรคติดต่ออันตราย และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา โรงพยาบาลนครพิงค์ ปี

 2564

21,200.00     21,200.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางพิมพินันท์ คํามาวัน

24 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน รพ.นครพิงค์ 23,200.00     23,200.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายภาณุพงศ์ วงศ์ศรี

25 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วย และส่งต่อรักษา STI 11,150.00     11,150.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางจิตตพร  นิลจันทร์

26 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วย และส่งต่อรักษา TB 112,400.00   112,400.00   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายภาณุพงศ์ วงศ์ศรี

27 โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่พิเศษ 48,000.00     48,000.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางกชพรรณ ขันคํา

28 พัฒนาศักยภาพทีมควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ 136,100.00   136,100.00   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม น.ส.อรสา  หมั่นการ

29 โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย แก่ผู้บริโภค 5,000.00       5,000.00       กลุ่มงานเวชกรรมสังคม น.ส.วราวรรณ อินทิพย์

30 โรงเรียนต้นแบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 11,330.00     11,330.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางเกศสุดาภรณ์ 

เกียรติอนันต์
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 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC/Non 

UC 

 โรคเรื้อรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ เบิกวัสดุจาก

เงินบํารุง

กลุ่มงาน/ทีมนํา/

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ วงเงินที่อนุมัติ

โครงการ

31 โครงการส่งเสริมกลุ่มวัยสดใสใส่ใจสร้างสุขภาพ 87,950.00     87,950.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางวาสนา แต้เจริญ

32 โครงการการประชุมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ

ทีมหมอครอบครัว อสม. และผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ศูนย์สุขภาพชุมชนนคร

พิงค์ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

9,900.00       9,900.00       กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางเกศสุดาภรณ์ 

เกียรติอนันต์

33 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของ รพ.สต.เครือข่ายสาธารณสุขอําเภอเมืองเชียงใหม่ 22,400.00     22,400.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอรวิมล ตั้งเจริญ

34 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของ รพ.สต.เครือข่ายสาธารณสุขอําเภอแม่ริม 22,400.00     22,400.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอรวิมล ตั้งเจริญ

35 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อในชุมชนสําหรับรพ.

สต. เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

32,400.00     32,400.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอรวิมล ตั้งเจริญ

36  ประชุมคณะกรรมการ คปสอ. เมืองเชียงใหม่และแม่ริม 7,200.00       7,200.00       กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอรวิมล ตั้งเจริญ

37 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สําหรับรพ.สต.

 เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

32,400.00     32,400.00     กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอรวิมล ตั้งเจริญ

38 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจําปี 2564 -              -              กลุ่มงานจิตเวช พญ.รจนพรรณ  นันทิทรรภ

39  การจัดอบรมเสวนา “พ่อแม่ยุคใหม่ รู้ใจลูก ปลูกวินัย ใส่ใจพัฒนา EF” สําหรับ

บุคลากรโรงพยาบาล   นครพิงค์ ครู ผู้ปกครองที่สนใจ ประจําปี 2564

19,700.00     19,700.00     กลุ่มงานจิตเวช พญ.รจนพรรณ  นันทิทรรภ

40 “เข้าถึงอย่างเข้าใจ”(การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดอย่างต่อเนื่องในชุมชนแบบ

องค์รวม ประจําปี 2564)

-              -              กลุ่มงานจิตเวช พญ.รจนพรรณ  นันทิทรรภ

41 การดูแล และจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ในผู้ป่วยที่มี่โรคจิตเวช และโรคจาก

การใช้สารเสพติดร่วม ในภาวะปกติใหม่ (New Normal) สําหรับบุคลากร

โรงพยาบาลนครพิงค์ และเครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ และ

อําเภอแม่ริม

ประจําปี 2564

33,500.00     33,500.00     กลุ่มงานจิตเวช พญ.รจนพรรณ  นันทิทรรภ
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 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC/Non 

UC 

 โรคเรื้อรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ เบิกวัสดุจาก

เงินบํารุง

กลุ่มงาน/ทีมนํา/

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ วงเงินที่อนุมัติ

โครงการ

42 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทํางานใน

สถานประกอบการ /กลุ่มเกษตรกร /แรงงานนอกระบบในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัด

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2564

70,000.00     70,000.00     กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นางวลีลักษณ์  

พิพัฒน์รัตนถาวร

43 โครงการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นพ.ปัณณวิช จันทกลาง

44 โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทํางาน -              -              กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นพ.ปัณณวิช จันทกลาง

45 โครงการอบรมการเฝ้าระวังและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทํางานในสถานประกอบการ

 ภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริการในพื้นที่รับชอบโรงพยาบาลนครพิงค์

 และเครือข่าย

80,000.00     80,000.00     กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นพ.ปัณณวิช จันทกลาง

46 โครงการสร้างวัฒนธรรมการทํางานอย่างปลอดภัยสู่วิถีชีวิตใหม่(New normal)เพื่อ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

59,600.00     59,600.00     ทีมนํา  ป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ ICC

พญ.รัฐกานต์ กาวิละ

47 โครงการการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําปี 2564  สําหรับบุคลากร

โรงพยาบาลนครพิงค์ และบุคลากรในเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข

-              -              10,000.00     ทีมนํา  ป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ ICC

พญ.รัฐกานต์ กาวิละ

48 โครงการพัฒนาวิชาการคุณภาพงานดูแลต่อเนื่อง 15,600.00     15,600.00     กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นางดวงเดือน คงงาม

49 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานการพยาบาลในชุมชนเครือข่ายสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์

31,200.00     31,200.00     กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นางแสงเดือน กฤษณุรักษ์

50 โครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลต่อเนื่องใน ชุมชน 19,800.00     19,800.00     กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นางอุบล หาญฤทธิ์

51 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) และ 

อสม. ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่องที่บ้าน ร่วมกับทีมหมอครอบครัว ในพื้นที่

เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลนครพิงค์ เขตอ.เมือง/แม่ริม จ.เชียงใหม่

23,600.00     23,600.00     กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นางธีรนันท์ ขอบใจกลาง
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 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC/Non 

UC 

 โรคเรื้อรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ เบิกวัสดุจาก

เงินบํารุง

กลุ่มงาน/ทีมนํา/

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ วงเงินที่อนุมัติ

โครงการ

52 โครงการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อและตอบกลับข้อมูลการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยผ่าน

โปรแกรมThai COC ในหน่วยงานโรงพยาบาลนครพิงค์และเครือข่ายสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์

11,050.00     11,050.00     กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นางศรีพรรณ วรรณธนศรี

53 โครงการสร้างทีมพี่เลี้ยงและพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้ป่วย Palliative care ในชุมชน 

เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์

19,000.00     19,000.00     กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นางอุบล หาญฤทธิ์

54 โครงการ “ตายดี  เตรียมได้  ความตายพูดได้” 23,700.00     23,700.00     กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นางอุบล หาญฤทธิ์

55 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลวด้วยเครื่องฺ BiPAP ที่บ้าน 6,500.00       6,500.00       กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน น.ส.ธีรนุช หอมนาน

56 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 53,600.00     53,600.00     กก.สาขาการดูแลแบบ

ประคับประคอง

น.ส.ปัณฑิตา ศรีจันทร์ดร

57 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย 12,000.00     12,000.00     กลุ่มงานแพทย์แผนไทย น.ส.รัตนาวลี แก้วใจ

58 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง -              -              กลุ่มงานแพทย์แผนไทย น.ส.กฤตพร ศรีแก้ว

59 โครงการพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 22,500.00     22,500.00     กลุ่มงานแพทย์แผนไทย นางธิดารัตน์ กันทาแจ่ม

60 การอบรมสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล -              -              กลุ่มงานโภชนาการ วีราภรณ์  พุทธวงศ์

61 การอบรมการใช้รถไฟฟ้า -              -              กลุ่มงานโภชนาการ วีราภรณ์  พุทธวงศ์

62 การเข้าอบรมอบรมสุขวิทยาส่วนบุคคล -              -              กลุ่มงานโภชนาการ วีราภรณ์  พุทธวงศ์

63 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ " การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs " 33,000.00     33,000.00      กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดล้อม

น.ส.เอมิกา สิทธิไตรย์

64 โครงการ “ ตามรอยการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาล : ขั้นตอนในการ

กําจัด/ทําลาย ”

15,760.00     15,760.00      กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดล้อม

น.ส.เอมิกา สิทธิไตรย์

เป้าประสงค์ 2.โรงพยาบาลมีโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
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 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC/Non 

UC 

 โรคเรื้อรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ เบิกวัสดุจาก

เงินบํารุง

กลุ่มงาน/ทีมนํา/

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ วงเงินที่อนุมัติ

โครงการ

65 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียที่เกิดจากการ

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง”

6,900.00       6,900.00        กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดล้อม

น.ส.เอมิกา สิทธิไตรย์

66 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ " หลักเกณฑ์มาตรฐานในการสุขาภิบาล

อาหารสําหรับโรงครัวของโรงพยาบาล "

5,350.00       5,350.00       งานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดล้อม กลุ่ม-งาน

บริหารทั่วไป

น.ส.เอมิกา สิทธิไตรย์

67 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ " หลักเกณฑ์มาตรฐานในการสุขาภิบาล

อาหารสําหรับร้านจําหน่ายอาหารภายในโรงพยาบาล "

4,000.00       4,000.00       งานสุขาภิบาลและ

สิ่งแวดล้อม กลุ่ม-งาน

บริหารทั่วไป

น.ส.เอมิกา สิทธิไตรย์

68 พัฒนาทักษะของบุคลากรในการสวนหัวใจในเด็ก 9,600.00       9,600.00       กลุ่มงานกุมารเวชกรรม นพ.ชัชวาลย์ เชวงชุติรัตน์

69 พัฒนาระบบบริการด้านโรคหัวใจ 34,000.00     34,000.00     กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

70 โครงการการประชุมเครือข่ายโรคมะเร็งและระบบการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสี

รักษา และเคมีบําบัดใน เขตล้านนา 1

11,200.00     11,200.00     คณะกรรมการหน่วย

บริการสุขภาพสาขามะเร็ง

พญ.อัญชลี ชัยนวล

71 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ซับซ้อนเฉพาะทาง เคมี

บําบัดและรังสีรักษาที่มีความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง (Center of Excellence)

26,800.00     26,800.00     คณะกรรมการหน่วย

บริการสุขภาพสาขามะเร็ง

พญ.อัญชลี ชัยนวล

72 โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง  และคัดกรอง มะเร็ง เต้านม ในวันแม่

แห่งชาติ วันมะเร็งแห่งชาติ และวันมะเร็งโลก

8,200.00       8,200.00       คณะกรรมการหน่วย

บริการสุขภาพสาขามะเร็ง

พญ.อัญชลี ชัยนวล

73 โครงการอบรมโภชนบําบัดในผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ 24,400.00     24,400.00     คณะกรรมการหน่วย

บริการสุขภาพสาขามะเร็ง

พญ.อัญชลี ชัยนวล

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

เป้าประสงค์ 3.ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
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 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC/Non 

UC 

 โรคเรื้อรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ เบิกวัสดุจาก

เงินบํารุง

กลุ่มงาน/ทีมนํา/

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ วงเงินที่อนุมัติ

โครงการ

74 โครงการเตรียมความพร้อมให้บริการ ศูนย์มะเร็งวัดพระนอนขอนตาล  เฉพาะด้าน 

รังสีรักษา การฝังแร่ และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด ระยะสั้น ณ โรงพยาบาล

มะเร็งลําปางและโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่

14,000.00     14,000.00     คณะกรรมการหน่วย

บริการสุขภาพสาขามะเร็ง

พญ.อัญชลี ชัยนวล

75 โครงการSmart  ER (โครงการต่อเนื่อง) -              -              กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นพ.อิทธาวุธ  งามพสุธาดล

76 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับโรงพยาบาลNode 22,400.00     22,400.00     กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นพ.อิทธาวุธ  งามพสุธาดล

77 โครงการ ER Crowding Management 10,400.00     10,400.00     กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นพ.อิทธาวุธ  งามพสุธาดล

78 โครงการ พัฒนาระบบบริการด้านโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

79 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้านโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี

80 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสาขาหลักอายุรกรรม 13,000.00     13,000.00     กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

81 พัฒนาระบบบริการความเชี่ยวชาญระดับสูงเฉพาะทางด้านอายุรกรรม 13,800.00     13,800.00     กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

82 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถพัฒนานวต กรรม และ Clinical CQI กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

83 พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการผู้ป่วยเฉพาะโรคที่สําคัญหรือมีปัญหาใน

 OPD

กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

84 พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการผู้ป่วยเฉพาะโรคที่สําคัญหรือมีปัญหาใน 

IPD

กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

85 พัฒนาการทํางานระหว่าง PCT Med, เวชกรรมสังคม และคปสอ.                -                  -   กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

86 โครงการคุณภาพนําบริการงานผู้ป่วยนอก 22,400.00     22,400.00     คณะกรรมการผู้ป่วยนอก นางปิยเนตร  ทาจวง

87 โครงการอบรม ฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ (CVT) กับทีมสหวิชาชีพ 18,800.00     18,800.00     กลุ่มงานศัลยกรรม นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

88 พัฒนาระบบบริการด้านการดูแลบาดแผล (Update Wound  and Ostomy care) 16,800.00     16,800.00     กลุ่มงานศัลยกรรม นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

89 จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง Trauma care: Quality team approach และ

เครือข่าย

94,000.00     94,000.00     กลุ่มงานศัลยกรรม นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

90 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอันตรายจากรังสีและการป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อ

9,750.00       9,750.00       กลุ่มงานรังสีวิทยา พญ.สุนทรี  มูลรินต๊ะ
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91 การดูแลผู้ป่วยเร่งด่วนทางตาและผู้ป่วยล้อนอน -              -              กลุ่มงานจักษุวิทยา น.ส.อรพรรณ มั่งดี

92 ลดความแออัดห้องตรวจผู้ป่วยนอก -              -              กลุ่มงานจักษุวิทยา น.ส.อรพรรณ มั่งดี

93 การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจอประสาทตา 2,400.00       2,400.00       กลุ่มงานจักษุวิทยา พญ.กนกรัตน์ ชุ่มภิรมย์

94 การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางตา 1,600.00       1,600.00       กลุ่มงานจักษุวิทยา พญ.กนกรัตน์ ชุ่มภิรมย์

95  โครงการดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อในผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ในเขต

รับผิดชอบของโรงพยาบาลนครพิงค์

14,000.00     14,000.00     กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ นพ.วรพจน์ ปลื้มฤดี

96 พัฒนาทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 7,000.00       7,000.00       กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ นพ.วรพจน์ ปลื้มฤดี

97 โครงการ ODS Ortho -              -              กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ นพ.วรพจน์ ปลื้มฤดี

98 Telemedicine -              กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ นพ.วรพจน์ ปลื้มฤดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ 

99 การให้ความรู้ลูกจ้างประจํา เกี่ยวกับการปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนตําแหน่ง

ลูกจ้างประจํา

1,860.00       1,860.00       กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นางธนรัตน์  ปัญญาวุฒิ

100 การให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับจัดทําผลงานทางวิชาการ (อวช.) 30,000.00     30,000.00     กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นางธนรัตน์  ปัญญาวุฒิ

101 การรับสมัครงานผ่านทาง online กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล น.ส.ธวัลยา  ราชคม

102 การสอบสัมภาษณ์และการจัดประชุมต่างๆผ่านระบบ ZOOM -              0 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล น.ส.ธวัลยา  ราชคม

103 การนําระบบ Online มาใช้ในการดําเนินการลา -              0 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นายสราวุฒิ คิดการงาน

104  โครงการ KM System 125,400.00   125,400.00   ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล พญ.วารุณ๊ มณีรัตน์

105 โครงการพัฒนาระบบ Competency 55,400.00     55,400.00     ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล พญ.วารุณ๊ มณีรัตน์

106 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ / มีการใช้ Evidence – based 

practice  ในการพัฒนางาน และคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

เป้าประสงค์ 4.โรงพยาบาลมีอัตรากําลังบุคลากรเพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน

เป้าประสงค์ 5.บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและทํางานอย่างมีความสุข
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107 โครงการพัฒนาบริการพยาบาล “Smart Nursing Service” 84,700.00     84,700.00     กลุ่มงาน ภารกิจด้านการ

พยาบาล

นางวรรณา  สุธรรมา /

นางนภัสวรรณ  งามวงษ์/

นางชนกพร อุตตะมะ/

นางรัชนีย์  วงค์แสน /

นางบัวบาล ชัยมงคล /

นางจันทร์จิรา เปียงเจริญ

108 โครงการพัฒนา“Safety culture” ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล 21,000.00     21,000.00     กลุ่มงาน ภารกิจด้านการ

พยาบาล

นางชนกพร อุตตะมะ

นางวันเพ็ญ ศุภตระกูล

109 โครงการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ 105,000.00   105,000.00   กลุ่มงาน ภารกิจด้านการ

พยาบาล

นางเยาวภา จันทร์มา     

นางดรุณี ไชยวงค์

นางศศิวิมล บรรจงจัด

110 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเปล 20,800.00     20,800.00     กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นางวันเพ็ญ ศุภตระกูล

111 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร : 

Process of Work and Risk Assessment

110,800.00   110,800.00   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นางวลีลักษณ์  

พิพัฒน์รัตนถาวร

112 โครงการอบรมบุคลากรด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย/แผ่นดินไหว/สารเคมีรั่วไหล

และการ ซ้อม แผนฉุกเฉิน/อพยพผู้ประสบภัยกรณีอัคคีภัย/สารเคมีรั่วไหล

118,000.00   118,000.00   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นางวลีลักษณ์  

พิพัฒน์รัตนถาวร

113 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพบุคลากรและผู้รับบริการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นพ.ปัณณวิช จันทกลาง

114 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตาม และประเมินความสามารถในการทํางาน

ของคนทํางาน

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นพ.ปัณณวิช จันทกลาง

ตามแผนงาน/โครงการของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฯ

เป้าประสงค์ 7.โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ

เป้าประสงค์ 6.บัณฑิตแพทย์แพทย์ประจําบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ คุณธรรม  ทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4   บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
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115 โครงการอบรมความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนครพิงค์   ปีงบประมาณ 2564

8,900.00       8,900.00       กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายชนากร  บุญหนัก 

นายอนุกิตติ์  เขื่อนสาร

116 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดําเนินการและปรับแผนแผน

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์

298,300.00   298,300.00  กลุ่มงานพัฒนานโยบาย

และแผนงานโครงการ

นางรัตนมาลา เทียมถนอม

117 โครงการพัฒนาระบบการขออนุมัติแผนงาน/โครงการ และการแจ้งสถานะแผนงาน

โครงการที่ผ่านการอนุมัติ 

 ผ่านระบบออนไลน์

-              -              กลุ่มงานพัฒนานโยบาย

และแผนงานโครงการ

นางรัตนมาลา เทียมถนอม

118 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลนครพิงค์ 52,800.00     52,800.00     กก.ตรวจสอบภายใน ทพญ.กฤษณา ทวีธนากร

119 โครงการให้ความรู้  “การจัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ”สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนคร

พิงค์

25,200.00     25,200.00     กลุ่มงานพัสดุ นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ์

120 โครงการพัฒนาการรายงานข้อมูลทางด้านการพัสดุ -              -              กลุ่มงานพัสดุ นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ์

121 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในห้องฉุกเฉิน 13,000.00     13,000.00     กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นพ.อิทธาวุธ  งามพสุธาดล

122 ควบคุมกํากับ  ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงด้านclinic และ Non clinic กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

123 กํากับติดตามการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในรพ. กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

124 พัฒนาระบบการให้บริการ Emergency response กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

125 พัฒนาระบบการทํา Internal audit ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

126 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการทํางานเป็นทีม  สหสาขาวิชาชีพ กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

127 กําหนดกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค ส่งเสริมและกํากับติดตามให้มีการดําเนินตาม CPG และ

 จัดให้มี case manager และUpdate Clinical tracer อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานอายุรกรรม นพ.วีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย

128 โครงการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการประเมิน 15,399.00     15,399.00     กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

นางปฏิวัติ กาญจนกามล

129 โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการรับรองเฉพาะโรคของแต่ละ PCT -              -              กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล
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130 โครงการสร้างพลังและพร้อมรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อเฝ้าระวัง Surveillance Survey 68,000.00     68,000.00     กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

131 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล 

(Thailand Hospital Indicator Project THIP)

20,000.00     20,000.00     กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

นางปฏิวัติ กาญจนกามล

132 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยง 20,000.00     20,000.00     กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

นส.สุพรรณพิลาศ ไชยศรี

133 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง 44,798.00     44,798.00     กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

134 โครงการส่งเสริมการค้นหา และรายงานความเสี่ยง 42,000.00     42,000.00     กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

135 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยตาม 2P Safety/มาตรฐานสําคัญจําเป็น 9 

ข้อ

42,000.00     42,000.00     กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

136 พัฒนาระบบ Electronic MR กลุ่มงานเภสัชกรรม ภก.อัครวัฒน์ 

กรจิระเกษมศานติ์

137 พัฒนาการจัดทําแนวทางการคัดกรองใบสั่งยาในผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะตาม service 

plan

กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.ดวงรัตน์ สุวรรณ

138 พัฒนาการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล กลุ่มงานเภสัชกรรม ภก.นพสิทธิ์  ขันตี

139 พัฒนาการเฝ้าระวัง และติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

(การตรวจรหัสพันธุกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง)

กลุ่มงานเภสัชกรรม ภก.นพสิทธิ์ ขันตี

140 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้ความสําคัญของการเก็บสิ่งส่งตรวจที่มี

คุณภาพ

26,000.00     26,000.00     กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์/พยาธิวิทยา

คลินิก

นายธิติพัทธ์  ธีรานันท์พงษ์

46



 งบแผนงาน

โครงการ

 PP UC/Non 

UC 

 โรคเรื้อรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทแหล่งเงินบํารุง ฯ ที่ใช้ดําเนินการ เบิกวัสดุจาก

เงินบํารุง

กลุ่มงาน/ทีมนํา/

คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ วงเงินที่อนุมัติ

โครงการ

141 การจัดอบรมความสําคัญในการให้เลือดผู้ป่วย -              -              กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์/พยาธิวิทยา

คลินิก

นางสิริพร  การุณนราพร

เป้าประสงค์ 8.โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

142 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย กลุ่มงานพัฒนานโยบาย

และแผนงานโครงการ

นางรัตนมาลา เทียมถนอม

เป้าประสงค์ 9.โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

143 จัดตั้งศูนย์บริการประกันสุขภาพครบวงจร กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางแสงอาทิตย์ หงส์ผา

144 ลงข้อมูลสิทธิในการส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทาง กลุ่มงานประกันสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานประกัน

สุขภาพ

145 การประชุมและตรวจสอบประสิทธิภาพความสบูรณ์เวชระเบียน โรงพยาบาลนครพิงค์ 100,800.00   100,800.00   งานเวชระเบียน นพ.พิษณุวัฒน์  

เดชนันทรัตน์

146 โครงการอบรมฟื้นฟู Auditor 27,400.00     27,400.00     งานเวชระเบียน นพ.พิษณุวัฒน์  เดช

นันทรัตน์

147 โครงการอบรมความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินบํารุงและเงินงบประมาณ 31,600.00     31,600.00     กลุ่มงานการเงิน นางลดาวัลย์  วงค์ทิพย์
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64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

1 โครงการนิเทศติดตามและ
ทบทวนระบบการดูแล
ผู้ป่วยและการส่งต่อสตรี
ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 

-นิเทศติดตามและ
ทบทวนระบบการ
ดูแลผูป้่วยและ 
การส่งต่อสตรี
ตั้งครรภ์ที่มีความ
เสี่ยงสูง 

แพทย์ พยาบาล 
ในเครือข่าย 
80 คน 
 

-ร้อยละ
ความสำเร็จของ
กิจกรรมทบทวน 

ร้อยละ 80 ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 80 บาท 
x 80 คน = 6,400 บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
  30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ  
= 4,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 11,200 บาท  

นพ.รัฐศาสตร์ 
มหาเทพ / 
นางกาญจนา  
นวลแก้ว 

กลุ่มงานสตูิ   
นรีเวชกรรม 

2 โครงการ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิทีม
สูตินรเีวชกรรม ปี 2564 
 

-วิเคราะหผ์ลลัพธ์
ของการ
ดำเนินงานและ
ทบทวน 
กลยุทธ์และ
วางแผนสู ่
การปฏิบัต ิ
 

-สูติแพทย ์
-พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้าหอผู้ป่วย
และผู้ช่วยหัวหน้า
หอผู้ป่วยและ 
จนท.ทุกระดับ 100 
คน 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
บุคลากร 

>ร้อยละ70 มกราคม 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 100 คน = 8,000 บาท 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
  30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
= 6,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 4 ชม.x 1 คน  
= 2,400 บาท 
รวมทั้งสิ้น  16,400 บาท 

นพ.รัฐศาสตร์ 
มหาเทพ / 
นางจันทร์จีรา 
กลมมา 

กลุ่มงานสตูิ   
นรีเวชกรรม 

3 โครงการอบรมการป้องกัน
และดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง 
 

1.เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน
ได้แก่การชัก ตก
เลือดหลังคลอด
และมารดา
เสียชีวิต 

แพทย์ พยาบาล 
ในเครือข่าย 
 
 

-อัตราการชักใน
รพ. 
-อัตราการตก
เลือดคลอด 
-อัตรามารดา
เสียชีวิต 
-อัตราการคลอด
ก่อนกำหนด 

0 % 
<1% 
 
0% 
ลดลง5 % 
 

ธันวาคม 
2563 

 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 150 คน x 2 รุ่น 
 = 24,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
 30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น 
=18,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 42,000 บาท 

นพ.รัฐศาสตร์ 
มหาเทพ / 
นางอ้อมใจ 
สิทธิจำลอง 
 

กลุ่มงานสตูิ   
นรีเวชกรรม 

48



ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

2.เพื่อป้องกันBA
และ
ภาวะแทรกซ้อน 
4.เพื่อป้องกันการ
คลอดก่อนกำหนด 

 

4 โครงการอบรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย
ทางนรีเวช 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ
แนวทางในการ
ดูแลผูป้่วยทางนรี
เวช  
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วย
ทางนรีเวช 
3.เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน
จากการผ่าตัดทาง
นรีเวช 

แพทย์ พยาบาล 
ในเครือข่าย 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
บุคลากร 

>ร้อยละ75 มีนาคม 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 150 คน x 2 รุ่น 
 = 24,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
  30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น 
=18,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 42,000 บาท 

นพ.รัฐศาสตร์ 
มหาเทพ / 
นางอรศิลป ์
ช่ืนกุล 

กลุ่มงานสตูิ    
นรีเวชกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ศูนย์เด็กเล็ก 

 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้ผูดู้แล
เด็กเล็กมีความรู้
ความสามารถ 

พยาบาล ผู้ช่วย
พยาบาล ผู้ช่วย
เหลือคนไข้ พี่เลี้ยง
เด็ก  
 

1.ผู้ดูแลมีความรู้
ในการดูแลเด็ก 
2.สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ตามวัย  

1.ร้อยละ 80 
 

2.ร้อยละ 80  

มกราคม 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท   
x 1 มื้อ x 30 คน  = 2,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 30 
บาท  x 2 มื้อ x 30 คน =1,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น  4,200 บาท 

นางสุพรรณ  วงค์ตัน กลุ่มงานกุมาร
เวชกรรม 

6  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการส่งเสริม คดั
กรองพัฒนาการเด็ก และ
ระบบการส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในการส่งเสริม คัด
กรองพัฒนาการ
เด็ก และระบบ
การส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพจาก
เครือข่ายรพช. ใน 
จ. เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

1. บุคลากรในรพช. 
ในเขตพื้นท่ี จ. 
เชียงใหม่ ผู้ดูแล
งานพัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ แพทย์ใช้ทุน 

1. ลดระยะเวลา
การรอคอย การ
ตรวจท่ีคลินิก
พัฒนาการเด็ก 
2. ลดระยะเวลา
การรอตรวจ
พัฒนาการ(คิว
นัด)  
ผู้ป่วยในไดร้ับ
การ 
3. ตรวจ
พัฒนาการเด็กท่ี
รพช.  
 
4.ประเมิน
พัฒนาการ
เบื้องต้น และนัด

ไม่เกิน 1 
ช่ัวโมง 
 
 
ไม่เกิน 3 
เดือน 
 
 
 
10 คน X6 
รพ. รวม 60 
คน 
 

 5 คน/ 
เดือน 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64  

 กิจกรรม 1 ส่งเสริมงานพัฒนาการเด็ก 
และพัฒนาระบบการส่งต่อโรงพยาบาล
ชุมชน 6 แห่ง 
1.ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
80 บาท x 10 คน x 6 ครั้ง = 4,800 
บาท 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มื้อละ   
30 บาท x 2  มื้อ x 10 คน x 6 ครั้ง  = 
3,600 บาท                                
- ค่าที่พัก 800 บาท x 2 คน  x 2 วัน 
= 3,200 บาท  
รวมกิจกรรม 1 = 11,600 บาท 
 
กิจกรรม 2 อบรมและฝึกปฏิบตัิ
เบื้องต้น 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 30 
บาท x 60 คน  = 1,800 บาท 

 พญ. วราลี  
เดชพุทธวัจน์ 

กลุ่มงานกุมาร
เวชกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ในรพ. ในการ
ส่งเสริม คัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 

กุมารแพทย์ และ
พยาบาลผู้ป่วยใน
ประจำหอผู้ป่วย
เด็ก  

เข้าคลินิก
พัฒนาการและ
พฤติกรรม  

รวมทั้งสิ้น   13,400 บาท 

7 แผนพัฒนาระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพงาน
ผู้สูงอาย ุ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่

1.พัฒนา ติดตาม 
งานคัดกรอง 
ประเมินภาวะ
สุขภาพผูสู้งอายุ 
ในชุมชน 
2.การส่งเสริม 
รักษาและฟื้นฟู
สภาพผูสู้งอายุท่ี
ผ่านการ       คัด
กรองและประเมิน
ภาวะสุขภาพ ให้
เข้าถึงบริการใน 
รพ.สต.และศูนย์
ฟื้นฟู ประจำ
ตำบล เพื่อลด
ความแออัดและ
ลดระยะเวลาการ
รอคอย 

ผู้สูงอายุ   เขต อ.
เมืองและ อ.แมร่ิม 

ตามระบบ
ติดตามโปรแกรม
Smart aging  
1.ร้อยละการคัด
กรอง,ประเมิน,
วินิจฉัยโรคข้อ
เข่าสมองเสื่อม
และเสี่ยงลม้ ใน
ผู้สูงอาย ุ
2.ร้อยละ
ผู้สูงอายไุด้รับ
การDx.OAKnee 
และผูสู้งอายุ 70
ปีขึ้นไปไดร้ับการ
ประเมิน TUGT 
ที่มีความเสี่ยงล้ม
สูง เข้าถึง
อุปกรณ์ช่วยเดิน 

 
 
 
ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นายพิชัย  ปาพันธ ์ กลุ่มงาน   
เวชกรรมฟื้นฟู 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

8 แผนพัฒนาการระบบการ
ดูแลผูป้่วยระยะกลางที่
สอดคล้องกับ
คณะกรรมการ IMC รพ.
นครพิงค์และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม ่

1.พัฒนา ติดตาม 
เพิ่มอัตรา กำลัง
งานดูแลผู้ป่วย
ระยะกลางเพื่อ
เข้าสู่ระบบการ
ฟื้นฟูสภาพใน
รพช.ทั้งรูปแบบ
การเยี่ยมติด
ตามที่บ้าน ระบบ 
Telemedicine 
และในศูนย์ฟื้นฟู
สภาพผูสู้งอายุ
และคนพิการเขต 
เอ.เมืองและ   อ.
แม่ริม  เพ่ือลด
ความแออัดและ
ลดระยะเวลาการ
รอคอย 
2. สนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู 
ใน อ.เมืองเพิ่ม 1
แห่ง อ.แม่ริม เพิ่ม 
1แห่ง 

ผู้ป่วยระยะกลางที่
จำหน่ายจาก รพ.
นครพิงค์ กับไปสู่
ชุมชน เขต อ.เมือง 
และ อ.แม่รมิ 

ผู้ป่วยระยะกลาง
ที่จำหน่ายจาก  
รพ.นครพิงค์ 
กลับไป 
สู่ชุมชนเขต อ.
เมือง และ อ.แม่
ริม ไดร้ับการ
ฟื้นฟูสภาพ  
ตามแนวทาง 
IMC 

ร้อยละ 80 ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นายพิชัย  
ปาพันธ ์

กลุ่มงาน   
เวชกรรมฟื้นฟู 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

9 โครงการรณรงค์ต้านภยั
โรคเบาหวาน 
ในวันเบาหวานโลก 
 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์แก่
ประชาชน ผู้ป่วย
และผูร้ับบริการใน
เรื่องโรคเบาหวาน 
 

ผู้ป่วยและ
ผู้รับบริการในรพ.
นครพิงค ์
 

1. ประชาชน
ผู้รับบริการที่เข้า
ร่วมงานไดร้ับ
โอกาสคัดกรอง
ความเสีย่งต่อ
การเกิด
โรคเบาหวาน
รายใหม ่
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มา
รับบริการ 

1.มีผู้ร่วมรับ
บริการการ 
คัดกรอง
อย่างน้อย
100 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
งานมีความ
พึงพอใจ 
80% 
 

พฤศจิกายน 
2563 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 150 คน = 12,000 บาท 
2.ค่าอุปกรณส์ำนักงาน = 1,000 บาท 
3 ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์งาน
เบาหวานโลกและความรูโ้รคเบาหวาน 
= 2,000บาท 
รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท 
 

นางจารุนันท์  
ฟูวงศ์   
 

คณะกรรม  
การโรคไม่
ติดต่อ 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง(โรคเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง)โรงพยาบาล
นครพิงค์ ปี 2564 
 

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการดูแล
บุคลากรผู้ป่วย
เบาหวานความ
ดันโลหติสูงในรพ.
นครพิงค์ และ
เครือข่าย 
 

บุคลากรพยาบาล
ผู้ดูแลผู้รบับริการ
โรคเรื้อรัง รพ.สต. 
รพช.และทีมงาน 
 

ร้อยละของผูเ้ข้า
อบรมสามารถ
ตอบ
แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับความรู ้
การดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
 

1.มีบุคลากร
เข้าอบรม 
200คน 
2.ผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ > 
ร้อยละ80 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 110 คน x 2 รุ่น 
= 17,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 110 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น= 
13,200 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
 600 บาท x 7 ชม. x 2 รุ่น  
= 8,400บาท 
รวมทั้งสิ้น 39,200 บาท 

น.ส.จารุนันท์   
ฟูวงศ์  
 

คณะกรรม  
การโรคไม่
ติดต่อ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

11 การอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วย
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
( MI ) ในกลุ่มผู้ป่วย 
โรคเบาหวาน      ในรพ.
นครพิงค์ 

 

เพื่อเพ่ิมแรงจูงใจ
ในการดูแลตนเอง
ให้กับกลุ่มผู้ป่วย 
โรคเบาหวาน 

-กลุ่มป่วย 
โรคเบาหวาน ที่
ระดับน้ำตาล
HbA1C>7 ได้ใน
รพ.นครพิงค ์

 

-ร้อยละผู้ป่วย
เบาหวานท่ี
สามารถลด
ระดับน้ำตาลใน
เลือด 

ร้อยละ 80 
ของผู้ป่วย
เบาหวานท่ี
สามารถลด
ระดับน้ำตาล 
ในเลือดได ้
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 35 คน x 3 รุ่น  
= 8,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 35 คน x 2 มื้อ x 3 รุ่น  
= 6,300 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
600 บาท x 6 ชม. x 1 คน x 3 รุ่น  
=10,800 บาท 
4. ค่าเอกสารอุปกรณส์ำนักงาน  
= 2,000 บาท 
5. ค่าพาหนะของผู้ป่วย  
200 บาท x 35 คน x 3 รุ่น 
=21,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 48,500 บาท 

นพ.ปัณณวิช   
จันทกลาง / 
น.ส.จารุนันท์  
ฟูวงศ์ 
 

คณะกรรม  
การโรคไม่
ติดต่อ 

12 โครงการพี่เยี่ยมน้อง 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหว่าง
บุคลากรรพ.สต.
และทีมNCD 
โรงพยาบาล 
-เพื่อเพ่ิมขวัญ
กำลังใจใน
บุคลากร 

บุคลากรที่ดแูลโรค
เรื้อรังของรพ.สต.
ในเครือข่าย 

รพ.สต.ใน
เครือข่าย 

เยี่ยมรพ.สต.
จำนวน 2 ท่ี 
/ 
1 วัน ทุก  
2 เดือน  
จำนวน 
6 รพ.สต. 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 10 คน x 3 วัน 
= 2,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 30 บาท x 10 คน x 2 มื้อ x 3 วัน = 
1,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 4,200 บาท 

นพ.ปัณณวิช      
จันทกลาง   
  

คณะกรรม  
การโรคไม่
ติดต่อ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

13 ประชุมคณะกรรมการโรค
เรื้อรังโรงพยาบาล 

-เพื่อติดตาม
ปัญหาในการ
ทำงาน 
-เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการ
แก้ปัญหาของงาน
โรคเรื้อรัง 

คณะกรรมการงาน
โรคเรื้อรังจำนวน 
20 คน 

-การเข้าร่วม
คณะกรรมการ
เข้าร่วมการ
ประชุม 6 ครั้ง/
ปี 

ร้อยละ80 
การมาเข้า
ร่วมประชุม
ของ
คณะกรรมก
ารงานโรค
เรื้อรัง 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 30 บาท x 20 คน x 1 มื้อ x 6 ครั้ง = 
3,600 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 3,600 บาท 
 
 

น.ส.จารุนันท์  
ฟูวงศ์ 
 

คณะกรรม  
การโรคไม่
ติดต่อ 

14 การประชุม NCD forum เพื่อบุคลากรได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในงาน NCD 

บุคลากรใน 
ทีม NCD 

ได้เข้าประชุม 
เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู ้
ในงาน NCD 
forum 

ได้เข้า
ประชุมตาม
กำหนด เวลา 

มิถุนายน -
กันยายน 
2564 

1. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท x  6 คน 
= 6,000 บาท 
2. ค่าเดินทาง 5,500 บาท x 6 คน 
= 33,000 บาท  
3. ค่าเบี้ยเลีย้ง  
240 บาท x 6 คน x 2 วัน 
=2,880 บาท 
4. ค่าทีพ่ัก 900 บาท x 6 คน x 2 วัน=
10,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 52,680 บาท 

น.ส.จารุนันท์  
ฟูวงศ์ 

คณะกรรม 
การโรคไม่
ติดต่อ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

15 โครงการพัฒนาการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพทันตก
รรมป้องกันทุกกลุ่มวยัใน
พื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาล 
นครพิงค์ ปีงบประมาณ  
2564 
 

1.เพื่อส่งเสรมิ
ทันตสุขภาพช่อง
ปากในทุกกลุ่มวัย                                  
2. สนับสนุนให้มี
กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากทุกกลุ่ม
วัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                              
3.เพื่อให้มีความรู้
และทักษะการ
ดูแลสุขภาพช่อง
ปากท่ีถูกต้องและ
สามารถแนะนำ
ให้กับผู้อื่นได้                      
4.ทุกกลุ่มวัยมี
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่อง
ปากท่ีถูกต้อง
เหมาะสม   
5.ส่งเสรมิให้ทุก
กลุ่มวัยมสีุขภาพ
ช่องปากท่ีดีขึ้น 

-กลุ่มเด็กอายุ0–12 
ปี 
 ในเขตรับผดิชอบ 
 
 
-ทุกกลุ่มวัยในเขต
รับผิดชอบ 

-ร้อยละของกลุม่
เด็กอายุ 0 – 12 
ปี ฟันดีไม่มผีุ 
(Cavity Free) 
 
-ร้อยละของของ
ทุกกลุ่มวัยได้รับ
การตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

 ร้อยละ66 
 
 
 

 
ร้อยละ25 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ดังนี ้
1.แปรงสีฟันเด็ก 0-3ปี  
800 ด้าม x 12 บาท =9,600บาท 
2.แปรงสีฟันเด็ก 6-12ปี  
1,000 ด้าม x 10 บาท =10,000 บาท 
3.แปรงฟันเด็ก 3-6ปี  
800 ด้าม x 12 บาท = 9,600 บาท 
4.แปรงฟันผู้ใหญ่  
1,150 ด้าม x 10บาท = 11,500 บาท 
5.ยาสีฟันเด็ก  
1,600 กล่อง x 22 บาท = 35,200 
บาท 
6.ยาสีฟันผู้ใหญ่   
1,650 กล่อง x 10 บาท = 16,500 
บาท 
7.โมเดลแปรงฟัน 
3 อัน x 1,500 บาท = 4,500 บาท 
8.โมเดลฟันผ ุ
2 อัน x 2,500 บาท = 5,000 บาท 
9.โมเดลเหงือกอักเสบ 
2 อัน x 2,500 บาท = 5,000 บาท 
10.ถุงผ้า ฟ.ฟันดี 
1,200 ผืน x 20 บาท = 24,000 บาท 

นางวิลาสินี สุทธนะ กลุ่มงาน 
ทันตกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

11.เม็ดย้อมสีฟัน 
6 กล่อง x 1,240 บาท = 7,440 บาท 
12.สื่อแผ่นพับทันตสุขศึกษา  
380 แผ่น x 5 บาท = 1,900 บาท 
13.ไวนิลพร้อมขาตั้ง ทันตสุขศึกษา  
7 อัน x 450 บาท =3,150 บาท 
14.ไวนิล(โฟมบอรด์)ทันตสุขศึกษา  
7 อัน x 450 บาท =3,150 บาท 
15.ตุ๊กตาสอนแปรงฟัน  
2 ตัว x 5,000 บาท = 10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  156,540 บาท 

16 โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพ 
ทันตกรรมป้องกันและ
บริการ 
ทันตกรรมพื้นฐานในทัณฑ
สถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่  
ปีงบประมาณ 2564 

1. เพื่อให้ผู้ต้องขัง
สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐาน
ตามความจำเป็น
ในชุดสิทธิ
ประโยชน์ทางทัน
ตกรรมและ
ส่งเสริมให้
ผู้ต้องขังมี
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่อง
ปากท่ีเหมาะสม 

-กลุ่มผูต้้องขัง
ในทัณฑสถานหญิง
จังหวัดเชียงใหม ่
 

-ร้อยละของ
ผู้ต้องขังทีต่รวจ
สุขภาพช่องปาก
ได้รับบริการตาม
ชุดสิทธิ
ประโยชน ์
 

ร้อยละ60 ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ดังนี ้
1.ชุดตรวจ 24 ชุด × 450 บาท  
= 10,800 บาท 
2.ชุดขูดหินปูน(หัวP10)  
10 ชุด × 1,100 บาท =11,000 บาท 
3.ชุดถอนฟัน(คีมฟันบน) 
10 ตัว × 2,875 บาท =28,750บาท 
4.ชุดถอนฟัน(คีมฟันล่าง) 
10 ตัว ×  2,875 บาท =28,750 บาท 
5.ชุดถอนฟัน (syring)  
 20 ตัว × 1,500 บาท = 30,000 บาท 
6.ชุดถอนฟัน(Elevator) 

นายพงษ์กมล 
กาบบัว 

กลุ่มงาน 
ทันตกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

10 ตัว × 1,375บาท =13,750 บาท 
7.ชุดถอนฟัน(Luxator) 
10 ตัว × 1,500 บาท =15,000 บาท 
8.ชุดแคะรากฟัน  
10 ตัว × 1,375 บาท = 13,750 บาท 
9.ชุดอุด 
5 ชุด × 2,450 บาท = 12,250 บาท 
รวมทั้งสิ้น 164,050บาท 

17 โครงการพัฒนา 
การให้บริการส่งเสริมทันต
สุขภาพทันตกรรมป้องกัน 
และ บริการ 
ทันตกรรมพื้นฐานท้ังใน
และนอกสถานบริการ
สุขภาพ 
 
 
 

1. เพิ่มการเข้าถึง
บริการ      
2. พัฒนาการ
จัดบริการสุขภาพ
ช่องปากท่ีมี
คุณภาพ 

รพ.สต.ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
- อำเภอแม่ริม 14 
แห่ง 
- อำเภอเมือง 9 
แห่ง 
รวม 23 แห่ง 
 

-ร้อยละของ รพ.
สต./อสม. ท่ี
จัดบริการ
สุขภาพช่องปาก
ที่มีคณุภาพ 
(รายอำเภอ) 
- ร้อยละการ
เข้าถึงบริการ
ของประชากร
ทุกสิทธ์ิ 

ร้อยละ60 
 
 
 
 
 

ร้อยละ40 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-งบกลุ่มงานฯ นางวิลาสินี  
สุทธนะ 

กลุ่มงาน 
ทันตกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บริการในกลุม่ผูสู้งอาย ุ
 

- พัฒนาศักยภาพ
การค้นหา/คัด
กรองตรวจ
วินิจฉัยและ
พัฒนาแนว
ทางการส่งต่อ/
รักษารอยโรคใน
ช่องปาก 
ในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
-  เพิ่มศักยภาพ
การให้บริการใน
กลุ่มผูสู้งอาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายุใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
 

- ร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ีมรีอย
โรคช่องปาก
ได้รับการรักษา
และส่งต่อตาม
ความเหมาะสม 

ร้อยละ 80 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-งบกลุ่มงานฯ น.ส.ธนียา จันทร์คง กลุ่มงาน 
ทันตกรรม 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บริการในกลุม่เด็กที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

- พัฒนาศักยภาพ
การดูแลรักษา
สุขภาพช่องปาก
เด็กท่ีมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน 

กลุ่มเด็กที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนในจ.
เชียงใหม ่

- ร้อยละเด็กที่มี
ความยุ่งยาก
ซับซ้อนท่ีเข้ามา
รับบริการไดร้ับ
การตรวจ รักษา
ทันตกรรม 

ร้อยละ50 ตุลาคม 
2563 –
กันยายน 
2564 

งบกลุ่มงานฯ น.ส.วสุนธรี  
ขันธรรม / 
น.ส.ณัชชาภัทร    
ธนพงศ์ไพสิฏฐ ์

กลุ่มงาน 
ทันตกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

20 พัฒนางานคลินิกพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

1. เพื่อเชื่อมโยง
ระบบบริการกับ
หน่วยบริการปฐม
ภูม ิ
2. เพื่อให้มีการ
ดูแลผูป้่วยท่ี
ครอบคลมุปัจจัย
ในการเสริมสร้าง
และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ที่ใช้บริการ  ใน
คลินิก 
โรคเรื้อรัง 

1. ผู้ป่วยไดร้ับ
การติดตามจาก
หน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ
2. คะแนนผล
การประเมิน
พฤติกรรม
สุขภาพ 
3. ผู้ป่วยที่มีค่า
ระดับ HbA1c 
ลดลง 

1.ร้อยละ 80 
 
 
 
2. เพิ่มขึ้น 
 
 
 
3.ร้อยละ 60 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นายมนตรี  
นรสิงห ์

กลุ่มงาน 
สุขศึกษา 

21 พัฒนากระบวนการ
เสรมิสร้างพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสมและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผู้ใช้บริการ 
 

บุคลากร 
รพ.นครพิงค ์

ร้อยละของ
บุคลากรที่มคี่า 
BMI อยู่ในเกณฑ์
ปกติ 

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 

ตุลาคม 
2563 -
สิงหาคม 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

นายมนตรี  
นรสิงห ์

กลุ่มงาน 
สุขศึกษา 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

22 ประสานความร่วมมือเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในงาน 
สุขศึกษา 

เผยแพร่และ
พัฒนาต่อยอด
เครื่องมือให้ข้อมูล
และความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่
ผู้รับบริการ 

หน่วยงานในรพ.
นครพิงค,์ ทีมนำ
โรค 
ที่สำคัญ เช่น 
STROKE, MI, 
NCDs, COPD  

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
2. มีนวัตกรรม/
เทคโนโลยีด้าน
สุขศึกษา 

1. ร้อยละ 
70 
2. มีและเริ่ม
ทดลองใช้
งาน 

ตุลาคม 
2563-
มีนาคม
2564 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
30 บาท x 15 คน x 10 ครั้ง 
= 4,500บาท 
2.ค่าสื่อประสัมพันธ์/สิ่งพิมพ์  
= 30,000บาท 
รวมทั้งสิ้น 34,500 บาท 

นายณัทภัชฬ์พล  
ปินใจ 
 

-กลุ่มงาน 
สุขศึกษา 

23 ซ้อมแผนตอบโต้โรคตดิต่อ
อันตราย และโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ำ โรงพยาบาลนคร
พิงค์ ปี 2564 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการตอบ
โต้ และรับมือ
กรณี  
เกิดการระบาด
ของระบาด 

เจ้าหน้าท่ี รพ.นคร
พิงค์ และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 80 คน 

1.มีแนวทาง
ปฏิบัติในการ
ตอบโต้กรณีเกดิ
การระบาดของ
โรค 
2.ร้อยละของ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การซ้อมแผน 

ร้อยละ 80 ธันวาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการซ้อมแผน 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 80 คน = 6,400 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 
30 บาท x 80 คน  x 2 มื้อ  
= 4,800 บาท  
1.3 ค่าเอกสาร/ วัสดุ  
= 1,000 บาท 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายนอก
หน่วยงาน) 600 บาท x 7 ชม. x 1 คน 
= 4,200 บาท 
2. จัดประชุมทีมงานก่อนและหลัง  
ซ้อมแผน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 30 บาท x 40 คน x 4 ครั้ง  = 
4,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 21,200 บาท 

นางพิมพินันท์      
คำมาวัน / 
นางอุไรวรรณ    
พวงสายใจ 

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 
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(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

24 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน 
โรงพยาบาลนครพิงค ์

เพื่อพัฒนาการเฝ้า
ระวังป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
รพ.อย่างต่อเนื่อง 
 

1.เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานในรพ.
นครพิงค ์
2.ผู้ป่วยและญาติ ผู้
ที่พักอาศัย ใน
บ้านพัก หอ และ
แฟลตใน รพ.นคร
พิงค์ 

1.เจ้าหน้าท่ี  
รพ.นครพิงค์มี
ความเข้าใจและ
เกิดความ
ตระหนักในเรื่อง
การป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
และ 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคไข้
เลือด ออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ลดจำนวน
เจ้าหน้าท่ี รพ.
นครพิงค์ ป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

ร้อยละ60 ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.ค่าน้ำมัน สำหรับการพ่นสารเคมี
กำจัด  ยุงลาย = 5,800 บาท 
2.ค่าตอบแทนคนพ่นสารเคมีกำจดัยุง  
600 บาท x 12 ครั้ง = 7,200 บาท 
3.ค่าจัดอบรมทบทวนความรู้ระบบเฝ้า
ระวังโรคและการป้องกันควบคุมโรค 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 60 คน = 4,800 บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มื้อละ          
30 บาท x 60 คน x 2 มื้อ = 3,600 
บาท  
3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร  
 600 บาท x 3 ชม. x 1 คน 
= 1,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 23,200 บาท 

นายภาณุพงศ์     
วงศ์ศรี / 
นางอุไรวรรณ    
พวงสายใจ 

กลุ่มงาน    
เวชกรรม
สังคม 

25 โครงการคดักรอง ค้นหา 
ผู้ป่วย และส่งต่อรักษา STI 

1. เพื่อให้กลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองSTI 
2.เพื่อให้ผู้ป่วย
ใหม่ไดร้ับการ

1.กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ี
รพ.นครพิงค์
รับผิดชอบอ.เมือง
และ 
แม่ริม 

1. กลุ่มเสีย่ง
ได้รับคำแนะนำ
ให้เข้าถึงบริการ 
:กลุ่มเสี่ยงท่ีมา
รับบริการที่รพ.

1.ร้อยละ60 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.การจัดจ้างทำสื่อสนับสนุนโครงการ 
1.1 โปสเตอร์ งาน STI/คลินิก (ชวนชม) 
ในรพ.และรพ.สต.  
50 แผ่น x 25 บาท  = 1,250 บาท 
1.2.ค่าแผ่นพับเรื่องโรค STI สี 

นางจิตตพร   
นิลจันทร์ / 
นางอุไรวรรณ     
พวงสายใจ 

กลุ่มงาน   
เวชกรรม
สังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

รักษาต่อเนื่อง
อย่างมีคุณภาพ 
 

2.กลุ่มผู้ป่วยใหม ่
 

สต. /คลินิก ได้
เข้าถึงบริการ 
2.ผู้ป่วยใหม่ 
ได้รับยาครบถ้วน
ถูกต้องต่อเนื่อง
ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 
 

 
 
2.ร้อยละ95 
 

300 แผ่น x 6บาท =1,800 บาท 
2. จัดประชุมทำแผน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
รพ.สต.สรา้งเครือข่ายทำแผนการ
ฝึกอบรม 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 15คน = 1,200บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 
30 บาท x 15 คน x 2มื้อ = 900บาท 
3.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
สร้างเครือข่ายสร้างระบบการทำงาน
เชื่อมต่อรพ.และคลินิกบริการ 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน   มื้อละ 
80บาท x 30 คน =2,400บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ  
30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ =1,800 
บาท 
3.3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
600 บาทx 3 ชม x 1 คน = 1,800 
บาท 
รวมทั้งสิ้น 11,150 บาท 
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26 โครงการคดักรอง ค้นหา 
ผู้ป่วย และส่งต่อรักษา TB 

1. เพื่อให้กลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองTB 
2.เพื่อให้ผู้ป่วย
ใหม่ไดร้ับการ
รักษาต่อเนื่อง
อย่างมีคุณภาพ 
 

1.กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ี
พิเศษ 
( พื้นที่ท่ีไม่มี
หน่วยงาน
รับผิดชอบชัดเจน
หรือพ้ืนท่ีที่มีความ
ยากในการทำงาน)
และในรพ. 
2.กลุ่มผู้ป่วยTB 
ใหม ่
 

1. กลุ่มเสีย่ง
ได้รับการคัด
กรองด้วย
วิธีverbal 
Screeningและ
หรือCXR 
2.ผู้ป่วยใหม่ 
ได้รับยาครบถ้วน
ถูกต้องต่อเนื่อง
ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 

1.ร้อยละ90 
กลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัด
กรองด้วย
วิธีverbal 
Screening
และหรือ
CXR 
 
2.ร้อยละ95
ผู้ป่วยใหม่ 
ได้รับยา
ครบถ้วน 
ถูกต้อง
ต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 

มกราคม -
กันยายน 
2564 
 

1. ค่า CXR  = 86,400 บาท  
(ในทัณฑสถานหญิงใช้รถพระราชทาน
นอกเรือนจำอาจใช้รถพระราชทานหรือ
จ้างข้างนอก) 
2. ค่า lab AFB+X-pert=12,000บาท 
3. ค่าเอกสารแบบคดักรอง=3,000บาท 
4. ประชุมคณะทำงาน 
4.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80บาท x 10 คน x 2 ครั้ง 
=1,600บาท 
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมือ้ละ 
  25 บาท x 10 คน x 2มื้อ x 2 ครั้ง 
=1,000 บาท 
5. ประชุมชี้แจงทำแผนร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 
5.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 30 คน =2,400 บาท 
5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 
 30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ=1,800บาท 
6. ประชุมสรปุผล ปัญหาอุปสรรค
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 
6.1ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท  x 30 คน= 2,400 บาท 

นายภาณุพงศ์  
วงศ์ศรี / 
นางอุไรวรรณ  
พวงสายใจ 

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม 
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6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 
 30บาท x 30คน x 2มื้อ=1,800บาท 
รวมทั้งสิ้น 112,400 บาท (หากมีงบ
PPA จะใช้ PPA ก่อน) 

27 โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม
โรคและ 
ภัยสุขภาพในพื้นที่พิเศษ 

1. เพื่อให้กลุ่ม 
เป้าหมายในพ้ืนท่ี
พิเศษไดร้ับการ
ค้นหาคัดกรองโรค
และภยัสุขภาพใน
พบบ่อยในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อติดตามและ
พัฒนาศักยภาพ
แกนนำในการ
ดำเนินงานเฝ้า
ระวังโรคและภัย
สุขภาพร่วมกัน 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
พิเศษ 
(รร.วัดดอนจั่น รร.
ศึกษาสงเคราะห์
เรือนจำหญิงวัด
ดอยสุเทพ) 
 

1.มีระบบการ
เฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพที่
สามารถปฏิบัติ
ได้สอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนท่ี 
2.แกนนำใน
พื้นที่พิเศษได้รับ
การอบรมและ
เพิ่มพูนวิชาการ
ให้สามารถนำไป
ปฏิบัติได ้
 

1.มี
โครงสร้าง 
ระบบการ
ทำงานครบ
ทั้ง 4แห่ง
(ร้อยละ 
100) 
2.แกนนำ
สามารถ
ดำเนินการ   
ในพื้นที่ได้ 
ร้อยละ 60 
 

ธันวาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

1.จัดประชุมและวางแผนจัดระบบงาน
ประเด็นโรคติดต่อที่ต้องดำเนินการ
ต่อเนื่องเช่นค่า CI คณะทำงาน 2 ครั้ง 
1.1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 10 คน x 2 ครั้ง =1,600 
บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมือ้ละ 
 25 บาท x 10 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง 
=1,000 บาท 
2. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ แกนนำ  
ในพื้นที่ 4 แห่ง 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 35 คน x 4 ครั้ง 
= 11,200 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมือ้ละ 
 25 บาท x 35 คน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง 
=7,000บาท 
2.3 ค่าวัสดุประชุมและวางแผนการ
ทำงาน = 2,000 บาท 

นางกชพรรณ 
 ขันคำ / 
นางอุไรวรรณ 
พวงสายใจ 

กลุ่มงาน    
เวชกรรม
สังคม 
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3. จัดประชุมแกนนำ ในพื้นที่ 4แห่ง 
การติดตาม วิเคราะห์และแนวทางการ
แก้ไข/การดำเนินงานต่อ เรื่องโรคและ
ภัยสุขภาพที่พบบ่อยพร้อมตดิตามการ
ปฏิบัต ิ
3.1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 35 คน x 4 ครั้ง 
=11,200บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 
 25 บาท x 35 คน x 2 มื้อ x 4 ครั้ง 
=7,000บาท 
3.3 ค่าวัสดุจัดประชุมวางแผนสร้าง
ระบบการดำเนินงานร่วมกับแกนนำ = 
2,000บาท 
4.การจัดจ้างทำสื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของแกนนำ 
4.1ค่าโปสเตอร์ขนาด A 4สจีำนวน 
500แผ่น x 10 บาท = 5,000บาท 
รวมทั้งสิ้น  48,000 บาท 
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28 พัฒนาศักยภาพทีมควบคุม
ป้องกันการระบาดของโรค
ติด ต่อ และภัยสุขภาพ 
 

1.มีโครงสร้าง
เครือข่ายทีมงานท่ี
ชัดเจนพร้อมใน
การทำงานกรณี
เกิดการระบาด
ของโรคติดต่อและ
ภัยสุขภาพ 
2.ควบคุมป้องกัน
การระบาด
โรคตดิต่อและภัย
สุขภาพ ในพื้นที่
ได้รวดเร็วลดการ
สูญเสีย 
 

ทีมระดับอำเภอ 
(เมืองแม่ริม
เทศบาลนคร ) 
ทีมระดับตำบล+
พื้นที่(เมือง แม่ริม 
และเทศบาลนคร) 
 

1. มีโครงสร้าง
เครือข่ายทีมงาน
ที่ชัดเจนพร้อม
ปฏิบัติการได้
ครบทั้งระดับ
อำเภอ และ
ระดับตำบล 
2. ทีมสามารถ 
ปฏิบัติการกรณี
เกิดโรคและภัย
สุขภาพได้ 
รวดเร็วถูกต้อง
ปลอดภัย 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ80
ของจำนวน
ครั้งกรณเีกิด
เหต ุ
 

ธันวาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

1.จัดประชุม ผู้เกี่ยวข้อง2ครั้ง(เมือง11/ 
แม่ริม 18 / เทศบาล+เอกชน+PCC 
12/รพ.4) 45คน 
ครั้งท่ี 1 ทบทวน คำสั่ง SRRT และ
วางแผนการจัดระบบโครงสร้าง
เครือข่าย 
ครั้งท่ี 2.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
และวางแผนการดำเนินงานต่อเนือ่ง 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
 80 บาท x 45 คน x 2 ครั้ง 
= 7,200บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มมือ้ละ 
 30 บาท x 45 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง= 
5,400บาท 
2. จัดอบรม ฟ้ืนฟูศักยภาพทีมระดับ
อำเภอ+ตำบลหรือพ้ืนท่ี (อบรมเชงิ
ปฏิบัติการ) 
2.1ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 150 คน x 1 มื้อ  x 1 ครั้ง 
= 12,000 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 
30 บาท x 150 คน x 2 มื้อ x 1 ครั้ง = 
9,000 บาท 

นางสาวอรสา    
หมั่นการ / 
นางอุไรวรรณ    
พวงสายใจ 

กลุ่มงาน    
เวชกรรม
สังคม 
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3.ค่าเอกสาร/ วัสดุ การจัดประชุมและ
อบรม.(ติดตามประเมินโดยทีมรพ.) = 
2,000บาท 
รวมเป็นเงิน   35,600 บาท 
ดำเนินการ ควบคมุ ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
อำเภอแม่รมิและอำเภอเมือง 
1.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการควบคุม
ป้องกันการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพ = 40,000 บาท 
2. ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรบั
ทีมงานปฏิบัติการควบคุมโรคและภัย
สุขภาพกรณีเกดิอุบัติการณ ์
2.1ค่าอาหารกลางวัน 
80 บาท x 35 คนx1 มื้อ x 5 ครั้ง 
= 14,000 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
30 บาทx 35 คน x 2 มื้อ x 5 ครั้ง 
= 10,500 บาท 
3. ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรบัแกน
นำในชุมชนปฏิบัติการควบคมุโรคและ
ภัยสุขภาพ 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
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70 บาท x 36 คนx 1 มื้อ x 5 ครั้ง 
= 12,600 บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ  15 บาท x 36 คนx 2มื้อx 5 
ครั้ง=5,400 บาท 
4. ค่าอาหาร อาหารว่างวัสดุ ในการจัด
เวทีประชาคม  
4.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
70 บาท x 36 คน x 1 มื้อ x 5 ครั้ง = 
12,600 บาท 
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 15 บาท x 36 คน x 2 มื้อ x 5 
ครั้ง  = 5,400 บาท 
รวมเป็นเงิน   100,500 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 136,100 บาท  (หากไม่เกิด
อุบัติการณ์ ก็ไม่ใช้งบ) 
 

69



ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

29 โครงการเฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัย  
แก่ผู้บริโภค 

ผู้บริโภคได้
รับประทาน
อาหารที่สะอาด
และปลอดภัย  
ลดโรคตดิต่อ
ทางเดินอาหาร 

ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์  
และโรงเรียนวดั
ดอนจั่น 

1.ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
มาตรฐาน
สำหรับโรง
อาหาร 
2.ตัวอย่าง
อาหารที่ตรวจมี
ความปลอดภัย 

ร้อยละ 60 
 
 
ร้อยละ 70 

ธันวาคม 
2563-
สิงหาคม 
2564 

ค่าอุปกรณต์รวจอาหาร         
1.ทดสอบ SI-2 = 2,000  บาท         
-ทดสอบยาฆ่าแมลง = 1,600 บาท   
2.ทดสอบสารฟอร์มาลีน =200 บาท  
3.ทดสอบสารฟอกขาว =120 บาท  
4.ทดสอบสารบอแรกซ์=180 บาท  
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่   
30 บาท x 10 คน x 1 มื้อ x 3 แห่ง  = 
900 บาท 
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 

น.ส.วราวรรณ  
อินทิพย์ / 
นางอุไรวรรณ  
พวงสายใจ 

กลุ่มงาน   
เวชกรรม
สังคม 

30 โรงเรียนต้นแบบป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

1.เพื่อให้นักเรียน
แกนนำ 
มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการ
ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อ 
ในโรงเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียน
แกนนำสามารถ
ดำเนินกิจกรรม
เพื่อลดแหล่ง
เพาะพันธ์ุพาหะ 

1. นักเรียนแกนนำ
โรงเรียนอนุบาล
บ้านท่อเมืองลัง 
จำนวน 20 คน 
2. ครูโรงเรยีน
อนุบาลบ้านท่อ
เมืองลัง จำนวน 2 
คน 

1. นักเรียนแกน
นำมีความรูค้วาม
เข้าใจ 
ในเรื่องการ
ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อ 
ในโรงเรียน 
2.นักเรียน
ดำเนินกิจกรรม
เพื่อลดแหล่ง
เพาะพันธ์ุพาหะ 
นำโรคภายใน
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 พฤษภาคม 
-สิงหาคม 
2564 

1.ค่าไวนิลโรลอัพแบนเนอร์แบบตัง้พื้น 
เรื่องโรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดใหญ่
และโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  
แผ่นละ 2,000 บาท x 3 แผ่น = 6,000  
บาท 
2. ค่าจัดทำสมดุคู่มือให้ความรู้เรื่อง
โรคตดิต่อ 50 บาท x 22 เล่ม 
= 1,100 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 22 คน = 1,760 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 30 บาท x 22 คน x 2 มื้อ  
= 1,320 บาท 

นางเกศสุดาภรณ์ 
เกียรติอนันต ์

กลุ่มงาน   
เวชกรรม
สังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

นำโรคโรคภายใน
โรงเรียน 
 
 

5. ค่าไฟฉาย LED PANASONIC BF-
BZ011KT-Y 800Lux สำหรับสำรวจ
ลูกน้ำยุงลาย  130 บาท x 5 กระบอก 
= 650 บาท 
6.ค่าป้ายไวนลิโครงการ = 500 บาท 
รวมทั้งสิ้น 11,330 บาท 

31 โครงการส่งเสริมกลุ่มวัย
สดใสใส่ใจสรา้งสุขภาพ 
1.กิจกรรมเช่ือมเครือข่าย
ขยายชุมชนสร้างเสรมิ
สุขภาพ 
 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีม
ผู้รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมสุขภาพใน
พื้นที่เครือข่ายรพ.
นครพิงค ์
2.เพื่อสร้างเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เสรมิพลังแก่ภาคี
ส่งเสริมสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัยให้มี
ความเข้มแข็งด้าน
การจัดการ
สุขภาพตนเอง
และชุมชน 
3.เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงบริการ

เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต. /สสอ.  
ในพื้นที่เครือข่าย/ 
รพ.นครพิงค์ 
จำนวน 40 คน 
 

1.ระดับ
ความสำเร็จของ
พัฒนาการเด็ก
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
2.ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วนและ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป ี
3.ร้อยละของ
เด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน 
 

-ร้อยละ 90 
ของตัวช้ีวัด
ผ่านตามค่า
เป้าหมาย 
-ร้อยละ 60 
ของตัวช้ีวัด
ผ่านตามค่า
เป้าหมาย 
-ร้อยละ 68 
ของตัวช้ีวัด
ผ่านตามค่า
เป้าหมาย 
 

กุมภาพันธ-์
กรกฎาคม 
2564 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 40 คน x 2 วัน 
= 6,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ25 
บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 วัน= 4,000 
บาท 
3.ค่าเอกสาร = 1,100 บาท 
รวมทั้งสิ้น  11,500 บาท 
 

นางวาสนา 
แต้เจรญิ 

กลุ่มงาน    
เวชกรรม
สังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ส่งเสริมสุขภาพ
ทุกกลุ่มวัย
ระหว่างรพ.นคร
พิงค์กับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ี
เครือข่าย 
รพ.นครพิงค ์

 2.กิจกรรมสูงวัยห่างไกล
สมองเสื่อม(โปรแกรม
กระตุ้นสมอง 150 ชม.) 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ 
มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ภาวะความทรงจำ
บกพร่อง (Mild 
Cognitive 
Impairment)  
2.เพื่อพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพ
กระตุ้นสมอง
ผู้สูงอายุท่ีมีที่มี
ภาวะความทรงจำ
บกพร่อง (Mild 
Cognitive 
Impairment) 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
ความทรงจำ
บกพร่อง (Mild 
Cognitive 
Impairment)
จำนวน 30 คน 
ในพื้นที่เครือข่าย
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ 

1.ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ผู้ร่วมกิจกรรม 
มีความรู้และ
ทักษะ 
ในการกระตุ้น
สมอง เพิ่มขึ้น 
3.ผู้ร่วมกิจกรรม
มีสมรรถภาพ
สมองเพิ่มมาก
ขึ้น 
4.มีนวัตกรรมใน
การป้องกัน
ภาวะสมองเสื่อม

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
-กรกฎาคม 
2564 
 
 
 
 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน 
มื้อละ  80 บาท x 30 คน x 15วัน 
= 36,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 25 
บาท x 30 คน x 1 มื้อx 15 วัน = 
11,250 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 3 คน x4 ชม. 
= 7,200 บาท 
4.ค่าอุปกรณ์ในการกระตุ้นสมอง  
= 20,000 บาท 
5.ค่าเอกสาร = 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 76,450 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  87,950 บาท 
 

นางวาสนา 
แต้เจรญิ 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม 

72



ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

3.เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
ความทรงจำ
บกพร่อง (Mild 
Cognitive 
Impairment) 

รุนแรง
(Dementia) 
 

32 โครงการการประชุมบูรณา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เสรมิพลังและพัฒนา
ศักยภาพทีมหมอ
ครอบครัว  
อสม. และผู้ดูแลผู้ป่วยตดิ
บ้านติดเตียง ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนนครพิงค์
ปีงบประมาณ 2564 
 

1. เพื่อส่งเสรมิ
ศักยภาพและ
สร้างระบบการ
ดูแลผูป้่วยติดบ้าน
ติดเตยีงให้มีความ
เชื่อมโยงและ
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงาน
การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยในความ
ดูแลของศูนย์
สุขภาพชุมชนนคร
พิงค์ 

1. ทีมหมอ
ครอบครัว 
สหสาขาวิชาชีพ
ศูนย์สุขภาพชุมชน
นครพิงค์จำนวน 
10 คน 
2. อสม.และผู้ดูแล
ผู้ป่วย ตำบลพระ
สิงห์ ตำบลศรีภมูิ 
ตำบลป่าตัน 
จำนวน 50 คน 
รวมจำนวน  60  
คน 
 
 

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนนครพิงค์มี
การจัดระบบการ
ดูแลผูป้่วยติด
บ้านติดเตียง
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80 มกราคม -
สิงหาคม 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท  
x 60  คน = 4,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
มื้อละ  30 บาท x 60  คน x 2 มื้อ  = 
3,600 บาท  
3. ค่าป้ายไวนิลแสดงผลงาน    
แผ่นละ 500 บาท x 3 แผ่น = 1,500  
บาท 
รวมทั้งสิ้น  9,900 บาท 

นางเกศสุดาภรณ์  
เกียรติอนันต ์

กลุ่มงานเวช
กรรมสังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

3. เพื่อให้เกิด
การบูรณาการการ
ทำงานร่วมกัน
ระหว่างทีม
สุขภาพและชุมชน 

33 นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ รพ.สต.
เครือข่ายสาธารณสุข
อำเภอเมืองเชียงใหม ่
 

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจใน
รายละเอียด
ตัวช้ีวัดระหว่าง 
ผู้นิเทศงาน กับ
ผู้รับนิเทศงาน 
2. เพื่อบูรณาการ
งานส่งเสรมิ
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค์ 
 

เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอำเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

1. มีการสร้าง
และใช้แผนที่
ยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนา
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 
2. ร้อยละ 90 
ของบุคลากร / 
เจ้าหน้าท่ี มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในแบบ
ประเมิน / 
ตัวช้ีวัด สามารถ
นำไปใช้ในการ
รวบรวมข้อมลูใน
การนิเทศได้เป็น
อย่างดี 

ร้อยละ 90 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
มื้อละ 80 บาท x 40 คน x 4 วัน 
= 12,800บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
มื้อละ 30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 4 
วัน 
= 9,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 22,400 บาท 
 

นางอรวิมล 
ตั้งเจริญ 
 

กลุ่มงาน    
เวชกรรม
สังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

34 นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ รพ.สต.
เครือข่ายสาธารณสุข
อำเภอแม่รมิ 
 

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจใน
รายละเอียด
ตัวช้ีวัดระหว่างผู้
นิเทศงาน กับผู้รับ
นิเทศงาน 
2. เพื่อบูรณาการ
งานส่งเสรมิ
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค์ 
 

เจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอำเภอ
แม่ริม 

1. มีการสร้าง
และใช้แผนที่
ยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนา
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 
2. ร้อยละ 90 
ของบุคลากร / 
เจ้าหน้าท่ี มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในแบบ
ประเมิน / 
ตัวช้ีวัด สามารถ
นำไปใช้ในการ
รวบรวมข้อมลูใน
การนิเทศได้เป็น
อย่างดี 

ร้อยละ 90 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 40 คน x 4 วัน  
= 12,800บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 4 วัน 
= 9,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 22,400 บาท 
 

นางอรวิมล  
ตั้งเจริญ 
 

กลุ่มงาน   
เวชกรรม
สังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

35 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ดำเนินงานด้านการป้องกัน
การติดเชื้อในชุมชน 
สำหรับ รพ.สต.เครือข่าย
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 
 
 
 

1. เพื่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
รวมทั้งผู้สนใจ ได้
พัฒนาองค์ความรู้
และเข้าใจถึง
หลักการป้องกัน
และควบคมุการ
ติดเชื้อใน
โรงพยาบาลทีเ่ป็น
ปัญหาสำคัญได้
อย่างถูกต้อง 
ในแนวทาง
เดียวกัน 
2. เพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานด้าน
การบริหารจัดการ
ระบบการป้องกัน
และควบคมุการ 
ติดเชื้อใน รพ.สต. 
3.  เพื่อเปิด
โอกาสให้
เครือข่ายงาน IC  
ได้มีการ

รพ.สต.เครือข่าย 
 

1. ร้อยละ 100 
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงาน 
IC  พัฒนาองค์
ความรู้และ
เข้าใจถึง
หลักการป้องกัน
และควบคมุการ
ติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
2. ร้อยละ 100 
พัฒนาคุณภาพ
บริการดา้นการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อใน
โรงพยาบาลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 100  
เกิดการพัฒนา
งานด้านการ
บริหารจดัการ

ร้อยละ 100 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 90 คน x 2 วัน  
= 14,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 90 คน x 2 มื้อ x 2 วัน = 
10,800 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 
 600 บาท x 6 ชม. x 2 วัน  
=7,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น 32,400 บาท 
 

นางอรวิมล  
ตั้งเจริญ 
 

กลุ่มงาน   
เวชกรรม
สังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์และ
ปัญหาต่าง ๆ 
 

ระบบการ
ป้องกันและ
ควบคุมการติด
เชื้อในรพ.อย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

36 ประชุมคณะกรรม การ  
คปสอ. เมืองเชียงใหม่และ
แม่ริม 

1. เพื่อพัฒนา รพ.
สต.ให้มีคณุภาพ
สำหรับการบริการ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 
2. เพื่อให้ทุก
หน่วยบริการปฐม
ภูมิ  ไดด้ำเนินการ 
จัดประชุม
ประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์ รพ.
สต.คณุภาพ 
3. เพื่อพัฒนา
ระบบงาน
สาธารณสุข 
ผลงานทาง

คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพระดับ
อำเภอ อ.เมือง
เชียงใหม่ และอ.แม่
ริม จำนวน 40 คน 

รพสต.ทุกแห่ง
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 
รพสต. 

ร้อยละ 80 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 1 มื้อ x 40 คน x 6 วัน  = 
7,200 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 7,200 บาท 
 

นางอรวิมล  
ตั้งเจริญ 
 

กลุ่มงาน   
เวชกรรม
สังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

วิชาการ 
นวัตกรรมของ 
สถานบริการ
สาธารณสุข 
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และ
ตรงกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 

37 โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ 
(CPR) สำหรับ 
รพ.สต.เครือข่าย
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 
 
 

1. เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีที่เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้และทักษะ
ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีที่เข้ารับ
การอบรมสามารถ
ให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้น
คืนชีพได้ถูกต้อง 

รพ.สต.เครือข่าย 
* แบ่งเป็น 2 รุ่น 
อบรม รุ่นละ 1 วัน 

1. ร้อยละ 100 
เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) 
2. ร้อยละ 100 
เจ้าหน้าท่ี
สามารถให้การ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) ได้ถูกต้อง 

ร้อยละ 100 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 90 คน x 1 วัน x 2 รุ่น  
= 14,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 90 คน x 2 มื้อ x 1 วัน  x 2 
รุ่น = 10,800 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 2 รุ่น = 
7,200 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 32,400 บาท 
 
 

นางอรวิมล 
ตั้งเจริญ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน    
เวชกรรม
สังคม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

38 โครงการป้องกัน แก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ประจำปี 2564 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

         

 1. พัฒนาด้านการ
บำบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ผู้เสพ/ผูต้ิดสารเสพตดิตาม
วิถีปกติใหม่ (New 
Normal) 
 
 

-เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้
ติดสารเสพติด  
ได้รับการ
บำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครบตาม
มาตรฐานและ
ตามแนวทางวิถี
ปกติใหม่ (New 
Normal) 
 

-ผู้เข้ารับการบำบัด
ทั้งระบบสมัครใจ
และบังคับบำบดั 

ร้อยละของผู้
เสพ/ผู้ตดิสาร
เสพติด ไดร้ับ
การบำบัดรักษา
และฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ครบถ้วน 
 

ร้อยละ 80 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

- จากงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจาก
สำนักงานสาธารณสุข 

กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงาน 
จิตเวช 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

 2.พัฒนาระบบการติดตาม
ผู้เสพ/ผูต้ิดสารเสพตดิ
ระบบสมัครใจ 
 

เพื่อติดตาม
ประเมินผลและ
เฝ้าระวังผู้ที่ได้รับ
การบำบัดครบไม่
กลับไปเสพซ้ำ 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานยา
เสพติด รพ.สต./อส
ม. 

ร้อยละของผู้
เสพ/ผู้ตดิสาร
เสพติดทีไ่ดร้ับ 
การบำบัดฟื้นฟู
ครบตามเกณฑ์
ไม่กลับไป 
เสพซ้ำใน 3
เดือน 
 

ร้อยละ 92 
 
 
 
 

 
 

- จากงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจาก
สำนักงานสาธารณสุข 

กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงาน 
จิตเวช 

 3.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ร้อยละของข้อมูล
รายบุคคลได้รับ
การบันทึก
รายงานในระบบ
ฐานข้อมูล 
บ.ส.ต.ครบถ้วน 
 

ผู้รับผิดชอบงานยา
เสพติด รพ.นคร
พิงค์รพสต.ในอ.
เมือง รพสต.อ.แม่
ริม 

การบันทึก
รายงานในระบบ
ฐานข้อมูล 
บ.ส.ต.ครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน 
 

ร้อยละ 80  - จากงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจาก
สำนักงานสาธารณสุข 

กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงาน 
จิตเวช 

39 การจัดอบรมเสวนา “พ่อ
แม่ยุคใหม่ รู้ใจลูก ปลูก
วินัย ใส่ใจพัฒนา EF” 
สำหรับบคุลากร
โรงพยาบาล 
นครพิงค์ ครู ผู้ปกครองที่
สนใจ ประจำปี 2564 

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ 
และมีทัศนคติเชิง
บวกในการดูแล
บุตรของตนเอง

บุคลากร  
รพ.นครพิงค์ครู 
ผู้ปกครองที่สนใจ
เข้าร่วม จำนวน 
100 คน 
 

1.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ทัศนคติเชิงบวก
เกี่ยวกับการดูแล
บุตร 

ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 

มกราคม 
2564 
 
 
 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 100 คน = 8,000บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
มื้อละ 25 บาท x 100 คน x 1 มื้อ  
= 2,500 บาท  
3. ค่าถ่ายเอกสาร = 1,000บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม. ละ 

พญ.รจนพรรณ    
นันทิทรรภ 

กลุ่มงาน 
จิตเวช 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

รวมทั้งสามารถให้
คำแนะนำ
เบื้องต้นแก่
ผู้ปกครองในการ
ดูแลบุตรหลาน
ในช่วงวัยเด็ก
จนถึงวัยรุ่นได ้

2.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีทักษะใน
การให้คำแนะนำ
เบื้องต้น 
ในการดูแลบตุร 
แก่ผู้ปกครองได ้
 

600 บาท x 6 ชม.x 1 คน  
= 3,600 บาท 
5. ค่าท่ีพักวิทยากร  
1,600 บาท x 1 ห้อง x 1 คืน  
= 1,600 บาท 
6. ค่าเดินทางวิทยากร  ไป-กลับ 3000 
บาท 
รวมทั้งสิ้น 19,700 บาท 

40 “เข้าถึงอย่างเข้าใจ”(การ
ดูแลผูป้่วยจิตเวชและสาร
เสพติดอย่างต่อเนื่องใน
ชุมชนแบบองค์รวม 
ประจำปี 2564) 

เพื่อให้ผู้ป่วยจิต
เวชและสารเสพ
ติด ไดร้ับการดูแล
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องในชุมชน
แบบองค์รวม 
และญาติ หรือ
ผู้ดูแลผู้ดูแลมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ทักษะในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีดีขึ้น 
 
 
 

ผู้ป่วยจิตเวชและ
สารเสพตดิ รวมถึง
ญาติหรือผู้ดูแล
ผู้ป่วย  
ที่ได้รับการ 
ส่งต่อข้อมูลผ่าน
ทางโปรแกรม 
THAI COC  
อยู่ในระดับเสี่ยงสูง 
(บ้าน 
สีแดง) ในเขต 
อ.เมืองและ 
แม่ริมทุกราย 
 

1.ผู้ป่วยจิตเวช
และสารเสพติด
ที่ได้รับการส่งต่อ
ข้อมูลผ่านทาง
โปรแกรม THAI 
COC อยู่ใน
ระดับเสี่ยงสูง 
(บ้านสีแดง) ใน
เขต 
อ.เมืองและแม่
ริมได้รับการ
ติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้ป่วยใน
ชุมชน โดยไดร้ับ
การประเมิน

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
 
 
 
 

-ไม่ใช้งบประมาณ พญ.รจนพรรณ    
นันทิทรรภ 

กลุ่มงาน 
จิตเวช 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

แบบติดตาม
ผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรัง 
ในชุมชน 10 
ด้าน และแบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง 
OAS 
2.ญาติ หรือ
ผู้ดูแลผู้ป่วยจติ
เวชและสารเสพ
ติด ไดร้ับความรู้
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคและ
การดูแลผู้ป่วยท่ี
เหมาะสม 
(Psychoeduca
tion) รวมถึง
สามารถใช้แบบ
ประเมินปัจจัย
เสี่ยงอาการทาง

 
ร้อยละ 100 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

จิตกำเริบ (5 
Red Flags) 

41 การดูแลและจัดการ
พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง 
ในผู้ป่วยท่ีมีโรคจิตเวช 
และ 
โรคจากการใช้      สาร
เสพติดร่วม      ในภาวะ
ปกติใหม่ (New Normal) 
สำหรับบคุลากร
โรงพยาบาลนครพิงค์ และ
เครือข่ายดูแลผู้ป่วยจิตเวช       
ในเขตอำเภอเมือง
เชียงใหม่ และอำเภอแม่รมิ 
ประจำปี 2564 

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม   มี
ความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ มี
ทัศนคติทางบวก 
และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 
ในประเด็นต่าง ๆ 
เพื่อให้บริการดูแล
ผู้ป่วยที่มี่โรคทาง
จิตเวช และ 
โรคจากการใช้สาร
เสพติดร่วม 
รวมถึงข้อมูล
วางแผนป้องกัน
การเกิดปญัหาใน
อนาคต 

บุคลากร 
รพ.นครพิงค์ 
จำนวน 150 คน 
โดยแบ่งเป็น 3รุ่น 
รุ่นละ 50คน  โดย
แบ่งเป็นกลุ่มงาน
รักษาความ
ปลอดภัยทั้งหมด 
เจ้าหน้าท่ีประจำ
งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน และ
บุคลากร 
รพ.นครพิงค ์
ที่สนใจรวมถึง
ตัวแทนเครือข่าย
ดูแลผูป้่วยจิตเวช 

1.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรม
ก้าวร้าว รุนแรง
ผู้ป่วยที่มี      
โรคทางจิตเวช 
และ 
โรคจากการใช้
สารเสพตดิร่วม 
2.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีทักษะใน
การดูแล และ
จัดการ
พฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง

ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 70 
 
 

มิถุนายน 
2564 
 
 
 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 50คนx 3 รุ่น  
= 12,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
มื้อละ   25 บาท x 50คน x 2 มื้อ x 3 
รุ่น 
= 7,500บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 
 600 บาท  x6 ชม. x 3 รุ่น  
= 10,800บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร = 1,000บาท 
5. ค่าใบประกาศนียบตัร   
 15 บาท x 50 คนx 3 รุ่น 
= 2,250 บาท 
รวมทั้งสิ้น  33,550บาท 
 
 

พญ.รจนพรรณ    
นันทิทรรภ 

กลุ่มงาน 
จิตเวช 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ตามแนวทาง
ภาวะปกติใหม่ 
(New Normal) 
 
 
 

ในเขตอ.เมือง
เชียงใหม่ และอ.แม่
ริม 
 
 
 

ในผู้ป่วยท่ีมีโรค
จิตเวช และ 
โรคจากการใช้
สารเสพตดิร่วม 
3.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีทัศนคติ
ทางบวก 
ต่อพฤติกรรม
ก้าวร้าว รุนแรง 
ในผู้ป่วยท่ีม ี
โรคจิตเวช และ
โรคจากการใช้
สารเสพตดิร่วม 
4.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง
ในการดูแล และ
จัดการ
พฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง 
ในผู้ป่วยท่ีมี่โรค
จิตเวช และ 

 
 
 
ร้อยละ 70 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

โรคจากการใช้
สารเสพตดิร่วม 

42 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 
ในกลุ่มวัยทำงานในสถาน
ประกอบการ /กลุ่ม
เกษตรกร /แรงงานนอก
ระบบในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

-เพื่อทราบสภาวะ
สุขภาพของวัย
ทำงานในสถาน
ประกอบการ /
กลุ่มเกษตรกร /
แรงงานนอก
ระบบในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
-เพื่อให้วัยทำงาน
ในสถาน
ประกอบการ/
กลุ่มเกษตรกร  /
แรงงานนอก
ระบบในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อ

-กลุ่มวัยทำงานใน
สถานประกอบการ 
/กลุ่มเกษตรกร /
แรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
จำนวน 10 ครั้งๆ
ละ 50 คน 

ร้อยละของกลุม่
วัยทำงาน
เป้าหมายทีไ่ด้
เข้าร่วมโครงการ  
มีคะแนนความรู้
และทักษะใน
การดูแลสุขภาพ
เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ทำงานมากกว่า 
ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 80 เมษายน -
กรกฎาคม 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 500 คน  = 40,000บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ  
30 บาท x 500 คน x 2 มื้อ  
= 30,000บาท 
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 
 

นางวลีลักษณ์  
พิพัฒน์รัตนถาวร 

กลุ่มงาน     
อาชีวเวช
กรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

การควบคุม
ป้องกันโรคที่
เหมาะสม 

43 โครงการพัฒนาศูนย์
เชี่ยวชาญด้าน 
โรคระบบทางเดินหายใจ
จากการประกอบอาชีพ 
ระยะที่ 1 : สำรวจข้อมูล
ด้านสภาพ แวดล้อมการ
ทำงาน และสภาวะสุขภาพ
ของผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการเป้าหมาย 

1.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยและกลุม่
เสี่ยงด้วยโรคปอด
จากการประกอบ
อาชีพอย่างครบ
วงจร ท้ังด้านการ
เฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกัน วินิจฉัย
รักษา และการ
สร้างเสริม/ฟื้นฟู
สภาพ 
2. พัฒนาระบบ
เครือข่าย  
เพื่อรับคำปรึกษา
ที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม

สถานประกอบการ
ประเภท โรงโมห่ิน 
ท่าทราย ร่อน คัด
กรวด ทราย 
โรงงาน               
คอนกรีตผสมเสรจ็ 
/ 
โรงไม้ เฟอร์นิเจอร์ 
ของตกแต่งบ้านที่
ทำจากไม/้ตัดเย็บ
เสื้อผ้า ในพื้นที ่
จ.เชียงใหม่ จำนวน 
20แห่ง 

- ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการจัด 
การด้านอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 80 มกราคม -
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.ปัณณวิช 
จันทกลาง / 
-/นางวลีลักษณ์ 
พิพัฒน์รัตนถาวร 

กลุ่มงาน 
อาชีวเวช
กรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

โรคปอดจากการ
ประกอบอาชีพ 
 

44 โครงการพัฒนาคลินิกโรค
จากการทำงาน 

-เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ 
คัดกรองและส่ง
ต่อโรคจากการ
ทำงาน 

-กลุ่มวัยทำงานอายุ
15-60ปี ท่ีมารับ
บริการที่รพ.นคร
พิงค์ 

- กลุ่มวัยทำงาน
อาย ุ
15-60 ปี ที่
สงสัยว่าป่วยด้วย
โรคจาก 
การทำงานไดร้ับ
การส่งต่อจาก
ห้องตรวจเฉพาะ
ทาง ดังนี ้
1. โรคปวดหลัง 
2. โรคนิ้วล๊อค 
3. โรคพังผืดกด
ทับเส้นประสาท
ในบริเวณข้อมือ 
4. โรคออฟฟิศ
ซิน 
โดรม 

-เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 50 ของปี
ก่อนหน้า 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.ปัณณวิช 
จันทกลาง / 
นางวนิดา 
อัครนรากุล 

กลุ่มงาน 
อาชีวเวช
กรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

5. โรคผิวหนังที่
เกิดจากการแพ้
หรือสัมผัส
สารเคม ี
6. โรคกระจกตา
ดำอักเสบจาก
แสงอัลตรา้ไวโอ
เลต 
7. เศษวัสดุ
กระเด็นเข้าตา
จากการทำงาน 

45 โครงการอบรมการเฝ้า
ระวังและสร้างเสรมิ
สุขภาพกลุม่ 
วัยทำงานในสถาน
ประกอบการภาค 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และภาคบริการในพ้ืนท่ีรับ
ชอบโรงพยาบาลนครพิงค์ 
และเครือข่าย 

-เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่รับผิดชอบมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อ
การควบคุม
ป้องกันโรคที่
เหมาะสม 
-เพื่อทราบสภาวะ
สุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

-กลุ่มวัยทำงานใน
สถานประกอบการ 
ภาคอุตสาห- 
กรรม/เกษตร 
กรรม และภาค
บริการ 
ในพื้นที่รับผิดชอบ  
40 ครั้ง ประมาณ 
8,000 คน 

-ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
-ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำป ี
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 
2563–

กันยายน
2564 

 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 10 คน x 40 ครั้ง   
= 32,000  บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 2 ชม. x 40 ครั้ง  
= 48,000 บาท    
 
รวมทั้งสิ้น 80,000  บาท 

นพ.ปัณณวิช       
จันทกลาง 

กลุ่มงาน 
อาชีวเวช
กรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

 

46 โครงการสร้างวัฒนธรรม
การทำงานอย่างปลอดภยัสู่
วิถีชีวิตใหม่(New 
normal)เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือใน
โรงพยาบาล 

เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของ
เชื้อใน
โรงพยาบาล 
 

1.บุคลากรที่มี
ความเสีย่งสูงต่อ
การติดเชื้อในหอ
ผู้ป่วยพยาบาล/
ผู้ช่วยเหลือคนไข้/
เภสัชกร 
/นักกายภาพ/X-
Ray 
2.ประชาชน 
ผู้มารบับริการ 
(อบรม 2วัน /100
คน) 
 

1.มีการส่งเสรมิ
ความรู้ ความ
เข้าใจและการ
ปฏิบัติในการ
จัดการป้องกัน
การแพร่ 
กระจายเชื้อใน
รพ. 
2. อัตราการตดิ
เชื้อในรพ.ลดลง
อย่างน้อยร้อย
ละ20 
3. บุคลากรและ 
ผู้มารบับริการ
ปลอดภัยไมต่ิด
เชื้อ 

1.บุคลากรที่
มีความเสี่ยง
สูงต่อการตดิ
เชื้อในหอ
ผู้ป่วย
ปฏิบัติงานใน
หอผู้ป่วย
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู้ ร้อย
ละ 80 
2.บุคลากร
และผูม้ารับ
บริการตดิ
เชื้อในรพ.  
0ราย 

มกราคม -
เมษายน 
2564 

1.จัดอบรม 
1.1ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 100 คน x 2 วัน 
=16,000 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 
25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 2 วัน 
=10,000บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
600 บาท x 6ชม.= 3,600บาท 
2.การจัดจ้างทำสื่อสนับสนุน 
2.1ค่าโปสเตอร์ขนาด A แนะนำการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อดื้อยาในกลุ่มพยาบาล 500 แผ่น x 
12 บาท 
= 6,000บาท 
3.อุปกรณ์ประกอบการอบรม 
-Stand  ตั้งสื่อชุดล้างมือ 

พญ.รัฐกานต์     
กาวิละ / 
นางรัชนีย ์
 วงค์แสน 

ทีมนำระบบ 
IC 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

30 ช้ิน x 800บาท 
=24,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 59,600 บาท 

47 โครงการการให้บริการ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 
2564  สำหรับบุคลากร
โรงพยาบาลนครพิงค์ และ
บุคลากรในเครือข่ายสถาน
บริการสาธารณสุข 
 

เพื่อจัดระบบ และ
ให้บริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่  
แก่กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่าง
ครอบคลมุ และมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร  
รพ.นครพิงค์  และ
บุคลากร
สาธารณสุขใน
เครือข่าย จำนวน 
2,000 คน 

ร้อยละความ   
ครอบคลมุของ
การไดร้ับวัคซีน
ในกลุ่มบุคลากร 

80% มิถุนายน -
สิงหาคม 
2564 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์การฉดีวัคซีน รายละ    
5 บาท x 2,000 ราย 
รวมทั้งสิ้น  10,000   บาท 
 
(เบิกในระบบพัสดุปกติ) 

นางรัชนีย ์
วงค์แสน 

ทีมนำระบบ 
IC 

48 โครงการพัฒนาวิชาการ
คุณภาพงานดูแลต่อเนื่อง 
 

1.เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้ พัฒนาองค์
ความรู้แนว
ทางการ
ดำเนินงานการ
วางแผนการ
จำหน่ายเช่ือมโยง
การดูแลคนไขสู้่
ชุมชน 2. เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/
ครอบครัว
สามารถปฏิบัตติัว

-เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
การพยาบาลชุมชน
,HCM ประจำตึก, 
คลินิกเวชศาสตร์
ครอบครัว และ
ชุมชน, รพ.สต. 
(40คน) 
 

มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ร่วมกับ HCM 
ประจำหอผู้ป่วย 
5ครั้ง/ป ี
- ร้อยละของ
ผู้ป่วยท่ีได้รับการ
วางแผนการ
จำหน่ายตาม
เกณฑ ์
-ระดับ 

80% 
 
 
 
 
70% 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 20 คน x 6 ครั้ง 
= 9,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 มื้อละ  25 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 6 
ครั้ง =  6,000บาท 
รวมเป็นเงิน 15,600 บาท 
 

นางดวงเดือน 
คงงาม 
 

กลุ่มงานการ
พยาบาล
ชุมชน 

90



ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ได้สอดคล้องกับ
สภาพการ
เจ็บป่วยและแบบ
แผนการดำเนิน
ชีวิต โดยมุ่งเน้น
ความปลอดภัย 
และได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 

49 โครงการพัฒนาคณุภาพ
บริการตามมาตรฐานการ
พยาบาลในชุมชนเครือข่าย
สุขภาพโรงพยาบาลนคร
พิงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อทำความ
เข้าใจแนวทางใน
การพัฒนาการ
จัดบริการการ
ดูแลต่อเนื่อง
เครือข่ายสุขภาพ
รพ.นครพิงค ์
2. เพื่อติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน
การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยตดิเตียง 
 

-รพ.สต.เครือข่าย
นครพิงค์ 24แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสำเร็จของ
สถานบริการที่มี
การจัดบริการ 
การดูแลต่อเนื่อง
ของสถานบริการ
สุขภาพตาม
เกณฑ ์
 
 
 
-ร้อยละ
ความสำเร็จของ
สถานบริการที่มี
การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยตดิเตียง

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
   80 บาท x 10 คน x 24 ครั้ง  
= 19,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  25 บาท x 10 คน x 24 แห่ง x 2 มื้อ 
= 12,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 31,200 บาท 
 
 
 
 
 
  

นางแสงเดือน 
กฤษณุรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานการ
พยาบาล
ชุมชน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

และผูป้่วยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน
ที่ป้องกันได้ 
ร้อยละของ
สถานบริการ
สุขภาพใน
เครือข่ายรพ.
นครพิงค์มี
คะแนนความ 
พึงพอใจใน
คุณภาพบริการ
ตามเกณฑ ์
 

50 โครงการถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การดูแล
ต่อเนื่องใน ชุมชน 
 

เพื่อให้บุคลากร 
ได้แลกเปลีย่น
ความรู้ ความ
เข้าใจ
ประสบการณ์การ
ดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชน และ
สามารถนำความรู้
ที่ได้ในการถอด

เจ้าหน้าท่ีจาก รพ.
สต.เครือข่ายรพ.
นครพิงค,์ PCC, 
งานการพยาบาล
ชุมชน, PCWN อส
ม.และ Care Giver 
เครือข่าย 
รพ.นครพิงค ์

-ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่มตี่อ
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับ ดี – ดี
มาก 
 

≥ 70% ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 120 คน= 9,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
25 บาท x 120 คน x 2 มื้อ  
= 6,000บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 
 600 บาท x 1 คน x 7 ชม. 
= 4,200 บาท 
รวมเป็นเงิน  19,800 บาท 
 

นางอุบล 
หาญฤทธ์ิ 

กลุ่มงานการ
พยาบาล
ชุมชน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

บทเรียน/ข้อ
ค้นพบใหม่  
ไปปรับใช้การดแูล
ผู้ป่วยและ
ครอบครัวอย่าง
เป็นองค์รวม ทั้ง 
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ  
ในชุมชนและที่
บ้านอย่าง
เหมาะสม 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง (Care Giver) 
และ อสม. ในการดูแล
ผู้ป่วยตดิเตียงต่อเนื่อง 
ที่บ้าน ร่วมกับทีมหมอ
ครอบครัว 
ในพื้นที่เครือข่ายบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลนคร
พิงค์ เขตอ.เมือง/ 
แม่ริม จ.เชียงใหม ่

1.ศักยภาพผู้
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง(Care Giver 
)และ อสม. ในการ
ดูแลผูป้่วยติด
เตียงต่อเนื่องที่
บ้าน ร่วมกับทีม
หมอครอบครัว    
ในพื้นที่เครือข่าย
บริการสุขภาพ

ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง(Care Giver) 
,อสม. และ
เจ้าหน้าท่ีในพื้นที่
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ 
เขตอ.เมือง/ 
แม่ริม  

ความรู้หลังการ
อบรม ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 
มีคะแนนการ
เรียนรู ้
 

≥ 70% 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

กิจกรรมที่ 1 
1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 20 คน= 1,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
มื้อละ  25 บาท x 20 คน x 2 มื้อ 
=1,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 2,600 บาท 
 
กิจกรรมที่2 
1. ค่าอาหารกลางวัน   มื้อละ                             
80 บาท x 20 คน x 6แห่ง  

นางธีรนันท์ 
ขอบใจกลาง 
 

กลุ่มงานการ
พยาบาล
ชุมชน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

โรงพยาบาลนคร
พิงค์       เขต
อำเภอเมือง/แม่
ริม   จังหวัด
เชียงใหม ่
2. เพื่อให้ผู้ป่วยที่
มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่เป้าหมาย 
ได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

จ.เชียงใหม่ 
 

=  9,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
25 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 6 แห่ง =  
6,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 
300 บาท x 3 ชม.x 1 คน x 6 แห่ง  
=5,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 21,000บาท 

รวมทั้งสิ้น 23,600 บาท 

 
52  โครงการพัฒนาคณุภาพ

การส่งต่อและตอบกลับ
ข้อมูลการดูแลต่อเนื่อง
ผู้ป่วยผ่านโปรแกรมThai 
COC ในหน่วยงาน
โรงพยาบาลนครพิงค์และ
เครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 

1. เพื่อกระตุ้น
และสนบัสนุนให้
หอผู้ป่วยรพ.นคร
พิงค์ 
ให้ความสำคญัใน
การใช้โปรแกรม 
ThaiCOC อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้
เครือข่าย  
ให้ความสำคญัใน
การรับ/ตอบกลับ 

1.ตัวแทนจากหอ
ผู้ป่วยรพ.นครพิงค์
และ รพ.สต.
เครือข่าย 
จำนวน 35 คน 
2.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน
ประจำหอผู้ป่วย 
จำนวน 40 ท่าน 
3.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน

1. ร้อยละการส่ง
ต่อข้อมูลเพื่อ
การดูแลต่อเนื่อง
ทันเวลาภายใน 
5 วัน 
2.ร้อยละของ
การติดตามเยี่ยม
บ้านภายใน 14 
วัน 
3.ร้อยละของ
การตอบกลับ
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 30 คน  
= 2,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 25 บาท x 30 คน x 2 มื้อ  
= 1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80บาท x 35 คน x  1 มื้อ 
= 2,800 บาท 

นางศรีพรรณ 
วรรณธนศร ี

กลุ่มงานการ
พยาบาล
ชุมชน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ข้อมูลในระบบ
โปรแกรม 
ThaiCOC 
3. เพื่อนิเทศ 
ติดตามหอผู้ป่วย 
เครือข่ายสุขภาพ
รพ.นครพิงค์ใน
การใช้โปรแกรม 
Thai COC 

รพ.สต.เครือข่าย 
จำนวน 25 ท่าน 

4.ความพึงพอใจ
ในการใช้
โปรแกรมThai 
COC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 25บาท x 35 คน x 2มื้อ 
= 1,750 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,550 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
80บาท x 20 คน  
= 1,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 25บาท x 20 คน x 2 มื้อ  
= 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 11,050 บาท  
 

53 โครงการสร้าง 
ทีมพ่ีเลี้ยงและพื้นท่ี
ต้นแบบการดูแลผู้ป่วย 
Palliative care ในชุมชน 
เครือข่ายโรงพยาบาลนคร
พิงค์ 
 

1. เพื่อให้
ผู้รับบริการใน
ชุมชนเข้าถึงการ
ดูแลแบบ
ประคับประคอง 
2.เพื่อการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตทั้ง
ของผู้ป่วย 
ครอบครัว และผู้ 

ทีมพ่ีเลี้ยงและพื้นท่ี
ต้นแบบการดูแล
ผู้ป่วย Palliative 
care ในชุมชน
อำเภอแม่รมิ และ
อำเภอเมือง พ้ืนท่ี
ละ 1ทีม 
 

-มีทีมพี่เลี้ยงและ
พื้นที่ต้นแบบการ
ดูแลผูป้่วย 
Palliative care 
ในชุมชน 
เครือข่าย
โรงพยาบาลนคร
พิงค์พื้นที่ละ 1
ทีม 

100% 
 
 
 
 
 
≥ 70 % 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

กิจกรรมที่ 1 
1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 20 คน  
= 1,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 25 บาท x 20 คน x 2 มื้อ 
= 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,600บาท 
 

นางอุบล 
หาญฤทธ์ิ 
 

กลุ่มงานการ
พยาบาล
ชุมชน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ดูแล โดยได้รับ
การดูแลที่
เหมาะสม ตาม
ช่วงระยะเวลา 
จนถึงระยะใกล้
เสียชีวิตและ
ผู้ป่วยได้เสียชีวิต
อย่างสงบ สมศักดิ์
ศรีความเป็น
มนุษย์ ตลอดจน
การดูแล
ครอบครัวและ
ญาติภายหลัง
ผู้ป่วยเสียชีวิต 
(Bereavement 
Care) 

-ความรู้หลังการ
อบรม ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 
 

กิจกรรมที่2 
1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 40 คน x 2 วัน 
= 6,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 25 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 วัน 
= 4,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
 600 บาท x 5 ชม. x 1 คน x 2วัน  
= 6,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 16,400บาท 
รวมทั้งสิ้น 19,000 บาท 
 

54 โครงการ “ตายดี  เตรียม
ได้  ความตายพูดได้” 
 
 
 
 
 

1.เพื่อสร้าง
กระบวนการที่
เป็นรูปธรรมใน
การเรยีนรู้ เสริม
ทักษะและการ
เขียนพินัยกรรม
ชีวิต 

1.กลุ่มจิตอาสา  
อสม.และcare 
Giver 
2.กลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในพื้นที่
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 
 
 
 
 

≥ 70 % 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 
 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 150 คน     
=  12,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 25 บาท x 150 คน x 2 มื้อ 
=  7,500 บาท 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 

นางอุบล 
หาญฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานการ
พยาบาล
ชุมชน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อส่งเสรมิให้
เกิดเครือข่าย
อย่างกว้างขวางใน
การช่วยเหลือทาง
จิตใจ และจติ
วิญญาณต่อผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
 

โรงพยาบาลนคร
พิงค์  เขตอำเภอ
เมือง/แม่รมิ 
จังหวัดเชียงใหม ่
จำนวน150 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  600 บาท x 7 ชม.x 1 คน 
= 4,200บาท 
รวมเป็นเงิน  23,700 บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 โครงการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
ล้มเหลวด้วยเครื่องฺ BiPAP
ที่บ้าน 
 

1. เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความใจเกี่ยวกับ
โรคทางเดิน
หายใจล้มเหลว
และมีทักษะใน
การใช้เครื่อง
BiPAPเพื่อการ
ดูแลผูป้่วยท่ีบ้าน 
2. ลดอัตราการ
ครองเตียงสำหรับ
ผู้ป่วยprolong 
ventilator 

ตัวแทนจาก  หอ
ผู้ป่วย,เจ้าหน้าท่ี
จาก รพ.สต.
เครือข่าย   
รพ.นครพิงค์, 
เจ้าหน้าท่ีจาก 
PCC, จนท. กลุม่
งานการพยาบาล
ชุมชน 50คน 

บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการดูแล
ผู้ป่วยท่ีใช้
เครื่องช่วย
หายใจ 
ที่บ้าน 

70 % 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 50 คน  
= 4,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ  
25 บาท x 50 คน x 2 มื้อ  
= 2,500 บาท 
 
รวมเป็นเงิน 6,500 บาท 
 
  

น.ส.ธีรนุช 
หอมนาน 

กลุ่มงานการ
พยาบาล
ชุมชน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

56 โครงการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรในการดแูลผู้ป่วย
แบบประคบัประคอง 
 

1.การใหบ้ริการ
พยาบาลของ
โรงพยาบาล
เช่ือมโยงสู่ชุมชน
อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 
2.พัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในสถาน
บริการเครือข่าย
ตามนโยบาย                             
3. ประสานความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาศักยภาพ
ระบบบริการ
พยาบาลกับ
เครือข่ายที่
เกี่ยวขอ้ง 

1. แพทย์,เภสัชกร, 
นักกายภาพบำบดั, 
โภชนากร 
2. พยาบาลวิชาชีพ
และทีมดูแลผู้ป่วย
แบบประคบัประคอง 
3.เครือขา่ยจาก 
รพช.รพสต  
4. บุคลากร รพ.ที่
สนใจ 
(จำนวน 2 รุ่น ) 

1. ร้อยละ
มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์การ
ประเมิน
โรงพยาบาลทีม่ี
การดูแลผู้ป่วย
แบบ
ประคับประคอง2.
ผู้เขา้ร่วมอบรมได้
คะแนนทดสอบ 
หลังการอบรม 
มากกว่า ร้อยละ 
75 

1. ผู้ปว่ย
ระยะสดุท้าย
บรรเทาด้วย 

Strong 
opioid 

medication 
≥ร้อยละ 50 
2. ร้อยละ80
ของ ผู้ป่วย
และ
ครอบครัวใน
กลุม่ต้อง
ไดร้ับการดูแล
แบบ
ประคับประค
อง  การ
ดำเนินการ
ตามแนวทาง
เพื่อการดูแล
ที่ต่อเนื่อง
และเพิ่มการ
เข้าถึงการ
ไดร้ับดแูล

ตุลาคม 
2563 - 

กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวนั  มื้อละ 
  80 บาท x 100 คน x 1 วัน x 2 รุน่ = 
16,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
   30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
x 1 วัน x 2 รุ่น = 12,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  ชม. ละ 1,200 x 
4 ชม.  x 2 วัน = 9,600 บาท 
4. ค่าพาหนะวทิยากร ไป-กลับ = 10,000 
บาท 
5.ค่าที่พักวิทยากร  2  คืน  x 2,000 บาท 
= 4,000 บาท  
6.ค่ารับรองหนว่ยการศึกษาตอ่เนื่อง
ทางการพยาบาล 1,000 บาท x 2 รุน่ = 
2,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น    53,600  บาท 
  
 

นส.ปณัฑติา         
ศรีจันทรด์ร 
 

กก.สาขาการ
ดูแลแบบประ
คับ 
ประคอง   
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

แบบ
ประคับประค
อง 
4.ร้อยละ 80 
ของผู้ป่วย มี
การวาง
แผนการ
จำหนา่ยและ
ติดตาม
ประเมินการ
บรรลุ
เป้าหมาย 
(Goal) ตาม 
Advance 
Care Plan ที่
ได้ทำและ
ปรับเปลี่ยน
ร่วมกนัของ
ผู้ป่วย/
ครอบครัว
และทีม
สุขภาพจนถึง
วาระสุดทา้ย
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

และการจาก
ไป (ผู้ป่วย
เสยีชีวิต) 

57 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อมด้วยการแพทย์
แผนไทย 

เพื่อส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรในการ
บรรเทาอาการ
ปวดเข่าของผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อม
ที่มารับบริการ
คลินิกแพทย์แผน
ไทย 

ผู้ป่วยท่ีเข้ารับ
บริการคลินิกแพทย์
แผนไทยท่ีมีอาการ
ปวดเข่า 

ผู้ป่วยมีอาการ
ปวดเข่าลดลง 

ร้อยละ 4.0 
ของผู้ป่วยท่ี
เข้ารับ
บริการคลินิก
แพทย์แผน
ไทยท่ีมี
อาการปวด
เข่า 

ตุลาคม 63 
ถึง 
กันยายน 
64 

-สมุนไพรที่ใช้ในการพอกเข่า  
ชุดละ 100 บาท x 10 ราย x 12 เดือน  
รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท 

นางสาวรัตนาวลี 
แก้วใจ 
 
 
 
 

แพทย์แผน
ไทย 

58 เยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลอด
เลือดสมอง 

เพื่อให้การดูแล
ผู้ป่วยหลอดเลือด
ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง
ได้ให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่ไม่
สามารถดูแลตัวเอง
ได ้
 
แพทย์แผนไทย 

-ผู้ป่วยท่ีรับ
บริการแล้ว
อาการดีขึ้น
สามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง
ได ้
 
-แพทย์แผนไทย 
ได้เพิ่มทักษะการ
ดูแลผูป้่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง 

-ร้อยละ 20
ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมองในเขต
อำเภอแม่รมิ 
-แพทย์แผน
ไทย 1คน 

ตุลาคม 63 
ถึง 
กันยายน 
64 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

นางสาวกฤตพร  
ศรีแก้ว 
 
 
 
 
 
 

แพทย์แผน
ไทย 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการ
ให้บริการด้านการแพทย์
แผนไทย 

1.เพื่อจัดการ
บริการคลินิก
แพทย์แผนไทย
เคลื่อนที่ใน รพ.
สต.และ ชุมชนใน
เขต บริการของ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ 
 
 
2.การบริการ
ฟื้นฟูมารดาหลัง
คลอดที่มารับ
บริการใน
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ 
 
3.การดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วย
การแพทย์แผน
ไทย 
 

ผู้มารบับริการจาก 
รพ.สต.เครือข่าย 
รพ.นครพิงค์ 
จำนวน 5 แห่ง 
-เพิ่มพูนทักษะ
แพทย์แผนไทย 
ด้านการให้บริการ
การแพทย์แผนไทย 
- มารดาหลังคลอด
ไม่เกิน 3 เดือน 
- ผู้สูงอายุท่ีบริการ
ที่โรงพยาบาลนคร
พิงค์ และ ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนริมใต้(ขอน
ตาล) 

-ผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 
-แพทย์แผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
-ผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 
 

-ร้อยละ 10 
ของผู้ป่วย
ที่มารับ
บริการใน 
รพ.สต ได้รบั
การดูแล
ส่งเสริม
สุขภาพด้วย
การแพทย์
แผนไทย 
-ร้อยละ 1
ผู้ป่วยหลัง
คลอดที่มา
รับบริการที่ 
รพ.นครพิงค์ 
และศูนย์
ส่งเสริม
สุขภาพ
ชุมชนริมใต้
(ขอนตาล) 
-ร้อยละ 1 ผู้
มารับบริการ
ได้รับการ

ตุลาคม 63 
ถึง 

กันยายน 
64 
 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 63 

ถึง 
กันยายน 

64 
 
 

 
ตุลาคม 63 
ถึง 
กันยายน 
64 

1.สมุนไพรใช้ในการสาธิต = 5,000 
บาท 
2.แผ่นพับให้ความรู้       = 1,000บาท 
3.ขอสนับสนุนด้านรถรับ ส่งของ
โรงพยาบาล 
รวมเป็นเงิน  6,000 บาท 
 

 
 
 
1.สมุนไพร ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด  
  = 3,000 บาท 
2.สื่อการบริการดูแลมารดาหลังคลอด 
รวมเป็นเงิน 7,500 บาท 
รวมเป็นเงิน  10,500 บาท 
 
 
1.สมุนไพรสาธติในการดูแลผูสู้งอายุ 
= 3,000 บาท 
2.แผ่นพับให้ความรู้   = 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 22,500  บาท 

นางธิดารัตน์  
กันทาแจ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์แผน
ไทย 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

 
 
 
 

ดูแล ส่งเสรมิ
สุขภาพ ที่
ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ
ชุมชนริมใต้
(ขอนตาล) 

  
 
 

60 การอบรมสุขาภิบาล
อาหารในโรงพยาบาล 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องของ
สุขาภิบาลอาหาร
ในระหว่างการ
ปฏิบัติการ 

บุคลากรเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มงานโภชน
ศาสตร ์

100% 100% เข้า
ร่วมการ
อบรม 

มกราคม 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นางวีราภรณ ์
พุทธวงศ์ / 
น.ส.ชิตาภา 
ศรีเขียว / 
นายพิสิฐเวช  
เอี่ยมสุพรรณ 
 

กลุ่มงาน
โภชนาการ 

61 การอบรม 
การใช้รถไฟฟ้า 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้  
ความเข้าใจใน
เรื่องการใช้
รถไฟฟ้า 

บุคลากรเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มงานโภชน
ศาสตร ์

100% 100% เข้า
ร่วมการ
อบรม 

ตุลาคม -
ธันวาคม 
2563 

-ไม่ใช้งบประมาณ นางวีราภรณ ์
พุทธวงศ์ / 
น.ส.ชิตาภา 
ศรีเขียว / 
นายพิสิฐเวช  
เอี่ยมสุพรรณ 
 

กลุ่มงาน
โภชนาการ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

62 การเข้าอบรมอบรมสุข
วิทยาส่วนบุคคล 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้  
ความเข้าใจใน
เรื่องสุขวิทยาส่วน
บุคคล 

บุคลากรเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มงานโภชน
ศาสตร ์

100% 100% เข้า
ร่วมการ
อบรม 

พฤศจิกายน 
2563 

-ไม่ใช้งบประมาณ นางวีราภรณ ์
พุทธวงศ์ / 
น.ส.ชิตาภา 
ศรีเขียว / 
นายพิสิฐเวช  
เอี่ยมสุพรรณ 
 
 

กลุ่มงาน
โภชนาการ 

63 โครงการอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติ การ " การคัด
แยกขยะมลูฝอยโดยใช้
หลัก 3Rs " 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะมูล
ฝอยท่ีถูกวิธี 

เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร
ของรพ.นครพิงค์ 
จำนวน 200 คน 

จำนวนบุคลากร
ที่เข้ารับการ
อบรมความรู ้

ร้อยละ 100 ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 200 คน = 16,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
 25 บาท x 200 คน x 2 มื้อ  
= 10,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงาน
รัฐบาล 600 บาท x 3 ชม. x 1 คน 
= 1,800 บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงาน
เอกชน 1,200 บาทx 3 ชม. x 1 คน 
= 3,600 บาท    
5. ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการ
อบรม = 1,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 33,000 บาท 

น.ส.เอมิกา  
สิทธิไตรย์                  

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

64 โครงการ “ตามรอยการ
จัดการขยะมูลฝอย
อันตรายของโรงพยาบาล  
:ขั้นตอนในการกำจัด/
ทำลาย ” 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า               
ขยะมูลฝอย
อันตรายที่ส่งออก
จากโรงพยาบาล
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกวิธีตาม
มาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด 

 ระดับ
ความสำเร็จใน
การตามรอยการ
จัดการมลูฝอย
อันตรายของ
โรงพยาบาล : 
ขั้นตอนในการ
กำจัด/ทำลาย 

ระดับ 5 ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

1. ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง 6,500 บาท x 1 คัน x 2 วัน  
= 13,000 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้ง 240 บาท x 2 คน x 2 
วัน  = 960 บาท 
3. ค่าท่ีพัก 1,800 บาท x 1 ห้อง x 1 
คืน = 1,800 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 15,760 บาท 

น.ส.เอมิกา  
สิทธิไตรย์                  

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

65 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การจัดการขยะมลูฝอย
และน้ำเสียที่เกดิจากการ
ให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง” 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูล
ฝอยและน้ำเสียที่
เกิดจากการ
ให้บริการ
รักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

คณะกรรมการ  
ENV จำนวน 10 
คน 

มีระบบการ
จัดการขยะมูล
ฝอยและ 
น้ำเสียที่เกดิจาก
การให้บริการ
รักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่ได้มาตรฐาน 

ผ่านการ
ประเมิน 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

1.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 
3,500 บาท x 1 คัน = 3,500 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลีย้ง 
 240 บาท x 10 คน x 1 วัน   
= 2,400 บาท 
3. ค่าของที่ระลึกสำหรับสถานท่ีในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ = 1,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 6,900 บาท 

น.ส.เอมิกา  
สิทธิไตรย์                  

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

66 โครงการอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติ การ"หลักเกณฑ์
มาตรฐานในการสุขาภิบาล
อาหารสำหรับโรงครัวของ
โรงพยาบาล " 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการ
สุขาภิบาลอาหาร
ที่ดีให้แก่ผู้สมัผสั

เจ้าหน้าท่ีของกลุ่ม
งานโภชนศาสตร์
ทั้งหมด 

จำนวนบุคลากร
ที่เข้ารับการ
อบรมความรู ้

ร้อยละ 100 ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
25 บาท x 30 คน  = 750 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงาน
รัฐบาล  
600 บาท x 3 ชม. x 1 คน x 2 วัน 
= 3,600 บาท   

น.ส.เอมิกา  
สิทธิไตรย์                  

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

อาหารของโรง
ครัวรพ. 

3. ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการ
อบรม = 1,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 5,350 บาท 

67 โครงการอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติ การ"หลักเกณฑ์
มาตรฐานในการสุขาภิบาล
อาหารสำหรับร้านจำหน่าย
อาหารภายในโรงพยาบาล  

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการ
สุขาภิบาลอาหาร
ที่ดีให้แก่ผู้สมัผสั
อาหารของร้าน
จำหน่ายอาหาร
ภายในรพ. 

ผู้ประกอบการ
ร้านค้าสวสัดิการ
รพ.นครพิงค์  
จำนวน 40 คน 

จำนวนบุคลากร
ที่เข้ารับการ
อบรมความรู ้

ร้อยละ 100 ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
25 บาท x 40 คน  = 1,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงาน
รัฐบาล  600 บาท x 3 ชม. x 1 คน 
= 1,800 บาท 
3. ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการ
อบรม = 1,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท 

น.ส.เอมิกา  
สิทธิไตรย์                  

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

68 พัฒนาทักษะของบุคลากร
ในการสวนหัวใจในเด็ก 

เพิ่มพูนทักษะใน
การสวนหัวใจของ
กุมารแพทย์
โรคหัวใจและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
สวนหัวใจในเด็ก 

กุมารแพทย์
โรคหัวใจ และ
พยาบาลห้องสวน
หัวใจ 

1.
ภาวะแทรกซ้อน
จากการสวน
หัวใจ 
2.อัตราการการ
เสียชีวิตจากการ
สวนหัวใจ 

บุคลากรมี
ความรู้ 
ทักษะและ
ประสบ 
การณ์ ใน
การสวน
หัวใจเด็ก
เพิ่มขึ้น 

พฤศจิกายน 
2563- 
กันยายน  
2564 

ค่าตอบแทนวิทยากร   
600บาท x 8ชม. x 2คน  
= 9,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 9,600  บาท 
 

นพ.ชัชวาลย์  
เชวงชุติรัตน์ 

กลุ่มงานน
กุมารเวช
กรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบบริการด้าน
โรคหัวใจ 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วย
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด    ให้
เป็น Excellent 
Center 
 

แพทย์และพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจ  
และ ทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

1.มีแผนปฏิบตัิ
การ Service 
plan โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
ของรพ.นครพิงค์ 
2.มีการประชุม
ทบทวนการ
ดำเนินงานของ
การตรวจสวน
หัวใจ  
ทุก 3เดือน  และ 
ส่งรายงานการ
ทบทวนให้
ประธาน PCT  
ทุก 3 เดือน 
3.จัดอบรม ฟื้นฟู
ความรู้ในการ
ดูแลผูป้่วย
โรคหัวใจให้กับ
ทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
 

1.มีการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
ของรพ.
จำนวน 1 
ฉบับ 
(100%) 
2.จำนวนการ
ทบทวน  
4 ครั้ง/ปี 
และส่ง
รายงาน 
4 ฉบับ/ปี 
 
 
 
3. จำนวน  
1 ครั้ง/ปี 
ประกอบด้ว
ยแพทย์/
เภสัชฯ/
พยาบาล/นัก
กายภาพ 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
80 บาท x 100 คน x 2วัน  
= 16,000 บาท 
2 .ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 2วัน 
= 12,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
600 บาท x 5 ชม. x 2 วัน 
= 6,000บาท 
 
รวมเป็นเงิน  34,000บาท 
  

นพ.วีรยุทธ  โฆษิต
สกุลชัย / 
นพ.ขรรค์ชัย   
ศิริวัฒนา / 
พญ.ธัญญาลักษณ์   
โชตยาภรณ์ / 
-นพ.พิษณุวัฒน์  
เดชนันทรัตน ์
นพ.นพรัตน์  อ่อน
เอี่ยม / 
พญ.กุลธิดา  
เลิศธนาผล/ 
นางชนกพร  
 อุตตะมะ 

กลุ่มงานอายุ
รกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

บำบัด 
จำนวน100 
คน 

70 โครงการ การ ประชุม
เครือข่ายโรคมะเร็งและ
ระบบการส่งต่อการรักษา
ผู้ป่วยด้วยรังสีรักษา และ
เคมีบำบัดใน เขตล้านนา 1 

เพื่อ1.แนะนำศูนย์
มะเร็งโรงพยาบาล
นครพิงค์พระนอน
ขอนตาล 
2.นำเสนอ
แนวทางระบบ
การส่งต่อการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็ง 
ด้วยรังสรีักษา 
และเคมีบำบัด 
3.นำเสนอการใช้
ระบบโปรแกรม
การส่งต่อการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ในเขตล้านนา 1 
  

1.แพทย์ เภสัช 
และพยาบาล
วิชาชีพ ใน
โรงพยาบาล
เครือข่ายเขต
สุขภาพ ล้านนา 1
จำนวน
โรงพยาบาลละ 3 
คน 
 

- ร้อยละ 80 
ของแพทย์ เภสัช
กรและพยาบาล
วิชาชีพท่ีเข้าร่วม
ประชุม  

1.ศักยภาพ
การรักษา
ผู้ป่วยมะเร็ง
ในเขต
ล้านนา 1 
2.
โรงพยาบาล
เครือข่ายใน
เขตล้านนา 1 
มีระบบการ
ส่งต่อการ
รักษาผู้ป่วย
ด้วยรังสี
รักษา และ
เคมีบำบัด 
3.การส่งต่อ
การรักษา

13 
พฤศจิกายน 
2563 

1.ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ   80 บาท 
x 1 มื้อ 80 คน x 1 วัน = 6,400  บาท                                  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ   
30 บาท x 2 มื้อ x 80 คน x 1 วัน      
= 4,800 บาท 
  
รวมทั้งสิ้น   11,200 บาท 

พญ.อัญชลี ชัยนวล   
 

คณะกรรม  
การหน่วย
บริการสุขภาพ
สาขามะเร็ง 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ผู้ป่วยมะเร็ง
ด้วย
โปรแกรม
เครือข่าย
ล้านนา 1 

71 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเรื่องการดแูล
ผู้ป่วยมะเร็งที่ซับซ้อน
เฉพาะทาง เคมีบำบดัและ
รังสีรักษาท่ีมีความเป็นเลิศ
ด้านโรคมะเร็ง (Center of 
Excellence) 

เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างการ
ให้บริการแก่
ผู้ป่วยมะเร็งที่
ซับซ้อน 
- ด้านการคัด
กรองมะเร็ง  
-การผ่าตดั 
-เคมีบำบัด 
-รังสีรักษา 
- การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
-โภชนะบำบัดใน
ผู้ป่วยมะเร็ง 
-การส่งต่อผู้ป่วย
ในเครือข่ายและ
ศูนย์มะเร็ง  

บุคลากรสหสาขา
วิชาชีพแพทย์  
พยาบาล 
เภสัชกร 
กายภาพบำบัด 
เทคนิคการแพทย ์

- บุคลากรมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
ให้บริการมะเร็ง
ที่ซับซ้อน 
-ด้านการ ด้าน
การคัดกรอง
มะเร็ง  
-การผ่าตดั 
-เคมีบำบัด 
-รังสีรักษา 
- การดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
-การส่งต่อผู้ป่วย
ในเครือข่ายและ
โรงพยาบาล
มะเร็ง 

ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
ที่ผ่านการ
อบรม
สามารถดูแล
ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่มีความ
ซับซ้อนได ้

มีนาคม 
2563 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ   80 บาท 
x 1 มื้อ x 70 คน  x 2 วัน                                     
= 11,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ   
30 บาท  x 2 มื้อ x 70 คน x 2 วัน                                     
= 8,400 บาท 
3. ค่าวิทยากร  ชม.ละ 600 บาท  x 2 
คน x 3 ชม  x 2 วัน   = 7,200 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น  26,800 บาท 

พญ.อัญชลี ชัยนวล   
 

คณะกรรม 
การหน่วย
บริการสุขภาพ
สาขามะเร็ง 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

72 โครงการรณรงค์ป้องกนัการ
เกิดโรคมะเร็ง  และคดักรอง 
มะเร็ง เต้านม ในวันแม่
แห่งชาต ิวันมะเร็งแห่งชาติ 
และวันมะเร็งโลก 
 

เพื่อค้นหามะเร็ง
เต้านมและมะเร็ง
ลำไส้ในระยะที ่ 1 
และ2 

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ 
-ประชาชนที่มารบั
บริการใน
โรงพยาบาลนครพิงค ์

-บุคลากร สตรี 
รพ.นครพิงค์ที่ 
อายุ 30 ปีข้ึนไป  
-ผู้รับบริการและ
ญาติที่เป็นสตรี 
อายุ 30ปี ข้ึนไป  

-ร้อยละ ๘๐ 
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมา
ย 
รับความรู้
และการ
ตรวจมะเร็ง
เต้านมโดย 
จนท. 
 

ธันวาคม 
2562 - 
สิงหาคม 
2563 

 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ   80 บาท 
x 1 มื้อ x 30 คน  x 1 วัน                                     
=  2,400 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ   
30 บาท  x 2 มื้อ x 30 คน x 1 วัน                                      
= 1,800 บาท                                
3.ค่าจัดทำโปสเตอร์ 500 บาท x 8 
โปสเตอร์  
= 4,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  8,200 บาท 

พญ.อัญชลี ชัยนวล   
 
 
 
 

คณะกรรม 
การหน่วย
บริการสุขภาพ
สาขามะเร็ง 
 

73 โครงการอบรมโภชนบำบัด
ในผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาล
นครพิงค์ 

พัฒนาทักษะ
บุคลากรในดา้น
การดูแลโภชน
บำบัดผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

 

บุคลากร สหสาขา
วิชาชีพ  แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร 
นักโภชนากร 
จำนวน 80 คน 

บุคลากรสห
สาขาวิชาชีพมี
ทักษะ ความรู้
ในด้านการ
ดูแลโภชน
บำบัดผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

  

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้า
อบรมผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ความรู้
ด้านโภชน
บำบัด
ผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

 

 มกราคม 
2563 

1.ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ   80 บาท 
x 1 มื้อ 80 คน x 1 วัน = 6,400  บาท                                  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ   
30 บาท x 2 มื้อ x 80 คน x 1 วัน    = 
4,800 บาท 
3.ค่าวิทยากร ชม.ละ 1,200 บาท x 2 
คน x 3 ชม.   =7,200 บาท                                  
4.ค่าตั๋วเครื่องบิน สำหรับวิทยากร
เดินทาง ไป – กลับ 3,000 บาท x 2  = 
6,000 บาท                                            
รวมทั้งสิ้น  24,400 บาท 

พญ.อัญชลี ชัยนวล   
 
 

คณะกรรมกา
รหน่วยบริการ
สุขภาพสาขา
มะเร็ง  
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

74 โครงการเตรยีมความพร้อม
ให้บริการ ศูนยม์ะเร็งวดัพระ
นอนขอนตาล  เฉพาะด้าน 
รังสีรกัษา การฝังแร ่และการ
ดูแลผู้ป่วยมะเรง็โรคเลือด 
ระยะสัน้ ณ โรงพยาบาล
มะเร็งลำปางและโรงพยาบาล
มหาราช นครเชียงใหม ่ 

1..พฒันาทักษะ
และ เตรียม
ความพร้อมใน
การให้บริการ
ผู้ป่วยท่ีศูนย์
มะเร็ง
โรงพยาบาล
นครพิงค์พระ
นอนขอนตาล 

2..แลกเปลีย่น
และนำ
ประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้พัฒนา
งานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 5 คน 
 

พยาบาลวิชาชีพ
ที ่ผ ่านการฝึก
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น
ร ะ ย ะ สั้ น
ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานการ
ด ู แ ล ผ ู ้ ป ่ ว ย
ม ะ เ ร ็ ง ท ี ่ ตึ ก
มะเร็งได้  

ร้อยละ 80 
ของพยาบาล
วิชาชีพท่ีผ่าน
การ
ปฏิบัติงาน
สามารถผ่าน
การประเมิน
ทักษะการ
ดูแลผูป้่วย
มะเร็งเฉพาะ
ด้าน 

ธันวาคม 
2563 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 5 คน x 5 วัน x 240
บาท   = 6,000 บาท                                     
2. ค่าที่พัก 5 คน x 5 คืน x 
 800 บาท  =4,000บาท 
3.ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารไป-กลบั 
400 บาท x 5 คน x 2 ครั้ง                                          
=4,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  14,000 บาท 

พญ.อัญชลี ชัยนวล   
 

คณะกรรม 
การหน่วย
บริการสุขภาพ
สาขามะเร็ง 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

75 โครงการSmart  ER 
(โครงการต่อเนื่อง) 

1.เพื่อพัฒนาการ
เชื่อมโยงข้อมูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
2. เพื่อพัฒนา
ระบบสื่อสารกับ
ญาตผิู้ป่วยและ
ผู้รับบริการ 

-บุคลากรในกลุม่
งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ความหนาแน่น
ของผู้ป่วยในห้อง
ฉุกเฉินลดลง 
 
 
- ผู้ให้บริการมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ
มากขึ้น 
 
- ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการ
และลดข้อ
ขัดแย้ง 

- ระยะเวลา
การรอคอย
ของผู้ป่วย 
level 1และ 
2 น้อยกว่า 
120 นาที 
- คะแนน
ความพึง
พอใจ
มากกว่า  
ร้อยละ 80 
- คะแนน
ความพึง
พอใจ
มากกว่า  
ร้อยละ 80 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

งบโครงการวิจัย นพ.อิทธาวุธ          
งามพสุธาดล 

กลุ่มงาน
อุบัติเหตุ และ
ฉุกเฉิน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

76 โครงการพัฒนาระบบ
บริการดา้นการส่งต่อและ
ส่งกลับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงพยาบาลแม่
ข่ายกับโรงพยาบาล Node 

-เพื่อลดความ
แออัด 

-รพ.Node 
(สันทราย, 
สันป่าตอง,ฝางและ
จอมทอง) 
 
 

-ผู้ป่วยLevel 
1,2 อยู่ในห้อง
ฉุกเฉิน 
<2ช่ัวโมง 
 
 

- ผ่านเกณฑ์
60 % 
 
 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 20 คน x 4 วัน 
= 6,400บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
  25 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 4 วัน = 
4,000บาท 
3.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 
3,000 บาท x 1 คัน x 4 วัน = 12,000
บาท 
รวมทั้งสิ้น 22,400 บาท 

นพ.อิทธาวุธ          
งามพสุธาดล 

กลุ่มงาน
อุบัติเหตุ และ
ฉุกเฉิน 

77 โครงการ ER-Crowding 
Management 

1.เพื่อให้เพิ่ม
ศักยภาพในการ
แก้ไขปัญหา ED 
crowding ของ
ผู้รับผิดชอบ 

-พยาบาลวิชาชีพ 
ER /ศัลยกรรม/
อายุรกรรม 

-พยาบาลวิชาชีพ
ได้รับการอบรม 

-พยาบาล
วิชาชีพได้รับ
การอบรม> 
80% 

กุมภาพันธ์ 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 40 คน x 2 รุ่น  
= 6,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
25 บาท x 40 คน x 2 รุ่น x 2 มื้อ 
= 4,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 10,400 บาท 

นพ.อิทธาวุธ          
งามพสุธาดล 

กลุ่มงาน
อุบัติเหตุ และ
ฉุกเฉิน 

78 โครงการพัฒนาระบบ
บริการดา้นโรคหลอดเลือด
สมอง 
 

1.เพื่อพัฒนา
ระบบบริการ
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 
2. เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ stroke 

1.แพทย/์พยาบาล   
กลุ่มงาน 
อายุรกรรม 
2.บุคลากร ward 
Stroke Unit และ 
สหสาขาวิชาชีพ 

1. มีแผนปฎิบัติ
การ Service 
plan โรคหลอด
เลือดสมองของ
รพ.นครพิงค ์

1. จำนวน 1 
ฉบับ 
 
 
2. จำนวน  

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ      
โฆษิตสกุลชัย/ 
พญ.พิมพ์พรพรหม
คำตัน/ 
นางจรรยา 
กาวีเมือง 

กลุ่มงาน   
อายุรกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

Fast Track ให้
ผู้ป่วยเข้าถึง
บริการได้อย่าง
รวดเร็ว 
3.พัฒนาระบบ
การดุแลผู้ป่วย 
Stroke ระยะ
กลาง 

2. มีการประชุม
ทบทวนการ
ดำเนินงานของ 
Stroke Fast 
Track 
ทุก 2 เดือน 
3.stroke unit 
ขอรับการตรวจ
ประเมินและ
รับรองเกณฑ์การ
ประเมินหอ
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง
มาตรฐาน 

6 ครั้ง/ปี 
และรายงาน  
6 ฉบับ/ปี 
 
3.stroke 
unit ไดร้ับ
การรับรอง
เกณฑ์การ
ประเมิน 
หอผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง
มาตรฐาน 

79 โครงการพัฒนาคณุภาพ
บริการดา้นโรคไต 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยโรค
ไต 
1. ขยายบริการ
การทำ CAPD 
โดยเครือข่ายให้
มากขึ้น 

แพทย์และพยาบาล
สาขาอายุรกรรม 

1. มีแผนปฎิบัติ
การ Service 
plan โรคไตของ
รพ.นครพิงค ์
2. การลดลงของ
EGFR 
<4cc/min/1.73
m2 

1 ฉบับ 
(100 %) 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.พันธพงศ์ 
ตาเรืองศร/ี 
นางศุภรดา   
ประเสริฐกลุ 

กลุ่มงาน 
อายุรกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

2. พัฒนา
ศักยภาพพยาบาล
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต 
3. พัฒนาระบบ
การลงข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
4. เปิด CKD 
clinic 
5. เพิ่ม H/D unit 
 

3. อัตราการคดั
กรองผู้ป่วยราย
ใหม>่90% 

80 โครงการพัฒนาคณุภาพ
บริการสาขาหลัก        
อายุรกรรม 
 

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วย 
อายุรกรรม 
1. พัฒนาการ
จัดการฐานข้อมลู
ผู้ป่วย Sepsis 
2. เปิด คลินิก 
โรคระบบโลหิต
วิทยา 
โรคผิวหนัง 
โรคต่อมไร้ท่อ 

แพทย์และพยาบาล
สาขาอายุรกรรม
และแพทย์พยาบาล
ในรพช.ทุกระดับ
ในจ.เชียงใหม่(รพช.
จำนวน 23 แห่ง) 
 

อัตราการลง
บันทึกใน
ฐานข้อมูล 
>60% 
 
 
 

1 ฉบับ  
(100 %) 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 50 คน x 2 วัน 
= 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
25 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 2 วัน 
= 5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท 

นพ.กาจบัณฑติ 
สุรสิทธ์ิ / 
นางดรุณ ี
ไชยวงค์ / 
คลินิกพิเศษอายรุก
รรม 

กลุ่มงาน 
อายุรกรรม 
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64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

81 พัฒนาระบบบริการความ
เชี่ยวชาญระดับสูงเฉพาะ
ทางด้านอายุรกรรม 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการความ
เชี่ยวชาญระดับสูง
ของงานบริการ
อายุรกรรม 
ฟื้นฟูความรู้/
ศักยภาพให้การ
ดูแลผูป้่วยวิกฤต
ในการบำบัด
ทดแทนไต โดย
การทำ CRRT 
การใช้เครื่อง
Ecmo ,โรคมะเร็ง
ที่รักษาด้วยเคมี
บำบัด 
 

แพทย์และพยาบาล
สาขาอายุรกรรม 

จำนวนบริการ
ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง 
ที่สามารถทำได้
มากกว่าเดิม เช่น 
1. เปิดคลินิก
โรคมะเร็ง 
2.เปิด One day 
chemo 
therapy 
3..พยาบาลหอ
ผู้ป่วยวิกฤต
มีcompetency 
ในการให้บริการ 
CRRT , การดูแล
เครื่องEcmo 

3 บริการ ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท x 1 คน 
= 5,000 บาท  
2.ค่าที่พัก 1,600  บาท x 1 ห้อง x 3
คืน = 4,800  บาท 
3.ค่าเดินทาง 4,000บาท x 1 คน 
= 4,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 13,800 บาท 
 
 
 

นพ.กาจบัณฑติ 
สุรสิทธ์ิ/ 
นางดรุณ ี
ไชยวงค์/ 
นางบังอร 
เขื่อนคำ/ 
นางบานเย็น 
ไชยรินทร/์ 
นางชนกพร 
อุตตะมะ 

กลุ่มงาน 
อายุรกรรม 

82 1.ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
หน่วยงานสามารถพัฒนา
นวัตกรรม และ Clinical 
CQI 
 

1.เพื่อพัฒนาและ
เผยแพร่นวตักรรม 
งานวิจัย สู่ภายใน
และภายนอก
องค์กร 
2.พัฒนางาน
ประจำสู่งานวิจัย 

แพทย ์
พยาบาล 
ทุกหอผู้ป่วย 

1.จำนวน CQI / 
นวัตกรรม 
2.จำนวน
โครงการ / 
กิจกรรม R2R / 
งานวิจัย 

1. จำนวน 
12 เรื่อง/ปี 
2.จำนวน
วิจัย 
4 เรื่อง/ปี 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ      
โฆษิตสกุลชัย / 
แพทย์อายุร 
กรรม / 
นางชนกพร  
อุตตะมะ 

กลุ่มงาน   
อายุรกรรม 
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ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

(R2R) หรือการใช้
ผลงาน วิจัย และ
การใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ต่างๆ 
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยท่ีได้
จากงานประจำทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

และหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย 

83 พัฒนากระบวนการและ
คุณภาพในการบริการ
ผู้ป่วยเฉพาะโรคทีส่ำคัญ
หรือมีปัญหาใน OPD 

 ทุก OPD ร้อยละความพึง
พอใจผู้ป่วยนอก 

80 % ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ   
โฆษิตสกุลชัย/ 
หัวหน้าOPD 
 

กลุ่มงาน    
อายุรกรรม 

84 พัฒนากระบวนการและ
คุณภาพในการบริการ
ผู้ป่วยเฉพาะโรคทีส่ำคัญ
หรือมีปัญหาใน IPD 

 ทุกหอผู้ป่วย ร้อยละความพึง
พอใจผู้ป่วยใน 

80 % ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ   
โฆษิตสกุลชัย/ 
หัวหน้า IPD 
 

กลุ่มงาน    
อายุรกรรม 

85 พัฒนาการทำงานระหว่าง 
PCT Med, เวชกรรมสังคม 
และ คปสอ. 
ปัญหาและพัฒนาทุก  
3 เดือน 
 

เพื่อพัฒนางาน
การดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง 
1. ส่งเสรมิให้มี
การดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องถึงชุมชน 

แพทย์และพยาบาล
ของอายุรกรรมและ
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 

จำนวนครั้งของ
การทบทวนทุก 
3 เดือน 

4 ครั้ง/ปี ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ      
โฆษิตสกุลชัย/ 
พญ.กมลวรรณ     
สิริอารยี์ / 
นพ.พันธพงศ์ 
ตาเรืองศร/ี 

กลุ่มงาน    
อายุรกรรม 
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ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

 2. จัดระบบการ
รับ-ส่งข้อมูลการ
เยี่ยมบ้านในหอ
ผู้ป่วย และเวช
กรรมสังคม 
3. มีการทบทวน
ข้อมูล และนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์
และจัดการแกไ้ข 

นพ.ขรรค์ชัย 
ศิริวัฒนา / 
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 

86 โครงการ “คณุภาพนำ
บริการงานผู้ป่วยนอก” 
 

-เพื่อพัฒนา
ระบบงานคณุภาพ 
ของงานผู้ป่วย
นอก 
-เพื่อให้บุคลากรมี
จิตบริการ 
 
 
 
 

-บุคลากรงานการ
พยาบาลผู้ป่วยนอก
จำนวน120คน 
 

-จำนวนงาน
คุณภาพ 
-ความพึงพอใจ
บริการของ
ผู้รับบริการ 
-การลดcycle 
time 
 

>12เรื่อง 
>ร้อยละ80 
 
<120นาที 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 120 คน = 9,600บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 120 คน x 2 มื้อ      
= 7,200บาท 
3. ค่าสถานท่ีจัดห้องประชุม  
= 2,000บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร  
  600 บาท x 3 ชม. x 2 คน 
= 3,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น   22,400 บาท 

นางปิยเนตร       
ทาจวง / 
น.ส.จารุนันท์  
ฟูวงศ์ 

-คณะกรรม 
การผู้ป่วย
นอก 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

87 โครงการอบรม ฟ้ืนฟู
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
ผ่าตัดหัวใจ (CVT) กับ
ทีมสหวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนา
ความรู้/ทักษะการ
ดูแลผา่ตัดหัวใจ 

แพทย/์เภสัชฯ/
พยาบาล/นัก
กายภาพ 
บำบัด จำนวน120
คน 
 

สหสาขาวิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย ท่ี
ผ่านการอบรม
การดูแลผู้ป่วย
ผ่าตัดหัวใจ 

จำนวน 1
ครั้งต่อปี
ประกอบ 
ด้วยแพทย์/
เภสัชฯ/
พยาบาล/ 
นักกายภาพ 
บำบัด 
จำนวน120
คน 

ธันวาคม 
2563 
- กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 120 คน  
= 9,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 120 คน x 2 มื้อ 
= 7,200 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
= 2,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  18,800 บาท 

นพ.อมรชัย  
กริชนิกรกุล / 
นพ.จิรศักดิ์   
ปลื้มปัญญา/ 
พญ.พิชยา  
แคนยุกต์ / 
นางปราณ ี
เมธาภรณ์ / 
นางจันทิมา 
อ่องประกฤษ 

กลุ่มงาน
ศัลยกรรม 

88 พัฒนาระบบบริการด้าน
การดูแลบาดแผล         
(Update Wound  and 
Ostomy care) 
 
 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพของการ
จัดการดูแลรักษา
ผู้ป่วย  
แผลเรื้อรังและ  
สโตร์มา 
 
 

แพทย์และพยาบาล 
ที่ให้บริการผู้ป่วย
โรค 
แผลเรื้อรังและ 
สโตร์มาทีม 
สหสาขาวิชาชีพ 
 
 

1.การเข้าถึงการ
รักษาของ
ผู้รับบริการ 
2.จำนวนผู้ป่วย 
Chronic 
Wound ได้รับ
การส่งต่อ 

-ร้อยละการ
ส่งต่อผู้ป่วย
กลับไปดูแล
รักษาต่อท่ี
รพช, รพสต 
 

ธันวาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
  80 บาท x 120 คน  
= 9,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
  30 บาท x 120 คน x 2 มื้อ 
= 7,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น  16,800บาท 

นพ.อมรชัย        
กริชนิกรกุล / 
นางศศิวิมล     
บรรจงจัด / 
นางอรพินท์   
อุดมศร ี

กลุ่มงาน
ศัลยกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

89 จัดอบรมความรูเ้ชิง
ปฏิบัติการเรื่อง Trauma 
care: Quality team 
approach และเครือข่าย 

1.เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะ
การดูแลผู้ป่วย 
Trauma 
2. เพื่อบูรณาการ
ความรู้ทางคลินิก
อย่างครอบคลุม 
3.เพื่อการ
ประสานงานกับ
เครือข่าย 

พยาบาล  จำนวน
120คน (5วัน) 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย ท่ี
ผ่านการอบรม 
Trauma 

จำนวน1 
ครั้ง/ปี 
พยาบาล 
จำนวน120
คน 
และรายงาน  
1 ฉบับ/ปี 
 
 
 

ธันวาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 120 คน x 5 วัน 
= 48,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 2 มื้อ x 120 คน x 5 วัน 
= 36,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
2,000 บาท x 1 คน x 5 วัน 
= 10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  94,000 บาท 
 

นพ.อมรชัย        
กริชนิกรกุล / 
นางศศิวิมล     
บรรจงจัด / 
นางจันทร์จิรา   
เปียงเจรญิ 

กลุ่มงาน
ศัลยกรรม 

90 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
การป้องกันอันตรายจาก
รังสีและ 
การป้องกันการแพร่ 
กระจายของเชื้อ 
  
 

- ทบทวนและ
เพิ่มพูนทักษะ 
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากร 
ในกลุ่มงาน 
รังสีวิทยา 
ทุกคน 

- ค่ารังสี
ประจำตัวบุคคล
ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 
- อัตราการตดิ
เชื้อโรคจากการ
ทำงาน 

100 % 
 
 
0 % 

ธันวาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
   50 บาท x 50 คน = 2,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
   25 บาท x 50 คน x 1 มื้อ 
= 1,250 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
   = 6,000 บาท   
รวมทั้งสิ้น  9,750 บาท 

พญ.สุนทรี   
มูลรินต๊ะ 
 

กลุ่มงานรังสี
วิทยา 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

91 การดูแลผู้ป่วยเร่งด่วนทาง
ตาและผู้ป่วยล้อนอน 

-ผู้ป่วยไดร้ับการ
ตรวจโดยจักษุ
แพทย์ได้รวดเร็ว
ไม่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อน
ขณะรอตรวจ 
-เจ้าหน้าท่ี
สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้สะดวก
รวดเร็วภายใต้
ทรัพยากรที่จำกัด 

-ผู้ป่วยเร่งด่วนทาง
ตาและผู้ป่วยล้อ
นอน 

-ได้รับการตรวจ
โดยจักษุแพทย์
ภายใน  
60 นาที 

ร้อยละ 80 
ของผู้ป่วย
เร่งด่วนทาง
ตาและผู้ป่วย
ล้อนอนไดร้ับ
การตรวจ
ภายใน60 
นาที 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ น.ส.อรพรรณ มั่งด ี กลุ่มงานจักษุ
วิทยา 

92 ลดความแออัดห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก 

ลดความแออัด
ผู้ป่วย 

ผู้ป่วยรายเก่าท่ีมี
นัดตรวจ 

จำนวนผู้ป่วย
รายเก่า 
ที่มีนัดต่อวัน ไม่
เกิน 150ราย 

ร้อยละ 80
จำนวนผู้ป่วย
รายเก่านดั
ต่อวัน ไม่เกิน 
150ราย 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ น.ส.อรพรรณ มั่งด ี กลุ่มงานจักษุ
วิทยา 

93 การพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผูป้่วยโรคจอประสาท
ตา 

เพิ่มสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ
ในการดูแลผู้ป่วย
ที่มีปัญหา 
โรคจอประสาทตา 

พยาบาลวิชาชีพหอ
ผู้ป่วยจักษุ  
หอผู้ป่วยพิเศษท่ี
เกี่ยวข้อง ห้อง
ผ่าตัดและห้อง
ตรวจตา จำนวน 
30คน 

พยาบาลวิชาชีพ 
มีความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วย 
โรคจอประสาท
ตา 

ร้อยละ >80 มีนาคม 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
   50 บาท x 30 คน = 1,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
   30 บาท x 30 คน x 1 มื้อ 
   = 900 บาท 
รวมทั้งสิ้น  2,400 บาท 

พญ.กนกรัตน์  
ชุ่มภิรมย์ / 
นางอรทัย  
เส็งกิ่ง 
 

กลุ่มงานจักษุ
วิทยา 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

94 การพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลผูป้่วยภาวะฉุกเฉินทาง
ตา 

เพิ่มสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพ
ในการดูแลผู้ป่วย
ที่มีภาวะฉุกเฉิน
ทางตา 

พยาบาลวิชาชีพหอ
ผู้ป่วยจักษุ ห้อง
ผ่าตัดและห้อง
ตรวจตา จำนวน 
20คน 

พยาบาลวิชาชีพ 
มีความรู้
ความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วยท่ี
มีภาวะฉุกเฉิน
ทางตา 

ร้อยละ> 80 สิงหาคม 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
   50 บาท x 20 คน = 1,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
   30 บาท x 20 คนx 1 มื้อ 
 = 600 บาท 
รวมทั้งสิ้น  1,600 บาท 

พญ.กนกรัตน์       
ชุ่มภิรมย์ / 
นางอรทัย  
เส็งกิ่ง 
 

กลุ่มงานจักษุ
วิทยา 

95 โครงการดูแลผู้ป่วยแบบไร้
รอยต่อในผู้ป่วยสูงอายุท่ีมี
ปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ ใน
เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล 
นครพิงค์ 

1.มีการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง 
2.ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาตาม
มาตรฐานโดย
แพทย์และทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญ 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้สูงอายุดูแลตนเอง
ได ้
4.เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุหัก
ซ้ำ 
 

1.ผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อม 
2.ผู้ป่วยกระดูก
รอบสะโพกหัก 
3.ผู้ป่วยกระดูก
พรุน 

1.อัตรากลุ่มเสีย่ง
ได้รับการคัด
กรองและส่งต่อ
อย่างถูกต้อง 
2.รพสต.ไดร้ับ
การพัฒนา
ความรู้การคัด
กรองและดูแล
ผู้ป่วย 
3.ผู้ป่วยได้รับ
การอบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกันการหัก
ซ้ำ 
4.อัตราการ
ประเมินการตดิ
เชื้อหลังผ่าตดั

1.ร้อยละ80 
ของผู้ป่วย
ได้รับการคัด
กรอง 
2.เจ้าหน้าท่ี
ได้รับการ
พัฒนา
ความรู้ 80% 
3.อัตราการ
หักซ้ำภายใน 
1 ปีน้อยกว่า
ร้อยละ 30 
(Osteoporo
tic fracture 
hip spine 
wrist) 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

 1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
80 บาท x 100 คน = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
= 6,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท 

นพ.วรพจน์ ปลื้มฤด/ี 
นพ.จิรวัฒน์    
 โชตยะกุล 
นพ.จิรายุ  ปลิโพธ / 
นางสกุณี          
สีหะนาท / 
นางส่องศรี   
หล้าป่าซาง / 
น.ส.ณิชกานต์     
ไชยรังษี 
 

กลุ่มงานออร์
โธปิดิกส ์
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ระยะแรกโดย 
รพสต.ได้และส่ง
มารักษาได ้

4.การ
ประเมินการ
ติดเชื้อหลัง
ผ่าตัดได้ 
100% และ
ส่งต่อทันท ี

96 พัฒนาทีมสหสาขาในการ
ดูแลผูป้่วยออร์โธปดิิกส ์

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ป่วยออร์
โธปิดิกส ์

แพทย์ พยาบาล
และทีมสหสาขา
วิชาชีพออร์โธปิ
ดิกส ์

มีแผนปฏิบตัิการ 
Service plan 
Orthopedics 
ของ รพ.นคร
พิงค์ 

1.มีการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
จำนวน 1 
ฉบับ 
การสรุปผล
การ
ดำเนินงาน 4 
ครั้ง/ป ี

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

 1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 50 คน = 4,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 50 คนx 2 มื้อ  
= 3,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท 

นพ.วรพจน ์
ปลื้มฤดี / 
นางเพ็ญศิริ  
คลังเพชร / 
นางอำภา   
ขันอัศวะ / 
น.ส.วิทวดี  สุวรรณ
ศรวล 

กลุ่มงานออร์
โธปิดิกส ์

97 โครงการ ODS Ortho 1.ลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษา 
2.ลดระยะเวลา
การรอคอยการ
ผ่าตัด 
3.ลดความแออัด
ในรพ. 

ผู้ป่วยกระดูกแขน
ส่วนปลายหัก 
(Distal radius 
fracture) ไดร้ับ
การผ่าตัดใส่วสัดุ
ดามกระดูกชนิด
ลวด(K-wire) 

อัตราผู้ป่วย
กระดูกแขนส่วน
ปลายหัก (Distal 
radius 
fracture) ไดร้ับ
การผ่าตัดและ
จำหน่ายใน 24 
ช่ัวโมง 

ร้อยละ 80  
ของผู้ป่วย
กระดูกแขน
ส่วนปลาย
(Distal 
radius 
fracture)  
ได้รับการ

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

-ไม่มีงบประมาณ นพ.วรพจน์  
ปลื้มฤดี / 
นพ.สมาธิต   
พรวัฒนเวทย์ / 
นางไพลิน   
โกเฮง / 
นางสกุณี   
สีหะนาท / 

-กลุ่มงานออร์
โธปิดิกส ์
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

4.เพิ่มการเข้าถึง
บริการที่มี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ผ่าตัดแบบ 
ODSและ
จำหน่ายใน 
24 ช่ัวโมง 

นส.นงลักษณ์   
อนันต์ประดิษฐ์ 
 

98 Telemedicine  1.เพิ่มการเข้าถึง
บริการที่มี
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
2.ลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษา
และการเดินทาง
ของผู้ป่วย 
3.ลดความแออัด
ในรพ. 

ผู้ป่วย SCI  
ในเขต 
รพ.นครพิงค ์

อัตราผู้ป่วยSCI
ได้รับการตรวจ
ตามนัดผ่าน
ระบบ 
telemedicine 

ผู้ป่วย SCI 
ในเขต
บริการของ
รพ.นครพิงค์
ได้รับการ
ตรวจตามนัด
ผ่านระบบ 
telemedici
ne 80% 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

ไม่มีงบประมาณ นพ.วรพจน์  
ปลื้มฤด/ี 
นพ.ทวนฤทธ์ิ   
สอนสะอาด/ 
นางเพ็ญศิริ   
คลังเพชร/ 
นางอำภา   
ขันอัศวะ/ 
น.ส.วิทวดี   
สุวรรณศรวล/ 
น.ส.ฐาปณี   
องคสิทธ์ิ 

กลุ่มงานออร์
โธปิดิกส ์

99 การให้ความรู้
ลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการ
ปรับระดับชั้นงานและการ
เปลี่ยนตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำ 

เพื่อให้
ลูกจ้างประจำของ
โรงพยาบาลมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการปรับ
ระดับชั้นงานและ
การเปลีย่น

ลูกจ้างประจำของ
รพ.  
จำนวน 51 คน 
คณะผู้จดั จำนวน 11 
คน) 

ระดับ
ความสำเร็จของ
การให้ความรู้
เกี่ยวกับการปรบั
ระดับชั้นงาน
และการเปลีย่น

ผู้เข้าประชุม
มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปรับ
ระดับชั้นงาน
และการ

ไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม  - 
ธันวาคม
2563) 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
 30 บาท x 62 คน x 1 มื้อ 
=1,860 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 1,860 บาท 

นางธนรัตน์ปัญญา
วุฒิ 

กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ตำแหน่งได้อยา่ง
ถูกต้อง ไม่เสยี
สิทธ์ิ 

ตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำ 

เปลี่ยน
ตำแหน่ง
ลูกจ้างประจ
ำ 

100 การให้ความรูเ้จ้าหน้าท่ี 
เกี่ยวกับจัดทำผลงานทาง
วิชาการ (อวช.) 

เพื่อให้ผู้มี
คุณสมบัติในการ
ส่งผลงานมคีวามรู้
ความเข้าใจวิธีการ
จัดทำเอกสาร
ผลงานทาง
วิชาการ ได้อย่าง
ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มที่
กำหนด 

ข้าราชการของรพ.
นครพิงค ์
ผู้มีคณุสมบัติในการ
ขอประเมินผลงาน
ทางวิชาการจำนวน 
100 คน 

ระดับ
ความสำเร็จของ
การให้ความรู้ใน
การจัดทำ
เอกสารทาง
วิชาการ 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับการ
จัดทำ
เอกสารทาง
วิชาการ 

ไตรมาสที่ 2 
(มกราคม- 
มีนาคม
2564) 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาทx 100 คน = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
= 6,000 บาท 
3. ค่าวิทยากร ชม. ละ 1,200 บาท x 7 
ชม. =8,400  บาท 
4. ค่าที่พักวิทยากร  2,400  บาท x 1 
คืน  = 2,400  บาท 
5. ค่าพาหนะวิทยากร ไป-กลับ  4,200 
บาท  
6. ค่าเอกสาร = 1,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท  
 
 

นางธนรัตน์ปัญญา
วุฒิ 

กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

101 การรับสมัครงานผ่านทาง
online 

เพื่อให้มีผู้สมัคร
เข้ารับการ
คัดเลือกมากขึ้น 
และลดการเข้ามา
ติดต่อในรพ. 

ผู้สนใจสมัครขอรับ
การคัดเลือก 

จำนวนผู้สมัคร
งานเพิ่มขึ้น 

จำนวน
ผู้สมคัรงาน
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 20 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

 ไม่ใช้งบประมาณ   น.ส.ธวัลยา        
ราชคม 

กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 

102 การสอบสัมภาษณ์และการ
จัดประชุมต่าง ๆ ผ่าน
ระบบ ZOOM 

เพื่อลดการติดต่อ
ใกล้ชิดและลดการ
เข้ามาตดิต่อใน
รพ. 

ผู้สมคัรขอรับการ
คัดเลือก / 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการมี
ระดับความ   
พึงพอใจต่อ
การรับ
บริการใน
ระดับมาก 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

ไม่ใช้งบประมาณ   น.ส.ธวัลยา       
ราชคม 

กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 

103 การนำระบบ Online มา
ใช้ในการดำเนินการลา 

เพื่อลดการใช้
กระดาษและ 
ลดการสัมผัส
ติดต่อ ลดการใช้
พนักงานนำส่ง
เอกสารต่างๆ 

เจ้าหน้าท่ีภายใน
รพ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการรพ. 

ผู้รับบริการมี
ระดับความ   
พึงพอใจต่อ
การรับ
บริการใน
ระดับมาก 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ  นายสราวุฒิ   
คิดการงาน 

กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 

104  โครงการ KM System 1.เพื่อสร้างระบบ
การจัดการความรู้
ของโรงพยาบาล 

หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
หัวหน้างาน  
จำนวน 100 คน 
 

 ความสำเร็จของ
ระบบ KM 

ระดับ 1 และ
2     มี
คณะทำงาน
และสร้าง
ระบบ KM   

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564  
 

1.กิจกรรมอบรม 
1ค่าตอบแทนวิทยากรชม. ละ 1,200 
บาท x 6 ชม. x 2 วัน = 14,400 บาท 
2.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ = 
5,000 บาท 

พญ.วารณุี  มณรีัตน์  
 
 
 
 
 

คณะกรรม  
การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ใน
โรงพยาบาล 
 
 
 

3.ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 1,200 x 2 
คืน = 2,400 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 50 
บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 2 วัน 
=20,000 บาท 
5.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 250 บาท x 
100 คน x 2 วัน = 50,000 บาท 
รวม 91,800 บาท   
 
2.กิจกรรมประชุมกลุ่ม 3 ครั้ง 
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท x 
80  คน x 3 ครั้ง  =19,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 30 
บาท x 80 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง = 
14,400 บาท 
 รวม  33,600 บาท 
  
รวมทั้งสิ้น 125,400 บาท 

 
 
 

105 โครงการพัฒนาระบบ 
Competency  

1.เพื่อพัฒนาบุคล
การให้มีความรู้
ด้าน 
competency 

บุคลากร
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ จำนวน 100 
คน 

จำนวน
หน่วยงานท่ีนำ
ระบบ 
competency 

20 
หน่วยงาน 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 
 

กิจกรรมอบรมที่ 1  
1ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ1,200 x 
6 ชม. x 1วัน = 7,200 บาท 
2.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ 
= 5,000 บาท 

พญ.วารณุี  มณรีัตน์  
 
 
 
 

คณะกรรม  
การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

มาใช้ในการ
ทำงาน 

3.ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 1,200 x 1
คืน = 1,200 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 30 
บาท x 100 คน x 2มื้อ x 1 วัน = 
6,000 บาท 
5.ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 80 บาท x 
100 คน x 1วัน = 8,000 บาท 
รวม  27,400 บาท  
 กิจกรรมประชุมกลุม่ 2 ครั้ง 
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท x 
100 คน x 2 ครั้ง = 16,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ  
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง      
=12 ,000 บาท   รวม 28,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 55,400 บาท 

 
 
 
 

106 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดการความรู้ /     มี
การใช้ Evidence - 
based practice  ในการ
พัฒนางาน และคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปา้ 
หมายอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร 
ให้การดูแลผู้ป่วย
ที่อาศัยหลักฐาน
เชิงประจักษ ์

ทุกหอผู้ป่วย มีการใช้ 
Evidence - 
based 
practice 

80 % ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ     
โฆษิตสกุลชัย 
และหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย 

กลุ่มงาน    
อายุรกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

107 โครงการพัฒนาบริการ
พยาบาล “Smart 
Nursing Service” 

1.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบบริการ
พยาบาลผู้ป่วย 
From Entry to 
Continuity of 
care 
 

ผู้บริหารทางการ
พยาบาลจำนวน 
100 คน 
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาล      
นครพิงค์ จำนวน 
200 คน 

1. ผู้บริหาร/
บุคลากร
พยาบาลได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบบริการ
พยาบาลผู้ป่วย 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 
2563 - 
สิงหาคม 
2564 

1. การพัฒนาการจัดการสารสนเทศ
ทางการพยาบาล  
-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท x  
100 คน  รวม =8,000บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 30 
บาท x 2 มื้อ x  100 คน  รวม =6,000
บาท 
-ค่าเอกสารและอุปกรณ์ในการจัดอบรม 
=1,620บาท 
 รวม  15,620  บาท 
 

-นางวรรณา   
สุธรรมา 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการ
พยาบาล 

  2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
และบุคลากรใน
หน่วยงาน ให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการสร้าง
ความยั่งยืนของ
การพัฒนา
คุณภาพบริการ
พยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2. จำนวน
เครือข่ายบริการ
พยาบาลที่ได้รับ
การพัฒนา 
 

ร้อยละ 90 
 

 2.การพัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาล 
เพื่อการประกันคณุภาพจังหวัด
เชียงใหม่  
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ  160 บาท x 12 
คน x 4 วัน = 7,680 บาท 
 - ค่าพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 
3,500 บาท x 4 วัน = 14,000 บาท 
รวม  21,680 บาท 

นางนภัสวรรณ      
งามวงษ ์
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

  3.ขยายขีด
สมรรถนะการ
พัฒนาบริการ
พยาบาลให้
ครอบคลมุทุก
หน่วยงานย่อยใน
โรงพยาบาล และ
เครือข่าย 

 3.ประสิทธิภาพ
ระบบบริการ
พยาบาลผู้ป่วย 
From Entry to 
Continuity of 
care 

  3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
คุณภาพบริหาร บริการและวิชาการ
ด้านการพยาบาล เพื่อยกระดับคณุภาพ
และการประกันคณุภาพเขตสุขภาพท่ี 1 
(จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง)  
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท x 
120 คน x 1 วัน = 9,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 
บาท x 2 มื้อ x 120 คน x 1 วัน = 
7,200 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง คนละ 160 บาท x 20 
คน x 3 วัน = 9,600 บาท 
- ค่าพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 
3,500 บาท x 2 คัน x 3 วัน = 21,000 
บาท   
             รวม 47,400  บาท 
รวมทั้งสิ้น  84,700  บาท 

ขยายขีดสมรรถนะ
การพัฒนาบริการ
พยาบาลให้
ครอบคลมุทุก
หน่วยงานย่อยใน
โรงพยาบาล และ
เครือข่าย 

 

108 โครงการพัฒนา“Safety 
culture” ในมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล 
 

1. เพื่อให้
พยาบาลวิชาชีพ
ภารกิจด้านการ
พยาบาลรับทราบ
แนวปฏิบัติ ๒ P 
Safety และ

- พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์  
 

1.พยาบาล
วิชาชีพกลุ่ม
ภารกิจด้านการ
พยาบาลมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 - 
สิงหาคม 
2564 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏบิัติ 2 
P Safety ในกลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล 
1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท x 
150 คน x 1 วัน = 12,000 บาท 

นางชนกพร         
อุตตะมะ / 
นางวันเพ็ญ  
ศุภตระกูล 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการ
พยาบาล 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

สามารถนำลงสู่
ปฏิบัติหน้างานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาล
รับทราบ
สถานการณ์
ภาพรวมของ
องค์กร และจะ
เป็นโอกาสพัฒนา
ต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าตึก/หัวหน้า
งาน 

รับทราบแนว
ปฏิบัติ 2 P 
Safety ตาม
นโยบาย
โรงพยาบาล 
2.จำนวนกลุ่ม
งานการพยาบาล
ที่มีการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
3. จำนวน
ผลงานคณุภาพ 
(CQI,R2R,วิจัย) 

 
 
ร้อยละ 100 
 
 
2 เรื่อง : 
กลุ่มงานการ
พยาบาล 
 
 

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 30 
บาท x 2 มื้อ   x 
150 คน x 1 วัน = 9,000 บาท 
รวม   21,000 บาท 
 

109 โครงการพัฒนาการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในหอ
ผู้ป่วยสามัญ 

1.เพื่อให้พยาบาล
มีทักษะและ
ความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤต 
2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วย
ภาวะวิกฤตในหอ
ผู้ป่วยสามัญ 

พยาบาลในหอ
ผู้ป่วยสามัญ 120 
คน 

คะแนนความรู้
ก่อนและหลัง
การอบรม  

มากกว่าร้อย
ละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม- 
มินายน 64 

1.ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 80 บาท x 
120 คน x 5 วัน = 48,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 30  
บาท x 2 มื้อ  x 120 คน x 5 วัน = 
36,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ  600 
บาท x 7 ช่ัวโมง x 5 วัน  เป็นเงิน 
21,000  บาท   
 รวมทั้งสิ้น  105,000  บาท 

นางเยาวภา      
จันทร์มา     / 
นางดรุณี   ไชยวงค์/ 
นางศศิวิมล     
บรรจงจัด 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการ
พยาบาล 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

110 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเปล 

1.เพื่อให้พนักงาน
เปลมีความรู้และ
ทักษะในการ
กระบวนการ
ทำงานในงานของ
ตนเอง 

-พนักงานเปล พนักงานเปล 
มีความรู้และ
ทักษะใน
กระบวนการการ
ทำงานและ 
สามารถนำไปใช้
ในงานประจำได ้

-ร้อยละ 100 
ของพนักงาน
เปลผา่นการ

อบรม 

ตค63ถึงกย
64 

1 .ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ  80 บาท 
x 40 คน x 4  ครั้ง = 12,800 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ       
25 บาท x 2 มื้อ x 40 คน x 4 ครั้ง = 
8,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  20,800 บาท    

นางวันเพ็ญ ศุภ
ตระกลู 

กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน 

111 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานของ
บุคลากร : Process of 
Work and Risk 
Assessment 
 
  

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
มีความรู้ความ
เข้าใจ และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ 
เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ทำงาน 
 

เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบประเมิน
ความเสีย่งจากทุก
หน่วยงาน จำนวน 
120คน 
 

-ร้อยละของ
หน่วยงานมีการ
ประเมินความ
เสี่ยงในการ
ทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน -
กรกฎาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ด้านความปลอดภยัในการทำงานของ
บุคลากร : Process of Work and  
Risk  Assessment 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  
80 บาท x 120คน x 2วัน  
= 19,200 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30 บาท x 120 คน x 2มื้อ x 2 วัน 
=14,400 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน)  
1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน x 2 วัน   
=14,400  บาท 
1.4 ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ)  
=5,000  บาท 

นางวลีลักษณ์  
พิพัฒน์รัตนถาวร 

กลุ่มงาน     
อาชีวเวช
กรรม 
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ดำเนินการ 
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กลุ่มงาน 

 
 
 
 
- หน่วยงานท่ีเข้า
รับการอบรมมี
นวัตกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างความ
ปลอดภัยในการ
ทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
10เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สิงหาคม - 
กันยายน 
2564 

1.5 ค่าที่พักวิทยากร  
1,200 บาท x 1 ห้อง x 2 คืน  
= 2,400บาท 
รวมเป็นเงิน 55,400บาท 
2. จัดกิจกรรมการอบรมด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานและการนำเสนอ
นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
นครพิงค์ 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน  
80บาท x 120คน x 2วัน  
= 19,200 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
30บาท x 120 คน x 2มื้อ x 2 วัน 
=14,400 บาท 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน)  
1,200 บาท x 6 ชมx 1 คน.x 2 วัน   
=14,400  บาท 
2.4 ค่าเดินทางวิทยากร(ไป-กลับ)  
=5,000  บาท 
2.5 ค่าที่พักวิทยากร  
1,200  บาท x 1 ห้อง x 2  คืน
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

= 2,400บาท 
รวมเป็นเงิน 55,400บาท 
รวมทั้งสิ้น 110,800บาท 
 

112 โครงการอบรมบุคลากร
ด้านการป้องกันระงับ
อัคคีภัย/แผ่นดินไหว /
สารเคมีรั่วไหลและการ
ซ้อมแผนฉุกเฉิน /อพยพ
ผู้ประสบภยักรณีอัคคีภยั/
สารเคมีรั่วไหล 
 

เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉิน
กรณีอัคคภีัยได้
อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรรพ.นคร
พิงค์ 
ทุกหน่วยงาน
(ประมาณ 200คน) 
 

-ผลการประเมิน
การซ้อม
แผนการป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 
อยู่ในระดับดี ข้ึน
ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 
2564 
 

1. การอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย 
และการเตรียมการรับสถานการณ์
แผ่นดินไหว 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  
 80บาท x 200 คน x 2 วัน 
= 32,000 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
30บาท x 200 คน x 2มื้อ x 2 วัน  
= 24,000 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร2 ประเภท 
- บรรยายวิชาการ  
600บาท x 3ชม. x 1 คน x 2วัน 
=  3,600  บาท 
- อภิปราย 600บาท x 5 คน x 1 ชม.  
x 2วัน= 6,000  บาท 
1.4 ฝึกปฏิบัติการดับเพลิง  
600 บาท x 1 ชม. x 6 คน x  2วัน 
= 7,200  บาท 

นางวลีลักษณ์  
พิพัฒน์รัตนถาวร 

กลุ่มงานอาชีว
เวชกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการ
ประชุมคณะทำงานซ้อมแผนฉุกเฉนิฯ  
30บาท x 80คน x 2ครั้ง   
=4,800บาท 
รวมเป็นเงิน 77,600 บาท 

2.การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีอัคคีภยั/ 
และการอพยพหนไีฟ 
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
การประชุมคณะทำงานซ้อมแผนฯ  
30 บาท  x 80 คน x 2 ครั้ง  
= 4,800 บาท 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ผู้ร่วมซ้อมแผนฯ      
30บาท x 100 คน x 1 ครั้ง  
= 3,000 บาท 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร ทีมทดสอบ
ระบบน้ำฯ  
 600บาท  x 2 ชม. x 2 คน   
= 2,400บาท 
2.4 ช้ีแจงการซ้อมแผนฯ  
600บาท x 1ชม. x 1 คน   
=600บาท 
2.5 ปฏิบัติการซ้อมแผนฯ  
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
2.เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
สารเคมี/วตัถุ
อันตราย และ
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนรองรับ
สถานการณ์
ฉุกเฉินกรณี
สารเคมีรั่วไหลได้
อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
-กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
สารเคมี/วตัถุ
อันตราย/สาร
อันตรายเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 
-รพ.นครพิงค์มี
แผนรองรับ
สถานการณ์
ฉุกเฉินกรณี
สารเคมีรั่วไหล 
 

 
 
ร้อยละ 80 
-มีแผน
รองรับ
สถานการณ์
ฉุกเฉินกรณี
สารเคมี
รั่วไหล 
 

 600บาท x 5 ทีม  x 1ชม. x 2คน=  
6,000   บาท 
2.6 ค่าเชื้อเพลิง   3,000บาท 
รวมเป็นเงิน 19,800 บาท 
3.การอบรมการป้องกัน และ 
การเตรียมการรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
กรณสีารเคมีรั่วไหล 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน 
 80บาท x 100คน = 8,000บาท 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  30บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
=6,000บาท 
3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร2ประเภท 
- บรรยายวิชาการ  
600บาท x 5ชม. x 1วัน x 1คน 
= 3,000 บาท 
- ฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนฯ  
600 บาท x 1 ชม. x 1วัน x 6คน         
= 3,600บาท 
รวมเป็นเงิน  20,600บาท 
รวมทั้งสิ้น 118,000บาท 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

113 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูด้านสุขภาพ
บุคลากรและผู้รับบริการ 

-เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
รายงานผลการ
ตรวจสุขภาพของ
บุคลากรและ
ผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้อง 
แม่นยำ และ
รวดเร็วผ่านระบบ
สารสนเทศ 
-เพื่อลดค่าใช้จ่าย
เรื่องการ 
ใช้กระดาษในการ
รายงานผล 

-บุคลากร 
รพ.นครพิงค ์
-ผู้รับบริการที่มาใช้
บริการตรวจ
สุขภาพ ของกลุ่ม
งานอาชีวเวชกรรม 

-บุคลากรและผู้
มารับบริการ
ตรวจสุขภาพ
ได้รับผล
วิเคราะหต์รวจ
สุขภาพโดย
แพทย์หลังการ
ตรวจทุกรายการ 
-ผลปกตภิายใน 
1เดือน 
(นับตั้งแต่วันที่
ห้องปฏิบัติการ
รายงานผล) 
-ผลผดิปกติ
ภายใน 7วัน 
(นับตั้งแต่วันที่
ห้องปฏิบัติการ
รายงานผล) 
-ผู้รับบริการใน
สถาน
ประกอบการ
ได้รับผลการ
ตรวจสุขภาพ

ร้อยละ 100 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.ปัณณวิช 
จันทกลาง / 
นางเรณ ู
ขันเมือง / 
นางวนิดา 
อัครนรากุล 

กลุ่มงาน 
อาชีวเวช
กรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 
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(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่ไดร้ับ
ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 

114 โครงการพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังติดตาม และ
ประเมินความ สามารถใน
การทำงานของคน ทำงาน 

-เพื่อทราบปัญหา
ภาวะสุขภาพของ
บุคลากรและ
ประเมินความ
พร้อมของ
บุคลากร 
หลังการเจบ็ป่วย
เพื่อกลับเข้า
ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

-บุคลากร 
รพ.นครพิงค ์
-ผู้ใช้แรงงานใน
สถานประกอบการ 

-มีระบบการเฝา้
ระวังข้อมูลการ
เจ็บป่วยของ
บุคลากร 
 

อย่างน้อย 1 
ระบบ 

ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.ปัณณวิช 
จันทกลาง 
 

กลุ่มงาน 
อาชีวเวช
กรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
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กลุ่มงาน 

115 โครงการอบรมความรู้การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและผล ประโยชน์
ทับซ้อน โรงพยาบาลนคร
พิงค์  ปีงบประมาณ 2564 

- เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม
ถ่ายทอดความรู้ที่
ได้จากการอบรม
ไปยังบุคลากรใน
หน่วยงานของ
ตนเอง 

เจ้าหน้าท่ีภายใน
รพ.นครพิงค์ 
จำนวนประมาณ 
150 คน 

จำนวนบุคลากร 
ที่เข้ารับการ
อบรมความรู ้

บุคลากรมี
ความรู้ 
มากกว่า 
ร้อยละ 80 

กุมภาพันธ์ 
2564 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
  30 บาท x 150 คน  มื้อละ 
= 4,500 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร  
  600 บาท x 1 คน x 3 ชม. 
= 1,800 บาท 
3. ค่าวัสดุในการอบรม  
=  2,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น 8,900  บาท 
 

นายชนากร        
บุญหนัก /  
นายอนุกิตติ์  
 เขื่อนสาร 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
 

116 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ติดตามผลการ
ดำเนินการและปรับแผน
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล
นครพิงค์ 
 
 
 

1.เพื่อกำหนดแนว
ทางการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
2.เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 
จำนวน 70 คน 

1.คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล  
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 เข้าร่วม  
2.ตัวช้ีวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์

ร้อยละ 90  
 
 
 
ร้อยละ 70 

สิงหาคม 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 250 บาท 
x 60 คน  x 3 วัน = 45,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
50 บาท x  2 มื้อ x 60 คน x 3 วัน   
=18,000  บาท 
3. ค่าอาหารเย็น  มื้อละ x 400 บาท 
  x 60 คน x 2 วัน 
= 48,000 บาท 

นางรัตนมาลา   
เทียมถนอม 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน
โครงการ 
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ดำเนินการ 
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 ของโรงพยาบาล
นครพิงค์ 
ปีงบประมาณ 
2564  
 

จะต้องบรรลุ ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 

4. ค่าท่ีพัก ห้องคู่  
27  ห้อง x 1,600 บาท x 2 คืน 
= 86,400 บาท 
5. ค่าท่ีพักห้องเดี่ยว  
   1,450 บาท x 6 ห้อง x 2 คืน 
   =17,400 บาท 
6. ค่าจ้างเหมารถตู ้
3,500 บาท x 7 คัน x 3 วัน   
=73,500 บาท 
7. ค่าเช่าสถานท่ี/ค่าเช่าอุปกรณ/์ค่า
วัสดุ  =10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น   298,300 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

117 โครงการพัฒนาระบบการ
ขออนุมัติแผนงาน/
โครงการ และการแจ้ง
สถานะแผนงานโครงการ 
ที่ผ่านการอนุมตัิ  
 ผ่านระบบออนไลน ์

เพื่อให้การบริหาร
จัดการ 
การขออนุมัติ
แผนงาน 
โครงการเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบ และ
รวดเร็ว  

ทุกกลุ่มงาน ระดับ
ความสำเร็จของ
การพัฒนา  

ระดับ 4  ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นางรัตนมาลา  
เทียมถนอม 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน
โครงการ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

118 โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน 
โรงพยาบาลนครพิงค ์

- เพื่อให้รพ.นคร
พิงค์ มีการจัดวาง
ระบบการควบคุม
ภายใน การ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
การจัดทำรายงาน
ผลฯ และการ
ตรวจสอบภายใน
เป็นไปตาม
มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การ
ควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐและ
มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ (แนว
ปฏิบัติใหม่) 
- เพื่อให้
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน 
จำนวน 80 คน 
 

- หน่วยงานมี
ระบบตรวจสอบ
ภายในเป็นไป
ตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์
การตรวจสอบ
ภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
- หน่วยงานมี
การจัดวางระบบ
การควบคุม
ภายในการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
การจัดทำ
รายงานผลฯ 
และการ
ตรวจสอบ
ภายในเป็นไป
ตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์
การควบคุม

ร้อยละ 100 กรกฎาคม 
2564 

1. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายใน โรงพยาบาลนครพิงค ์
1.1 ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ  
80 บาท x 80 คน x 2 วัน 
= 12,800บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 
30 บาท x 80 คน x 2 มื้อ x 2 วัน 
=9,600 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
1,200 บาท x 7 ชม.x 1 คน x 2 วัน 
=16,800  บาท 
1.4 ค่าเดินทางวิทยากร  
= 6,000 บาท 
1.5 ค่าที่พักวิทยากร 
2,200 บาท x 1 ห้อง x 3 คืน 
= 6,600   บาท 
1.5 ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการ
ประชุม = 1,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 52,800 บาท 

ทพญ.กฤษณา 
ทวีธนากร 

คณะกรรม  
การตรวจสอบ
ภายใน 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ตรวจสอบภายใน 
หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้างานและ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องกับการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของโรงพยาบาลมี
ความรู้ความ
เข้าใจในข้ันตอน
และวิธีการจดัทำ
รายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
รูปแบบใหม ่

ภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
 

119 โครงการให้ความรู้ “การ
จัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ”
สำหรับเจ้าหน้าท่ี

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้
ศึกษาเรียนรู้
รายละเอียดวิธี
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง

ผู้ที่มักถูกแต่งตั้งให้
เป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง / 
ตรวจรับพสัดุ / 
ตรวจการจ้าง 
และผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมายให้

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และความ
เข้าใจในระเบียบ 
ข้อกฎหมาย เพื่อ
สามารถ
ดำเนินการได้
อย่างถูกต้อง  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

พฤษภาคม
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
80 บาท x 150 คน 
=12,000  บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
25 บาท x150 คน x 2 มื้อ  
= 7,500  บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  

นางเสาวคนธ์   
เปี้ยสุพงษ ์

กลุ่มงานพัสด ุ
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
นครพิงค์ 
 

ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560พร้อม
กฎกระทรวง 7 
ฉบับ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องและลด
ความเสีย่งในการ
ทำงาน 

ปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
รพ. 
 

 
 
 

600 บาท x6 ช่ัวโมง x 2 คน  
=7,200  บาท 
รวมทั้งสิ้น  25,200  บาท 
 

120 โครงการพัฒนาการ
รายงานข้อมูลทางด้านการ
พัสด ุ
 

เพื่อให้การ
รายงานข้อมูล
ทางด้านการพัสดุ
ด้านการจดัซื้อจัด
จ้างและพัสดุคง
คลังทันตาม
กำหนดระยะเวลา 

เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม
งานพัสดุ จำนวน 
30 คน 
 

เพื่อให้การ
รายงานข้อมูล
ด้านการจดัซื้อ
จัดจ้าง การ
เบิกจ่าย และ
การรายงานพสัดุ
คงคลังถูกต้อง 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

พฤษภาคม 
2564 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

นางเสาวคนธ์      
เปี้ยสุพงษ ์

กลุ่มงานพัสด ุ
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

121 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในห้องฉุกเฉิน 

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องฉุกเฉิน
สามารถตระหนัก
ถึงความเสี่ยงและ
สามารถจัดการ
กับความเสีย่งได้
อย่างเหมาะสม 

-แพทย์พยาบาล
และเจา้หน้าท่ีใน
กลุ่มงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 

แพทย์พยาบาล
และเจา้หน้าท่ีใน
กลุ่มงาน
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินไดร้ับการ
อบรม 

แพทย์
พยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีใน
กลุ่มงาน
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินไดร้ับ
การอบรม>
80% 

พฤษภาคม 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 100 คน = 8,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
 25 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
= 5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท 

นพ.อิทธาวุธ      
งามพสุธาดล 

กลุ่มงาน
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

122 ควบคุมกำกับ  ติดตาม
ระบบบรหิารความเสี่ยง
ด้านclinic และ Non 
clinic 
1. กำกับติดตามและ
ทบทวนอุบัติการณ ์
ที่เกิดขึ้น 
2. กำกับติดตามการสั่งใช้
ยาตามแนวทางที่กำหนด 
3. พัฒนาระบบการป้องกัน
ความเสีย่ง 
ในเรื่อง 
3.1 med error  
ที่มีความรุนแรงตั้งแต่
ระดับ E ขึ้นไป 

เพื่อให้ผู้รับบริการ
ปลอดภัย 

ทุกหอผู้ป่วย  
 
 
 
 
-ร้อยละของ
อุบัติการณ์ที่
ได้รับการแก้ไข
ในเวลาที่กำหนด 
-อัตราการสั่งใช้
ยาที่สอดคล้อง
ตามแนวทางที่
กำหนด 
 
 

 
 
 
 
 
70 % 
 
 
70 % 
 
 
 
 
 
20 % 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ -นพ.วีรยุทธ      
โฆษิตสกุลชัยและ
หัวหน้า 
หอผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน    
อายุรกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

3.2การแพ้ยาซ้ำ 
3.3ความผิด พลาด/ near 
miss ของการให้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด 
3.4 ฆ่าตัวตาย 
 
3.5 E.T Tube เลื่อนหลดุ 
 
3.6 การทบทวน case ทำ 
PCI ที่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
 
 
3.7การทบทวนDead 
case conference 

 
-อัตราการเกดิ 
med error ที่มี
ความรุนแรง 
ตั้งแต่ระดับ E 
ขึ้นไป 
-อัตราการแพ้ยา
ซ้ำ 
-จำนวนความ
ผิดพลาด/ near 
miss ของการให้
เลือด และ
ส่วนประกอบ
ของเลือด 
- จำนวนผู้ป่วย
ฆ่าตัวตาย 
-อัตราผู้ป่วยท่ี 
ET Tube เลื่อน
หลุด 
 
- จำนวนcase ที่
มี
ภาวะแทรกซ้อน

 
 
0 % 
0 % 
 
 
 
 
0 % 
 
<10 /วันท่ี
ใช้เครื่องช่วย
หายใจ 
>80 % 
 
 
 
 
>80 % 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

หลังทำ PCI 
ได้รับการ
ทบทวนเพื่อหา
โอกาสพัฒนา 
- จำนวนcase 
dead ที่มีปัญหา
ได้รับการ
ทบทวนหา
แนวทางพัฒนา
ต่อเนื่อง 

123 กำกับติดตามการป้องกัน
และการควบคุมการติดเชื้อ
ในรพ.  
1.การเกิดปอดอักเสบใน
ผู้ป่วยท่ี 
ใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP) 
2. การเกิดปอดอักเสบใน
ผู้ป่วยท่ีนอนนาน (HAP) 
3. การติดเช้ือในทางเดิน
ปัสสาวะแบบมีอาการใน
ผู้ป่วยท่ีใส่คาสายสวน
ปัสสาวะ(CAUTI) 

เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อต่างๆใน
รพ. 

ผู้ป่วยในทุก 
หอผู้ป่วย 

 
 
 
 
-อัตราการเกดิ 
(VAP) ต่อ 1,000
วัน ที่ใช้ 
เครื่องช่วย
หายใจ 
 
-อัตราการเกดิ
แผลกดทับต่อ 
1,000 วันนอน 

 
 
 
 
<15 % 
 
 
 
<5 % 
 
 
<15 % 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ      
โฆษิตสกุลชัย / 
พญ.รัฐกานต ์
กาวิละ / 
นพ.ภรต 
เอี่ยมประไพ / 
และหัวหน้า 
หอผู้ป่วย 

กลุ่มงาน    
อายุรกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

4. การติดเช้ือดื้อยาท่ี
รุนแรง 

-อัตราการตดิ
เชื้อ 
(CAUTI)ต่อ 
1,000 
Catheter day 
-อัตราการตดิ
เชื้อดื้อยาที่
รุนแรงตาม
นโยบาย 5 ชนิด 

 
 
 
 
100 % ที่ไม่
มีการระบาด 

124 พัฒนาระบบการให้บริการ 
Emergency response 
1. การให้บริการผู้ป่วยท่ีมี
ภาวะ Sepsis 
2.. การให้บริการผู้ป่วย 
STEMI 
3.การให้บริการ Stroke 
fast track 

เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยไดร้ับ
การดูแลรักษา
อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

ทุกหอผู้ป่วย -อัตราการตาย 
Severe Sepsis 
-อัตราการตาย 
STEMI 
-อัตราการตาย
Ischemic 
stroke 

< 40 % 
 
< 10 % 
<5 % 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.กาจบัณฑติ 
สุรสิทธ์ิ / 
นพ.ขรรค์ชัย 
ศิริวัฒนา / 
พญ.พิมพ์พร    
พรหมคำตัน 

กลุ่มงาน    
อายุรกรรม 

125 พัฒนาระบบการทำ 
Internal audit  
ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค 

 ทุกหอผู้ป่วย ร้อยละความ
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 

80 % ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ -แพทย์หัวหน้าทีม
พยาบาล 

กลุ่มงาน   
อายุรกรรม 
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ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

126 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและการ
ทำงานเป็นทีม   
สหสาขาวิชาชีพ 
 

 ทุกหอผู้ป่วย คะแนนประเมิน 
Overall 
scoring เพิ่ม
มากขึ้น 

80 % ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ      
โฆษิตสกุลชัย  
และหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย 

กลุ่มงาน 
อายุรกรรม 

127 กำหนดกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ
โรค ส่งเสรมิและกำกับ
ติดตาม 
ให้มีการดำเนินตาม CPG 
และ จัดใหม้ี case 
manager และ
UpdateClinical tracer 
อย่างต่อเนื่อง 
(ทุก 6เดือน) ได้แก่ การ
ดูแลผูป้่วย COPD, UGIH, 
CKD, TB, HIV, STEMI, 
Stroke, Sepsis, DM, 
CHF 

 ทุกหอผู้ป่วย คะแนนประเมิน 
Overall 
scoring เพิ่ม
มากขึ้น 

80 % ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นพ.วีรยุทธ     
โฆษิตสกุลชัย 
และหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยและCase 
manager เฉพาะ
โรค 

กลุ่มงาน 
อายุรกรรม 
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ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

128 โครงการพัฒนาคณุภาพให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
และ 
การประเมิน 
 

1.เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาท่ี
ได้ตามมาตรฐาน
และปลอดภัย 
2.เพื่อให้
หน่วยงานและทีม
นำมีการ
ดำเนินงานตาม
กระบวนการ
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  

PCT/ทีมนำ  ร้อยละ
มาตรฐาน 
รายข้อที่มี
คะแนน 
การประเมิน 
scoring 
guideline = 4 

80% 
มีคะแนน  
scoring = 4 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
  80 บาท x 100 คน = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
   30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
= 6,000 บาท 
3.ค่าหลักสตูร = 1,399บาท 
รวมทั้งสิ้น  15,399 บาท 
 
 

นางปฏิวัต ิ
กาญจนกามล 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

129 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีการรับรองเฉพาะโรค
ของแต่ละ PCT 
 
 

เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแล
ตามมาตรฐาน
และปลอดภัย 

PCT/ทีมนำ PCT ละ 1 โรค 
ปี 64 HIV 
Stroke MI 

ผ่านการรับ
รอโรค HIV 
Stroke MI 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 - 
มิถุนายน 
2564 

- ค่าเยี่ยมสำรวจ (งบกลาง ) นพ.ศิริพจน์ 
ศรีบัณฑิตกุล 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
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ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

130 โครงการสร้างพลังและ
พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ
เพื่อ 
เฝ้าระวัง Surveillance 
Survey 
 

เพื่อสร้างความ
ตื่นตัวและเตรียม
ความพร้อมรับ
การเยี่ยมสำรวจ
เพื่อเฝ้าระวัง 
จาก สรพ.และทุก
ทีมนำ/ 
ทุกหน่วยงานมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบงาน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
โรงพยาบาล 

PCT/ทีมนำ/
หน่วยงาน 

ร้อยละของ 
PCT/ 
ทีมนำ/
หน่วยงานท่ีมี
ความพร้อมรับ
การเยี่ยมสำรวจ/
เฝ้าระวัง 

80%PCT/ 
ทีมนำไดม้ี
การพัฒนา
คุณภาพ
อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตุลาคม 
2563 - 
มิถุนายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
80 บาท x 100 คน = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
= 6,000 บาท 
3. ค่าเยี่ยมสำรวจ  
18,000 บาท x 3 คน x 1 วัน  
= 54,000บาท  
รวมทั้งสิ้น  68,000 บาท 

นพ.ศิริพจน์ 
ศรีบัณฑิตกุล 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

131 โครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเปรียบเทียบวัด
ระดับคณุภาพโรงพยาบาล 
(Thailand Hospital 
Indicator Project THIP) 

PCT/ทีมนำมีการ
นำข้อมูลจาก
โครงการฯมา
เปรียบเทยีบ/
เทียบเคียงเพื่อ
นำไปสู่การพัฒนา 

PCT/ทีมนำ PCT/ทีมนำมี
การนำข้อมูลมา
เทียบเคียงเพื่อ
นำไปสู่การ
พัฒนา 

80% ของ 
แต่ละ PCT/ 
ทีมนำไดม้ี
การนำผล
การ
ดำเนินงาน 
มา
เปรียบเทยีบ
กับกลุ่มรพ. 

ตุลาคม 
2563 - 
มิถุนายน 
2564 

-ค่าต่ออายุสมาชิก 20,000 บาท นางปฏิวัต ิ
กาญจนกามล 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
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ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ที่เข้าร่วม
โครงการและ
นำมาพัฒนา
เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ 

132 พัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
ความเสีย่งของรพ. 
-เพื่อนำข้อมูลมา
วิเคราะห์พัฒนา
คุณภาพใหผู้้ป่วย
และบุคลากร
ปลอดภัย 
 
 

บุคลากรรพ.นคร
พิงค์ 

PCT/ทีมนำมี
การนำข้อมูลมา
วิเคราะห์และ
ออกแบบ
ระบบงาน 
พัฒนางาน 

80% ของ
หน่วยงาน 
PCT/ทีมนำ
ได้มีการนำ
ข้อมูลมา
วิเคราะหเ์พื่อ
ออกแบบ
ระบบงาน 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

ค่าต่ออายุสมาชิก 20,000 บาท น.ส.สุพรรณพิลาศ 
ไชยศร ี

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

133 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดการความเสี่ยง 

1.เพื่อให้องค์กรมี
ระบบบรหิาร
ความเสีย่งและ
ความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิผลและ
ประสาน
สอดคล้องกัน 

PCT/ทีมนำ 
บุคลากรในรพ. 

1.ร้อยละความ
เสี่ยง/อุบตัิการณ์
ได้รับการแก้ไข 
2.ความเสี่ยงท่ี
เคยเกิดไมเ่กิดซ้ำ
อีก Never 
event 

100% 
 
 
0% 
 
 
ลดลง 10% 
จากเดิม 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
 80 บาท x 100 คน x 3 วัน  
= 24,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 100 คน x2 มื้อ x 3 วัน 
= 18,000 บาท 
3. ค่าลงทะเบียนหลักสตูร สรพ.  

นพ.ศิริพจน์ 
ศรีบัณฑิตกุล 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
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ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

2.เพื่อจัดการ
ความเสีย่งและ
สร้างความ
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
และผูร้ับบริการ 
เจ้าหน้าท่ีและผูม้า
เยือน 

3.รพ.ไม่ถูก
ผู้ป่วยร้องเรยีน 
4.Simple /
มาตรฐานสำคญั
จำเป็นทุก
ประเด็นที่ปฏิบัติ
และตดิตาม
ผลลัพธ์ 
5.ความปลอดภัย
ในภาพรวม  
6.ความถี่ในการ
รายงาน  

100 % 
 
 
 
> 80% 
 
> 80% 

1,399 บาท x 2 หลักสูตร =2,798 
บาท 
รวมทั้งสิ้น  44,798 บาท 
 

134 โครงการส่งเสริมการค้นหา 
และรายงานความเสี่ยง 

1.เพื่อให้องค์กรมี
กระบวน 
การรายงานสืบหา
สาเหตุ และ
ดำเนินการ
ตอบสนองต่อ
อุบัติการณ์
เหตุการณไ์ม่พึง
ประสงค์ และเหตุ
เกือบพลาดที่
ส่งผลต่อผู้ป่วย/

บุคลากรในรพ. ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีมี
การค้นหาและส่ง
รายงานความ
เสี่ยง (ใน
โปรแกรม 
HRMS) 

> 80% ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 100 คน x 3 วัน  
= 24,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 3 วัน 
= 18,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 42,000 บาท 

นพ.ศิริพจน์ 
ศรีบัณฑิตกุล 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
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ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ผู้รับบริการ 
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้
มาเยือน และ
นำไปสู่การ
พัฒนาการบริการ 
ที่ดีขึ้น 
2.เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจแนวคิด 
หลักการบริหาร 
ความเสีย่ง 
3.เพื่อให้มีการ
ค้นหาและ
รายงานความ
เสี่ยงเข้าสู่ระบบ
เพิ่มมากข้ึน 

135 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยตาม 2P 
Safety/มาตรฐานสำคัญ
จำเป็น 9 ข้อ 

1.เพื่อให้ผู้
ให้บริการ 
ผู้รับบริการ และผู้
มาเยือนปลอดภัย 
2.เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม

PCT/ทีมนำ 
หน่วยงาน 

ร้อยละ 2P 
Safety/
มาตรฐานสำคญั
จำเป็นที่เป็น
จุดเน้นบรรลตุาม
เป้าหมาย 

100 % ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
 80 บาท x 100 คน x 3 วัน  
= 24,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 3 วัน 
= 18,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 42,000 บาท 

-นพ.ศิริพจน์ 
ศรีบัณฑิตกุล 

-กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน 
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ที ่ แผนงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด ปี 

64 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

แนวทาง 
2PSafetyGoal 
3.เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคญัใน
ความเสีย่งท่ี
ป้องกันได้ 

136 พัฒนาระบบ Electronic 
MR 

เพื่อลดความเสีย่ง
จากการคัดลอก
คำสั่งการใช้ยา
ของแพทย์ ทั้งใน
ขั้นตอนแรกรับ
และย้ายหอผู้ป่วย 
 

ผู้ป่วยท่ีนอนใน
โรงพยาบาล 

1. ร้อยละของ
ผู้ป่วยท่ีทำ MR 
แรกรับ และ MR 
ย้ายหอผู้ป่วย 
2 จำนวนครั้ง
ของการป้องกัน
การเกิดปญัหา
จากการใช้ยา
(DRPs) 

>ร้อยละ80 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

-ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

ภก.อัครวัฒน์ 
กรจิระเกษมศานติ ์

กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม 

137 พัฒนาการจัดทำแนว
ทางการ 
คัดกรองใบสั่งยา 
ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะ
ตาม service plan 

- เพื่อลดความ
เคลื่อนทางยาใน
ผู้ป่วยกลุม่โรค
เฉพาะ 
- เพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหาจาก
การใช้ยา(DRPs) 

ผู้ป่วยกลุม่โรค
เฉพาะตาม 
service plan 

- จำนวนครั้งของ
การป้องกันการ
เกิดปัญหาจาก
การใช้ยา(DRPs) 
- ร้อยละความ
คลาดเคลื่อนทาง
ยา 

ME ระดับ E  
= 0 
 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

-ไม่มีค่าใช้จ่าย ภญ.ดวงรตัน ์
สุวรรณ / 
ภญ.ปวิดา 
หอมสุวรรณ 

กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

ในผู้ป่วยกลุ่มโรค
เฉพาะ 

 

138 พัฒนาการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยและสมเหตผุล 
1. เปิดบริการงานติดตาม
ระดับยาในเลือด เพื่อการ
ใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
2. พัฒนาฉลากยาพูดได้  
3. RDU community 

 
 
 
เพื่อให้การใช้ยา
ถูกต้องและสม
เหตุผล 
เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ป่วยใช้ยาได้
ถูกต้อง 
เพื่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
ในชุมชน 

 
 
 
ผู้ป่วยท่ีได้รับยาทีม่ี
ดัชนีการรักษาแคบ 

 
 
 
- จำนวนครั้งของ
การป้องกันการ
เกิดปัญหาจาก
การใช้ยา(DRPs) 
- ร้อยละความ
คลาดเคลื่อนทาง
ยา 
 

 
 
 
ME ระดับ E 
= 0 
 

 
 
 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

 
 
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 
 
 
ภก.นพสิทธ์ิ  ขันตี 

 
 
 
กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม 

139 พัฒนาการเฝ้าระวัง และ
ติดตามอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
- การตรวจรหัสพันธุกรรม 
เพื่อป้องกันการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ที่รุนแรง 

ผู้ป่วยท่ีได้รับยาทีม่ี
ดัชนีการรักษาแคบ 

- จำนวนครั้งของ
การป้องกันการ
เกิดปัญหาจาก
การใช้ยา(DRPs) 
- ร้อยละความ
คลาดเคลื่อนทาง
ยา 
 

ME ระดับ E  
= 0 
 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

ไม่ใช้งบประมาณ -ภก.นพสิทธ์ิ  ขันตี กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

140 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้
ปฏิบัติ งานในการให้
ความสำคญัของการเก็บสิ่ง
ส่งตรวจ 
ที่มีคุณภาพ 

เพื่อให้ความรู้กับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
หน้าท่ีเก็บ/ผู้ให้
ความรู้ในการเก็บ
สิ่งส่งตรวจอยา่ง
ถูกต้อง 

แพทย์,พยาบาล,
เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.  
และผู้ทีส่นใจ 
จำนวน200คน 

ความผิดพลาด
ในการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจลดลง 

อัตราการ
ปฏิเสธสิ่งส่ง
ตรวจน้อย
กว่าร้อยละ 
0.2 

มีนาคม 
2564 

1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 200 คน= 16,000บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
25 บาท x 200 คน x 2 มื้อ  
= 10,000บาท 
รวมทั้งสิ้น 26,000บาท 

นายธิติพัทธ์ 
ธีรานันท์พงษ ์

กลุ่มงาน
เทคนิค
การแพทย์ 

141 การจัดอบรมความสำคญั 
ในการให้เลือดผู้ป่วย 

เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้
ตระหนักในการให้
เลือดกับผู้ป่วย
และทราบข้อควร
ระวังที่ต้องสังเกต
ในระหว่างการให้
เลือดผู้ป่วย 

แพทย์,พยาบาล,
เจ้าหน้าท่ี รพช.ใน        
จ.เชียงใหม่และผู้ที่
สนใจจำนวน 200
คน 

ไม่มีอุบัติการณ์
การ 
ให้เลือดผิดคน/
ผิดหมู ่

การให้เลือด
ผิดเท่ากับ 
“0” 

พฤษภาคม 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นางสิริพร 
การุณนราพร 

กลุ่มงาน
เทคนิค
การแพทย์ 

142 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ 
ในการลดแออัด  
ลดระยะเวลารอคอย 

เพื่อให้มีระบบ
ข้อมูลสนับสนุน
ให้ผู้บริหารได้ใช้
ตัดสินใจ 
ในการดำเนินการ
ตามนโยบายลด
ความแออัด  
ลดระยะเวลารอ
คอย 

-แผนกผู้ป่วยใน 
-แผนกผู้ป่วยนอก 
-ห้องฉุกเฉิน 

ลดระยะเวลารอ
คอยผู้ป่วยนอก
ลง ร้อยละ 10  
ลดความแออัด
ผู้ป่วยในลดลง
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 10 ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ นางรัตนมาลา เทียม
ถนอม 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน
โครงการ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

143 จัดตั้งศูนย์บริการประกัน
สุขภาพครบวงจร 

1. เพื่ออำนวย
ความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ
ที่มีประกันสุขภาพ 
แบบ FaxClaim, 
ประกันแบบกลุม่ 
และประกัน
พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจาก
รถแบบครบวงจร 
2. เพื่อให้การ
บริหารจดัการมี
ความสะดวกมาก
ขึ้น เนื่องจากรวม
งานท่ีมีผังการ
ทำงานใกล้เคียง
กันมาอยู่ด้วยกัน 
3. เพื่อเพิ่ม
ช่องทางใหม่ใน
การหารายได้เข้า
รพ. 

- บุคลากรกลุม่งาน
ประกันสุขภาพ4
คน 
- บุคลากรศูนย์
รายได้ กลุ่มงาน
การเงิน 
2คน 
 

ศูนย์บริการ
ประกันสุขภาพ
ครบวงจร 

จัดตั้ง
ศูนย์บริการ
ประกัน
สุขภาพครบ
วงจร พร้อม
ดำเนินการ 
ภายใน
ตุลาคม 
2563 

2 เดือน 
(กันยายน - 
ตุลาคม 
2563) 

-ไม่ใช้งบประมาณ นางแสงอาทิตย์    
หงส์ผา 

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

144 ลงข้อมูลสิทธิ 
ในการส่งตัวจาก
โรงพยาบาลต้นทาง 

1. เพื่อลด
ระยะเวลารอคอย
ตรวจสอบสิทธิ
ของผู้มารับบริการ 
เมื่อมาถึงรพ. 
2. ลดการทำงาน
ซ้ำซ้อนของ
บุคลากรกลุ่มงาน
เวชระเบียนและ
ประกันสุขภาพ 

โรงพยาบาลต้นทาง
ที่ส่งตัวผู้ป่วยมารพ.
นครพิงค ์
(เน้นรพช. ใน 
จ.เชียงใหม่) 

ระยะเวลารอ
คอยตรวจสอบ
สิทธิของ 
ผู้มารบับริการ  
ที่โรงพยาบาลต้น
ทางส่งตัวมา 

ระยะเวลา 
รอคอย
ตรวจสอบ
สิทธิ ลดลง
มากกว่าร้อย
ละ 50 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

-ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศทาง
การแพทย์ 
-หัวหน้ากลุ่มงานเวช
ระเบียน -หัวหน้า
กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

-กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 

145 โครงการประชุมและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ความสมบรูณ์เวชระเบียน
โรงพยาบาลนครพิงค ์
(Internal  Audit  Chart) 
ปีงบประมาณ 2564 
- โครงการ Coding Audit 
 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
เรียกเก็บและ
เบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาล
ให้ครบถ้วน  
ถูกต้องทันเวลา  
มีแนวโน้มรายรับ
ที่เพ่ิมขึ้น
สอดคล้องกับ
ความคุ้มทุน
ทางด้าน
ทรัพยากรที่ใช้ใน

- แพทย ์
(Staff,intern) 
- พยาบาล 
- เภสัชกร 
-จพ.เวชสถิติ,นวก.
สาธารณสุข(เวช
สถิติ) 
- เจ้าหน้าท่ีเรียก
เก็บ 
- เจ้าหน้าท่ีเทคนิค 

- เวชระเบียน มี
ประสิทธิภาพ
การเรยีกเก็บ  
และเบิกจา่ย 
ค่า
รักษาพยาบาล
ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง  ทันเวลา 
มีแนวโน้มรายรับ
ที่เพ่ิมขึ้น
สอดคล้อง  กับ
ความคุ้มทุน
ทางด้าน

รายรับ
เพิ่มขึ้นจาก
การเบิกจ่าย 
≤ 10 % ต่อ
เดือน 

 
 

 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

จัดประชุม เดือนละ 4 ครั้ง จำนวน 12 
เดือน 
1. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 15 คน x  48 ครั้ง    
= 57,600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 
30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x  48 ครั้ง    
= 43,200 บาท 
    รวมทั้งสิ้น 100,800 บาท   

นพ.พิษณุวัฒน์   เดช
นันทรัตน ์

งานเวช
ระเบียน   
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

การดูแลรักษา
ผู้ป่วย 
- เพื่อพัฒนาการ
บันทึก 
เวชระเบียนผู้ป่วย
ให้ม ี
ความครบถ้วน
ถูกต้อง 

ทรัพยากรที่ใช้ใน
การดูแลรักษา
ผู้ป่วย 
 

146 โครงการอบรมฟื้นฟู 
Auditor 
(แพทยs์taff,intern,
พยาบาล,เภสัชกร,
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ) 

- เพื่อพัฒนาการ
บันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง 
- เพื่อพัฒนา
ค่าเฉลี่ย CMI  
ของรพ.เพิ่มขึ้น 

- แพทย ์
(Staff,intern) 
- พยาบาล 
- เภสัชกร 
-จพ.เวชสถิติ,นวก.
สาธารณสุข(เวช
สถิติ) 
- เจ้าหน้าท่ีเรียก
เก็บ 
- เจ้าหน้าท่ีเทคนิค 

- อัตราการสรุป
โรคและหัตถการ 
มีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ของ 
สปสช  

100 % 
 
CMI ≤ 2  

1 ครั้ง/
ปีงบประมา
ณ 

1.ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
 80 บาท x 100 คน = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มือ้ละ 
30 บาท x 100 คน x 2 มื้อ  
= 6,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 7 
ช่ัวโมง x 1 คน= 4,200 บาท 
4. ค่าท่ีพักวิทยากร  
2,200 บาท x 1 ห้องx 1 คืน 
 = 2,200 บาท 
5. ค่าเดินทางวิทยากร 
5,000 บาท x 1 คน = 5,000 บาท  
6. ค่าดำเนินเอกสารการอบรม 
=2,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 27,400 บาท 

นพ.พิษณุวัฒน์    
เดชนันทรัตน ์

งานเวช
ระเบียน   
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

กลุ่มงาน 

147 โครงการอบรมความรู้ด้าน
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการ
เบิกเงินบำรุงและเงิน
งบประมาณ 

1.เพื่อกำหนดแนว
ทางการการ
ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลใหม้ี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
2.เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ของโรงพยาบาล
นครพิงค์ 
ปีงบประมาณ 
2564 
3.เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลนคร
พิงค์มีความรู้และ
เข้าใจเรื่อง
ระเบียบการเบิก
เงินบำรุงและเงิน
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ได้รับความรู้
เข้าใจในระเบียบ
การเบิกจ่ายเงิน
บำรุงและเงิน
งบประมาณ 

1.ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 
เข้าร่วม 
2.ตัวช้ีวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์
จะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ 
100 มีความ
เข้าใจใน
ระเบียบการ
เบิกจ่ายเงิน 
 
 
 

ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 
2564 
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 
80 บาท x 200 คน  
= 16,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อละ 
 30 บาท x 200 คน x 2 มื้อ  
= 12,000 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม. ละ 
 600 บาท x 6 ชม. x 1 คน  
= 3,600 บาท  
รวมทั้งสิ้น 31,600 บาท 

นางลดาวัลย์       
วงค์ทิพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
การเงิน 

               หมายเหตุ    ทุกโครงการเป็นเพียงกรอบการอนุมัติการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณดำเนินการขั้นต้น  ผูร้ับผดิชอบต้องจัดทำโครงการขออนุมัติ ตามขั้นตอน และดำเนินการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 
                                โครงการ ตามระเบยีบของทางราชการโดยประหยัด  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังข้ันตอนการจัดทำและดำเนินการอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 

ผังขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโครงการ ตามแนวทางการเขียนโครงการ ส่ง

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

-ฝ่าย/กลุ่มงานท่ีเสนอขอ 

 

คณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและ

อนุมัติโครงการในหลักการ/กลุ่มงานนโยบายและ

แผนงานรวบรวมเสนอต่อคณะกรรการเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอโครงการภายใน 1-2 วันหลังจากรับข้อเสนอ 

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ 

 

ฝ่าย/กลุ่มงานจัดทำโครงการตามแนวทางการเขียน

โครงการ(แนวต้ัง)และแผนงานโครงการ(แนวนอน) 

จัดส่งให้กลุ่มงานนโยบายและแผนงานก่อนดำเนินการ

ประมาณ 1-2 เดือน  

-ฝ่าย/กลุ่มงานท่ีเสนอขอ 

 

รวบรวม/ วิเคราะห์  โครงการนำเสนอและ ตรวจสอบ

เบื้องต้น ตามแนวทางการเขียนโครงการ หลักการ

และเหตุผล กลุ่มหมาย ฯลฯ  ภาย 1-2  วัน 

การเงินตรวจสอบ ระเบียบตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ

เงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และ

รายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการ

สนับสนุน ส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุข และ

ค่ า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ   และระ เบี ยบของผู้ สนั บ ส นุ น

งบประมาณ  ภายใน 3-5 วัน  

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ                  

-กลุ่มงานการเงิน 

 

 

ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแนวทางรูปแบบ  

การเขียนโครงการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ฯ และระเบียบของงบผู้สนับสนุน

งบประมาณ *ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการแก้ไขของกลุ่ม

งานที่เสนอขอโครงการ 

-กลุ่มงานท่ีเสนอขอ 

เสนอผ่านผู้บริหาร ลงนามโครงการ ดังน้ี                  

- ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้ากลุ่มงาน/ประธานทีมนำ)   

- ผู้เห็นชอบโครงการ (ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์)        

- ผู้อนุมัติโครงการ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่) ภายใน 3-4สัปดาห์ 

- กลุ่มงานท่ีเสนอขอ              

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ                  

- กลุ่มงานธุรการ 

 

- ส่งโครงการท่ีได้รับการอนุมัติแก่เจ้าของ โครงการ

ทราบผล เพื่อดำเนินการ  ภายใน 1-2วัน    

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ 

- กลุ่มงานพัสดุดำเนินการการจัดซ้ือจัดจ้าง วัสดุ

อุปกรณ์ ในโครงการ ก่อนดำเนินการโครงการ และรอ

รับของภายใน 10-14 วัน จึงจะดำเนินการได้ 

 

- กลุ่มงานพัสดุ 

 

ร่างทำโครงการ 

รอการพิจารณา 

จัดทำโครงการ 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 

ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง 

รวบรวมเสนอผู้บริหาร/ลงนามอนุมัติโครงการ 

แจ้งการอนุมัติโครงการ 

 ดำเนินการติดต่อกลุ่มงานพัสดุ

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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ผังข้ันตอนการจัดทำและดำเนินการอนุมัติโครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 

ผังข้ันตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ก่อนดำเนินโครงการ ติดต่อกลุ่มงานการเงิน  เร่ือง 

ทำสัญญายืมเงิน 10-14 วัน ก่อนดำเนินโครงการ  

- กลุ่มงานการเงิน ดำเนินการเสนอบันทึกเงินสด

(เช็ค) ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล และรอรับเช็ค ภายใน 5-7 

วัน   *กรณีงบจากโครงการ Sevice Plan รอรับเช็ค  

ภายใน 10 -14 วัน 

 

- กลุ่มงานท่ีเสนอขอ  

- กลุ่มงานการเงิน 

- กลุ่มงานท่ีเสนอขอ               

- เจ้าของโครงการ ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญ

วิทยากรภายนอกด้วยตนเอง โดยเสนอตามระบบงาน

ธุรการผ่านผู้บริหาร โดยสามารถสอบถามขั้นตอน

และข้อมูลแนวทางจาก กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร โทร 

9317 ก่อนจะดำเนินการโครงการ 2 สัปดาห์ 

*กรณีวิทยากรเป็นบุคคลภายในโรงพยาบาล  

1.ต้องเป็นผู้ท่ีมีวิชาชีพพิเศษ/เฉพาะทาง จึงจะ

สามารถเชิญเป็นวิทยากรได้  

2.ต้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเป็นวิทยากร

ดังกล่าว เสนอผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ก่อน

ดำเนินการโครงการ และนำบันทึกแนบกับโครงการ

ทุกครั้ง 

 

-กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

- กลุ่มงานท่ีเสนอขอ               

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการให้กลุ่ม

งานนโยบายและแผนงาน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

การดำเนินการ 

 

- ฝ่าย/กลุ่มงานท่ีเสนอขอ 

- คณะกรรมการบริหารโครงการฯ สรุปผลการ

ดำเนินงานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนคร

พิงค์ 

- คณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ 

 

 

เสนอผลการดำเนินการ 

สรุป/รายงาน 

การจัดทำหนังสือเชิญ /ขออนุมัติ

เป็นวิทยากร 

ดำเนินการติดต่อกลุ่มงานการเงิน   
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  ………………………….…………………  โรงพยาบาลนครพิงค์   โทร ……………….     

ที่ ชม ๐๐๓๒.๒/                 วันที่ ............................................      
เรื่อง  ขออนมุัติจัดทําโครงการ 
 

เรียน    หัวหนา้กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
 

       ด้วย งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน..................................................................................................................... 
ได้จัดทำโครงการ..................................................................................................................................................... 
โดยใช้งบประมาณจาก           งบกลุ่มงาน         งบกลาง          งบเงินบำรุงโรงพยาบาล                                 
          งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
          งบอ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................... 
 เป็นเงินจำนวนเงิน......................................บาท (..............................................................................) 
และขอให้กลุ่มงานนโยบายและแผนดำเนินการดังนี้ 
        ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ 
        เสนอโครงการตามขั้นตอน 
  
        ทั้งนี้ กลุ่มงาน/ฝ่าย.................................................................จะสรุปผลการดำเนินโครงการที่
จัดทำดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นโครงการภายใน ๑ สัปดาห ์
               
              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
  
 
  
                                                         
                                                                  (...............................................................) 
                                         ตำแหน่ง......................................................................... 
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แนวทางการเขียนโครงการของโรงพยาบาลนครพิงค ์

ช่ือโครงการ…………………………………………………………………………… 

 

 ๑.  หลกัการและเหตผุล: การเขยีนความเป็นมาหรอืภมูหิลงั (Background)และสภาพปัญหา 

-  ระบุความเป็นมาของโครงการ 
      -  ระบุสภาพหรอืสถานการณ์ปัจจุบนั 
      -  ระบุสภาพปัญหาหรอืความตอ้งการ  รวมทัง้สาเหตุมาจากอะไร มขีอ้มลูสนบัสนุนใหป้รากฏ
ชดัเจน 
      -  ระบุโอกาสถา้มกีารลงทุนในโครงการนี้ 
      -  ระบุความส าคญัของโครงการทีจ่ะมตี่อนโยบาย 

 

๒.   วตัถปุระสงค ์

  ๒.๑ …………………………. 

  ๒.๒…………………………… 

-  ระบุผลลพัธท์ีค่าดหมายวา่จะเกดิขึน้เมือ่เสรจ็โครงการ (ท าโครงการนี้แลว้ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัคอื
อะไร )ควรเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูการลดหรอืขจดัปัญหาหรอืพฒันาสิง่ทีต่อ้งการเพิม่ขึน้  ระบุใหช้ดัเจน 
รดักุม และสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 

๓. เป้าหมาย 

  ๓.๑……………………………….. 

  ๓.๒………………………………….. 

-   เป็นการบอกถงึความตอ้งการหรอืทศิทางในการปฏบิตังิานทีร่ะบุในเชงิปรมิาณเชงิคุณภาพ  
เวลาและพืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานะบุเวลาทีผ่ลงานจะแลว้เสรจ็ 

 

๔. พืน้ทีด่ าเนินงาน 

- ……………………………… (สถานทีจ่ดั ระบุ หอ้งใหช้ดัเจน) 

 

 

๕.  กจิกรรม… 
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๕.  กจิกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 

๕.๑……………………………………….. 

๕.๒………………………………………… 
      -  ระบุกจิกรรมโครงการทัง้หมด 
      -  ระบุข ัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรม 
      -   ระบุเทคนิคทีใ่ชใ้นการปฏบิตักิาร 

๖.  ระยะเวลาด าเนินงาน  

      -  ระบุระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกจิกรรม 

 

 ๗. งบประมาณ 

-  ระบุแหล่งงบประมาณ และคา่ใชจ้่ายของโครงการ  โดยยดึตามระเบยีบค่าใชจ้่ายของ 
กระทรวงการคลงั 

 

หมายเหตุ: คา่ใชจ้่ายทุกรายการสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมภายในวงเงนิทีก่ าหนด 

 

๘.  ผูร้บัผดิชอบ/หน่วยงานรบัผดิชอบ 
           -  ระบุชือ่บุคคลหรอืคณะท างานทีร่บัผดิชอบในการจดัการโครงการ 

 

 

 

๙. การตดิตามและประเมนิผล 

๙.๑……………………………………….. 

๙.๒………………………………………… 
      -  ระบุวธิกีาร เกณฑว์ดั และระยะเวลา ทีจ่ะตดิตามโครงการ 
      -  ระบุเกณฑท์ีจ่ะใชป้ระเมนิผล 

 

๑๐.  ผลทีค่าด... 

 

๑๐.  ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑๐.๑……………………………………….. 
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๑๐.๒………………………………………… 
 
       -  ระบุผลประโยชน์ทีก่ลุ่มบุคคล หรอื พืน้ที ่หรอืสงัคมโดยรวมจะไดร้บั 
       -  ระบุผลกระทบในดา้นบวกทีจ่ะตามมาจากโครงการ 

         

 

 

 

ผูเ้สนอโครงการ                      ลงชือ่ 
........................................................                               
                                                             (......................................................) 
                                            ต าแหน่งหวัหน้าฝ่าย/หวัหน้ากลุม่งานหรอืประธานคณะท างาน 

            

 ผูเ้หน็ชอบโครงการ                       ลงชือ่ ......................................................      
                                                                   (นายวรเชษฐ เต๋ชะรกั ) 
                                                       ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครพงิค ์

              

 

ผูอ้นุมตัโิครงการ   

 โครงการ…..ระบุชือ่
โครงการ…................................................................................................………….. 

 

 

                                           ลงชือ่.....................................................  
                                           
                                               นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่
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หลักเกณฑ์ การจัดการประชุม / อบรมตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564 
 

เพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด  
ดังนั้นให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดประชุม/อบรม ตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 ให้ใช้แนวทางดังต่อไปนี ้
 

1.การจัดการประชุม/อบรม 
 1.1 การจัดโครงการประชุมฯหรือโครงการอบรมฯ ที่จะต้องใช้เงินบำรุงหรืองบประมาณของโรงพยาบาล 
จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติเบื้องต้น  
 1.2 ผู้ดำเนินการจัดการประชุม/ ฝึกอบรม  ตรวจสอบช่วงเวลาที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและ
วงเงนิที่ได้รับจัดสรร จากนั้นให้เสนอขออนุมัติดำเนินการตามแผน โดยใหเ้สนอในรูปแบบโครงการตามรายละเอียด
แบบจัดทำโครงการ   

 

2.สถานที่จัดประชุม/อบรม 
 2.1 การจัดประชุม/อบรม ให้ดำเนินการจัดในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ หากดำเนินการจัดประชุม
ในโรงพยาบาล ผู้จัดต้องดำเนินจองห้องประชุมและประสานงานเวชนิทัศน์ในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง 
ๆ สำหรับการประชุม  
 

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม 
 3.1. การจัดประชุม / อบรม กรณีจัดการประชุมไม่ถึง 1 วัน สามารถเบิกค่าอาหารว่างได้ 1 มื้อ ในอัตรา    
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินมื้อละ 30 บาท/คน 
 3.2. การจัดประชุม / อบรม กรณีจัดการประชุมเต็มวัน ให้เบิกค่าอาหารว่างได้ 2 มื้อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินมื้อละ 30 บาท/คน/มื้อ ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินมื้อละ 80 บาท/คน และใช้เมนูสุขภาพ
ในการดำเนินการจัดประชุม/อบรม    
 3.3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายค่าวิทยากรเฉพาะกรณีที่เชิญวิทยากรจากภายนอก
โรงพยาบาลเท่านั้น โดยให้ใช้อัตราค่าวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วน
ราชการ   
 3.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  เอกสาร ให้ใช้จ่ายตามความเป็นจริง ไม่เกินคนละ 30 บาท/ คน 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุของโรงพยาบาลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ   กรณีมีเอกสารประกอบการ
ประชุม ให้จัดทำเป็น Electronic File ให้ผู้เข้าร่วมประชุม Download  เพื่อประหยัดงบประมาณ  

4.การดำเนินการหลังการจัดประชุม / อบรม / จัดทำโครงการ 
 4.1 ผู้จัดประชุม / อบรมจะต้องจัดทำแบบสรุปผลการจัดประชุม/อบรม ตามแบบฟอร์ม ส่งให้กับกลุ่มงาน
นโยบายและแผนงาน ภายใน 1 เดือน 

5.การสนับสนุนจากกลุ่มงานนโยบายแลแผนงานในการจัดประชุม/อบรม 
กลุ่มงานนโยบายและแผนงานจะให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการของฝ่าย/กลุ่มงานดังต่อไปน้ี 
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 5.1. ตรวจสอบโครงการ และจัดแบบดำเนินการ ตามประกาศแจ้งจาก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  / 
ตรวจสอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  

     5.2. นำเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร    
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แบบสรุป/ประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๑. ชือ่โครงการ  :   ……………………………………………………………………………………..…………………………… 
๒. งบประมาณ  : …………………บาท ( .............................................................. )   
๓. แหล่งงบประมาณ :    (  ) เงินบำรุงโรงพยาบาล  (  )  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  (  )  งบ สปสช………………… 
                            (  )  อื่นๆ …………………………………………………………………   
๔. ผู้รับผิดชอบ : ชื่อ ………………………………………………………..เบอร์โทร……………………..     
กลุ่มงาน………………………………………………………………………………….. 
๕. โครงการน้ี ตอบสนอง 
       ๕.๑ ยุทธศาสตร์ลำดับที…่…………………………………………………………………………………………..…….….……… 
       ๕.๒  เปา้ประสงค์ (ข้อที่)……………………………………………………………………….…………….……..…..……….….. 
       ๕.๓  ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุ KPI เรื่อง……………………………………………………….………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..….. 
 ๖ . วิธีการดำเนินโครงการ :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

๗. ระยะเวลาในการดำเนนิงานตามแผนงานโครงการ …………………………………………………………………. 
    ระยะเวลาที่ดำเนินการได้จริง (ระบุ วัน เดือน ปี)……………………………………………………………………. 
๘. พื้นที่ดำเนินงาน(ระบุสถานที่)…………….…………………………………………………………………………..  
๙. ผลการดำเนินงาน  

(   ) ยังไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจาก.................................................................................................................. 
(   ) อยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยดำเนินงานได้ร้อยละ…………………………ของกิจกรรมทั้งหมด 

      (   ) ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมของโครงการ   
 - งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร …..…………………บาท ( .............................................................. )   
 - เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ……………………..บาท ( .............................................................. )   
           คิดเป็นร้อยละ …………………   ของงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
    ตามรายละเอียดดังนี้ 
       ๙.๑ กิจกรรมที่ ๑ ………………………………………………………………….……………… งบ…………………..บาท          
       ๙.๒ กิจกรรมที่ ๒ …………………………………………………………………………………… งบ…………….……บาท           
       ๙.๓ กิจกรรมที่ ๓ ……………………………………………………………………………….……งบ………..………..บาท                
       ๙.๔ กิจกรรมที่ ๔ …………………………………………………………………………………… งบ…………….…….บาท           

                                            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................บาท 
                                                  (..........................................................................) 
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๒ 
 

 

๑๐.ผลลัพธ์โครงการตามวัตถุประสงค์ 
      วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ …………………………………………………………………………………………………… 
 (     )  บรรล ุ (   )   ไม่บรรล ุเพราะ 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ …………………………………………………………………………………………………… 
 (    )  บรรล ุ (   )   ไม่บรรล ุเพราะ.................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      วัตถุประสงค์ขอที่ ๓ …………………………………………………………………………………………………… 
 (     )  บรรล ุ (   )   ไม่บรรล ุเพราะ 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

๑๒. ประโยชนห์รือผลลัพทท์ี่ได้รับจากการดำเนินโครงการ(หลังการจัดโครงการ) 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ   
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๔. แนวทางการดำเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๕. ผู้รายงาน 

(ลงชื่อ)……………………………..………........                       (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
(                                            )                                           (                                            )  

   ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                 หัวหน้ากลุ่มงาน 
               ............../.............../................                                                   .............../.............../................ 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 
กลุ่ม........................................... โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม ่

 
ชื่อแผน    โครงการ…………………………………………………………………………………………… 
สถานการณ์ สภาพปัญหา 

-  ระบุความเป็นมาของโครงการ ระบุสภาพหรือสถานการณป์ัจจุบัน 
      -  ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการ  รวมทั้งสาเหตุมาจากอะไร มีข้อมูลสนับสนุนให้ปรากฏชัดเจน 
      -  ระบุโอกาสถ้ามีการลงทนุในโครงการนี้ ระบุความสำคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย 

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผน 
- ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ (ทำโครงการนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร )ควรเขียนให้อยู่ในรูปการลดหรือขจัดปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้น  ระบุให้

ชัดเจน รัดกุม และสามารถปฏิบัติได้จริง 
เป็นแผนเพื่อตอบสนอง   O แก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่  O   นโยบายและปัญหาระดับชาติ   O สร้างความเข็มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น   
                                O ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...........กลยุทธ์ที่....................... 
 แหล่งงบประมาณ         O  เงินงบประมาณ  O  ประกนัสุขภาพถ้วนหน้า(ระบุกองทุน).....................................O.เงินบำรุง    O  อปท.    O  อื่นๆ(ระบุ...............................) 

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ 
(แจงรายละเอยีด) 

กลุ่มงาน/ฝ่าย
รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ

ผู้รับผิดชอบ) 
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 ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัติแผน 

 

        ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผน 
(……………………………………………..)                          

หัวหน้ากลุ่มงาน  
 

 

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน 
                (........................................) 
          (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ) 
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หลักเกณฑ์การใช้งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ปีงบประมาณ 2564 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์  (รวมทั้งบริการทาง  
ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน) แก่ประชาชนไทยทุกสิทธิทั้งใน และนอกหน่วยบริการ (เฉพาะพื้นที่เครือข่าย
โรงพยาบาลนครพิงค ์; อำเภอเมืองเชียงใหม่ [เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่] และอำเภอแม่ริม) 

  

1.วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อจัดการให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งเชิงรับ และเชิงรุกรวมถึงบริการเสริมให้
ประชาชนทุกสิทธิเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมมากขึ้น 
 1.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร เพื่อดำเนินการหรือจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  
 1.3 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ือการแก้ปญัหาพื้นที่  
 1.4 สนับสนุนและส่งเสริมระบบ เพื่อลดปัญหา (gap) การเข้าถึงบริการ/ คุณภาพบริการรวมทั้งการ
กำกับติดตามและประเมินผล  
 

2.การใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.1 การใช้จ่ายงบประมาณให้ดำเนินการตามนโยบายการประหยัดของโรงพยาบาล 
 2.2 สถานที่จัดการประชุม/ ฝึกอบรมควรใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาลนครพิงค์ / สถานที่ของ
หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม 
 2.3 การออกปฏิบัติงาน หรือนิเทศติดตามงานในพื้นที่ ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน ค่าอาหาร และ
ค่าอาหารว่างได ้
 2.4 การจัดประชุม/ อบรม กรณีจัดการประชุมไม่ถึง 1 วัน สามารถเบิกค่าอาหารว่างได้ 1 มื้อ  ในอัตรา
ไม่เกินมื้อละ 30 บาท/ คน 
 2.5 การจัดประชุม/ อบรม  กรณีจัดการประชุมเต็มวัน ให้เบิกค่าอาหารว่างได้ 2 มื้อ/ วัน   ในอัตราไม่
เกินมื้อละ 30 บาท/ คน/ มื้อ  ค่าอาหารกลางวันเบิกไดไ้ม่เกิน 80 บาท/ คน/ มื้อ  
 2.6 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายค่าวิทยากรเฉพาะกรณีที่เชิญวิทยากรจากภายนอก
โรงพยาบาลเท่านั้น โดยให้ใช้อัตราค่าวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ
ส่วนราชการ   
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ค่าเอกสารประกอบการประชุม/อบรม ให้ใช้จ่ายตามความเป็น
จริง โดยให้งานพัสดุของโรงพยาบาล เป็นผูด้ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
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